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Τροπολογία 681
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα έτη 2009, 2010 και 2011,
χορηγείται ενίσχυση στους γεωργούς που 
παράγουν ρύζι του κωδικού ΣΟ 1006 10, 
υπό τους όρους που καθορίζονται στο 
παρόν τμήμα.

Χορηγείται ενίσχυση στους γεωργούς που 
παράγουν ρύζι του κωδικού ΣΟ 1006 10, 
υπό τους όρους που καθορίζονται στο 
παρόν τμήμα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Le découplage totale de l’aide versée aux producteurs de riz conduirait à une forte réduction 
de cette production dans certaines zones fragiles de l’Union européenne. Le maintien de cette 
culture est indispensable pour ces régions en raison de l’apport en eau douce qu’elle 
nécessite, permettant ainsi d’éviter une remontée de sel ayant des conséquences néfastes pour 
l’écosystème.

Τροπολογία 682
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα έτη 2009, 2010 και 2011,
χορηγείται ενίσχυση στους γεωργούς που 
παράγουν ρύζι του κωδικού ΣΟ 1006 10, 
υπό τους όρους που καθορίζονται στο 
παρόν τμήμα.

Για τα έτη 2009 και μετέπειτα χορηγείται 
ενίσχυση στους γεωργούς που παράγουν 
ρύζι του κωδικού ΣΟ 1006 10, υπό τους 
όρους που καθορίζονται στο παρόν τμήμα.

Or. es
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Τροπολογία 683
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 - παράγραφος 2 - πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
€/ha

2009 2010 y 2011
Βουλγαρία 345,255 172,627
Ελλάδα 561,00 280,5
Ισπανία 476,25 238,125
Γαλλία 411,75 205,875
Ιταλία 453,00 226,5
Ουγγαρία 232,50 116,25
Πορτογαλία 453,75 226,875
Ρουμανία 126,075 63,037

Τροπολογία
€/ha

2009 και μετέπειτα
Βουλγαρία 345,255

Ελλάδα 561,00
Ισπανία 476,25

Γαλλία 411,75
Ιταλία 453,00

Ουγγαρία 232,50
Πορτογαλία 453,75

Ρουμανία 126,075

Or. es
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Τροπολογία 684
Maria Petre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 - παύλα 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Ρουμανία: 500 ha – Ρουμανία: 8187 ha

Or. ro

Αιτιολόγηση

Plafonul de orez pentru România nu reflecta dezvoltarea recenta a sectorului de orez. In mai 
2008 suprafata de orez identificata este de 8187 de hectare cu un randament la hectar de 
3700kg.

Τροπολογία 685
Constantin Dumitriu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 - παύλα 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Ρουμανία: 500 ha – Ρουμανία: 8187 ha

Or. ro

Αιτιολόγηση

Suprafata de 500 de hectare a fost stabilită prin Tratatul de Aderare şi ea nu mai reflectă 
realitatea din teren. În momentul de faţă în sistemul integrat de administrare şi control 
suprafaţa identificată este de 8187 ha.
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Τροπολογία 686
Bernadette Bourzai

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος ΙV - κεφάλαιό 1 - τμήμα 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΤΜΗΜΑ 1 Α 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΠΟΥΣ ΜΕ 

ΚΕΛΥΦΟΣ
Άρθρο 74 α

Πεδίο εφαρμογής
1. Χορηγείται κοινοτική ενίσχυση στους 
γεωργούς που παράγουν καρπούς με 
κέλυφος υπό τους όρους που ορίζονται 
στο παρόν τμήμα.
Στους καρπούς με κέλυφος 
περιλαμβάνονται:
- τα αμύγδαλα που υπάγονται στους 
κωδικούς ΣΟ 0802 11 και 0802 12,
- τα φουντούκια ή Corylus spp που 
υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0802 21 
και 0802 22,
- τα καρύδια που υπάγονται στους 
κωδικούς ΣΟ 0802 31 και 0802 32.......
- τα φιστίκια που υπάγονται στον κωδικό 
ΣΟ 0802 50,
- τα χαρούπια που υπάγονται στον  
κωδικό ΣΟ 1212 10 10.
2. Τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγούν 
τις ενισχύσεις κατά διαφοροποιημένο 
τρόπο είτε ανάλογα με τα προϊόντα, είτε 
αυξομειώνοντας τις εθνικές εγγυημένες 
εκτάσεις (από τούδε ονομαζόμενες ΕΕΕ) 
που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 
74β, παρ. 3. Ωστόσο, σε κάθε κράτος 
μέλος, το συνολικό ύψος της ενίσχυσης 
που χορηγείται κατά τη διάρκεια ενός 
συγκεκριμένου έτους δεν υπερβαίνει το 
ανώτατο όριο που προβλέπεται στο 
άρθρο 74β, παρ. 1.
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Άρθρο 74 β
Εκτάσεις

1. Ένα κράτος μέλος χορηγεί την 
κοινοτική ενίσχυση μέχρις ενός μεγίστου 
ορίου που υπολογίζεται 
πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των 
εκταρίων που αντιστοιχούν στην ΕΕΕ, 
όπωςαυτή καθορίζεται στην παράγραφο 
3 με ένα μέσο ποσόν ύψους 120,75 ευρώ.
2. Ορίζεται έτσι μια μέγιστη εγγυημένη 
έκταση 829 229 ha.
3. Η μέγιστη εγγυημένη έκταση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2 
υποδιαιρείται σε ΕΕΕ ως εξής:
Εθνικές εγγυημένες εκτάσεις (ΕΕΕ)
Βέλγιο 100 ha
Βουλγαρία 11 984 ha
Γερμανία 1 500 ha
Ελλάδα 41 100 ha
Ισπανία 568200 ha
Γαλλία 17 300 ha
Ιταλία 130 100 ha
Κύπρος 5 100 ha
Λουξεμβούργο 100 ha
Ουγγαρία 2 900 ha
Κάτω Χώρες 100 ha
Αυστρία 100 ha
Πολωνία 4 200 ha
Πορτογαλία 41300 ha
Ρουμανία 1 645 ha
Σλοβενία 300 ha
Σλοβακία 3 100 ha
Ηνωμένο Βασίλειο 100 ha
4. Ένα κράτος μέλος δύναται να 
υποδιαιρέσει την οικεία ΕΕΕ σε 
υποεκτάσεις σύμφωνα με αντικειμενικά 
κριτήρια, ιδίως σε περιφερειακή κλίμακα 
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ή σε σχέση με την παραγωγή.
Άρθρο 74 γ

Υπέρβαση των βασικών υποεκτάσεων
Στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος
υποδιαιρέσει την οικεία ΕΕΕ σε βασικές 
υποεκτάσεις και προκύψει υπέρβαση σε 
μία ή περισσότερες βασικές υποεκτάσεις, 
η έκταση ανά γεωργό για την οποία 
ζητείται η κοινοτική ενίσχυση μειώνεται 
κατ’ αναλογίαν για το συγκεκριμένο έτος 
και για τους γεωργούς των βασικών 
υποεκτάσεων όπου σημειώθηκε η
υπέρβαση του ορίου.
Η μείωση αυτή εφαρμόζεται όταν στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος, οι εκτάσεις 
που τοποθετούνται εντός βασικών 
υποεκτάσεων όπου δεν τηρήθηκαν τα 
καθορισθέντα όρια, έχουν 
ανακατανεμηθεί στις βασικές 
υποεκτάσεις στις οποίες σημειώθηκε
υπέρβαση των ορίων αυτών.

Άρθρο 74 δ
Όροι επιλεξιμότητας για την καταβολή 

της ενίσχυσης
1. Η καταβολή της κοινοτικής ενίσχυσης 
εξαρτάται ιδίως από την πυκνότητα της 
φυτείας και το ελάχιστο μέγεθος 
αγροτεμαχίου.
2. Οι εκτάσεις που υπόκεινται σε ένα 
σχέδιο βελτίωσης είναι επιλέξιμες για την 
καταβολή της ενίσχυσης βάσει του 
παρόντος καθεστώτος μετά την πρώτη 
Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το 
έτος εκπνοής του σχεδίου βελτίωσης.
3. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαρτούν 
τη χορήγηση της κοινοτικής ενίσχυσης 
στους γεωργούς από τη συμμετοχή τους 
σε μια αναγνωρισμένη βάσει του άρθρου 
125β του κανονισμού (ΕΚ)1234/2007 
οργάνωση παραγωγών .
4. Στην περίπτωση εφαρμογής των 
διατάξεων της παραγράφου 3, τα κράτη 
μέλη δύνανται να αποφασίσουν την 
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καταβολή της προβλεπόμενης στην 
παράγραφο 1 ενίσχυσης σε μια οργάνωση 
παραγωγών εξ ονόματος των μελών της.
Η οργάνωση παραγωγών καταβάλει το 
εισπραχθέν ποσόν στα μέλη της.
Ωστόσο,τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξουσιοδοτήσουν μια οργάνωση 
παραγωγών να παρακρατεί ένα μέγιστο 
ποσοστό 2% της κοινοτικής ενίσχυσης 
για τις υπηρεσίες που παρέχει στα μέλη 
της.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Il apparaît indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux 
fruits à coque tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette 
production revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.

Τροπολογία 687
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος ΙV - κεφάλαιό 1 - τμήμα 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΤΜΗΜΑ 1 Α 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΜΕ 

ΚΕΛΥΦΟΣ
Άρθρο 74 α

Πεδίο εφαρμογής
1. Χορηγείται κοινοτική ενίσχυση στους 
γεωργούς που παράγουν καρπούς με 
κέλυφος υπό τους όρους που ορίζονται 
στο παρόν τμήμα.
Στους καρπούς με κέλυφος 
περιλαμβάνονται:
- τα αμύγδαλα που υπάγονται στους 
κωδικούς ΣΟ 0802 11 και 0802 12,
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- τα φουντούκια ή Corylus spp που 
υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0802 21 
και 0802 22,
- τα καρύδια που υπάγονται στους 
κωδικούς ΣΟ 0802 31 και 0802 32,
- τα φιστίκια που υπάγονται στον κωδικό 
ΣΟ 0802 50,
- τα χαρούπια που υπάγονται στον  
κωδικό ΣΟ 1212 10 10.
2. Τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγούν 
τις ενισχύσεις κατά διαφοροποιημένο 
τρόπο είτε ανάλογα με τα προϊόντα, είτε 
αυξομειώνοντας τις εθνικές εγγυημένες 
εκτάσεις (από τούδε ονομαζόμενες ΕΕΕ) 
που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 
74β, παρ. 3. Ωστόσο, σε κάθε κράτος 
μέλος, το συνολικό ύψος της ενίσχυσης 
που χορηγείται κατά τη διάρκεια ενός 
συγκεκριμένου έτους δεν υπερβαίνει το 
ανώτατο όριο που προβλέπεται στο 
άρθρο 74β, παρ. 1.

Άρθρο 74 β
Εκτάσεις

1. Ένα κράτος μέλος χορηγεί την 
κοινοτική ενίσχυση μέχρις ενός μεγίστου 
ορίου που υπολογίζεται 
πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των 
εκταρίων που αντιστοιχούν στην ΕΕΕ, 
όπωςαυτή καθορίζεται στην παράγραφο 
3 με ένα μέσο ποσόν ύψους 120,75 ευρώ.
2. Ορίζεται έτσι μια μέγιστη εγγυημένη 
έκταση 829 229 ha.
3. Η μέγιστη εγγυημένη έκταση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2 
υποδιαιρείται σε ΕΕΕ ως εξής:
Εθνικές εγγυημένες εκτάσεις (ΕΕΕ)
Βέλγιο 100 ha
Βουλγαρία 11 984 ha
Γερμανία 1 500 ha
Ελλάδα 41 100 ha
Ισπανία 568.200 ha
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Γαλλία 17 300 ha
Ιταλία 130 100 ha
Κύπρος 5 100 ha
Λουξεμβούργο 100 ha
Ουγγαρία 2 900 ha
Κάτω Χώρες 100 ha
Αυστρία 100 ha
Πολωνία 4 200 ha
Πορτογαλία 41300ha
Ρουμανία 1 645 ha
Σλοβενία 300 ha
Σλοβακία 3 100 ha
Ηνωμένο Βασίλειο 100 ha
4. Ένα κράτος μέλος δύναται να 
υποδιαιρέσει την οικεία ΕΕΕ σε 
υποεκτάσεις σύμφωνα με αντικειμενικά 
κριτήρια, ιδίως σε περιφερειακή κλίμακα 
ή σε σχέση με την παραγωγή.

Άρθρο 74 γ
Υπέρβαση των βασικών υποεκτάσεων
Στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος 
υποδιαιρέσει την οικεία ΕΕΕ σε βασικές 
υποεκτάσεις και προκύψει υπέρβαση σε 
μία ή περισσότερες βασικές υποεκτάσεις, 
η έκταση ανά γεωργό για την οποία 
ζητείται η κοινοτική ενίσχυση μειώνεται 
κατ’ αναλογίαν για το συγκεκριμένο έτος 
και για τους γεωργούς των βασικών 
υποεκτάσεων όπου σημειώθηκε η 
υπέρβαση του ορίου.
Η μείωση αυτή εφαρμόζεται όταν στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος, οι εκτάσεις 
που τοποθετούνται εντός βασικών 
υποεκτάσεων όπου δεν τηρήθηκαν τα 
καθορισθέντα όρια, έχουν 
ανακατανεμηθεί στις βασικές 
υποεκτάσεις στις οποίες σημειώθηκε
υπέρβαση των ορίων αυτών.

Άρθρο 74 δ
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Όροι επιλεξιμότητας για την καταβολή 
της ενίσχυσης

1. Η καταβολή της κοινοτικής ενίσχυσης 
εξαρτάται ιδίως από την πυκνότητα της 
φυτείας και το ελάχιστο μέγεθος 
αγροτεμαχίου.
2. Οι εκτάσεις που υπόκεινται σε ένα 
σχέδιο βελτίωσης είναι επιλέξιμες για την 
καταβολή της ενίσχυσης βάσει του 
παρόντος καθεστώτος μετά την πρώτη 
Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το 
έτος εκπνοής του σχεδίου βελτίωσης.
3. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαρτούν 
τη χορήγηση της κοινοτικής ενίσχυσης 
στους γεωργούς από τη συμμετοχή τους 
σε μια αναγνωρισμένη βάσει του άρθρου 
125β του κανονισμού (ΕΚ)1234/2007 
οργάνωση παραγωγών .
4. Στην περίπτωση εφαρμογής των 
διατάξεων της παραγράφου 3, τα κράτη 
μέλη δύνανται να αποφασίσουν την 
καταβολή της προβλεπόμενης στην 
παράγραφο 1 ενίσχυσης σε μια οργάνωση 
παραγωγών εξ ονόματος των μελών της.
Η οργάνωση παραγωγών καταβάλει το 
εισπραχθέν ποσόν στα μέλη της.
Ωστόσο,τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξουσιοδοτήσουν μια οργάνωση 
παραγωγών να παρακρατεί ένα μέγιστο 
ποσοστό 2% της κοινοτικής ενίσχυσης 
για τις υπηρεσίες που παρέχει στα μέλη 
της.

Or. fr

Αιτιολόγηση

En 2003, il a été décidé de soutenir la production européenne de Fruits à coque, au travers de 
la mise en place d’un dispositif de soutien reposant sur deux pilier : un soutien 
communautaire spécifique (accordé à tous les pays producteurs) et un soutien national 
complémentaire facultatif (qui n’a pas été mis en place partout).

La Commission européenne propose de supprimer le soutien communautaire spécifique, qui 
bénéficie pourtant à l’ensemble des pays producteurs, et qui a contribué à organiser les 
producteurs et à leur permettre de rester compétitifs sur le marché mondial. 
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La production européenne de Fruits à coque, une production qui revêt une importance 
économique et sociale énorme dans de nombreuses régions européennes, demeure 
aujourd’hui dans une situation délicate, confrontée à une concurrence internationale 
extrêmement rude.

Afin de permettre à la production communautaire de continuer à exister, il est indispensable 
de maintenir les deux piliers existant, et donc de conserver le régime communautaire 
spécifique de soutien aux Fruits à coque (ce soutien n’a pas ailleurs pas d’effet de distorsion 
des échanges).

Le présent amendement vise dès lors à réintroduire le dispositif de soutien communautaire 
spécifique, tel qu’il a été mis en place dans le Règlement CE/1782/2003. 

Τροπολογία 688
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος ΙV - κεφάλαιό 1 - τμήμα 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΤΜΗΜΑ 1 Α 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΜΕ 

ΚΕΛΥΦΟΣ
Άρθρο 74 α

Κοινοτική ενίσχυση
1. Χορηγείται κοινοτική ενίσχυση στους 
γεωργούς που παράγουν καρπούς με 
κέλυφος υπό τους όρους που ορίζονται 
στο παρόν τμήμα.
Ως «καρποί με κέλυφος» νοούνται:
- τα αμύγδαλα που υπάγονται στους 
κωδικούς ΣΟ 0802 11 και 0802 12,
- τα φουντούκια που υπάγονται στους 
κωδικούς ΣΟ 0802 21 και 0802 22,
- τα καρύδια που υπάγονται στους 
κωδικούς ΣΟ 0802 31 και 0802 32,
- τα φιστίκια που υπάγονται στον κωδικό 
ΣΟ 0802 50,
- τα χαρούπια που υπάγονται στον  
κωδικό ΣΟ 1212 10 10.
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2. Τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγούν 
τις ενισχύσεις κατά διαφοροποιημένο 
τρόπο είτε ανάλογα με τα προϊόντα, είτε 
αυξομειώνοντας τις εθνικές εγγυημένες 
εκτάσεις (από τούδε ονομαζόμενες ΕΕΕ) 
που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 
84, παρ. 3. Ωστόσο, σε κάθε κράτος 
μέλος, το συνολικό ύψος της ενίσχυσης 
που χορηγείται κατά τη διάρκεια ενός 
συγκεκριμένου έτους δεν υπερβαίνει το 
ανώτατο όριο που προβλέπεται στο 
άρθρο 84, παρ. 1.

Άρθρο 74 β
Εκτάσεις

1. Ένα κράτος μέλος χορηγεί την 
κοινοτική ενίσχυση εντός των ορίων ενός 
μεγίστου ορίου που υπολογίζεται 
πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των 
εκταρίων που αντιστοιχούν στην ΕΕΕ, 
όπωςαυτή καθορίζεται στην παράγραφο 
3 με ένα μέσο ποσόν ύψους 120,75 ευρώ.
2. Ορίζεται μια μέγιστη εγγυημένη 
έκταση 829 229 ha.
3. Η μέγιστη εγγυημένη έκταση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2
υποδιαιρείται σε ΕΕΕ ως εξής:
Εθνικές εγγυημένες εκτάσεις (ΕΕΕ)
Βέλγιο 100 ha
Βουλγαρία 11 984 ha
Γερμανία 1 500 ha
Ελλάδα 41 100 ha
Γαλλία 17 300 ha
Ιταλία 130 100 ha
Κύπρος 5 100 ha
Λουξεμβούργο 100 ha
Ουγγαρία 2 900 ha
Κάτω Χώρες 100 ha
Αυστρία 100 ha
Πολωνία 4 200 hα
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Πορτογαλία 41300 ha
Ρουμανία 1 645 ha
Σλοβενία 300 ha
Σλοβακία 3 100 ha
Ισπανία 568.200 ha
Ηνωμένο Βασίλειο 100 ha
4. Κάθε κράτος μέλος δύναται να 
υποδιαιρέσει την οικεία ΕΕΕ σε 
υποεκτάσεις σύμφωνα με αντικειμενικά 
κριτήρια, ιδίως σε περιφερειακή κλίμακα 
ή σε συνάρτηση με την παραγωγή.

Άρθρο 74 γ
Υπέρβαση των βασικών υποεκτάσεων
Στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος 
υποδιαιρέσει την οικεία ΕΕΕ σε βασικές 
υποεκτάσεις και προκύψει υπέρβαση σε 
μία ή περισσότερες βασικές υποεκτάσεις, 
η έκταση ανά παραγωγό για την οποία 
ζητείται η κοινοτική ενίσχυση μειώνεται 
κατ’ αναλογίαν για το συγκεκριμένο έτος 
και για τους γεωργούς των βασικών 
υποεκτάσεων όπου σημειώθηκε η 
υπέρβαση του ορίου. Η μείωση αυτή 
εφαρμόζεται όταν στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος, οι εκτάσεις που 
τοποθετούνται εντός βασικών 
υποεκτάσεων όπου δεν τηρήθηκαν τα 
καθορισθέντα όρια, έχουν 
ανακατανεμηθεί στις βασικές 
υποεκτάσεις στις οποίες σημειώθηκε 
υπέρβαση των ορίων αυτών.

Άρθρο 74 δ
Όροι επιλεξιμότητας για την καταβολή 

της ενίσχυσης
1. Η καταβολή της κοινοτικής ενίσχυσης 
εξαρτάται ιδίως από την πυκνότητα της 
φυτείας και το ελάχιστο μέγεθος 
αγροτεμαχίου.
2. Οι εκτάσεις που υπόκεινται σε ένα 
σχέδιο βελτίωσης βάσει του στοιχείου β) 
του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
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1035/72 του Συμβουλίου, της 18ης Μαίου
1972 δια του οποίου θεσπίζεται η κοινή 
οργάνωση αοράς οπωροκηπευτικών (1)
είναι επιλέξιμες για την καταβολή της 
ενίσχυσης βάσει του παρόντος 
καθεστώτος μετά την πρώτη Ιανουαρίου 
του έτους που ακολουθεί το έτος εκπνοής 
του σχεδίου βελτίωσης.
3. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαρτούν 
τη χορήγηση της κοινοτικής ενίσχυσης 
στους γεωργούς από τη συμμετοχή τους 
σε μια αναγνωρισμένη βάσει του άρθρου 
125β ή 125ε του κανονισμού 
(ΕΚ)1234/2007.
4. Στην περίπτωση εφαρμογής των 
διατάξεων της παραγράφου 3, τα κράτη 
μέλη δύνανται να αποφασίσουν την 
καταβολή της προβλεπόμενης στην 
παράγραφο 1 ενίσχυσης σε μια οργάνωση 
παραγωγών εξ ονόματος των μελών της.
Η οργάνωση παραγωγών καταβάλει το 
εισπραχθέν ποσόν στα μέλη της.
Ωστόσο,τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξουσιοδοτήσουν μια οργάνωση 
παραγωγών να παρακρατεί ένα μέγιστο 
ποσοστό 2% της κοινοτικής ενίσχυσης 
για τις υπηρεσίες που παρέχει στα μέλη 
της.

Άρθρο 74ε

Εθνική ενίσχυση
1.Τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγούν 
εθνική ενίσχυση παράλληλα με την 
κοινοτική, το μέγιστο ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε 120,75 ευρώ ανά εκτάριο 
ετησίως.
2. Η εθνική ενίσχυση χορηγείται 
αποκλειστικά για τις εκτάσεις που 
λαμβάνουν κοινοτική ενίσχυση.
3. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαρτούν 
τη χορήγηση της εθνικής ενίσχυσης 
στους γεωργούς από τη συμμετοχή τους 
σε μια αναγνωρισμένη βάσει του άρθρου 
125β ή 125ε του κανονισμού 
(ΕΚ)1234/2007 οργάνωση παραγωγών.
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Or. es

Τροπολογία 689
Constantin Dumitriu

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος ΙV - κεφάλαιό 1 - τμήμα 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 74α

Όροι χορήγησης και ύψος των 
ενισχύσεων

1. Χορηγείται ενίσχυση ύψους 45 ευρώ 
ανά εκτάριο και ετησίως για τις εκτάσεις 
με ενεργειακές καλλιέργειες υπό τους 
όρους που ορίζονται στο παρόνκεφάλαιο.
«Ενεργειακές καλλιέργειες» νοούνται οι 
καλλιέργειες που προορίζονται κυρίως για 
την παραγωγή των ακολούθων 
προϊόντων:
- προϊόντα που θεωρούνται βιοκαύσιμα 
τα οποία απαριθμούνται στο άρθρο 2 
στοιχείο 2 της οδηγίας 2003/30/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 8ης Μαίου 2003 με στόχο 
την προώθηση της χρήσης των 
βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων 
καυσίμων στις μεταφορές (31)
- η ηλεκτρική και θερμική ενέργεια που 
παράγεται από τη βιομάζα.
2. Η ενίσχυση χορηγείται αποκλειστικά 
για τις εκτάσεις η παραγωγή των οποίων 
καλύπτεται από μια σύμβαση μεταξύ του 
γεωργού και της εταιρείας μεταποίησης, 
με εξαίρεση την περίπτωση όπου η 
μεταποίησηπραγματοποιείται από το 
γεωργό στην εκμετάλλευση.

Άρθρο 74 β
Ζώνες

(1) Ορίζεται έτσι μια μέγιστη εγγυημένη 
έκταση 1.500.000 ha επιλέξιμη για τη 



PE412.069v01-00 18/55 AM\740091EL.doc

EL

χορήγηση της ενίσχυσης.
(2) Στην περίπτωση που η έκταση για την 
οποία ζητείται η ενίσχυση υπερβαίνει τη 
μέγιστη εγγυημένη έκταση, η έκταση ανά 
γεωργό για την οποία ζητείται η ενίσχυση 
μειώνεται κατ’ αναλογίαν για το 
συγκεκριμένο έτος σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
128, παρ. 2.

Άρθρο 74 γ
Αναθεώρηση του καταλόγου των 

ενεργειακών καλλιεργειών
Είναι δυνατή η προσθήκη ή η αφαίρεση 
προϊόντων στον κατάλογο που 
προβλέπεται στο άρθρο 74α, σύμφωνα με 
τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 128, παρ. 2.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Consideram pozitiv principiul Comisiei de intarire a securitatii alimentare, dar propunerea 
va conduce la diminuarea materiei prime necesare industriei de procesare care reprezinta o 
alternativa economica si sociala viabila de dezvoltare pentru spatiul rural; dezvoltarile 
curente din productia vegetala si industria de resort creeaza, de asemenea, un ansamblu 
sustenabil pentru protectia mediului, nu trebuie sa uitam de protocolul de la Kyoto si de 
angajamentele asumate de catre UE in urma cu 2 ani. Din statisticile EUROSTAT in anul 
2007 din potentialul UUA al Uniunii de 182,1 milioane hectare, cele 2,7 milioane ce au fost 
integrate in schema de plata pentru culturi energetice reprezinta decat 1,48 %; mai mult 
pentru fermierii din noile state membre care aplică phasing-in acest ajutor reprezintă 50% 
din sprijinul lor direct.

Τροπολογία 690
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος ΙV - κεφάλαιό 1 - τμήμα 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΤΜΗΜΑ 1 Α 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
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ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ
Άρθρο 74 α

Πεδίο εφαρμογής.
Χορηγείται κοινοτική ενίσχυση στους 
γεωργούς που παράγουν σκληρό σιτάρι 
του κωδικού ΣΟ 1001 10 00 υπό τους 
όρους που ορίζονται στο παρόν τμήμα.

Άρθρο 74 β
Όροι επιλεξιμότητας για την καταβολή 

της ενίσχυσης και ύψος αυτής.
1. Το ποσόν της ενίσχυσης ανέρχεται σε 
40 ευρώ ανά εκτάριο.
2. Η χορήγηση της ενίσχυσης εξαρτάται 
από τη χρήση ορισμένων ποσοτήτων 
σπόρων πιστοποιημένων ποικιλιών που 
εντός της ζώνης παραγωγής 
αναγνωρίζονται ως υψηλής ποιότητας για 
την παραγωγή σιμιγδαλιού και 
ζυμαρικών.

Άρθρο 74γ
Εκτάσεις

1 Η ενίσχυση χορηγείται για τις 
βασικές εθνικές εκτάσεις στις 
περιοχές παραδοσιακής παραγωγής.

Η βασική έκταση κατανέμεται ως εξής:
Βουλγαρία 21 800 ha
Ελλάδα 17 000 ha
Ισπανία 594 000 ha
Γαλλία 208 000  ha
Ιταλία 1 646 000 ha
Κύπρος 6 183 ha
Ουγγαρία 2 500 ha
Αυστρία 7 000 ha
Πορτογαλία 118 000 ha
2. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
υποδιαιρέσουν τις βασικές τους εκτάσεις 
σε βασικές επιμέρους εκτάσεις σύμφωνα 
με αντικειμενικά κριτήρια.
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Άρθρο 74 γ
Υπέρβαση της έκτασης

1. Στην περίπτωση που η έκταση για την 
οποία ζητείται η ενίσχυση υπερβαίνει τη 
βασική έκταση, η έκταση ανά γεωργό για 
την οποία ζητείται η κοινοτική ενίσχυση 
μειώνεται κατ’ αναλογίαν κατά τη 
διάρκεια του αντιστοίχου έτους.
2. Στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος 
υποδιαιρέσει τη βασική του έκταση σε 
επιμέρους εκτάσεις, η μείωση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 
εφαρμόζεται αποκλειστικά για τους 
γεωργούς των βασικών επιμέρους 
εκτάσεων όπου σημειώθηκε η υπέρβαση 
του ορίου. Η μείωση αυτή εφαρμόζεται 
όταν στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, οι 
εκτάσεις που τοποθετούνται εντός 
βασικών επιμέρους εκτάσεων όπου δεν 
τηρήθηκαν τα καθορισθέντα όρια, έχουν 
ανακατανεμηθεί στις βασικές επιμέρους 
εκτάσεις στις οποίες σημειώθηκε 
υπέρβαση των ορίων αυτών.

Or. es

Αιτιολόγηση

La enmienda restablece la ayuda al trigo duro en vigor.

Τροπολογία 691
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος ΙV - κεφάλαιό 1 - τμήμα 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΤΜΗΜΑ 1 Β

ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ 
ΣΠΟΡΩΝ.
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Άρθρο 74ε
Πεδίο εφαρμογής

Χορηγείται ενίσχυση στους γεωργούς που 
παράγουν πρωτεϊνούχους σπόρους υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
τμήμα.

Οι πρωτεϊνούχοι σπόροι περιλαμβάνουν:
- Πίσσα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 
0713 10,
- Κουκιά και φούλια που υπάγονται στον 
κωδικό ΣΟ 0713 50,
- Γλυκά λούπινα που υπάγονται στον 
κωδικό ΣΟ ex 1209 29 50.

Άρθρο 74 στ
Ποσό και επιλεξιμότητα για ενίσχυση

1 Η ενίσχυση ανέρχεται σε 55,57 ευρώ 
ανά εκτάριο πρωτεϊνούχων σπόρων που 
συγκομίζονται μετά το στάδιο της 
γαλακτικής ωρίμανσης.
2. Εντούτοις, οι σπόροι που 
καλλιεργούνται σε περιοχές που έχουν εξ 
ολοκλήρου σπαρεί και οι οποίες 
καλλιεργούνται σύμφωνα με τοπικές 
προδιαγραφές, αλλά που δεν φθάνουν στο 
στάδιο της γαλακτικής ωρίμανσης λόγω 
εκτάκτων καιρικών συνθηκών που έχουν 
αναγνωρισθεί από τα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη, παραμένουν επιλέξιμοι για 
ενίσχυση υπό την προϋπόθεση ότι οι 
σχετικές εκτάσεις δεν χρησιμοποιούνται 
για κανέναν άλλο σκοπό μέχρι αυτό το 
στάδιο ωρίμανσης.

Άρθρο 74ζ
Εκτάσεις

1. Καθορίζεται μέγιστη εγγυημένη έκταση 
1.600.000 ha για την οποία είναι δυνατόν 
να χορηγηθεί ενίσχυση.
2. Όταν η έκταση για την οποία ζητείται 
η ενίσχυση υπερβαίνει τη μέγιστη 
εγγυημένη έκταση, η έκταση ανά γεωργό 
για την οποία ζητείται η ενίσχυση 
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μειώνεται ανάλογα για το αντίστοιχο 
έτος, σύμφωνα με τη διαδικασία της 
Διαχειριστικής Επιτροπής για τις άμεσες 
πληρωμές.

Or. es

Αιτιολόγηση

La enmienda restablece la ayuda a las proteaginosas en vigor.

Τροπολογία 692
Kyösti Virrankoski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 66,32 ευρώ για τις περιόδους 
εμπορίας 2009/2010 και 2010/2011·

α) 66,32 ευρώ για τις περιόδους 
εμπορίας 2009/2010, 2010/2011, 
2011/2012 και 2012/2013··

Or. en

Αιτιολόγηση

The disappearance of this form of production may have serious implications for employment 
in a number of regions. It would be more appropriate, therefore, to retain the current system.

Τροπολογία 693
Kyösti Virrankoski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 33,16 ευρώ για τις περιόδους διαγράφεται
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εμπορίας 2011/2012 και 2012/2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

The disappearance of this form of production may have serious implications for employment 
in a number of regions. It would be more appropriate, therefore, to retain the current system.

Τροπολογία 694
María Isabel Salinas García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χορηγείται ενίσχυση στους γεωργούς οι 
οποίοι παράγουν βαμβάκι του κωδικού ΣΟ 
5201 00, υπό τους όρους που καθορίζονται 
στο παρόν τμήμα.

Χορηγείται ενίσχυση στους γεωργούς οι 
οποίοι παράγουν βαμβάκι του κωδικού ΣΟ 
5201 00, υπό τους όρους που καθορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) 637/2008 του 
Συμβουλίου.

Or. es

Τροπολογία 695
María Isabel Salinas García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 78 διαγράφεται
Όροι
1. Η ενίσχυση χορηγείται ανά 
εκτάριο επιλέξιμης έκτασης βαμβακιού. 
Επιλέξιμη έκταση είναι εκείνη που 
βρίσκεται σε γεωργική γη την οποία το 
κράτος μέλος έχει εγκρίνει για 
βαμβακοπαραγωγή, έχει σπαρεί με 
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εγκεκριμένες ποικιλίες και έχει πράγματι 
συγκομιστεί υπό κανονικές συνθήκες 
ανάπτυξης των φυτών.
Η ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 77 
καταβάλλεται για βαμβάκι ποιότητας 
υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης με τα 
συναλλακτικά ήθη.
2. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν τις 
εκτάσεις και τις ποικιλίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 σύμφωνα 
με τους όρους και τις λεπτομέρειες που 
θεσπίζονται με τη διαδικασία του 
άρθρου 128 παράγραφος 2.

Or. es

Αιτιολόγηση

La ayuda debe ajustarse a lo establecido en la última reforma

Τροπολογία 696
María Isabel Salinas García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 79 διαγράφεται
Βασικές εκτάσεις και ποσά
1. Οι εθνικές βασικές εκτάσεις 
καθορίζονται ως εξής:
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- Βουλγαρία: 10 237 ha,
- Ελλάδα: 370 000 ha,
- Ισπανία: 70 000 ha,
- Πορτογαλία: 360 ha.
2. Το ποσό της ενίσχυσης ανά 
επιλέξιμο εκτάριο καθορίζεται  ως 
εξής:Βουλγαρία: 263 ευρώ,
-  Ελλάδα: 594 ευρώ για 300 000 εκτάρια 
και 342,85 ευρώ για τα υπόλοιπα 
70 000 εκτάρια
- Ισπανία: 1.039 ευρώ
- Πορτογαλία: 556 ευρώ
3. Αν, σε δεδομένο κράτος μέλος και 
σε δεδομένο έτος, η επιλέξιμη προς 
ενίσχυση έκταση βαμβακιού υπερβαίνει 
τη βασική έκταση που ορίζεται στην 
παράγραφο 1, η ενίσχυση της 
παραγράφου 2 για το εν λόγω κράτος 
μέλος μειώνεται κατ’ αναλογία της 
υπέρβασης της βασικής έκτασης.
Ωστόσο, για την Ελλάδα, η αναλογική 
μείωση εφαρμόζεται όσον αφορά το ποσό 
της ενίσχυσης που καθορίζεται για το 
μέρος της εθνικής βασικής έκτασης που 
απαρτίζεται από 70 000 εκτάρια, ούτως 
ώστε να τηρηθεί το συνολικό ποσό των 
202,2 εκατομμυρίων ευρώ.
4. Οι λεπτομερείς κανόνες 
εφαρμογής του παρόντος άρθρου 
θεσπίζονται με τη διαδικασία του 
άρθρου 128 παράγραφος 2.

Or. es

Τροπολογία 697
María Isabel Salinas García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 80 διαγράφεται
Εγκεκριμένες, διεπαγγελματικές 
οργανώσεις
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1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
τμήματος, ως «εγκεκριμένη 
διεπαγγελματική οργάνωση» νοείται 
φορέας με νομική προσωπικότητα, 
συγκροτούμενος από 
βαμβακοπαραγωγούς και από έναν 
τουλάχιστον εκκοκκιστή, οι οποίοι 
αναπτύσσουν δραστηριότητες όπως:
- βοήθεια για τον καλύτερο συντονισμό 

του τρόπου με τον οποίο τίθεται στην 
αγορά το βαμβάκι, ιδίως με τη διενέργεια 
ερευνητικών μελετών και ερευνών της 
αγοράς·
- σύνταξη υποδειγμάτων συμβάσεων που 
ανταποκρίνονται στους κοινοτικούς
κανόνες·
- προσανατολισμό της παραγωγής προς 
προϊόντα τα οποία είναι καλύτερα 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς 
και στη ζήτηση των καταναλωτών, ιδίως 
όσον αφορά την ποιότητα και την 
προστασία των καταναλωτών·
- ενημέρωση των μεθόδων και των μέσων 
βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων·
- ανάπτυξη στρατηγικών εμπορίας για 
την προώθηση του βαμβακιού μέσω 
καθεστώτων πιστοποίησης της 
ποιότητας.
2. Το κράτος μέλος στην επικράτεια 
του οποίου είναι εγκατεστημένοι οι 
εκκοκκιστές, εγκρίνει τις 
διεπαγγελματικές οργανώσεις, εφόσον 
τηρούν τα κριτήρια που θα θεσπιστούν με 
τη διαδικασία του άρθρου 128 
παράγραφος 2.

Or. es
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Τροπολογία 698
María Isabel Salinas García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 81 διαγράφεται
Καταβολή της ενίσχυσης
1. Η ανά επιλέξιμο εκτάριο ενίσχυση 
καταβάλλεται στους γεωργούς σύμφωνα 
με το άρθρο 79.
2. Στους γεωργούς μέλη 
εγκεκριμένης διεπαγγελματικής 
οργάνωσης χορηγείται ενίσχυση ανά 
επιλέξιμο εκτάριο στο πλαίσιο της 
βασικής έκτασης που καθορίζεται στο 
άρθρο 79 παράγραφος 1, προσαυξημένη 
με ποσό 3 ευρώ.

Or. es

Τροπολογία 699
Giuseppe Castiglione

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ενίσχυση χορηγείται για πέντε το 
πολύ διαδοχικά έτη, από την περίοδο 
εμπορίας κατά την οποία επιτυγχάνεται 
το κατώτατο όριο του 50% που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, όχι όμως 
αργότερα από την περίοδο εμπορίας 
2013/2014.

2. Η ενίσχυση χορηγείται μέχρι την 
περίοδο εμπορίας 2013/2014.

Or. it

Αιτιολόγηση

E’ necessario prolungare sino al 2013/14 l’attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
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di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte alle 
necessità di adeguamento  conseguenti alla ristrutturazione.

Τροπολογία 700
Sergio Berlato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ενίσχυση χορηγείται για πέντε το 
πολύ διαδοχικά έτη, από την περίοδο 
εμπορίας κατά την οποία επιτυγχάνεται 
το κατώτατο όριο του 50% που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, όχι όμως 
αργότερα από την περίοδο εμπορίας 
2013/2014.

2. Η ενίσχυση χορηγείται μέχρι την 
περίοδο εμπορίας 2013/2014.

Or. it

Αιτιολόγηση

E' necessario prolungare sino al 2013/14 l'attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. (CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte 
alle necessità di adeguamento  conseguenti alla ristrutturazione.

Τροπολογία 701
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ενίσχυση χορηγείται για πέντε το 2. Η ενίσχυση χορηγείται μέχρι την 
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πολύ διαδοχικά έτη, από την περίοδο 
εμπορίας κατά την οποία επιτυγχάνεται 
το κατώτατο όριο του 50% που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, όχι όμως 
αργότερα από την περίοδο εμπορίας 
2013/2014.

περίοδο εμπορίας 2013/2014.

Or. it

Αιτιολόγηση

E' necessario prolungare sino al 2013/14 l'attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. (CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte 
alle necessità di adeguamento  conseguenti alla ristrutturazione.

Τροπολογία 702
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος IV - κεφάλαιο 1 - τμήμα 4 α (νέο) - άρθρο 84 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τμήμα 4α

ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ 
ΣΠΟΡΩΝ
Άρθρο 84α

Πεδίο εφαρμογής
Χορηγείται ενίσχυση στους γεωργούς που 
παράγουν πρωτεϊνούχους σπόρους υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν
άρθρο. Στους πρωτεϊνόχους σπόρους 
περιλαμβάνονται:
- Πίσσα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 
0713 10,
- Κουκιά και φούλια που υπάγονται στον 
κωδικό ΣΟ 0713 50,
- Γλυκά λούπινα που υπάγονται στον 
κωδικό ΣΟ ex 1209 29 50,
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- Μήδιο και μείγματα μηδίου και χόρτου,
- Τριφύλλι και τριφύλλι για ζωοτροφή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Aus Gründen der Ernährungssicherung und des Umwelt- und Klimaschutzes sollte die 
Tierproduktion in Europa ihre Abhängigkeit von importierten Eiweißfuttermitteln verringern. 
Dies kann durch den Anbau betriebseigener Eiweißpflanzen erfolgen. Aufgrund günstiger 
Importmöglichkeiten wurden Züchtung und Innovation bei den Anbauverfahren von 
Eiweißpflanzen jedoch jahrelang vernachlässigt. Um nun die Entwicklung neuer Sorten und 
verbesserter Anbauverfahren anzuregen, soll die Prämie für Eiweißpflanzen um drei Jahre 
verlängert, der Anwendungsbereich erweitert  und der Prämienbetrag erhöht werden.

Τροπολογία 703
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος IV - κεφάλαιο 1 - τμήμα 4 α (νέο) - άρθρο 84 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 84β
Όροι χορήγησης και ύψος της ενίσχυσης

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 80 ευρώ ανά 
εκτάριο για τα πίσσα, τα κουκιά, τα 
φούλια και το γλυκό λούπινο που 
συγκομίζονται μετά το στάδιο της 
γαλακτικής ωρίμανσης. Εντούτοις, οι 
σπόροι που καλλιεργούνται σε περιοχές 
που έχουν εξ ολοκλήρου σπαρεί και οι 
οποίες καλλιεργούνται σύμφωνα με 
τοπικές προδιαγραφές, αλλά που δεν 
φθάνουν στο στάδιο της γαλακτικής 
ωρίμανσης λόγω εκτάκτων καιρικών 
συνθηκών που έχουν αναγνωρισθεί από 
τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, 
παραμένουν επιλέξιμοι για ενίσχυση υπό 
την προϋπόθεση ότι οι σχετικές εκτάσεις 
δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο 
σκοπό μέχρι αυτό το στάδιο ωρίμανσης.
Για τις φυτείες τριφυλλιού και μηδίου, η 
πριμοδότηση ανέρχεται σε 80 ευρώ για 
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τις εκτάσεις που θερίζονται δύο 
τουλάζιστο φορές ετησίως, το δε προϊόν 
χρησιμοποιείται για ζωοτροφή.

Or. de

Τροπολογία 704
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος IV - κεφάλαιο 1 - τμήμα 4 α (νέο) - άρθρο 84 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 84γ
Εκτάσεις

(1) Καθορίζεται μέγιστη εγγυημένη 
έκταση 2.000.000 ha για την οποία είναι 
δυνατόν να χορηγηθεί ενίσχυση.
(2) Όταν η έκταση για την οποία ζητείται 
η ενίσχυση υπερβαίνει τη μέγιστη 
εγγυημένη έκταση, η έκταση ανά γεωργό 
για την οποία ζητείται η ενίσχυση 
μειώνεται ανάλογα για το αντίστοιχο 
έτος, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 144, παρ. 2.

Or. de

Τροπολογία 705
Giuseppe Castiglione

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση εφαρμογής του 
άρθρου 56 παράγραφος 1 ή του 
άρθρου 117 παράγραφος 1, κατά την 
περίοδο που αναφέρεται στις εν λόγω 
διατάξεις, επιτρέπεται να χορηγείται 
μεταβατική στρεμματική ενίσχυση, υπό 

διαγράφεται
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τους όρους του παρόντος τμήματος, 
στους γεωργούς που παράγουν ντομάτες, 
οι οποίες παραδίδονται για μεταποίηση.
2. Σε περίπτωση εφαρμογής του 
άρθρου 56 παράγραφος 2 ή του 
άρθρου 117 παράγραφος 2, κατά την 
περίοδο που αναφέρεται στις εν λόγω 
διατάξεις, επιτρέπεται να χορηγείται 
μεταβατική στρεμματική ενίσχυση, υπό 
τους όρους του παρόντος τμήματος, 
στους γεωργούς που παράγουν ένα ή 
περισσότερα προϊόντα οπωροκηπευτικών 
που απαριθμούνται στο άρθρο 56 
παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο, όπως 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη, τα οποία 
παραδίδονται για μεταποίηση.

Or. it

Τροπολογία 706
Sergio Berlato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση εφαρμογής του 
άρθρου 56 παράγραφος 1 ή του 
άρθρου 117 παράγραφος 1, κατά την 
περίοδο που αναφέρεται στις εν λόγω 
διατάξεις, επιτρέπεται να χορηγείται 
μεταβατική στρεμματική ενίσχυση, υπό 
τους όρους του παρόντος τμήματος, 
στους γεωργούς που παράγουν ντομάτες, 
οι οποίες παραδίδονται για μεταποίηση.

διαγράφεται

2. Σε περίπτωση εφαρμογής του 
άρθρου 56 παράγραφος 2 ή του 
άρθρου 117 παράγραφος 2, κατά την 
περίοδο που αναφέρεται στις εν λόγω 
διατάξεις, επιτρέπεται να χορηγείται 
μεταβατική στρεμματική ενίσχυση, υπό 
τους όρους του παρόντος τμήματος, 
στους γεωργούς που παράγουν ένα ή 
περισσότερα προϊόντα οπωροκηπευτικών 
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που απαριθμούνται στο άρθρο 56 
παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο, όπως 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη, τα οποία 
παραδίδονται για μεταποίηση.

Or. it

Αιτιολόγηση

Soppressione dell'articolo 56.

Τροπολογία 707
Giuseppe Castiglione

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν την 
ενίσχυση ανά εκτάριο στο οποίο 
καλλιεργούνται ντομάτες και κάθε προϊόν 
οπωροκηπευτικών που απαριθμείται στο 
άρθρο 56 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο 
σύμφωνα με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια.

διαγράφεται

2. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων δεν 
υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 
ανώτατο όριο που καθορίζεται σύμφωνα 
με το άρθρο 53 παράγραφος 2 ή το 
άρθρο 117.
3. Η ενίσχυση χορηγείται μόνο για 
τις εκτάσεις των οποίων η παραγωγή 
καλύπτεται από σύμβαση για μεταποίηση 
σε ένα από τα προϊόντα που 
απαριθμούνται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 στοιχείο ι) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007.
4. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
εξαρτήσουν την παροχή της κοινοτικής 
ενίσχυσης από περαιτέρω αντικειμενικά 
και αμερόληπτα κριτήρια, 
συμπεριλαμβανομένης της επιβολής ως 
όρου χορήγησης της συμμετοχής των 
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γεωργών σε αναγνωρισμένες οργανώσεις 
παραγωγών ή ομάδες παραγωγών 
σύμφωνα με τα άρθρα 125β ή 125δ 
αντίστοιχα του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007.

Or. it

Τροπολογία 708
Sergio Berlato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν την 
ενίσχυση ανά εκτάριο στο οποίο 
καλλιεργούνται ντομάτες και κάθε προϊόν 
οπωροκηπευτικών που απαριθμείται στο 
άρθρο 56 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο 
σύμφωνα με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια.

διαγράφεται

2. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων δεν 
υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 
ανώτατο όριο που καθορίζεται σύμφωνα 
με το άρθρο 53 παράγραφος 2 ή το 
άρθρο 117.
3. Η ενίσχυση χορηγείται μόνο για 
τις εκτάσεις των οποίων η παραγωγή 
καλύπτεται από σύμβαση για μεταποίηση 
σε ένα από τα προϊόντα που 
απαριθμούνται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 στοιχείο ι) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007.
4. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
εξαρτήσουν την παροχή της κοινοτικής 
ενίσχυσης από περαιτέρω αντικειμενικά 
και αμερόληπτα κριτήρια, 
συμπεριλαμβανομένης της επιβολής ως 
όρου χορήγησης της συμμετοχής των 
γεωργών σε αναγνωρισμένες οργανώσεις 
παραγωγών ή ομάδες παραγωγών 
σύμφωνα με τα άρθρα 125β ή 125δ 
αντίστοιχα του κανονισμού (ΕΚ) 
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αριθ. 1234/2007.

Or. it

Αιτιολόγηση

Soppressione de ll'articolo 56.

Τροπολογία 709
Bogdan Golik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μεταβατική στρεμματική ενίσχυση 
χορηγείται κατά την περίοδο που λήγει 
στις 31 Δεκεμβρίου 2012 για τις φράουλες 
του κωδικού ΣΟ 0810 10 00 και τα 
σμέουρα του κωδικού ΣΟ 0810 20 10, τα 
οποία παραδίδονται για μεταποίηση.

1. Μεταβατική στρεμματική ενίσχυση 
χορηγείται κατά την περίοδο που λήγει 
στις 31 Δεκεμβρίου 2012 για τις φράουλες 
του κωδικού ΣΟ 0810 10 00 και τα 
σμέουρα του κωδικού ΣΟ 0810 20 10, τα 
οποία παραδίδονται για μεταποίηση. Η 
ενίσχυση που χορηγείται μεταβατικά 
μπορεί να παραταθεί έως το 2015.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Celem płatności przejściowej było ułatwienie dostosowań sektora do nowych warunków 
rynkowych związanych m.in. z rosnącą konkurencją ze strony państw trzecich. Biorąc pod 
uwagę obecne i przewidywane uwarunkowania tego sektora (np.: rosnące koszty zbioru, ceny 
energii, ale także aspekty społeczne i regionalne - koncentracja produkcji w kilku regionach o 
wysokiej skali bezrobocia), a w szczególności uwzględniając cały kontekst przeglądu systemu 
płatności, zasadne wydaje się rozważenie możliwości nadania temu wsparciu bardziej 
długoterminowego charakteru.
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Τροπολογία 710
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ειδική ενίσχυση για τους καρπούς με 
κέλυφος
Διατηρούνται οι ειδικές πληρωμές.

Or. es

Τροπολογία 711
Neil Parish

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 7 - Άρθρα 88 έως 96

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τμήμα 7
Πριμοδοτήσεις αιγοπροβάτων (όλο το 

τμήμα)

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

It is important that aid granted under this article does not become permanent in view of the 
next financial perspectives that have yet to be decided and also that approval of any aid 
should be done so as to avoid competitive distortions between member states.

Τροπολογία 712
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 7 - Άρθρα 88 έως 96

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τμήμα 7 διαγράφεται
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Πριμοδοτήσεις αιγοπροβάτων (όλο το 
τμήμα)

Or. en

Αιτιολόγηση

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Τροπολογία 713
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 - παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Απαιτούνται ειδικά μέτρα για την 
ενίσχυση του τομέα των προβάτων στην 
ΕΕ που παρουσιάζει σοβαρή κάμψη. 
Πρέπει να εφαρμοσθούν οι συστάσεις του 
ψηφίσματος του ΕΚ, της 19ης Ιουνίου 
2008 σχετικά με το μέλλον του τομέα των 
αιγοπροβάτων.
________
Ρ6_ΤΑ(2008)0310

Or. en

Τροπολογία 714
Liam Aylward

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 - παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Καθιέρωση ενός δεσμευτικού 
συστήματος επισήμανσης της ΕΕ για τα 
προϊόντα προβείου κρέατος με ένα σήμα 
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για το σύνολο της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

An EU labelling system for sheep-meat products would  allow consumers to distinguish 
between EU products and those from third countries and would ensure that consumers are 
fully aware as to the place of origin of the product.

Τροπολογία 715
Neil Parish

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 8 - Άρθρα 97 έως 108

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τμήμα 8
Ενισχύσεις για το βόειο κρέας

(όλο το τμήμα)

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

It is important that aid granted under this article does not become permanent in view of the 
next financial perspectives that have yet to be decided and also that approval of any aid 
should be done so as to avoid competitive distortions between member states.

Τροπολογία 716
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 8 - Άρθρα 97 έως 108

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τμήμα 8
Ενισχύσεις για το βόειο κρέας

(όλο το τμήμα)

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Τροπολογία 717
Ιωάννης Γκλαβάκης

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος IV - κεφάλαιο 1 - τμήμα 8 α (νέο) - άρθρο 108 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

TMHMA 8 α
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΠΝΟΥ

Άρθρο 108 α
Πεδίο εφαρμογής

Για τις περιόδους συγκομιδής 2010, 2011 
και 2012, μπορεί να χορηγείται ενίσχυση 
στους γεωργούς-παραγωγούς 
ακατέργαστου καπνού που υπάγεται στον 
κωδικό ΣΟ 2401, υπό τους οριζόμενους 
στο παρόν κεφάλαιο όρους.

Άρθρο 108 β
Επιλεξιμότητα

Η ενίσχυση χορηγείται σε γεωργούς που 
έχουν λάβει πριμοδότηση για τον καπνό 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2075/92 κατά τα ημερολογιακά έτη 2000, 
2001 και 2002 και σε γεωργούς που 
απέκτησαν ποσοστώσεις παραγωγής 
καπνού στην περίοδο 1 Ιανουαρίου 2001 
31 Δεκεμβρίου 2005. Η καταβολή της 
ενίσχυσης εξαρτάται από την τήρηση των 
εξής προϋποθέσεων:
α) ο καπνός πρέπει να προέρχεται από μία 
από ζώνη παραγωγής που αναφέρεται 
στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) 
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αριθ. 2848/98  της Επιτροπής·
β) έχουν τηρηθεί οι ποιοτικές απαιτήσεις 
που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
2848/98·
γ) ο καπνός σε φύλλα έχει παραδοθεί από 
τον παραγωγό στην επιχείρηση πρώτης 
επεξεργασίας βάσει συμφωνίας 
καλλιέργειας·
δ) πραγματοποιείται κατά τρόπον ώστε 
να εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση μεταξύ 
γεωργών ή/και σύμφωνα με αντικειμενικά 
κριτήρια, όπως η εγκατάσταση των 
καπνοπαραγωγών σε περιοχή του στόχου 
1 ή η παραγωγή ποικιλιών κάποιας 
ποιότητας.

Άρθρο 108 γ
Ποσά

Tο μέγιστο ποσό της συνολικής 
ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένης και των 
ποσών που θα μεταφερθούν στο 
Κοινοτικό Ταμείο Kαπνού, δυνάμει του 
άρθρου 111, καθορίζονται ως εξής: 

(εκατ. EUR)

2010 - 2012
Γερμανία 21,287
Ισπανία 70,599
Γαλλία 48,217
Ιταλία (εκτός 
της  Puglia)

189,366

Πορτογαλία 8,468
2009 - 2012

Ουγγαρία Pm
Βουλγαρία Pm
Ρουμανία Pm
Πολωνία Pm

Άρθρο 108 δ
Μεταφορά στο Κοινοτικό Ταμείο Καπνού
1.Ποσό ίσο προς το 5 % για τα 
ημερολογιακά έτη από 2010 έως 2012, 
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της χορηγούμενης σύμφωνα με το παρόν 
κεφάλαιο ενίσχυσης διατίθεται για τη 
χρηματοδότηση δράσεων ενημέρωσης 
στα πλαίσια του Κοινοτικού Ταμείου 
Καπνού που προβλέπεται στο άρθρο 13 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2075/92.

Or. el

Αιτιολόγηση

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε στην εκθέση Berlatto για το Κοινοτικό Ταμείο Kαπνού, 
την διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος ενίσχυσης του καπνού μέχρι το 2003.  Συνεπώς 
κρίνεται αναγκαίο να συμπεριληφθεί στα καθεστώτα ενίσχυσης της παρούσας πρότασης, νέο 
τμήμα όπου θα προβλέπονται αναλυτικά οι διατάξεις για το καθεστώς ενίσχυσης του καπνού 
μέχρι το 2013, όπως άλλωστε συμβαίνει για τα υπόλοιπα καθεστώτα ενίσχησης της παρούσας 
πρότασης.

Τροπολογία 718
Bogdan Golik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για κάθε νέο κράτος μέλος, το 
καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης 
διατίθεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Τα 
νέα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή την πρόθεσή τους να 
σταματήσουν την εφαρμογή του 
καθεστώτος το αργότερο έως την 
1η Αυγούστου του τελευταίου έτους 
εφαρμογής.

3. Για κάθε νέο κράτος μέλος, το 
καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης 
διατίθεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.
Είναι εξάλλου δυνατόν να διατηρηθεί το 
καθεστώς ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης στα νέα κράτη μέλη, 
ενδεχομένως με τροποποιήσεις, ως μια εκ 
των επιλογών για μετά το 2013. Τα νέα 
κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 
την πρόθεσή τους να σταματήσουν την 
εφαρμογή του καθεστώτος το αργότερο 
έως την 1η Αυγούστου του τελευταίου 
έτους εφαρμογής.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Dotychczasowe ustalenia, w tym ustalenia techniczne ze służbami Komisji Europejskiej, 
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wskazują na zgodność systemu jednolitej płatności obszarowej z kryteriami WTO (Green 
Box). System jednolitej płatności obszarowej sprawdził się w nowych państwach 
członkowskich. Z uwagi na fakt, iż roztrzygnięcia dotyczące kształtu i wysokości płatności 
bezpośrednich po 2013 jeszcze nie zapadły, zasadnym jest uwzględnienie systemu jednolitej 
płatności obszarowej jako jednej z opcji do zastosowania po 2013 roku.

Τροπολογία 719
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μετά τη λήξη της περιόδου 
εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας 
στρεμματικής ενίσχυσης, οι άμεσες 
ενισχύσεις εφαρμόζονται σύμφωνα με 
τους σχετικούς κοινοτικούς κανόνες και 
βάσει των ποσοτικών παραμέτρων, όπως 
η βασική έκταση, τα ανώτατα όρια 
πριμοδότησης και οι μέγιστες εγγυημένες 
ποσότητες (ΜΕΠ), που ορίζονται στις 
πράξεις προσχώρησης για κάθε άμεση 
ενίσχυση και στην επακόλουθη κοινοτική 
νομοθεσία. Στη συνέχεια εφαρμόζονται 
τα ποσοστά που ορίζονται στο άρθρο 110 
του παρόντος κανονισμού για τα οικεία 
έτη.

4. Μετά τη λήξη της περιόδου 
εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας 
στρεμματικής ενίσχυσης, εφαρμόζεται το 
ίδιο καθεστώς των άμεσων ενιαίων 
ενισχύσεων στα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Wprowadzenie jednolitej podstawowej stawki płatności bezpośrednich we wszystkich 
państwach członkowskich  byłoby rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym 
stopniu odpowiadałoby zadaniom Wspólnoty i celom WPR niż ma to miejsce obecnie.
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Τροπολογία 720
Evgeni Kirilov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 112 α
Εθνικό απόθεμα

1. Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το 
καθεστώς ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης πρέπει να δημιουργήσουν ένα 
εθνικό απόθεμα το οποίο θα περιέχει τη 
διαφορά μεταξύ των ανωτάτων ορίων 
που καθορίζονται στο Παράρτημα VIIIα 
και της συνολικής αξίας των αμέσων 
πληρωμών που καταβάλλονται σήμερα 
κατά το συγκεκριμένο έτος.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιούν το εθνικό απόθεμα
προκειμένου να πραγματοποιούν 
πληρωμές με στόχο την εφαρμογή των 
μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 68, 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και εις 
τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η ισότιμη 
μεταχείριση των γεωργών και να 
αποφεύγεται η παραβίαση των αρχών της 
αγοράς και η στρέβλωση του 
ανταγωνισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Having in mind that the new Member States applying the SAPS do not have a national reserve 
a solution could be found in using the unutilized funds from the national direct payments 
envelope. These funds can form a reserve which might be used for measures under the revised 
art. 69 of Regulation 1782/2003.
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Τροπολογία 721
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 - παράγραφος 4 - εδάφιο 2 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημεία B και Γ ισχύουν από 
την 1η Ιανουαρίου 2011.

β) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο B ισχύουν από την 
1η Ιανουαρίου 2011.

Or. en

Τροπολογία 722
Bogdan Golik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 - παράγραφος 4 - εδάφιο 2 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημεία B και Γ ισχύουν από 
την 1η Ιανουαρίου 2011.

β) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο B ισχύουν από την 
1η Ιανουαρίου 2011.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Pełne wdrożenie zasady wzajemniej zgodności w obszarze C w nowych państwach 
członkowskich powinno zostać zsynchronizowane z procesem dochodzenia do pełnych 
płatnośc. Spełnienie wymogów związanych z dobrostanem zwierząt wymaga poniesienia przez 
gospodarstwa rolne w tych krajach istotnych wydatków inwestycyjnych. Wydatki te powinny 
zostać rozłożone w czasie. Dodatkowo sektor produkcji zwierzęcej w nowych państwach 
członkowskich przechodzi przemiany restrukturyzacyjne polegające na szybkim spadku liczby 
gospodarstw prowadzących chów zwierząt.
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Τροπολογία 723
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 - παράγραφος 4 - εδάφιο 2 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημεία B και Γ ισχύουν από 
την 1η Ιανουαρίου 2011.

β) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο B ισχύουν από την 
1η Ιανουαρίου 2011.

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment takes over the provision included in Parliament's resolution of 11 December 
2007, which was adopted by a very wide majority.

Τροπολογία 724
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 - παράγραφος 4 - εδάφιο 2 - στοιχείο β) α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο Γ ισχύουν από την
1η Ιανουαρίου 2016

Or. en

Τροπολογία 725
Bogdan Golik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 - παράγραφος 4 - εδάφιο 2 - στοιχείο β) α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο Γ ισχύουν από την 
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1η Ιανουαρίου 2013

Or. pl

Τροπολογία 726
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 - παράγραφος 4 - εδάφιο 2 - στοιχείο β) α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο Γ ισχύουν από την 
1η Ιανουαρίου 2013

Or. en

Αιτιολόγηση

The on-going restructuring of the animal production sector in NMS must be taken into 
account, and the fact that NMS will not reach the full level of direct payment earlier than 
2013.

Τροπολογία 727
Bogdan Golik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 - παράγραφος 4 - εδάφιο 3 - στοιχείο β) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημεία B και Γ ισχύουν από 
την 1η Ιανουαρίου 2014.

β) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο B ισχύουν από την 
1η Ιανουαρίου 2014.

Or. pl
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Τροπολογία 728
Constantin Dumitriu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 - παράγραφος 4 - εδάφιο 3 - στοιχείο β) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημεία B και Γ ισχύουν από 
την 1η Ιανουαρίου 2014.

β) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημεία B και Γ ισχύουν από 
την 1η Ιανουαρίου 2014, εκείνες όμως που 
προβλέπονται στο σημείο Γ, 
εφαρμόζονται για τη Ρουμανία και τη 
Βουλγαρία από το 2016.

Or. ro

Αιτιολόγηση

România şi Bulgaria vor atinge plafonul de 100%plăţi directe la 1.01.2016 şi este echitabil 
ca atunci să fie şi termenul pentru aplicarea completă a pachetului de eco-condiţionalitate.

Τροπολογία 729
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 - παράγραφος 4 - εδάφιο 3 - στοιχείο β) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημεία B και Γ ισχύουν από 
την 1η Ιανουαρίου 2014.

β) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο B ισχύουν από την 
1η Ιανουαρίου 2014.

Or. en
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Τροπολογία 730
Bogdan Golik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 - παράγραφος 4 - εδάφιο 3 - στοιχείο β) α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο
παράρτημα ΙΙ σημείο Γ ισχύουν από την 
1η Ιανουαρίου 2016

Or. pl

Τροπολογία 731
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 - παράγραφος 4 - εδάφιο 3 - στοιχείο β) α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο Γ ισχύουν από την 
1η Ιανουαρίου 2016

Or. en

Τροπολογία 732
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 123

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από το οικονομικό έτος 2011, ποσό 484 
εκατομμυρίων ευρώ διατίθεται ως
συμπληρωματική κοινοτική στήριξη, για 
την εφαρμογή μέτρων υπέρ των περιοχών 
καπνοπαραγωγής, στο πλαίσιο του 
προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης 
που χρηματοδοτείται βάσει του ΕΓΤΑΑ, 
για τα κράτη μέλη στα οποία οι 
καπνοπαραγωγοί έλαβαν ενίσχυση 

διαγράφεται
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σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 2075/92 του Συμβουλίου κατά τα 
έτη 2000, 2001 και 2002.

Or. en

Αιτιολόγηση

The European taxpayer should not be subsidising tobacco production..

Τροπολογία 733
Ιωάννης Γκλαβάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 123

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από το οικονομικό έτος 2011, ποσό 484 
εκατομμυρίων ευρώ διατίθεται ως 
συμπληρωματική κοινοτική στήριξη, για 
την εφαρμογή μέτρων υπέρ των περιοχών 
καπνοπαραγωγής, στο πλαίσιο του 
προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης 
που χρηματοδοτείται βάσει του ΕΓΤΑΑ, 
για τα κράτη μέλη στα οποία οι 
καπνοπαραγωγοί έλαβαν ενίσχυση 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 2075/92 του Συμβουλίου κατά τα 
έτη 2000, 2001 και 2002.

διαγράφεται

Or. el

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο διαγράφεται ώστε να υπάρχει συμβατότητα με το νέο Τμήμα 9 του παρόντος 
Kανονισμού  όπου προβλέπει αναλυτικές διατάξεις για το καθεστώς ενίσχυσης καπνού.
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Τροπολογία 734
Κατερίνα Μπατζελή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 123

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από το οικονομικό έτος 2011, ποσό 484 
εκατομμυρίων ευρώ διατίθεται ως 
συμπληρωματική κοινοτική στήριξη, για 
την εφαρμογή μέτρων υπέρ των περιοχών 
καπνοπαραγωγής, στο πλαίσιο του 
προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης 
που χρηματοδοτείται βάσει του ΕΓΤΑΑ, 
για τα κράτη μέλη στα οποία οι 
καπνοπαραγωγοί έλαβαν ενίσχυση 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 2075/92 του Συμβουλίου κατά τα έτη 
2000, 2001 και 2002.

Από το οικονομικό έτος 2011, ποσό έως
484 εκατομμυρίων ευρώ μπορεί κατά 
απόλυτη και αποκλειστική επιλογή των 
κρατών μελών να διατίθεται ως 
συμπληρωματική κοινοτική στήριξη, για 
την εφαρμογή μέτρων υπέρ των περιοχών 
καπνοπαραγωγής των εν λόγω κρατών 
μελών, στο πλαίσιο του προγραμματισμού 
αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτείται 
βάσει του ΕΓΤΑΑ. Στις μεταφορές αυτές 
μπορούν, εφόσον το επιλέξουν, να 
προβαίνουν μόνο τα κράτη μέλη στα οποία 
οι καπνοπαραγωγοί έλαβαν ενίσχυση 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
2075/92 του Συμβουλίου κατά τα έτη 2000, 
2001 και 2002.

Or. el

Αιτιολόγηση

Αιτιολόγηση: Λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση της παραγωγής του καπνού που αναμένεται να 
συνεχιστεί στις καπνοπαραγωγές περιφέρειες, δεν δικαιολογείται η χρηματοδοτική μεταφορά 
του 50% των άμεσων πληρωμών του τομέα στον δεύτερο πυλώνα (II) της Αγροτικής Ανάπτυξης 
μετά το 2010. προτείνεται  κατά συνέπεια το κάθε κράτος μέλος να έχει την δυνατότητα 
επιλογής του μέτρου αλλά και του τρόπου εφαρμογής του, προκειμένου οι καπνοπαραγωγοί και 
οι άλλοι Ευρωπαίοι παραγωγοί να αντιμετωπιστούν σε ισότιμη βάση

Τροπολογία 735
Brian Simpson, Neil Parish

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 132 - παράγραφος 1 - στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 378/2007
Άρθρο 1 - παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το ποσοστό διαφοροποίησης που 
εφαρμόζεται στον γεωργό κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. XXX/2008 [παρών κανονισμός] 
μείον 5 ποσοστιαίες μονάδες αφαιρείται 
από το ποσοστό προαιρετικής 
διαφοροποίησης που εφαρμόζουν τα κράτη 
μέλη κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 4 
του παρόντος άρθρου. Τόσο το προς 
αφαίρεση ποσοστό όσο και το τελικό 
ποσοστό προαιρετικής διαφοροποίησης 
είναι ίσα ή μεγαλύτερα του 0.

5. Το ποσοστό διαφοροποίησης που 
εφαρμόζεται στον γεωργό κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. XXX/2008 [παρών κανονισμός] 
μείον 5 ποσοστιαίες μονάδες αφαιρείται 
από το ποσοστό προαιρετικής 
διαφοροποίησης που εφαρμόζουν τα κράτη 
μέλη κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 4 
του παρόντος άρθρου. Τόσο το προς 
αφαίρεση ποσοστό όσο και το τελικό 
ποσοστό προαιρετικής διαφοροποίησης 
είναι ίσα ή μεγαλύτερα του 0. Ουδεμία 
ωστόσο προσαρμογή πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσμα μια γενική μείωση των 
χρηματοδοτήσεων του EAFRD
(Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης) που ήδη προορίζονται για 
προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου, 
όπως προβλέπεται στην επίσημη 
απόφαση της Επιτροπής η οποία και τα 
εγκρίνει.

Or. en

Αιτιολόγηση

It would be perverse if the proposed changes to modulation led to a funding cut in the rural 
development programmes of one or more Member States, when the overriding objective was 
to increase the amount of available funds to address the new environmental challenges. This 
safeguard is therefore necessary given the complex set of parameters which determine the 
overall modulation yield.

Τροπολογία 736
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 132 - παράγραφος 1 - στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 378/2007#
Άρθρο 1 - παράγραφος 5#
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το ποσοστό διαφοροποίησης που 
εφαρμόζεται στον γεωργό κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. XXX/2008 [παρών κανονισμός] 
μείον 5 ποσοστιαίες μονάδες αφαιρείται 
από το ποσοστό προαιρετικής 
διαφοροποίησης που εφαρμόζουν τα κράτη 
μέλη κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 4 
του παρόντος άρθρου. Τόσο το προς 
αφαίρεση ποσοστό όσο και το τελικό 
ποσοστό προαιρετικής διαφοροποίησης 
είναι ίσα ή μεγαλύτερα του 0.

5. Το ποσοστό διαφοροποίησης που 
εφαρμόζεται στον γεωργό κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. XXX/2008 [παρών κανονισμός] 
μείον 5 ποσοστιαίες μονάδες αφαιρείται 
από το ποσοστό προαιρετικής 
διαφοροποίησης που εφαρμόζουν τα κράτη 
μέλη κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 4 
του παρόντος άρθρου. Τόσο το προς 
αφαίρεση ποσοστό όσο και το τελικό 
ποσοστό προαιρετικής διαφοροποίησης 
είναι ίσα ή μεγαλύτερα του 0. Ουδεμία 
ωστόσο προσαρμογή πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσμα μια γενική μείωση των 
χρηματοδοτήσεων του EAFRD
(Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης) που ήδη προορίζονται για 
προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου, 
όπως προβλέπεται στην επίσημη 
απόφαση της Επιτροπής που τα εγκρίνει.

Or. en

Αιτιολόγηση

It would be perverse if the proposed changes to modulation led to a funding cut in the rural 
development programmes of one or more Member States, when the overriding objective was 
to increase the amount of available funds to address the new environmental challenges. This 
safeguard is therefore necessary given the complex set of parameters which determine the 
overall modulation yield.

Τροπολογία 737
Bogdan Golik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 133 - παράγραφος 1 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, τα άρθρα 67, 68, 68α, 69, το 
άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο α) και ο 

Ωστόσο, τα άρθρα 67, 68, 68α, 69, το 
άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο α) και ο 



AM\740091EL.doc 53/55 PE412.069v01-00

EL

τίτλος IV κεφάλαια 1 (σκληρό σιτάρι), 2 
(πριμοδότηση για πρωτεϊνούχους 
σπόρους), 4 (στρεμματική ενίσχυση για 
καρπούς με κέλυφος), 8 (ενεργειακές 
καλλιέργειες), 9 (ενίσχυση στον τομέα των 
σπόρων για σπορά), 10 (στρεμματική 
ενίσχυση αροτραίων καλλιεργειών), 10β 
(ενίσχυση για τους ελαιώνες), 10γ 
(ενίσχυση καπνού) και 10δ (στρεμματικές 
ενισχύσεις για τον λυκίσκο) του εν λόγω 
κανονισμού εξακολουθούν να 
εφαρμόζονται το 2009.

τίτλος IV κεφάλαια 1 (σκληρό σιτάρι), 2 
(πριμοδότηση για πρωτεϊνούχους 
σπόρους), 4 (στρεμματική ενίσχυση για 
καρπούς με κέλυφος), 8 (ενεργειακές 
καλλιέργειες), 9 (ενίσχυση στον τομέα των 
σπόρων για σπορά), 10 (στρεμματική 
ενίσχυση αροτραίων καλλιεργειών), 10β 
(ενίσχυση για τους ελαιώνες), 10γ 
(ενίσχυση καπνού) και 10δ (στρεμματικές 
ενισχύσεις για τον λυκίσκο) του εν λόγω 
κανονισμού εξακολουθούν να 
εφαρμόζονται το 2009. Το κεφάλαιο 8 
(ενεργειακές καλλιέργειες) εξακολουθεί να 
εφαρμόζεται.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Dopłaty do upraw roślin energetycznych powinny zostać utrzymane. Realizacja przyjętego 
przez Wspólnotę celu dotyczącego zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
będzie trudna bez kontynuacji udzielanego dotychczas wsparcia finansowego do upraw roślin 
energetycznych.

Τροπολογία 738
María Isabel Salinas García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 133 - παράγραφος 1 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, τα άρθρα 67, 68, 68α, 69, το 
άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο α) και ο 
τίτλος IV κεφάλαια 1 (σκληρό σιτάρι), 2 
(πριμοδότηση για πρωτεϊνούχους 
σπόρους), 4 (στρεμματική ενίσχυση για 
καρπούς με κέλυφος), 8 (ενεργειακές 
καλλιέργειες), 9 (ενίσχυση στον τομέα των 
σπόρων για σπορά), 10 (στρεμματική 
ενίσχυση αροτραίων καλλιεργειών), 10β 
(ενίσχυση για τους ελαιώνες), 10γ 
(ενίσχυση καπνού) και 10δ (στρεμματικές 
ενισχύσεις για τον λυκίσκο) του εν λόγω 

Ωστόσο, τα άρθρα 67, 68, 68α, 69, το 
άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο α) και ο 
τίτλος IV κεφάλαια 1 (σκληρό σιτάρι), 2 
(πριμοδότηση για πρωτεϊνούχους 
σπόρους), 4 (στρεμματική ενίσχυση για 
καρπούς με κέλυφος), 8 (ενεργειακές 
καλλιέργειες), 9 (ενίσχυση στον τομέα των 
σπόρων για σπορά), 10 (στρεμματική 
ενίσχυση αροτραίων καλλιεργειών), 10γ 
(ενίσχυση καπνού) και 10δ (στρεμματικές 
ενισχύσεις για τον λυκίσκο) του εν λόγω 
κανονισμού εξακολουθούν να 
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κανονισμού εξακολουθούν να 
εφαρμόζονται το 2009.

εφαρμόζονται το 2009.

Or. es

Αιτιολόγηση

La ayuda acoplada al olivar debe desacoplarse desde 2009, sin periodo transitorio.

Τροπολογία 739
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 133 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 133α
Μελέτη για το κόστος της συμμόρφωσης

Η Επιτροπή εκπονεί μελέτη αξιολόγησης 
του πραγματικού κόστους που 
επωμίζονται οι γεωργοί προκειμένου να 
συμμορφωθούν με τις προδιαγραφές της 
νομοθεσίας της ΕΕ στους τομείς του 
περιβάλλοντος, της ευζωίας των ζώων 
και της ασφάλειας των τροφίμων, οι 
οποίες είναι απαιτητικότερες.σε σχέση με 
τις προδιαγραφές που ισχύουν για τα 
εισαγόμενα προϊόντα. Η νομοθεσία αυτή 
αφορά μεταξύ άλλων τους κανονισμούς 
και τις οδηγίες του Παραρτήματος ΙΙ που 
στηρίζουν το σύστημα πολλλαπλής 
συμμόρφωσης, καθώς και τις 
προδιαγραφές που ορίζονται ως καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση, 
του του Παραρτήματος ΙΙΙ οι οποίες 
αποτελούν επίσης τμήμα των απαιτήσεων 
πολλαπλής συμμόρφωσης.
Η μελέτη θα αξιολογεί το προαναφερθέν 
κόστος της συμμόρφωσης σε όλα τα 
κράτη μέλη, το οποίο ενδέχεται να 
παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των 
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κρατών μελών, ακόμη δε και μεταξύ 
περιφερειών του ιδίου κράτους μέλους 
ανάλογα με τις διαφορές στα κλιματικά, 
γεωλογικά, παραγωγικά οικονομικά και 
κοινωνικά χαρακτηριστικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

The European Parliament repeatedly voiced its position (T6-0598/2007and T6-0093/2008) 
that direct payments should be further rationalized after 2013 by making the height of these 
payments dependent on the actual costs of compliance with EU legislation that goes beyond 
the standards that import products are subject to. The results of the pilot can serve as a basis 
for putting into practice a rationalization of agricultural payments after 2013. Moreover, the 
results will help the EU to justify its agricultural payments within the framework of the WTO, 
as well as to its own citizens. 
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