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Τροπολογία 392
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύστημα παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Σύστημα έρευνας και παροχής συμβουλών 
σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Or. en

Τροπολογία 393
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η δραστηριότητα παροχής συμβουλών 
καλύπτει τουλάχιστον τις κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση 
που αναφέρονται στο κεφάλαιο 1.

2. Η δραστηριότητα έρευνας και παροχής 
συμβουλών καλύπτει τουλάχιστον τις 
κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και 
την καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο 1.

Or. en

Τροπολογία 394
Stéphane Le Foll

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η δραστηριότητα παροχής συμβουλών 
καλύπτει τουλάχιστον τις κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση 
που αναφέρονται στο κεφάλαιο 1.

2. Η δραστηριότητα παροχής συμβουλών 
καλύπτει τουλάχιστον τις κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση 
που αναφέρονται στο κεφάλαιο 1 και τη 
διάδοση μεθόδων παραγωγής που είναι 
πιο αποδοτικές οικονομικά, βιώσιμες από 
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οικολογικής σκοπιάς, με μεγαλύτερη 
εξοικονόμηση φυσικών πόρων και 
μικρότερο κόστος παραγωγής (ενέργεια, 
συντελεστές παραγωγής …).

Or. fr

Justification

La conditionnalité joue un rôle utile, mais un important travail de vulgarisation doit être 
entrepris auprès des agriculteurs afin de les aider à mettre en place de nouveaux modèles de 
production performants sur le plan de la production et plus durables intégrant de nombreuses 
externalités négatives de l’agriculture. Certains agriculteurs utilisent déjà ces nouveaux 
itinéraires techniques qui conduisent l’agriculteur à raisonner plus globalement le 
fonctionnement de son exploitation prise en compte dans son écosystème. Ces nouvelles 
pratiques  procèdent d’un changement technologique susceptible d’engager l’agriculture sur 
une voie de développement plus viable et plus durable. Il convient de favoriser la diffusion 
des ces innovations par le biais du conseil auprès des agriculteurs.

Τροπολογία 395
Maria Petre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη δίνουν προτεραιότητα 
στους γεωργούς που λαμβάνουν άμεσες 
ενισχύσεις, ύψους μεγαλύτερου των 
15.000 ευρώ ετησίως.

διαγράφεται

Or. ro

Justification

Aceasta masura constituie un act de discriminare pentru exploatatiile agricole mici, care au 
cel mai mult nevoie de consiliere.
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Τροπολογία 396
Stéphane Le Foll

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 . Τα κράτη μέλη δίνουν προτεραιότητα 
στους γεωργούς που λαμβάνουν άμεσες 
ενισχύσεις, ύψους μεγαλύτερου των 
15.000 ευρώ ετησίως.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε στο εν 
λόγω σύστημα παροχής συμβουλών να 
έχει δυνατότητα συμμετοχής σε 
εθελοντική βάση το σύνολο των γεωργών.

Or. fr

Τροπολογία 397
Esther De Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη δίνουν προτεραιότητα 
στους γεωργούς που λαμβάνουν άμεσες 
ενισχύσεις, ύψους μεγαλύτερου των 
15.000 ευρώ ετησίως.

2. Τα κράτη μέλη δίνουν προτεραιότητα 
στους γεωργούς που λαμβάνουν άμεσες 
ενισχύσεις, ύψους μεγαλύτερου των 
15.000 ευρώ ετησίως, και σε γεωργούς 
ηλικίας κάτω των 35 ετών.

Or. nl

Justification

Landbouwers die jonger zijn dan 35 jaar dienen een extra steun in de rug, aangezien zij onze 
toekomstige voedselvoorziening moeten waarborgen en daarbij onze concurrentiepositie en 
duurzaamheidseisen veilig moeten stellen.

Τροπολογία 398
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, Σε όλα τα κράτη μέλη, η αναθεώρηση 
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η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
την εφαρμογή του συστήματος παροχής 
συμβουλών, συνοδευόμενη εφόσον 
χρειαστεί, από τις σχετικές προτάσεις 
προκειμένου το σύστημα να καταστεί 
υποχρεωτικό.

αυτή πρέπει να εντοπίζει την πλέον 
ενδεδειγμένη πρακτική και να παρέχει 
στα κράτη μέλη κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με το πλέον αποτελεσματικό και 
αποδοτικό σύστημα έρευνας και παροχής 
συμβουλών.

Or. en

Τροπολογία 399
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανάλογα με την περίπτωση, το 
σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων 
μπορεί να περιλαμβάνει σύστημα 
γεωγραφικών πληροφοριών για τις 
ελαιοκαλλιέργειες.

Διαγράφεται

Or. es

Justification

Puesto que la ayuda acoplada al olivar desaparece, mantener esta disposición es inútil y 
puede dar lugar a interpretaciones erróneas.

Τροπολογία 400
Constantin Dumitriu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η βάση δεδομένων αυτή επιτρέπει, ιδίως, 
άμεση και απευθείας πρόσβαση, μέσω της 
αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, στα 
στοιχεία που σχετίζονται με τα 
ημερολογιακά έτη ή/και τις περιόδους 
εμπορίας που αρχίζουν από το έτος 2000.

Η βάση δεδομένων αυτή επιτρέπει, ιδίως, 
άμεση και απευθείας πρόσβαση, μέσω της 
αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, στα 
στοιχεία που σχετίζονται με τα 
ημερολογιακά έτη ή/και τις περιόδους 
εμπορίας που αρχίζουν από το έτος 2000, 
ή, για τα νέα κράτη μέλη, από το πρώτο 
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έτος μετά την προσχώρησή τους.

Or. ro

Justification

Pentru statele care au aderat în 2004 sau 2007 anul 2000 nu poate fi an de referinţă.

Τροπολογία 401
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν ότι η αίτηση ενίσχυσης 
περιλαμβάνει μόνο τις μεταβολές σε σχέση 
με την αίτηση ενίσχυσης που υπεβλήθη το 
προηγούμενο έτος. Τα κράτη μέλη 
διανέμουν έντυπα δελτία με βάση τις 
εκτάσεις που καθορίστηκαν το 
προηγούμενο έτος και διαθέτουν 
σχεδιαγράμματα στα οποία εντοπίζονται οι 
εκτάσεις αυτές και, κατά περίπτωση, η 
θέση των ελαιοδέντρων.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να
αποφασίσουν ότι η αίτηση ενίσχυσης 
περιλαμβάνει μόνο τις μεταβολές σε σχέση 
με την αίτηση ενίσχυσης που υπεβλήθη το 
προηγούμενο έτος. Τα κράτη μέλη 
διανέμουν έντυπα δελτία με βάση τις 
εκτάσεις που καθορίστηκαν το 
προηγούμενο έτος και διαθέτουν 
σχεδιαγράμματα στα οποία εντοπίζονται οι 
εκτάσεις αυτές.

Or. es

Justification

Puesto que la ayuda acoplada al olivar desaparece, mantener esta disposición es inútil y 
puede dar lugar a interpretaciones erróneas.

Τροπολογία 402
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν 
διοικητικούς ελέγχους επί των αιτήσεων 
ενίσχυσης για την επαλήθευση των όρων 

1. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν 
διοικητικούς ελέγχους επί των αιτήσεων 
ενίσχυσης για την επαλήθευση των όρων 
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επιλεξιμότητας για την ενίσχυση. επιλεξιμότητας για την ενίσχυση. Οι εν 
λόγω διοικητικοί έλεγχοι δεν είναι 
υπερβολικά επιβαρυντικοί για τους 
γεωργούς, ιδίως όσον αφορά το κόστος 
και τη γραφειοκρατία.

Or. en

Justification

Reduce red tape.

Τροπολογία 403
Jan Mulder, Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν 
επιτόπιους ελέγχους προκειμένου να 
επαληθεύσουν τη συμμόρφωση των 
γεωργών με τις υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στο κεφάλαιο 1. 

1. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν 
επιτόπιους ελέγχους προκειμένου να 
επαληθεύσουν τη συμμόρφωση των 
γεωργών με τις υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στο κεφάλαιο 1. Οι έλεγχοι 
αυτοί διενεργούνται εντός μιας ημέρας, 
κατ’ ανώτατο όριο, για κάθε αγρόκτημα.

Or. en

Justification

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development ".

Τροπολογία 404
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν 
επιτόπιους ελέγχους προκειμένου να 

1. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν 
επιτόπιους ελέγχους προκειμένου να 
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επαληθεύσουν τη συμμόρφωση των 
γεωργών με τις υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στο κεφάλαιο 1. 

επαληθεύσουν τη συμμόρφωση των 
γεωργών με τις υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στο κεφάλαιο 1. Οι εν λόγω 
διοικητικοί έλεγχοι δεν είναι υπερβολικά 
επιβαρυντικοί για τους γεωργούς.

Or. en

Justification

Reduce red tape for cross compliance.

Τροπολογία 405
Constantin Dumitriu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν 
επιτόπιους ελέγχους προκειμένου να 
επαληθεύσουν τη συμμόρφωση των 
γεωργών με τις υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στο κεφάλαιο 1. 

1. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν 
επιτόπιους ελέγχους προκειμένου να 
επαληθεύσουν τη συμμόρφωση των 
γεωργών με τις υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στο κεφάλαιο 1. Οι εν λόγω 
έλεγχοι διενεργούνται με βάση 
αξιολόγηση του επιπέδου κινδύνου και 
δεν εφαρμόζονται σε όλους τους 
δικαιούχους.

Or. ro

Justification

Acţiunile de control nu trebuie să acapareze activitatea de management a PAC din statele 
membre. Pe baza unei evaluări se pot identifica beneficiarii unde riscul nerespectării bunelor 
condiţii agricole şi de mediu în ani consecutivi este cel mai mare pentru a direcţiona 
controlul către aceştia.
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Τροπολογία 406
Jan Mulder, Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
χρησιμοποιήσουν τα υπάρχοντα 
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, 
προκειμένου να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση προς τις κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση 
που αναφέρονται στο κεφάλαιο 1.

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
χρησιμοποιήσουν τα υπάρχοντα 
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, 
προκειμένου να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση προς τις κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση 
που αναφέρονται στο κεφάλαιο 1. Ωστόσο, 
τα κράτη μέλη επιδιώκουν τον 
περιορισμό του αριθμού των υπηρεσιών 
ελέγχου και του αριθμού των ατόμων που 
διενεργούν επιτόπιους ελέγχους σε 
συγκεκριμένη γεωργική εκμετάλλευση.

Or. en

Justification

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Τροπολογία 407
Jan Mulder, Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη αξιοποιούν τα 
ιδιωτικά συστήματα διοίκησης και 
ελέγχου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά 
είναι πιστοποιημένα από τις εθνικές 
αρχές.

Or. en
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Τροπολογία 408
Jan Mulder, Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα κράτη μέλη προσπαθούν να 
προγραμματίζουν τους ελέγχους κατά 
τρόπον ώστε οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
που μπορούν να ελέγχονται καλύτερα σε 
συγκεκριμένη περίοδο του έτους, λόγω 
εποχής, ελέγχονται πράγματι τη 
συγκεκριμένη εκείνη περίοδο. Πάντως, 
εάν η υπηρεσία ελέγχου δεν δύναται να 
ελέγξει συγκεκριμένες κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης ή μέρος αυτών, ή 
τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές 
συνθήκες κατά τη διάρκεια επιτόπιου 
ελέγχου, λόγω αιτίων που οφείλονται στην 
εποχή του έτους, οι απαιτήσεις και οι 
συνθήκες αυτές θεωρείται ότι τηρούνται.

Or. en

Τροπολογία 409
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται επίσης στις 
περιπτώσεις όπου η εν λόγω μη 
συμμόρφωση είναι το αποτέλεσμα πράξης 
ή παράλειψης άμεσα αποδιδόμενης στο 
πρόσωπο στο οποίο ή από το οποίο 
μεταβιβάστηκε η γεωργική έκταση.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται επίσης στις 
περιπτώσεις όπου η εν λόγω μη 
συμμόρφωση είναι το αποτέλεσμα πράξης 
ή παράλειψης άμεσα αποδιδόμενης στο 
πρόσωπο στο οποίο ή από το οποίο 
μεταβιβάστηκε η γεωργική έκταση, εκτός 
αν το πρόσωπο που δεν συμμορφώθηκε 
έχει επίσης υποβάλει αίτηση για 
χορήγηση ενίσχυσης για το αντίστοιχο 
έτος. Στην τελευταία περίπτωση, η 
κύρωση που αναφέρεται στο εδάφιο 1 
εφαρμόζεται στο ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων που θα χορηγηθούν στο 
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πρόσωπο που δεν συμμορφώθηκε.

Or. en

Τροπολογία 410
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παρούσας 
παραγράφου, ως «μεταβίβαση» νοείται 
οιοδήποτε είδος πράξης κατά την οποία 
γεωργική γη παύει να βρίσκεται στη 
διάθεση του μεταβιβάζοντος.

Για τους σκοπούς της παρούσας 
παραγράφου, ως «μεταβίβαση» νοείται 
οιοδήποτε είδος πράξης κατά την οποία 
γεωργική γη παύει να βρίσκεται στη 
διάθεση του μεταβιβάζοντος, με εξαίρεση 
τις μορφές συναλλαγών που δεν είναι 
δυνατόν να αποτρέψει ο γεωργός.

Or. en

Τροπολογία 411
Constantin Dumitriu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 και 
σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται 
στους λεπτομερείς κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 1, 
τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν 
να μην εφαρμόσουν μείωση ή αποκλεισμό 
ύψους ίσου ή κατώτερου των 100 ευρώ 
ανά γεωργό και ανά ημερολογιακό έτος, 
στο οποίο περιλαμβάνεται κάθε μείωση 
των ενισχύσεων ή αποκλεισμός από αυτές 
δυνάμει του άρθρου 51 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 και 
σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται 
στους λεπτομερείς κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 1, 
τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν 
να μην εφαρμόσουν μείωση ή αποκλεισμό 
ύψους ίσου ή κατώτερου των 100 ευρώ 
ανά γεωργό και ανά ημερολογιακό έτος.

Or. ro
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Justification

Cele două chestiuni trebuie tratate separat. In acest sens,textul propus de Comisie trebuie sa 
prevada clar aplicarea pragului de 100 Euro atat in cadrul Pilonului I, cat si in cadrul 
Pilonului II.

Τροπολογία 412
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που κράτος μέλος 
αποφασίζει να επιλέξει τη λύση που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, κατά τη 
διάρκεια του επόμενου έτους, η αρμόδια 
αρχή λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ο 
γεωργός αντιμετωπίζει επανορθωτικά τις 
σχετικές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. 
Η διαπίστωση αυτή, καθώς και τα προς 
λήψη μέτρα επανόρθωσης κοινοποιούνται 
στον γεωργό.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 413
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που κράτος μέλος 
αποφασίζει να επιλέξει τη λύση που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, κατά τη 
διάρκεια του επόμενου έτους, η αρμόδια 
αρχή λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ο 
γεωργός αντιμετωπίζει επανορθωτικά τις 
σχετικές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. 
Η διαπίστωση αυτή, καθώς και τα προς 
λήψη μέτρα επανόρθωσης κοινοποιούνται 

Στις περιπτώσεις που κράτος μέλος 
αποφασίζει να επιλέξει τη λύση που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, κατά τη 
διάρκεια του επόμενου έτους, η αρμόδια 
αρχή  ενημερώνει τον γεωργό για τα 
ευρήματα που αφορούν τη μη 
συμμόρφωση και ο γεωργός, με τη σειρά 
του, κοινοποιεί τις ενέργειες στις οποίες 
προέβη για την αποκατάσταση του 
προβλήματος. Για την παρακολούθηση 
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στον γεωργό. των μέτρων που λαμβάνουν οι γεωργοί, 
κατά την εκπόνηση ανάλυσης κινδύνου 
για τους επιτόπιους ελέγχους του 
επόμενου έτους, η αρμόδια αρχή 
λαμβάνει υπόψη τα εν λόγω 
αγροκτήματα.

Or. es

Justification

Si, en aras de la simplificación,  se aplica la regla de mínimis contemplada en el primer 
párrafo del apartado 3, basta con que se tengan en cuenta en el análisis de riesgo del año 
siguiente.

Τροπολογία 414
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός εάν ο γεωργός έλαβε άμεσα 
επανορθωτικά μέτρα τερματίζοντας έτσι 
τη διαπιστωθείσα μη συμμόρφωση, η 
αρμόδια αρχή προβαίνει στις 
απαιτούμενες ενέργειες οι οποίες μπορεί, 
όπου ενδείκνυται, να περιορίζονται σε 
διοικητικό έλεγχο, προκειμένου ο γεωργός 
να αντιμετωπίσει επανορθωτικά τις 
διαπιστώσεις μη συμμόρφωσης. Η 
διαπίστωση μη συμμόρφωσης ήσσονος 
σημασίας, καθώς και τα προς λήψη μέτρα 
επανόρθωσης κοινοποιούνται στον 
γεωργό.

Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης ήσσονος 
σημασίας κοινοποιείται στον γεωργό.

Or. en



AM\739857EL.doc 15/60 PE412.053v01-00

EL

Τροπολογία 415
Jan Mulder, Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Στην περίπτωση που επιβληθεί 
μείωση των ενισχύσεων ή και ακύρωσή 
τους εφόσον, κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, 
διαπιστωθεί μη συμμόρφωση σύμφωνα 
με το άρθρο 25, για την ίδια υπόθεση μη 
συμμόρφωσης δεν επιβάλλεται πρόστιμο 
με βάση την αντίστοιχη εθνική 
νομοθεσία. Στην περίπτωση που έχει 
επιβληθεί πρόστιμο για λόγους μη 
συμμόρφωσης στην εθνική νομοθεσία, 
δεν επιβάλλεται για την ίδια υπόθεση 
μείωση των ενισχύσεων ή ακύρωσή τους.

Or. en

Τροπολογία 416
Jan Mulder, Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26a
Αναθεώρηση

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2007 το 
αργότερο και στη συνέχεια ανά διετία, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
την εφαρμογή του συστήματος 
πολλαπλής συμμόρφωσης, συνοδευόμενη, 
εάν χρειάζεται, από τις δέουσες 
προτάσεις με σκοπό ιδίως:
– την τροποποίηση του καταλόγου των 
θεσμικών υποχρεώσεων διαχείρισης που 
παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ,
– την απλούστευση, απορρύθμιση και 
βελτίωση της νομοθεσίας βάσει του 
καταλόγου των θεσμικών υποχρεώσεων 
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διαχείρισης, με ιδιαίτερη προσοχή στη 
νομοθεσία που αφορά τα νιτρώδη,
– την απλούστευση, βελτίωση και 
εναρμόνιση των υφιστάμενων 
συστημάτων ελέγχου, λαμβάνοντας
υπόψη τις ευκαιρίες που παρέχουν η 
εξέλιξη των δεικτών και οι έλεγχοι στα 
σημεία υποχρεωτικής διέλευσης, οι 
έλεγχοι που ήδη πραγματοποιούνται βάσει 
ιδιωτικών πλαισίων πιστοποίησης, οι 
έλεγχοι που ήδη πραγματοποιούνται βάσει 
της εθνικής νομοθεσίας που εφαρμόζει 
τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης 
και η τεχνολογία της πληροφορίας και 
επικοινωνίας.
Οι εκθέσεις περιέχουν επίσης εκτίμηση 
του συνολικού κόστους του ελέγχου στο 
πλαίσιο του συστήματος μη 
συμμόρφωσης για το έτος που προηγείται 
εκείνου εντός του οποίου θα δημοσιεύεται 
η έκθεση.

Or. en

Justification

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Τροπολογία 417
Κατερίνα Μπατζελή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Tα ποσά που προκύπτουν από την 
εφαρμογή των μειώσεων και αποκλεισμών 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το 
κεφάλαιο 1 πιστώνονται στο ΕΓTΕ. Tα 
κράτη μέλη μπορούν να παρακρατούν 
ποσοστό 25% των ποσών αυτών.

Tα ποσά που προκύπτουν από την 
εφαρμογή των μειώσεων και αποκλεισμών 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
μεταφέρονται στο εθνικό απόθεμα και 
ανακατανέμονται σε γεωργούς κατά 
κύριο επάγγελμα και σε νεοεισερχόμενους 
στη γεωργική δραστηριότητα.
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Or. el

Τροπολογία 418
Ιωάννης Γκλαβάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 εδάφιο 1 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δεν χορηγούν άμεσες 
ενισχύσεις στον γεωργό σε μία από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν κατά τρόπο αντικειμενικό 
και αμερόληπτο να μη χορηγήσουν
άμεσες ενισχύσεις στον γεωργό σε μία από 
τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Or. el

Justification

H θέσπιση κατώτατου ορίου είτε επί της πληρωμής είτε επί της εκτάσεως πλήττει τα κράτη μέλη 
με πολλές μικρές εκμεταλλεύσεις και θα αποκλείσει μεγάλο αριθμό παραγωγών.

Τροπολογία 419
Ilda Figueiredo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δεν χορηγούν άμεσες 
ενισχύσεις στον γεωργό σε μία από τις
ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Οι άμεσες ενισχύσεις είναι εγγυημένες 
για όλους του γεωργούς. Οι γεωργοί που 
εισπράττουν ενίσχυση μέχρι 1000 ευρώ 
δικαιούνται την καταβολή άπαξ ετησίως 
συμπληρωματικού ποσού μέχρι το όριο 
αυτό.

a) όταν το συνολικό ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων που ζητήθηκε ή πρόκειται να 
καταβληθεί για ένα δεδομένο 
ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει 
250 ευρώ· ή
β) όταν η επιλέξιμη έκταση της 
εκμετάλλευσης για την οποία ζητήθηκαν 
άμεσες ενισχύσεις ή πρόκειται να 
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καταβληθούν δεν υπερβαίνει ένα εκτάριο. 
Ωστόσο, μπορεί να καθοριστεί ελάχιστη 
επιλέξιμη έκταση 0,3 εκτάρια στην Κύπρο 
και 0,1 εκτάρια στην Μάλτα.
Εντούτοις, οι γεωργοί που κατέχουν 
ειδικά δικαιώματα τα οποία αναφέρονται 
στο άρθρο 45 παράγραφος 1 υπόκεινται 
στον όρο που αναφέρεται στο στοιχείο α).

Or. pt

Justification

Os agricultores com apoios directos inferiores a 1000 euros devem ter direito a um 
complemento até atingir este valor mínimo a ser pago uma vez por ano.

Τροπολογία 420
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δεν χορηγούν άμεσες 
ενισχύσεις στον γεωργό σε μία από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην χορηγήσουν άμεσες 
ενισχύσεις στον γεωργό σε μία από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

Or. es

Justification

La aplicación de esta disposición debe ser optativa para los Estados miembros.

Τροπολογία 421
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δεν χορηγούν άμεσες 1. Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να μην 
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ενισχύσεις στον γεωργό σε μία από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

χορηγούν άμεσες ενισχύσεις στον γεωργό 
με βάση ορισμένα κριτήρια:

Or. en

Justification

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It is appropriate to: make the measure 
voluntary for member states, 2. allow member states to set thresholds for minimum payments 
within a given range.

Τροπολογία 422
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δεν χορηγούν άμεσες 
ενισχύσεις στον γεωργό σε μία από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να μην 
χορηγούν άμεσες ενισχύσεις στον γεωργό 
με βάση ορισμένα κριτήρια:

Or. en

Τροπολογία 423
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη δεν χορηγούν άμεσες 
ενισχύσεις στον γεωργό σε μία από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

(1) Τα κράτη μέλη αποφασίζουν 
ανεξάρτητα σχετικά με τη χορήγηση 
άμεσων ενισχύσεων με βάση τις 
ελάχιστες απαιτήσεις τους:

Or. hu

Justification

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.
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Τροπολογία 424
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δεν χορηγούν άμεσες 
ενισχύσεις στον γεωργό σε μία από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να αρνηθούν 
να χορηγήσουν άμεσες ενισχύσεις στον 
γεωργό σε μία ή σε αμφότερες από τις
ακόλουθες περιπτώσεις:

Or. en

Justification

In order to take into account the structural differences that rule the 27 Member States and to 
respect the principle of subsidarity, the  application of a minimum treshold should be optional 
and the determination of its value should belong to the Member States.

Moreover, to respect the gradual application of  the CMO for wine and the progressive 
increase of the national envelope between 2009 and 2012, as foreseen  by the regulation CE 
479/2008, the application of a minimum treshold, calculated on the basis of the amount of the 
direct payments, shall apply on wine growing surfaces only from the year 2012.

Τροπολογία 425
Maria Petre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) όταν το συνολικό ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων που ζητήθηκε ή πρόκειται να 
καταβληθεί για ένα δεδομένο 
ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει 
250 ευρώ· ή

διαγράφεται

Or. ro

Justification

Pentru limitarea costurilor birocratice este de dorit simplificarea procedurilor, nu 
penalizarea exploatatiilor foarte mici.
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Τροπολογία 426
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) όταν το συνολικό ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων που ζητήθηκε ή πρόκειται να 
καταβληθεί για ένα δεδομένο 
ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει 
250 ευρώ· ή

διαγράφεται

Or. hu

Justification

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát. 

Τροπολογία 427
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) όταν το συνολικό ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων που ζητήθηκε ή πρόκειται να 
καταβληθεί για ένα δεδομένο 
ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει 
250 ευρώ· ή

(α) όταν το συνολικό ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων που ζητήθηκε ή πρόκειται να 
καταβληθεί για ένα δεδομένο 
ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει ποσό 
που ορίζει το κράτος μέλος μέχρι το ύψος 
των 1000 ευρώ· ή

Or. en
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Τροπολογία 428
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) όταν το συνολικό ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων που ζητήθηκε ή πρόκειται να 
καταβληθεί για ένα δεδομένο 
ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει 
250 ευρώ· ή

(α) όταν το συνολικό ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων που ζητήθηκε ή πρόκειται να 
καταβληθεί για ένα δεδομένο 
ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει ποσό 
που ορίζει το κράτος μέλος μέχρι το ύψος 
των 1000 ευρώ· ή

Or. en

Justification

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It is appropriate to: 1.make the 
measure voluntary for member states, 2.allow member states to set thresholds for minimum 
payments within a given range.

Τροπολογία 429
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) όταν το συνολικό ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων που ζητήθηκε ή πρόκειται να 
καταβληθεί για ένα δεδομένο 
ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει 
250 ευρώ· ή

(α) όταν το συνολικό ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων που ζητήθηκε ή πρόκειται να 
καταβληθεί για ένα δεδομένο 
ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει ποσό 
που ορίζει το κράτος μέλος μέχρι το ύψος 
των 500 ευρώ· ή

Or. es
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Τροπολογία 430
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) όταν το συνολικό ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων που ζητήθηκε ή πρόκειται να 
καταβληθεί για ένα δεδομένο 
ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει 
250 ευρώ· ή

(α) όταν το συνολικό ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων που ζητήθηκε ή πρόκειται να 
καταβληθεί για ένα δεδομένο 
ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει 
250 ευρώ (150 ευρώ στην  περίπτωση των 
νέων κρατών μελών) ή

Or. hu

Justification

Az új tagállamokban a referenciahozamok, és emiatt a területalapú támogatás átlagos 
összege alacsonyabb, mint a régi tagállamokban. Azonos minimális összeghatár esetén az új 
tagállamokban sokkal több termelő esne el a támogatástól, ezzel az alacsonyabb
referenciahozamok kétszeresen is sújtanák a termelőket.

Τροπολογία 431
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) όταν το συνολικό ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων που ζητήθηκε ή πρόκειται να 
καταβληθεί για ένα δεδομένο 
ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει 
250 ευρώ· ή

(α) όταν το συνολικό ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων που ζητήθηκε ή πρόκειται να 
καταβληθεί για ένα δεδομένο 
ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει ένα 
ελάχιστο όριο που ορίζει το κράτος μέλος 
και/ή

Or. en
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Τροπολογία 432
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όταν η επιλέξιμη έκταση της 
εκμετάλλευσης για την οποία ζητήθηκαν 
άμεσες ενισχύσεις ή πρόκειται να 
καταβληθούν δεν υπερβαίνει ένα εκτάριο. 
Ωστόσο, μπορεί να καθοριστεί ελάχιστη 
επιλέξιμη έκταση 0,3 εκτάρια στην Κύπρο 
και 0,1 εκτάρια στην Μάλτα.

διαγράφεται

Or. hu

Justification

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát. 

Τροπολογία 433
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) όταν η επιλέξιμη έκταση της 
εκμετάλλευσης για την οποία ζητήθηκαν 
άμεσες ενισχύσεις ή πρόκειται να 
καταβληθούν δεν υπερβαίνει ένα εκτάριο. 
Ωστόσο, μπορεί να καθοριστεί ελάχιστη 
επιλέξιμη έκταση 0,3 εκτάρια στην Κύπρο 
και 0,1 εκτάρια στην Μάλτα.

(β) όταν η επιλέξιμη έκταση της 
εκμετάλλευσης για την οποία ζητήθηκαν 
άμεσες ενισχύσεις ή πρόκειται να 
καταβληθούν δεν υπερβαίνει ένα ελάχιστο 
όριο που ορίζει το κράτος μέλος.

Τα δύο αυτά ελάχιστα όρια καθορίζονται 
σύμφωνα με τον στόχο και με βάση 
αμερόληπτα κριτήρια.
Όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις 
αμπελώνων που αναφέρονται στο 
παράρτημα  VII.Γ, ο όρος που 
αναφέρεται στο στοιχείο (α) εφαρμόζεται 
μόνο από το 2012 και εφεξής.
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Τροπολογία 434
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) όταν η επιλέξιμη έκταση της 
εκμετάλλευσης για την οποία ζητήθηκαν 
άμεσες ενισχύσεις ή πρόκειται να 
καταβληθούν δεν υπερβαίνει ένα εκτάριο. 
Ωστόσο, μπορεί να καθοριστεί ελάχιστη 
επιλέξιμη έκταση 0,3 εκτάρια στην Κύπρο 
και 0,1 εκτάρια στην Μάλτα.

(β) όταν η επιλέξιμη έκταση της 
εκμετάλλευσης για την οποία ζητήθηκαν 
άμεσες ενισχύσεις ή πρόκειται να 
καταβληθούν δεν υπερβαίνει πέντε 
εκτάρια.

Or. en

Τροπολογία 435
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) όταν η επιλέξιμη έκταση της 
εκμετάλλευσης για την οποία ζητήθηκαν 
άμεσες ενισχύσεις ή πρόκειται να 
καταβληθούν δεν υπερβαίνει ένα εκτάριο. 
Ωστόσο, μπορεί να καθοριστεί ελάχιστη 
επιλέξιμη έκταση 0,3 εκτάρια στην Κύπρο 
και 0,1 εκτάρια στην Μάλτα.

(β) όταν η επιλέξιμη έκταση της 
εκμετάλλευσης για την οποία ζητήθηκαν 
άμεσες ενισχύσεις ή πρόκειται να 
καταβληθούν δεν υπερβαίνει πέντε 
εκτάρια.

Or. en
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Τροπολογία 436
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) όταν η επιλέξιμη έκταση της 
εκμετάλλευσης για την οποία ζητήθηκαν 
άμεσες ενισχύσεις ή πρόκειται να 
καταβληθούν δεν υπερβαίνει ένα εκτάριο. 
Ωστόσο, μπορεί να καθοριστεί ελάχιστη 
επιλέξιμη έκταση 0,3 εκτάρια στην Κύπρο
και 0,1 εκτάρια στην Μάλτα. 

β) όταν η επιλέξιμη έκταση της 
εκμετάλλευσης για την οποία ζητήθηκαν 
άμεσες ενισχύσεις ή πρόκειται να 
καταβληθούν δεν υπερβαίνει ένα εκτάριο. 
Ωστόσο, στα νέα κράτη μέλη μπορεί να 
καθοριστεί ελάχιστη επιλέξιμη έκταση 0,3 
εκτάρια και 0,1 εκτάρια στην Μάλτα.

Or. hu

Τροπολογία 437
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) όταν η επιλέξιμη έκταση της 
εκμετάλλευσης για την οποία ζητήθηκαν 
άμεσες ενισχύσεις ή πρόκειται να 
καταβληθούν δεν υπερβαίνει ένα εκτάριο. 
Ωστόσο, μπορεί να καθοριστεί ελάχιστη 
επιλέξιμη έκταση 0,3 εκτάρια στην Κύπρο 
και 0,1 εκτάρια στην Μάλτα. 

(β) όταν η επιλέξιμη έκταση της 
εκμετάλλευσης για την οποία ζητήθηκαν 
άμεσες ενισχύσεις ή πρόκειται να 
καταβληθούν δεν υπερβαίνει ένα ελάχιστο 
όριο που ορίζει το κράτος μέλος και δεν 
μπορεί να υπερβαίνει δύο εκτάρια.
Ωστόσο, μπορεί να καθοριστεί ελάχιστη 
επιλέξιμη έκταση 0,3 εκτάρια στην Κύπρο 
και 0,1 εκτάρια στην Μάλτα.

Or. es
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Τροπολογία 438
Evgeni Kirilov, Petya Stavreva

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) όταν η επιλέξιμη έκταση της 
εκμετάλλευσης για την οποία ζητήθηκαν 
άμεσες ενισχύσεις ή πρόκειται να 
καταβληθούν δεν υπερβαίνει ένα εκτάριο. 
Ωστόσο, μπορεί να καθοριστεί ελάχιστη 
επιλέξιμη έκταση 0,3 εκτάρια στην Κύπρο 
και 0,1 εκτάρια στην Μάλτα. 

(β) όταν η επιλέξιμη έκταση της 
εκμετάλλευσης για την οποία ζητήθηκαν 
άμεσες ενισχύσεις ή πρόκειται να 
καταβληθούν δεν υπερβαίνει το ελάχιστο 
επίπεδο που το εν λόγω κράτος εφήρμοσε 
το 2007. Ωστόσο, μπορεί να καθοριστεί 
ελάχιστη επιλέξιμη έκταση 0,3 εκτάρια 
στην Κύπρο και 0,1 εκτάρια στην Μάλτα. 

Or. en

Justification

The introduction of additional minimum requirements is not an appropriate instrument, 
because through it the possibility to support the income of small farmers will be taken away. 
Imposing the additional minimum requirements for small farmers will be harmful for the 
social climate and the local potential in rural areas.

Τροπολογία 439
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) όταν η επιλέξιμη έκταση της 
εκμετάλλευσης για την οποία ζητήθηκαν 
άμεσες ενισχύσεις ή πρόκειται να 
καταβληθούν δεν υπερβαίνει ένα εκτάριο. 
Ωστόσο, μπορεί να καθοριστεί ελάχιστη 
επιλέξιμη έκταση 0,3 εκτάρια στην Κύπρο 
και 0,1 εκτάρια στην Μάλτα. 

α) (β) όταν η επιλέξιμη έκταση της 
εκμετάλλευσης για την οποία ζητήθηκαν 
άμεσες ενισχύσεις και πρόκειται να 
καταβληθούν δεν υπερβαίνει ένα εκτάριο 
ανά σχέδιο ενίσχυσης. Ωστόσο, μπορεί να 
καθοριστεί ελάχιστη επιλέξιμη έκταση 0,3 
εκτάρια στην Κύπρο και 0,1 εκτάρια στην 
Μάλτα.

Or. de
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Τροπολογία 440
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν 
κατά τρόπο αντικειμενικό και 
αμερόληπτο να μη χορηγήσουν άμεσες 
ενισχύσεις σε εταιρείες κατά την έννοια 
του άρθρου 48 δεύτερο εδάφιο της 
Συνθήκης των οποίων ο κύριος σκοπός 
δεν συνίσταται στην άσκηση γεωργικής 
δραστηριότητας.

διαγράφεται

Or. hu

Justification

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Τροπολογία 441
Ιωάννης Γκλαβάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε κάθε περίπτωση, τα χρήματα που 
εξοικονομούνται από την εφαρμογή του 
ανωτέρω σημείου α) παραμένουν στο 
εθνικό απόθεμα του κράτους μέλους από 
το οποίο προήλθαν.

Or. el

Justification

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος εφαρμόσει την παράγραφο α) του αρ. 30, τότε τα ποσά που 
θα εξοικονομηθούν θα πρέπει να παραμείνουν στο εθνικό απόθεμα του εν λόγο κράτους για την 
ενίσχυση των αγροτών.
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Τροπολογία 442
Constantin Dumitriu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν κατά τρόπο αντικειμενικό 
και αμερόληπτο να μη χορηγήσουν 
άμεσες ενισχύσεις σε εταιρείες κατά την 
έννοια του άρθρου 48 δεύτερο εδάφιο της 
Συνθήκης των οποίων ο κύριος σκοπός 
δεν συνίσταται στην άσκηση γεωργικής 
δραστηριότητας.

διαγράφεται

Or. ro

Justification

Excluderea firmelor care nu au ca obiect de activitate principal activităţi agricole este
discriminatorie. Există riscul ca acele companii vizate şi care respectă prevederile IACS 
(Sistemul Integrat de Administrare şi Control) să atace prevederea la Curtea Europeană.

Τροπολογία 443
María Isabel Salinas García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν κατά τρόπο αντικειμενικό 
και αμερόληπτο να μη χορηγήσουν άμεσες 
ενισχύσεις σε εταιρείες κατά την έννοια 
του άρθρου 48 δεύτερο εδάφιο της 
Συνθήκης των οποίων ο κύριος σκοπός δεν 
συνίσταται στην άσκηση γεωργικής 
δραστηριότητας.

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν κατά τρόπο αντικειμενικό 
και αμερόληπτο να μη χορηγήσουν άμεσες 
ενισχύσεις σε εταιρείες κατά την έννοια 
του άρθρου 48 δεύτερο εδάφιο της 
Συνθήκης των οποίων ο κύριος σκοπός δεν 
συνίσταται στην παραγωγή, την εκτροφή 
ή την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων της συγκομιδής, 
της αναπαραγωγής, της διασταύρωσης 
και της διατήρησης ζώων για γεωργικούς 
σκοπούς, ή την εμπορική διάθεσή τους 
μέσω οργανώσεων ή συνεταιρισμών 
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παραγωγών.

Or. es

Justification

Conviene restringir el abono de las ayudas a los productores y tener en cuenta las propias 
estructuras de comercialización con el objetivo de ser más competitivos como son las 
Organizaciones de Productores y Cooperativas, que podrían llegar a ser titulares de 
derechos de pago único y no son más que el sumatorio de los agricultores que la forman.

Τροπολογία 444
Jan Mulder, Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται έως δύο 
φορές ετησίως κατά την περίοδο από 
1ης Δεκεμβρίου έως 30 Ιουνίου του 
επόμενου ημερολογιακού έτους.

2. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται έως δύο 
φορές ετησίως κατά την περίοδο από 
1ης Δεκεμβρίου έως 30 Ιουνίου του 
επόμενου ημερολογιακού έτους, και 
περιλαμβάνουν την καταβολή τόκου με 
βάση τα επιτόκια της αγοράς, επί του 
ποσού που καθίσταται ληξιπρόθεσμο από 
την 30η Ιουνίου του επόμενου 
ημερολογιακού έτους.

Or. en

Τροπολογία 445
Esther De Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε περίπτωση που η ενίσχυση 
καθυστερεί λόγω διαφωνίας της 
αρμόδιας αρχής, η οποία επιλύεται προς 
όφελος του γεωργού, ο γεωργός 
εισπράττει και τόκο με βάση το επιτόκιο 
της αγοράς.
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Τροπολογία 446
Ilda Figueiredo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ενισχύσεις δυνάμει των καθεστώτων 
στήριξης που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι δεν καταβάλλονται πριν 
ολοκληρωθούν οι έλεγχοι σχετικά με τους 
όρους επιλεξιμότητας, τους οποίους 
πραγματοποιεί το κράτος μέλος σύμφωνα 
με το άρθρο 22.

3. Η συνολική ενίσχυση, κατανεμημένη, 
κατ’ ανώτατο όριο, σε ενισχύσεις δύο 
περιόδων, δυνάμει των καθεστώτων 
στήριξης που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι δεν καταβάλλονται πριν 
ολοκληρωθούν οι έλεγχοι σχετικά με τους 
όρους επιλεξιμότητας, τους οποίους 
πραγματοποιεί το κράτος μέλος σύμφωνα 
με το άρθρο 22.

Η πρώτη περιοδική ενίσχυση, μέχρι το 
75% του εκτιμωμένου υπολοίπου της 
συνολικής ενίσχυσης, μπορεί να 
καταβληθεί πριν από την ολοκλήρωση 
των ελέγχων.

Or. pt

Justification

O primeiro pagamento periódico, de um máximo de 75% do total estimado do pagamento 
devido, pode ser feito antes do fim dos controlos. Tal pagamento permitirá aos agricultores 
planear de forma mais adequada a sua actividade.

Τροπολογία 447
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ωστόσο, αν οι ενισχύσεις καταβληθούν 
προκαταβολικά ή σε δύο δόσεις, το 
πρώτο ποσό καθορίζεται με βάση τα 
αποτελέσματα των διοικητικών και των 



PE412.053v01-00 32/60 AM\739857EL.doc

EL

επιτόπιων ελέγχων που διατίθενται την 
ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης και 
κατά τρόπο ώστε το τελικό ποσό της 
ενίσχυσης να μην υπολείπεται του ποσού 
της πρώτης δόσης.

Or. en

Τροπολογία 448
Jan Mulder, Niels Busk, Esther De Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ενισχύσεις δυνάμει των καθεστώτων 
στήριξης που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι δεν καταβάλλονται πριν 
ολοκληρωθούν οι έλεγχοι σχετικά με τους 
όρους επιλεξιμότητας, τους οποίους 
πραγματοποιεί το κράτος μέλος σύμφωνα 
με το άρθρο 22.

3. Ενισχύσεις δεν καταβάλλονται όσον 
αφορά αίτηση που υπεβλήθη δυνάμει των 
καθεστώτων στήριξης που απαριθμούνται 
στο παράρτημα Ι πριν ολοκληρωθούν για 
την αίτηση αυτή οι έλεγχοι σχετικά με 
τους όρους επιλεξιμότητας, τους οποίους 
πραγματοποιεί το κράτος μέλος σύμφωνα 
με το άρθρο 22.

Or. en

Τροπολογία 449
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και 
σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 128 παράγραφος 2, η Επιτροπή 
δύναται:

διαγράφεται

(a) να μεριμνά για προκαταβολές·
(β) να εξουσιοδοτήσει τα κράτη μέλη, 
ανάλογα με την κατάσταση του 
προϋπολογισμού, να καταβάλουν 
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προκαταβολές, πριν από την 
1η Δεκεμβρίου σε ορισμένες περιοχές στις 
οποίες, λόγω εξαιρετικών συνθηκών, οι 
γεωργοί αντιμετωπίζουν σοβαρές 
οικονομικές δυσκολίες:
(i) μέχρι ποσοστού 50% των ενισχύσεων,
ή
(ii) μέχρι ποσοστού 80% των ενισχύσεων 
σε περίπτωση που προβλέπονται ήδη 
προκαταβολές.

Or. en

Τροπολογία 450
Constantin Dumitriu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 – εδάφιο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να μεριμνά για προκαταβολές· α) να μεριμνά για προκαταβολές την 
ημερομηνία που έχει καθορίσει το κάθε 
κράτος μέλος·

Or. ro

Justification

Este util să rămână această opţiune la nivelul statelor membre care cunosc cel mai bine 
situaţia de pe teren şi când ar fi necesare aceste avansuri pentru a permite stimularea 
activităţii fermierilor.

Τροπολογία 451
Constantin Dumitriu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να εξουσιοδοτήσει τα κράτη μέλη, 
ανάλογα με την κατάσταση του 
προϋπολογισμού, να καταβάλουν 

(β) να εξουσιοδοτήσει τα κράτη μέλη, 
ανάλογα με την κατάσταση του 
προϋπολογισμού, να καταβάλουν 
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προκαταβολές, πριν από την 
1η Δεκεμβρίου σε ορισμένες περιοχές στις 
οποίες, λόγω εξαιρετικών συνθηκών, οι 
γεωργοί αντιμετωπίζουν σοβαρές 
οικονομικές δυσκολίες:

προκαταβολές, πριν από την 
1η Δεκεμβρίου και σε ημερομηνία που 
καθορίζει κάθε κράτος μέλος, σε 
ορισμένες περιοχές στις οποίες, λόγω 
εξαιρετικών συνθηκών, οι γεωργοί 
αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές 
δυσκολίες:

Or. ro

Justification

Este util să rămână această opţiune la nivelul statelor membre care cunosc cel mai bine 
situaţia de pe teren şi când ar fi necesare aceste avansuri pentru a permite stimularea 
activităţii fermierilor. Această prevedere va stimula intensificarea activităţii agricultorilor 
dându-le acces la capital operativ la o dată anterioară sfârşitului anului financiar.

Τροπολογία 452
Constantin Dumitriu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 – εδάφιο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) Με την επιφύλαξη των διατάξεων 
της παραγράφου 3, οι προκαταβολές 
μπορούν να καταβληθούν πριν από την 
ολοκλήρωση των ελέγχων, αλλά μόνο σε 
περιοχές όπου αυτοί έχουν ξεκινήσει.

Or. ro

Justification

Această prevedere va stimula intensificarea activităţii agricultorilor dându-le acces la capital 
operativ la o dată anterioară sfârşitului anului financiar.
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Τροπολογία 453
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
παραγράφου 2 και με βάση τα 
αποτελέσματα των διοικητικών και 
επιτόπιων ελέγχων, η αρμόδια αρχή 
μπορεί να καταβάλει στον παραγωγό 
προκαταβολή ίση με το 60% των 
ενισχύσεων που προβλέπονται στο 
πλαίσιο των καθεστώτων ενίσχυσης που 
καταγράφονται στο παράρτημα I.
Επιπλέον, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 128, η Επιτροπή 
μπορεί να εξουσιοδοτήσει τα κράτη μέλη, 
υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται 
δημοσιονομικές προϋποθέσεις, να 
καταβάλουν προκαταβολές μέχρι 80% 
των ενισχύσεων που προβλέπονται στο 
πλαίσιο των καθεστώτων ενίσχυσης που 
καταγράφονται στο παράρτημα Ι.

Or. en

Τροπολογία 454
Jan Mulder, Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα καθεστώτα στήριξης που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη πιθανής 
αναθεώρησης ανά πάσα στιγμή, υπό το 
πρίσμα των εξελίξεων στην αγορά και της 
κατάστασης του προϋπολογισμού.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 455
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – εδάφιο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, πρέπει να τηρούνται οι βασικές 
αρχές της ΚΓΠ που έχουν περιληφθεί στη 
Συνθήκη της Ρώμης.

Or. en

Τροπολογία 456
Neil Parish

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα δικαιώματα set-aside που 
θεσπίστηκαν με βάση τα άρθρα 53 και  
63, παράγραφος 2 του κανονισμού 
1782/03 (ΕΚ) καθίστανται κανονικά 
δικαιώματα κατά την έννοια του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Justification

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag’ that might otherwise remain in such entitlements is removed.

Τροπολογία 457
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα δικαιώματα set-aside που 
θεσπίστηκαν με βάση τα άρθρα 53 και  
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63, παράγραφος 2 του κανονισμού 
1782/03 (ΕΚ) καθίστανται κανονικά 
δικαιώματα κατά την έννοια του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Justification

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag’ that might otherwise remain in such entitlements is removed.

Τροπολογία 458
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κάθε γεωργική έκταση της 
εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων 
των εκτάσεων που καλύπτονται από 
δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης με 
βραχυχρόνια αμειψισπορά (κωδικός ΣΟ ex 
0602 90 41), η οποία χρησιμοποιείται για 
γεωργική δραστηριότητα ή, στην 
περίπτωση εκτάσεων που 
χρησιμοποιούνται επίσης για μη 
γεωργικές δραστηριότητες,
χρησιμοποιείται κυρίως για γεωργικές 
δραστηριότητες. Η Επιτροπή, σύμφωνα με 
τη διαδικασία του άρθρου 128 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, 
θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά 
την έγκριση της χρήσης επιλέξιμων 
εκταρίων για μη γεωργικές 
δραστηριότητες·

α) κάθε γεωργική έκταση της 
εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων 
των εκτάσεων που καλύπτονται από 
δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης με 
βραχυχρόνια αμειψισπορά (κωδικός ΣΟ ex 
0602 90 41), η οποία χρησιμοποιείται για 
γεωργική δραστηριότητα ή 
χρησιμοποιείται κυρίως για γεωργικές 
δραστηριότητες. Η Επιτροπή, σύμφωνα με 
τη διαδικασία του άρθρου 128 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, 
θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά 
την έγκριση της χρήσης επιλέξιμων 
εκταρίων για μη γεωργικές 
δραστηριότητες·

Or. es
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Τροπολογία 459
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2  – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) κάθε έκταση της εκμετάλλευσης που 
θεωρείται αγροοικολογικό στοιχείο που 
ευνοεί τη βιοποικιλότητα. Κάθε κράτος 
μέλος θεσπίζει τους τρόπους καθορισμού 
του εν λόγω καταλόγου στοιχείων·

Or. fr

Justification

Il s'agit de valider le fait que d'autres hectares que des hectares de production peuvent 
bénéficier de DPU.

Τροπολογία 460
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε 
ολόκληρη την έκτασή της, κάθε γεωργική 
εκμετάλλευση οφείλει να καθορίσει 
έκταση που θα ευνοεί τη βιοποικιλότητα. 
Η έκταση αυτή καθορίζεται αναλόγως 
της χρήσιμης γεωργικής επιφάνειας της 
εκμετάλλευσης. Το ποσοστό αυτό 
ορίζεται μέχρι 2% και κάθε κράτος μέλος 
έχει τη δυνατότητα να το αυξήσει 
εθελοντικά. Τα εκτάρια που λαμβάνονται 
υπόψη στο πλαίσιο της εν λόγω έκτασης 
βιοποικιλότητας συνίστανται κατά κύριο 
λόγο από αγροοικολογικά στοιχεία που 
καθορίζονται από κάθε κράτος μέλος. 
Στα εκτάρια αυτά αναγνωρίζεται 
δικαίωμα ενιαίας ενίσχυσης για τη 
βιοποικιλότητα.
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Or. fr

Τροπολογία 461
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε κράτος μέλος, η συνολική αξία 
όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο που 
αναφέρεται στο παράρτημα VIII.

1. Για κάθε κράτος μέλος, η συνολική αξία 
όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο που 
αναφέρεται στο παράρτημα VIII. Ωστόσο, 
το επίπεδο των δικαιωμάτων αυτών 
πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά 
κριτήρια και να μην εισάγει διακρίσεις σε 
βάρος οιουδήποτε κράτους μέλους.

Or. pl

Justification

Załącznik VIII wykracza poza obecną perspektywę finansową i stwarza nieuzasadnione 
podstawy do dalszej dyskryminacji nowych państw członkowskich szczególnie tych, które 
przystąpiły do Unii w 2004 r. Proponowane pułapy w przeliczenu na hektar ziemi rolniczej 
utrzymywałyby olbrzymią dysproporcję między państwami członowskimi nawet w 2016 r.  -
np.  na Łotwie wynoszą one 79 €/ha, w Portugalii 161 €/ha,  Polsce 190 €/ha,  a w Grecji 
681€/ha. Wieloletnie utrzymywanie dysproporcji zaprzecza zasadzie równego traktowania 
państw i rolników, powoduje zakłócenia na rynku i zniekształca konkurencję. Dlatego pułapy 
w załączniku VIII powinny być ponownie wyliczone.

Τροπολογία 462
Peter Baco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε κράτος μέλος, η συνολική αξία 
όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο που 
αναφέρεται στο παράρτημα VIII.

1. Για ένα κράτος μέλος που αδυνατεί να 
διαθέσει την παραγωγή του στην αγορά, η 
συνολική αξία όλων των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το εθνικό 
ανώτατο όριο που αναφέρεται στο 



PE412.053v01-00 40/60 AM\739857EL.doc

EL

παράρτημα VIII.

Or. sk

Justification

Takéto obmedzenie nie je opodstatnené pre producentov v tých štátoch, ktorí svoju produkciu 
dokážu realizovať na trhu.

Τροπολογία 463
Esther De Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
χρησιμοποιούν το εθνικό απόθεμα για να 
χορηγούν, κατά προτεραιότητα και με 
αντικειμενικά κριτήρια, δικαιώματα 
ενίσχυσης στους γεωργούς που αρχίζουν 
τη γεωργική τους δραστηριότητα, και κατά 
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ίση 
μεταχείριση μεταξύ γεωργών και να 
αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς και 
του ανταγωνισμού.

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
χρησιμοποιούν το εθνικό απόθεμα για να 
χορηγούν, κατά προτεραιότητα και με 
αντικειμενικά κριτήρια, δικαιώματα 
ενίσχυσης στους γεωργούς που αρχίζουν 
τη γεωργική τους δραστηριότητα, και κατά 
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ίση 
μεταχείριση μεταξύ γεωργών και να 
αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς και 
του ανταγωνισμού, ή δεν έχουν υπερβεί το 
35ο έτος της ηλικίας τους.

Or. nl

Justification

Naar aanleiding van eerder oproepen van het Europees Parlement, is het van belang dat de 
jonge Europese agrarisch ondernemer een extra steun in de rug ontvangt en zodat het werken 
in de landbouw aantrekkelijk blijft. Voorrang bij toeslagrechten uit de reserve is hierbij een 
belangrijke mogelijkheid.
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Τροπολογία 464
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν το 
άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο γ)
μπορούν να χρησιμοποιούν το εθνικό 
απόθεμα για να θεσπίζουν, με 
αντικειμενικά κριτήρια και κατά τρόπο 
ώστε να εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση 
μεταξύ γεωργών και να αποφεύγονται 
στρεβλώσεις της αγοράς και του 
ανταγωνισμού, δικαιώματα ενίσχυσης 
στους γεωργούς περιοχών στις οποίες 
εφαρμόζονται προγράμματα 
αναδιάρθρωσης ή/και προγράμματα 
ανάπτυξης που υπόκεινται σε κάποια 
μορφή δημόσιας παρέμβασης, προκειμένου 
να αποφευχθεί η εγκατάλειψη της γης 
ή/και να αντισταθμιστούν συγκεκριμένα 
μειονεκτήματα για τους γεωργούς των 
περιοχών αυτών. 

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιούν, από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, από το 2009,
το εθνικό απόθεμα για να θεσπίζουν, με 
αντικειμενικά κριτήρια και κατά τρόπο 
ώστε να εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση 
μεταξύ γεωργών και να αποφεύγονται 
στρεβλώσεις της αγοράς και του 
ανταγωνισμού, δικαιώματα ενίσχυσης,
καθώς και μέτρα στήριξης στους 
γεωργούς περιοχών στις οποίες 
εφαρμόζονται προγράμματα 
αναδιάρθρωσης ή/και προγράμματα 
ανάπτυξης που υπόκεινται σε κάποια 
μορφή δημόσιας παρέμβασης, για τις 
επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες στις πλέον μειονεκτικές ζώνες, 
όπως οι επιχειρήσεις εκτροφής 
αιγοπροβάτων, προκειμένου να 
αποφευχθεί η εγκατάλειψη της γης και των 
παραγωγών ή/και να αντισταθμιστούν 
συγκεκριμένα μειονεκτήματα για τους 
γεωργούς των περιοχών αυτών.

Or. fr

Justification

Certaines filières, notamment les filières ovine et caprine, traversent de grandes difficultés 
alors qu'elles sont essentielles dans la mise en valeur économique et durable des zones les 
plus défavorisées et dans l’aménagement du territoire. Les agriculteurs de ces filières ont 
besoin d'une action immédiate, dès 2009. Il semble donc nécessaire de permettre aux Etats 
membres de mobiliser la réserve nationale de façon urgente pour financer des mesures de 
soutien spécifique à ces filières en difficulté.
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Τροπολογία 465
Giuseppe Castiglione

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα 
να χρησιμοποιήσουν κονδύλια από τα 
εθνικό αποθεματικό για εκχώρηση 
δικαιωμάτων ενίσχυσης σε γεωργούς που 
συνήψαν ιδιαίτερης φύσεως συμβάσεις
που διέπονται από τα κράτη μέλη.

Or. it

Justification

Gli Stati membri devono avere la possibilità di concedere diritti all’aiuto attraverso la 
riserva nazionale, a particolari fattispecie di contratti presenti negli Stati membri (soccida, 
ecc.). La maggiore flessibilità nell’utilizzo della riserva nazionale permette l’ utilizzo delle 
risorse che per la prima volta sono confluite in riserva nazionale nel 2008,  dopo il non 
utilizzo dei diritti per 3 anni consecutivi  che  ,in seguito alla proposta della Commissione,  
diventeranno 2.

Τροπολογία 466
Sergio Berlato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα 
να χρησιμοποιήσουν κονδύλια από τα 
εθνικό αποθεματικό για εκχώρηση
δικαιωμάτων ενίσχυσης σε γεωργούς που 
συνήψαν ιδιαίτερης φύσεως συμβάσεις 
που διέπονται από τα κράτη μέλη.

Or. it

Justification

Gli Stati membri devono avere la possibilità di concedere titoli attraverso la riserva 
nazionale, a particolari fattispecie di contratti presenti negli Stati membri (soccida, ecc.). La 
maggiore flessibilità nell’utilizzo della riserva nazionale permette l’ utilizzo delle risorse che 
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per la prima volta sono confluite in riserva nazionale nel 2008,  dopo il non utilizzo dei titoli 
per 3 anni consecutivi  che  ,in seguito alla proposta della Commissione,  diventeranno 2.

Τροπολογία 467
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε δικαίωμα ενίσχυσης το οποίο δεν 
ενεργοποιήθηκε για περίοδο 2 ετών 
διατίθεται στο εθνικό απόθεμα, πλην 
περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών 
περιστάσεων κατά την έννοια του 
άρθρου 36 παράγραφος 1.

Κάθε δικαίωμα ενίσχυσης το οποίο δεν 
ενεργοποιήθηκε για περίοδο 3 ετών 
διατίθεται στο εθνικό απόθεμα, πλην 
περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών 
περιστάσεων κατά την έννοια του 
άρθρου 36 παράγραφος 1. Στη 
χρησιμοποίηση των κονδυλίων αυτών θα 
δοθεί προτεραιότητα για τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης νέων σε γεωργικές
δραστηριότητες, με σκοπό τη διασφάλιση 
της μετάβασης μεταξύ γενεών.

Or. es

Justification

La Política Agrícola Común no dispone apenas de medios para promover el relevo 
generacional necesario para garantizar la perdurabilidad de la agricultura.

Τροπολογία 468
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα δικαιώματα ενίσχυσης είναι δυνατό 
να μεταβιβάζονται με πώληση ή με 
οποιαδήποτε άλλη οριστική μεταβίβαση, 
συνοδευόμενα ή μη από γη. Αντίθετα, η 
χρονομίσθωση ή συναλλαγή παρόμοιου 
τύπου επιτρέπεται μόνον εάν η 
μεταβίβαση των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
συνοδεύεται και από τη μεταβίβαση 

διαγράφεται
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ισοδύναμου αριθμού επιλέξιμων 
εκταρίων.

Or. de

Τροπολογία 469
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει 
ότι τα δικαιώματα ενίσχυσης 
μεταβιβάζονται μόνο μέσω πώλησης ή με 
άλλου είδους οριστική μεταβίβαση.

Or. en

Τροπολογία 470
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις αυτές τα κράτη μέλη 
μπορούν επίσης να αποφασίσουν ότι η 
μίσθωση ή πράξεις παρεμφερούς μορφής  
επιτρέπονται μόνο εφόσον τα 
μεταβιβαζόμενα δικαιώματα ενίσχυσης 
συνοδεύονται από μεταβίβαση 
ισοδύναμου αριθμού επιλέξιμων 
εκταρίων.

Or. de
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Τροπολογία 471
Constantin Dumitriu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 35 
παράγραφος 1, το κράτος μέλος επιτρέπει 
στον γεωργό ο οποίος κατέχει ειδικά 
δικαιώματα να παρεκκλίνει από την 
υποχρέωση να διαθέτει αντίστοιχο αριθμό 
επιλέξιμων εκταρίων για την ενεργοποίηση 
των δικαιωμάτων, υπό τον όρο ότι διατηρεί 
τουλάχιστον το 50% της γεωργικής 
δραστηριότητας που ασκήθηκε κατά τα 
ημερολογιακά έτη 2000, 2001 και 2002, 
εκφραζόμενης σε μονάδες ζώντων ζώων 
(LU). 

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 35 
παράγραφος 1, το κράτος μέλος επιτρέπει 
στον γεωργό ο οποίος κατέχει ειδικά 
δικαιώματα να παρεκκλίνει από την 
υποχρέωση να διαθέτει αντίστοιχο αριθμό 
επιλέξιμων εκταρίων για την ενεργοποίηση 
των δικαιωμάτων, υπό τον όρο ότι διατηρεί 
τουλάχιστον το 50% της γεωργικής 
δραστηριότητας που ασκήθηκε κατά τα 
ημερολογιακά έτη 2000, 2001 και 2002,  -
για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία τα 
ημερολογιακά έτη 2006, 2007 και 2008 -
εκφραζόμενης σε μονάδες ζώντων ζώων 
(LU).

Or. ro

Justification

Având în vedere condiţiile speciale ale fermelor pentru creşterea animalelor aplicarea 
acestor prevederi şi statelor care nu aplică SPU încă  este un exerciţiu util.

Τροπολογία 472
Constantin Dumitriu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο 
πρώτο εδάφιο μπορούν επίσης να 
εφαρμοστούν στα κράτη μέλη που δεν 
έχουν ακόμη θεσπίσει το ΚΕΕ, εφόσον το 
επιθυμούν.

Or. ro
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Τροπολογία 473
Ιωάννης Γκλαβάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση μεταβίβασης ειδικών 
δικαιωμάτων, ο δικαιούχος της 
μεταβίβασης μπορεί να επωφελείται από 
την παρέκκλιση της παραγράφου 2, μόνο 
σε περίπτωση υφιστάμενης ή 
αναμενόμενης κληρονομιάς.

3. Σε περίπτωση μεταβίβασης ειδικών 
δικαιωμάτων, ο δικαιούχος της 
μεταβίβασης μπορεί να επωφελείται από 
την παρέκκλιση της παραγράφου 2, 
εφόσον έχουν μεταβιβασθεί όλα τα 
δικαιώματα ενίσχυσης που υπόκεινται 
στην παρέκκλιση, καθώς επίσης σε 
περίπτωση υφιστάμενης ή αναμενόμενης 
κληρονομιάς.

Or. el

Justification

Τα οφέλη από την παρέκκλιση του Άρθρου 45 παράγραφος 2, θα πρέπει να διατηρούνται σε 
κάθε περίπτωση μεταβίβασης ειδικών δικαιωμάτων και όχι μόνο σε περιπτώσεις κληρονομιάς. 
Tα ειδικά δικαιώματα σήμερα αποτελούν κίνητρο για την διατήρηση της ζωικής παραγωγής, 
ιδίως στα κράτη μέλη όπου οι κτηνοτρόφοι δεν διαθέτουν ιδιωτικούς βοσκοτόπους αλλά τους 
νοικιάζουν.

Τροπολογία 474
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση μεταβίβασης ειδικών 
δικαιωμάτων, ο δικαιούχος της 
μεταβίβασης μπορεί να επωφελείται από 
την παρέκκλιση της παραγράφου 2, μόνο 
σε περίπτωση υφιστάμενης ή 
αναμενόμενης κληρονομιάς.

3. Σε περίπτωση μεταβίβασης ειδικών 
δικαιωμάτων, ο δικαιούχος της 
μεταβίβασης μπορεί να επωφελείται από 
την παρέκκλιση της παραγράφου 2, μόνο 
σε περίπτωση υφιστάμενης ή 
αναμενόμενης κληρονομιάς ή σε 
περίπτωση που δεν διατίθεται η αναγκαία 
έκταση για ενεργοποίησή τους.

Or. es
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Τροπολογία 475
María Isabel Salinas García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 46 διαγράφεται
Αναθεώρηση των δικαιωμάτων 

ενίσχυσης
Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν, 
έως την 1η Αυγούστου 2009 το αργότερο 
και τηρώντας τις γενικές αρχές του 
κοινοτικού δικαίου, να προβούν από το 
2010 στην προσέγγιση της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
καθορίστηκαν δυνάμει του τίτλου ΙΙΙ 
κεφάλαια I έως IV του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003. Προς το σκοπό αυτό, τα 
δικαιώματα ενίσχυσης μπορεί να 
αποτελέσουν αντικείμενο σταδιακών 
τροποποιήσεων σύμφωνα με τουλάχιστον 
τρία ετήσια προκαθορισμένα στάδια και 
με βάση αντικειμενικά και αμερόληπτα 
κριτήρια. 
Η μείωση της αξίας οιουδήποτε 
δικαιώματος ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, 
σε κανένα από τα ετήσια στάδια, το 50% 
της διαφοράς μεταξύ της αρχικής του 
αξίας και της εφαρμοστέας αξίας κατά 
την εφαρμογή του τελικού ετήσιου 
σταδίου.
Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν 
να εφαρμόσουν τα ανωτέρω εδάφια στο 
ενδεδειγμένο γεωγραφικό επίπεδο που 
προσδιορίζεται με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια, όπως η θεσμική ή 
διοικητική δομή τους ή/και το 
περιφερειακό γεωργικό δυναμικό. 

Or. es
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Justification

Dado el esfuerzo que ha supuesto para el sector la adaptación al nuevo régimen de ayudas no 
se considera aceptable su modificación. Además la concesión de derechos diferenciada según 
la casuística de cada sector refleja las peculiaridades y condiciones específicas de cada uno 
de estos sectores por lo que no es conveniente su homogenización, pues se producirían graves 
desajustes.

Τροπολογία 476
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν, 
έως την 1η Αυγούστου 2009 το αργότερο 
και τηρώντας τις γενικές αρχές του 
κοινοτικού δικαίου, να προβούν από το 
2010 στην προσέγγιση της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που καθορίστηκαν 
δυνάμει του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαια I έως IV 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. 
Προς το σκοπό αυτό, τα δικαιώματα 
ενίσχυσης μπορεί να αποτελέσουν 
αντικείμενο σταδιακών τροποποιήσεων 
σύμφωνα με τουλάχιστον τρία ετήσια 
προκαθορισμένα στάδια και με βάση 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια. 

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
τα κράτη μέλη αποφασίζουν, έως την 
1η Αυγούστου 2009 το αργότερο σε 
συνεργασία με τις τοπικές αρχές, με βάση 
μελέτη αξιολόγησης των επιπτώσεων, και 
τηρώντας τις γενικές αρχές του κοινοτικού 
δικαίου, να προβούν από το 2010 στην 
προσέγγιση της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που καθορίστηκαν δυνάμει του 
τίτλου ΙΙΙ κεφάλαια I έως IV του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Προς 
το σκοπό αυτό, τα δικαιώματα ενίσχυσης 
μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο 
σταδιακών τροποποιήσεων σύμφωνα με 
τουλάχιστον τρία ετήσια προκαθορισμένα 
στάδια και με βάση αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια. 

Or. fr

Justification

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculées sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient donc de demander aux 
Etats membres en consultation avec les autorités régionales et sur la base d'une étude 
d'impact de s'éloigner du modèle historique et de tendre à uniformiser progressivement la 
valeur des droits au paiement.
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Τροπολογία 477
Giuseppe Castiglione

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν, 
έως την 1η Αυγούστου 2009 το αργότερο 
και τηρώντας τις γενικές αρχές του 
κοινοτικού δικαίου, να προβούν από το 
2010 στην προσέγγιση της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που καθορίστηκαν 
δυνάμει του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαια I έως IV 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. 
Προς το σκοπό αυτό, τα δικαιώματα 
ενίσχυσης μπορεί να αποτελέσουν 
αντικείμενο σταδιακών τροποποιήσεων 
σύμφωνα με τουλάχιστον τρία ετήσια 
προκαθορισμένα στάδια και με βάση 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια. 

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν 
τηρώντας τις γενικές αρχές του κοινοτικού 
δικαίου, να προβούν από το 2010 στην 
προσέγγιση της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που καθορίστηκαν δυνάμει του 
τίτλου ΙΙΙ κεφάλαια I έως IV του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Προς 
το σκοπό αυτό, τα δικαιώματα ενίσχυσης 
μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο 
σταδιακών τροποποιήσεων σύμφωνα με 
τουλάχιστον τρία ετήσια προκαθορισμένα 
στάδια και με βάση αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια. 

Or. it

Justification

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento di applicare il 
sistema di ravvicinamento del valore dei diritti all’aiuto, anche dopo il 1° agosto 2009. 
Occorre inoltre porre rimedio a particolari situazioni createsi a seguito dell’utilizzo di 
particolari contratti regolamentati dagli Stati membri che hanno prodotto un numero elevato 
di diritti all’aiuto ma di esiguo valore 

Τροπολογία 478
Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν, 
έως την 1η Αυγούστου 2009 το αργότερο 
και τηρώντας τις γενικές αρχές του 
κοινοτικού δικαίου, να προβούν από το 
2010 στην προσέγγιση της αξίας των 

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν 
τηρώντας τις γενικές αρχές του κοινοτικού 
δικαίου, να προβούν από το 2010 στην 
προσέγγιση της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που καθορίστηκαν δυνάμει του 
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δικαιωμάτων ενίσχυσης που καθορίστηκαν 
δυνάμει του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαια I έως IV 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. 
Προς το σκοπό αυτό, τα δικαιώματα 
ενίσχυσης μπορεί να αποτελέσουν 
αντικείμενο σταδιακών τροποποιήσεων 
σύμφωνα με τουλάχιστον τρία ετήσια 
προκαθορισμένα στάδια και με βάση 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια. 

τίτλου ΙΙΙ κεφάλαια I έως IV του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Προς 
το σκοπό αυτό, τα δικαιώματα ενίσχυσης 
μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο 
σταδιακών τροποποιήσεων σύμφωνα με 
τουλάχιστον τρία ετήσια προκαθορισμένα 
στάδια και με βάση αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια. 

Or. it

Justification

Gli Stati Membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento, di applicare il 
sistema di riavvicinamento del valore dei diritti all'aiuto, anche dopo il 1° agosto 2009.

Τροπολογία 479
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μείωση της αξίας οιουδήποτε 
δικαιώματος ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, 
σε κανένα από τα ετήσια στάδια, το 50% 
της διαφοράς μεταξύ της αρχικής του 
αξίας και της εφαρμοστέας αξίας κατά 
την εφαρμογή του τελικού ετήσιου 
σταδίου. 

διαγράφεται

Or. pl

Justification

Zapis ten uniemożliwiałby redukcje uprawnień dla nielicznych, ale największych 
beneficjentów pomocy bezpośredniej. Byłoby to sprzeczne ze zrównoważonym rozwojem 
unijnego rolnictwa, zasadami Unii Europejskiej i celami WPR.
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Τροπολογία 480
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν
να εφαρμόσουν τα ανωτέρω εδάφια στο 
ενδεδειγμένο γεωγραφικό επίπεδο που 
προσδιορίζεται με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια, όπως η θεσμική ή 
διοικητική δομή τους ή/και το 
περιφερειακό γεωργικό δυναμικό. 

Τα κράτη μέλη αποφασίζουν να 
εφαρμόσουν τα ανωτέρω εδάφια στο 
ενδεδειγμένο γεωγραφικό επίπεδο που 
προσδιορίζεται με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια, όπως η θεσμική ή 
διοικητική δομή τους ή/και το 
περιφερειακό γεωργικό δυναμικό. 

Or. fr

Τροπολογία 481
Giuseppe Castiglione

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε εκτάσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις 
δημόσιας χρήσης ή συμβάσεις 
συλλογικής διαχείρισης γης, η αξία των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης μπορεί να 
επανακαθοριστεί με βάση την έκταση της 
επιφάνειας του αγροκτήματος, υπό την 
προϋπόθεση ότι τηρούνται οι παράμετροι 
περί μέγιστης περιβαλλοντικής φόρτισης.

Or. it
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Τροπολογία 482
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε εκτάσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις 
δημόσιας χρήσης ή συμβάσεις 
συλλογικής διαχείρισης γης, η αξία των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης μπορεί να 
επανακοθοριστεί με βάση την έκταση της 
επιφάνειας του αγροκτήματος, υπό την 
προϋπόθεση ότι τηρούνται οι παράμετροι 
περί μέγιστης περιβαλλοντικής φόρτισης.

Or. it

Justification

Occorre porre rinedio a particolari situazioni createsi a seguito dell'utilizzo di particolari 
contratti regolamentati dagli Stati membri che hanno prodotto un numero elevato di diritti 
all'aiuto ma di esiguo valore.

Τροπολογία483
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κράτος μέλος το οποίο καθιέρωσε το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με τον 
τίτλο ΙΙΙ κεφάλαια 1 έως 4 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 δύναται να 
αποφασίσει, έως την 1η Αυγούστου 2009 το 
αργότερο, να εφαρμόσει από το 2010 το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης σε περιφερειακό 
επίπεδο σύμφωνα με τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν τμήμα.

1. Κράτος μέλος το οποίο καθιέρωσε το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με τον 
τίτλο ΙΙΙ κεφάλαια 1 έως 4 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 δύναται να 
αποφασίσει, το αργότερο έως την 
1η Αυγούστου κάθε έτους, να εφαρμόσει 
από το επόμενο έτος καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης σε περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα 
με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
τμήμα.

Or. nl

Motivering



AM\739857EL.doc 53/60 PE412.053v01-00

EL

De keuze om een omslag te maken naar een regionaal model is op deze manier zeer inflexibel 
en laat weinig ruimte voor discussie en onderzoek naar de mogelijkheden en noodzaak. 
Daarom het voorstel om jaarlijks te kunnen besluiten over de omslag naar een regionaal 
model.

Τροπολογία 484
Giuseppe Castiglione

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κράτος μέλος το οποίο καθιέρωσε το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με 
τον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαια 1 έως 4 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 δύναται 
να αποφασίσει, έως την 1η Αυγούστου 
2009 το αργότερο, να εφαρμόσει από το 
2010 το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης σε 
περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με τους 
όρους που καθορίζονται στο παρόν τμήμα.

1. Κράτος μέλος το οποίο καθιέρωσε το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με 
τον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαια 1 έως 4 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 δύναται 
να αποφασίσει να εφαρμόσει από το 2010 
το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης σε 
περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με τους 
όρους που καθορίζονται στο παρόν τμήμα.

Or. it

Justification

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento, di applicare il 
regime di pagamento unico a livello regionale, anche dopo il 1° agosto 2009.

Τροπολογία 485
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Τα κράτη μέλη διαβουλεύονται με τις 
περιφερειακές αρχές και εκπονούν μελέτη 
των επιπτώσεων που έχει η επιλογή της 
περιφερειακής βάσης για το καθεστώς 
της ενιαίας ενίσχυσης.

Or. fr
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Justification

Compte tenu de l'implication de certaines régions européennes dans la gestion de la PAC, il 
apparaît nécessaire qu'elles soient consultées avant le choix d'une base régionale pour le 
régime de paiement unique. Une étude d'impact doit aussi prendre en compte cette nouvelle 
dimension territoriale.

Τροπολογία 486
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις 
περιφέρειες με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια, όπως η θεσμική ή 
διοικητική δομή τους ή/και το 
περιφερειακό γεωργικό δυναμικό.

2. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις 
περιφέρειες με αντικειμενικά και
αμερόληπτα κριτήρια, όπως η θεσμική ή 
διοικητική δομή τους το περιφερειακό 
γεωργικό δυναμικό, ή τα διαρθρωτικά 
μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν
φτωχές περιοχές.

Or. en

Justification

Ensures a closer focus on peripheral and permanently  disadvantaged regions.

Τροπολογία 487
Lily Jacobs

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη ενεργούν σύμφωνα με 
τα εδάφια 1,2 και 3, σε διαβούλευση με 
τις αρχές της περιφερειακής και τοπικής 
αυτοδιοίκησης.

Or. en
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Τροπολογία 488
Κατερίνα Μπατζελή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε δεόντως δικαιολογημένες 
περιπτώσεις, το κράτος μέλος μπορεί να 
αποφασίσει να κατανείμει έως το 50%, 
κατ’ ανώτατο όριο, του περιφερειακού 
ανωτάτου ορίου που καθορίζεται δυνάμει 
του άρθρου 47, μεταξύ όλων των γεωργών 
των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται 
στη συγκεκριμένη περιφέρεια, 
συμπεριλαμβανομένων όσων δεν κατέχουν 
δικαιώματα ενίσχυσης.

1. Σε δεόντως δικαιολογημένες 
περιπτώσεις, το κράτος μέλος μπορεί να 
αποφασίσει να κατανείμει έως το 30%,
κατ’ ανώτατο όριο, του περιφερειακού 
ανωτάτου ορίου που καθορίζεται δυνάμει 
του άρθρου 47, μεταξύ όλων των γεωργών 
των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται 
στη συγκεκριμένη περιφέρεια, 
συμπεριλαμβανομένων όσων δεν κατέχουν 
δικαιώματα ενίσχυσης.

Or. el

Τροπολογία 489
Giuseppe Castiglione

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε δεόντως δικαιολογημένες 
περιπτώσεις, το κράτος μέλος μπορεί να 
αποφασίσει να κατανείμει έως το 50%, 
κατ’ ανώτατο όριο, του περιφερειακού 
ανωτάτου ορίου που καθορίζεται δυνάμει 
του άρθρου 47, μεταξύ όλων των γεωργών 
των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται 
στη συγκεκριμένη περιφέρεια, 
συμπεριλαμβανομένων όσων δεν κατέχουν 
δικαιώματα ενίσχυσης.

1. 1. Σε δεόντως δικαιολογημένες 
περιπτώσεις, το κράτος μέλος μπορεί να 
αποφασίσει να κατανείμει έως το 50%, 
κατ’ ανώτατο όριο, του περιφερειακού 
ανωτάτου ορίου που καθορίζεται δυνάμει 
του άρθρου 47, μεταξύ όλων των γεωργών 
των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται 
στη συγκεκριμένη περιφέρεια, 
συμπεριλαμβανομένων όσων δεν κατέχουν 
δικαιώματα ενίσχυσης. Οι
χρησιμοποιούμενες εκτάσεις είναι αυτές 
που δηλώθηκαν από τους γεωργούς στις 
15 Μαΐου 2008.

Or. it
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Justification

Occorre definire un momento temporale che eviti speculazioni fondate sulla rendita 
fondiaria.

Τροπολογία 490
Κατερίνα Μπατζελή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Δικαιώματα ενιαίας αποδεσμευμένης 
ενίσχυσης που έχουν προκύψει από 
πριμοδοτήσεις καπνού, στην περίπτωση 
που το κράτος μέλος έχει επιλέξει την 
μεταφορά μέρους της αξίας τους στον 2ο 
πυλώνα της ΚΑΠ, εξαιρούνται από την 
εφαρμογή της περιφερειοποίησης.

Or. el

Τροπολογία 491
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν άλλα σαφώς καθορισμένα 
κριτήρια, όπως η ποιότητα του 
παραγωγού ή της γεωργικής και/ή 
αγροτικής απασχόλησης, για τη 
διασφάλιση της γεωγραφικής συνοχής, 
της διαφοροποίησης και για τη 
δημιουργία δυναμικού αγροτικού 
περιβάλλοντος, καθώς και τη διατήρηση 
των παραδοσιακών τρόπων παραγωγής 
που δεν συνδέονται με τη γη.

Or. es
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Enmienda 492
Salinas García, María Isabel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 49 διαγράφεται
Αναθεώρηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης

1. Σε δεόντως δικαιολογημένες 
περιπτώσεις, τα κράτη μέλη που 
εφαρμόζουν το άρθρο 48 του παρόντος 
κανονισμού δύνανται να αποφασίσουν, έως 
την 1η Αυγούστου 2009 το αργότερο και 
τηρώντας τις γενικές αρχές του κοινοτικού 
δικαίου, να προβούν από το 2011 στην 
προσέγγιση της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που καθορίστηκαν δυνάμει του 
παρόντος τμήματος ή του τίτλου ΙΙΙ 
κεφάλαιο 5 τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003. Προς το σκοπό αυτό, τα εν 
λόγω δικαιώματα ενίσχυσης μπορεί να 
αποτελέσουν αντικείμενο σταδιακών 
τροποποιήσεων σύμφωνα με δύο 
τουλάχιστον ετήσια προκαθορισμένα 
στάδια και με βάση αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια.

2. Σε δεόντως δικαιολογημένες 
περιπτώσεις, τα κράτη μέλη που 
καθιέρωσαν το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης 
σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 5 
τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 δύνανται να αποφασίσουν, 
έως την 1η Αυγούστου 2009 το αργότερο 
και τηρώντας τις γενικές αρχές του 
κοινοτικού δικαίου, να προβούν από το 2010 
στην προσέγγιση της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που καθορίστηκαν 
δυνάμει του εν λόγω τμήματος, με την 
υπαγωγή των συγκεκριμένων δικαιωμάτων 
σε σταδιακές τροποποιήσεις σύμφωνα με 
τουλάχιστον τρία προκαθορισμένα ετήσια 
στάδια και με βάση αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια.
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3. Η μείωση της αξίας οιουδήποτε 
δικαιώματος ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, σε 
κανένα από τα ετήσια στάδια που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, το 
50% της διαφοράς μεταξύ της αρχικής του 
αξίας και της εφαρμοστέας αξίας κατά την 
εφαρμογή του τελικού ετήσιου σταδίου.
4. Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν 
να εφαρμόσουν τις παραγράφους 1, 2 και 3 
στο ενδεδειγμένο γεωγραφικό επίπεδο το 
οποίο προσδιορίζεται με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια, όπως η θεσμική ή 
διοικητική δομή τους ή/και το περιφερειακό 
γεωργικό δυναμικό.

Or. es

Justificación

Dado el esfuerzo que ha supuesto para el sector la adaptación al nuevo régimen de ayudas no 
se considera aceptable su modificación. Además la concesión de derechos diferenciada según 
la casuística de cada sector refleja las peculiaridades y condiciones específicas de cada uno 
de estos sectores por lo que no es conveniente su homogenización, pues se producirían graves 
desajustes.

Τροπολογία 493
Κατερίνα Μπατζελή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δικαιώματα ενιαίας αποδεσμευμένης 
ενίσχυσης που έχουν προκύψει από 
πριμοδοτήσεις καπνού, στην περίπτωση 
που το κράτος μέλος έχει επιλέξει τη 
μεταφορά μέρους της αξίας τους στον 2ο 
πυλώνα της ΚΑΠ, δεν αποτελούν 
αντικείμενο τροποποιήσεων στο πλαίσιο 
της περιφερειοποίησης.

Or. el

Emendamento 494
Giuseppe Castiglione
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, 
τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το άρθρο 48 
του παρόντος κανονισμού δύνανται να 
αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 2009 
το αργότερο και τηρώντας τις γενικές αρχές 
του κοινοτικού δικαίου, να προβούν από το 
2011 στην προσέγγιση της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που καθορίστηκαν 
δυνάμει του παρόντος τμήματος ή του 
τίτλου ΙΙΙ κεφάλαιο 5 τμήμα 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Προς το 
σκοπό αυτό, τα εν λόγω δικαιώματα 
ενίσχυσης μπορεί να αποτελέσουν 
αντικείμενο σταδιακών τροποποιήσεων 
σύμφωνα με δύο τουλάχιστον ετήσια 
προκαθορισμένα στάδια και με βάση 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια. 

1. Σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, 
τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το άρθρο 48 
του παρόντος κανονισμού δύνανται να 
αποφασίσουν τηρώντας τις γενικές αρχές του 
κοινοτικού δικαίου, να προβούν από το 2011 
στην προσέγγιση της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που καθορίστηκαν δυνάμει του 
παρόντος τμήματος ή του τίτλου ΙΙΙ 
κεφάλαιο 5 τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003. Προς το σκοπό αυτό, τα εν 
λόγω δικαιώματα ενίσχυσης μπορεί να 
αποτελέσουν αντικείμενο σταδιακών 
τροποποιήσεων σύμφωνα με δύο 
τουλάχιστον ετήσια προκαθορισμένα στάδια 
και με βάση αντικειμενικά και αμερόληπτα 
κριτήρια. 

Or. it

Motivazione

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento,  di procedere 
al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle disposizioni della 
presente sezione o del titolo III, capitolo 5, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003,  
anche dopo il 1° agosto 2009.

Emendamento 495
Donato Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, 
τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το άρθρο 48 
του παρόντος κανονισμού δύνανται να 
αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 2009 
το αργότερο και τηρώντας τις γενικές αρχές 
του κοινοτικού δικαίου, να προβούν από το 
2011 στην προσέγγιση της αξίας των 

1. Σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, 
τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το άρθρο 48 
του παρόντος κανονισμού δύνανται να 
αποφασίσουν τηρώντας τις γενικές αρχές του 
κοινοτικού δικαίου, να προβούν από το 2011 
στην προσέγγιση της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που καθορίστηκαν δυνάμει του 
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δικαιωμάτων ενίσχυσης που καθορίστηκαν 
δυνάμει του παρόντος τμήματος ή του 
τίτλου ΙΙΙ κεφάλαιο 5 τμήμα 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Προς το 
σκοπό αυτό, τα εν λόγω δικαιώματα 
ενίσχυσης μπορεί να αποτελέσουν 
αντικείμενο σταδιακών τροποποιήσεων 
σύμφωνα με δύο τουλάχιστον ετήσια 
προκαθορισμένα στάδια και με βάση 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια. 

παρόντος τμήματος ή του τίτλου ΙΙΙ 
κεφάλαιο 5 τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003. Προς το σκοπό αυτό, τα εν 
λόγω δικαιώματα ενίσχυσης μπορεί να 
αποτελέσουν αντικείμενο σταδιακών 
τροποποιήσεων σύμφωνα με δύο 
τουλάχιστον ετήσια προκαθορισμένα στάδια 
και με βάση αντικειμενικά και αμερόληπτα 
κριτήρια. 

Or. it


