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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινών 
κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους 
γεωργούς
(COM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0306),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 36 και 37 και το άρθρο 299, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0240/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 
250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6)Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ των μέσων άσκησης 
πολιτικής με στόχο την περαιτέρω 
προώθηση της αειφόρου γεωργίας και 

(6) Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ των μέσων άσκησης 
πολιτικής με στόχο την περαιτέρω 
προώθηση της αειφόρου γεωργίας και 
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εκείνων με στόχο την προώθηση της 
αγροτικής ανάπτυξης, ένα σύστημα 
υποχρεωτικής σταδιακής μείωσης των 
άμεσων ενισχύσεων («διαφοροποίηση») 
εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003. Το σύστημα αυτό πρέπει 
να διατηρηθεί, συμπεριλαμβανομένης της 
μη εφαρμογής στις ενισχύσεις ποσού 
χαμηλότερου των 5.000 ευρώ.

εκείνων με στόχο την προώθηση της 
αγροτικής ανάπτυξης, ένα σύστημα 
υποχρεωτικής μείωσης των άμεσων 
ενισχύσεων («διαφοροποίηση») εισήχθη με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Το 
σύστημα αυτό πρέπει να διατηρηθεί σε 
σταθερό ποσοστό, καθώς και η μη 
εφαρμογή στις ενισχύσεις ποσού 
χαμηλότερου των 5.000 ευρώ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την διάταξη που περιλαμβάνεται στο ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2008, που εγκρίθηκε με πολύ μεγάλη 
πλειοψηφία.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι οικονομίες που πραγματοποιούνται 
μέσω του μηχανισμού διαφοροποίησης που 
εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1782/2003 χρησιμοποιούνται για τη 
χρηματοδότηση μέτρων στο πλαίσιο της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Από την 
έκδοση του εν λόγω κανονισμού, ο 
γεωργικός τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος 
με νέες και δύσκολες προκλήσεις, όπως η 
αλλαγή του κλίματος, η αυξανόμενη 
σημασία της βιοενέργειας, καθώς και η 
ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των υδάτων 
και αποτελεσματικότερης προστασίας της 
βιοποικιλότητας. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
ως μέρος του Πρωτοκόλλου του Κιότο, 
κλήθηκε να αναπροσαρμόσει τις πολιτικές 
της, λαμβάνοντας υπόψη τους 
προβληματισμούς σχετικά με την αλλαγή 
του κλίματος. Επιπλέον, λόγω των 
σοβαρών προβλημάτων που σχετίζονται με 
τη λειψυδρία και την ξηρασία, θα πρέπει 

(7) Οι οικονομίες που πραγματοποιούνται 
μέσω του μηχανισμού διαφοροποίησης που 
εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1782/2003 χρησιμοποιούνται για τη 
χρηματοδότηση μέτρων στο πλαίσιο της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Από την 
έκδοση του εν λόγω κανονισμού, ο 
γεωργικός τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος 
με νέες και δύσκολες προκλήσεις, όπως η 
αλλαγή του κλίματος, η αυξανόμενη 
σημασία της βιοενέργειας, καθώς και η 
ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των υδάτων 
και αποτελεσματικότερης προστασίας της 
βιοποικιλότητας. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
ως μέρος του Πρωτοκόλλου του Κιότο, 
κλήθηκε να αναπροσαρμόσει τις πολιτικές 
της, λαμβάνοντας υπόψη τους 
προβληματισμούς σχετικά με την αλλαγή 
του κλίματος. Επιπλέον, λόγω των 
σοβαρών προβλημάτων που σχετίζονται με 
τη λειψυδρία και την ξηρασία, θα πρέπει 
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να δοθεί περισσότερη προσοχή στα θέματα 
διαχείρισης των υδάτων. Η προστασία της 
βιοποικιλότητας εξακολουθεί να αποτελεί 
πολύ μεγάλη πρόκληση και ενώ έχει 
συντελεστεί σημαντική πρόοδος, η 
επίτευξη του στόχου βιοποικιλότητας της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας έως το 2010 θα 
απαιτήσει την καταβολή πρόσθετων 
προσπαθειών. Η Κοινότητα αναγνωρίζει 
την ανάγκη αντιμετώπισης των νέων 
αυτών προκλήσεων στο πλαίσιο των 
πολιτικών της. Στον τομέα της γεωργίας, 
τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που 
εγκρίθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2006 του Συμβουλίου, της 
20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ενδείκνυνται ως 
μέσο για την αντιμετώπιση των εν λόγω 
προκλήσεων. Για να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη να αναθεωρήσουν αναλόγως τα 
προγράμματά τους αγροτικής ανάπτυξης 
χωρίς να είναι αναγκαίο να μειώσουν τις 
τρέχουσες δραστηριότητές τους αγροτικής 
ανάπτυξης σε άλλους τομείς, πρέπει να 
διατεθούν συμπληρωματικοί 
χρηματοδοτικοί πόροι. Ωστόσο, στις 
δημοσιονομικές προοπτικές για την 
περίοδο 2007-2013 δεν προβλέπονται οι 
αναγκαίοι χρηματοδοτικοί πόροι για την 
ενίσχυση της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης της Κοινότητας. Υπό αυτές τις 
περιστάσεις, κρίνεται σκόπιμο να 
κινητοποιηθεί μεγάλο μέρος των 
αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων με τη 
σταδιακή αύξηση της μείωσης των άμεσων 
ενισχύσεων μέσω της διαφοροποίησης. 

να δοθεί περισσότερη προσοχή στα θέματα 
διαχείρισης των υδάτων. Η προστασία της 
βιοποικιλότητας εξακολουθεί να αποτελεί 
πολύ μεγάλη πρόκληση και ενώ έχει 
συντελεστεί σημαντική πρόοδος, η 
επίτευξη του στόχου βιοποικιλότητας της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας έως το 2010 θα 
απαιτήσει την καταβολή πρόσθετων 
προσπαθειών. Η Κοινότητα αναγνωρίζει 
την ανάγκη αντιμετώπισης των νέων 
αυτών προκλήσεων στο πλαίσιο των 
πολιτικών της. Στον τομέα της γεωργίας, 
τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που 
εγκρίθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2006 του Συμβουλίου, της 
20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ενδείκνυνται ως 
μέσο για την αντιμετώπιση των εν λόγω 
προκλήσεων. Για να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη να αναθεωρήσουν αναλόγως τα 
προγράμματά τους αγροτικής ανάπτυξης 
χωρίς να είναι αναγκαίο να μειώσουν τις 
τρέχουσες δραστηριότητές τους αγροτικής 
ανάπτυξης σε άλλους τομείς, πρέπει να 
διατεθούν συμπληρωματικοί 
χρηματοδοτικοί πόροι. Ωστόσο, στις 
δημοσιονομικές προοπτικές για την 
περίοδο 2007-2013 δεν προβλέπονται 
δυστυχώς οι αναγκαίοι χρηματοδοτικοί 
πόροι για την ενίσχυση της πολιτικής 
αγροτικής ανάπτυξης της Κοινότητας. Υπό 
αυτές τις περιστάσεις, κρίνεται σκόπιμο να 
κινητοποιηθεί μέρος των αναγκαίων 
χρηματοδοτικών πόρων με τη σταδιακή 
αύξηση της μείωσης των άμεσων 
ενισχύσεων μέσω της διαφοροποίησης. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της αιτιολογικής σκέψης ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με το κείμενο αρκετών 
αιτιολογικών σκέψεων που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την 
αγροτική ανάπτυξη. Δεν πρέπει να λησμονείται το γεγονός ότι, σε σύγκριση με την αρχική 
πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές, έγινε περικοπή άνω των 8 
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δισεκατομμυρίων ευρώ κατά την κατάρτιση των δημοσιονομικών προοπτικών για την περίοδο 
2007-2013, μολονότι το Κοινοβούλιο είχε υπογραμμίσει τους κινδύνους που συνδέονται με μια 
τέτοια περικοπή.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η κατανομή της άμεσης εισοδηματικής 
στήριξης μεταξύ των γεωργών 
χαρακτηρίζεται από τη χορήγηση μεγάλου 
μέρους των ενισχύσεων σε έναν σχετικά 
περιορισμένο αριθμό μεγάλων δικαιούχων. 
Είναι σαφές ότι οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι 
δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο ενιαίας 
στήριξης για να επιτευχθεί ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
μεγαλύτεροι δικαιούχοι μπορούν πιο 
εύκολα να λειτουργήσουν με χαμηλότερα 
επίπεδα ενιαίας στήριξης. Επομένως, 
κρίνεται δίκαιο να αναμένεται από τους 
γεωργούς που λαμβάνουν υψηλά ποσά 
στήριξης να καταβάλουν ειδική 
συνεισφορά στη χρηματοδότηση των 
μέτρων αγροτικής ανάπτυξης με σκοπό 
την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων. 
Για το λόγο αυτό, ενδείκνυται να θεσπιστεί 
ένας μηχανισμός για σημαντικότερη 
μείωση των υψηλότερων ενισχύσεων, του 
οποίου τα προκύπτοντα ποσά θα 
χρησιμοποιούνται επίσης για την 
αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων στο 
πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης. Για να 
εξασφαλιστεί η αναλογικότητα του 
μηχανισμού αυτού, οι πρόσθετες μειώσεις 
πρέπει να αυξάνονται σταδιακά σε 
συνάρτηση με τα ποσά των σχετικών 
ενισχύσεων.

(8) Η κατανομή της άμεσης εισοδηματικής 
στήριξης μεταξύ των γεωργών 
χαρακτηρίζεται από τη χορήγηση μεγάλου 
μέρους των ενισχύσεων σε έναν σχετικά 
περιορισμένο αριθμό μεγάλων δικαιούχων. 
Είναι σαφές ότι οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι 
δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο ενιαίας 
στήριξης για να επιτευχθεί ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
μεγαλύτεροι δικαιούχοι μπορούν πιο 
εύκολα να λειτουργήσουν με χαμηλότερα 
επίπεδα ενιαίας στήριξης. Επομένως, 
κρίνεται δίκαιο να αναμένεται από τους 
γεωργούς που λαμβάνουν υψηλά ποσά 
στήριξης να καταβάλουν ειδική 
συνεισφορά στη χρηματοδότηση των 
μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που 
αποσκοπούν κυρίως στην αντιμετώπιση 
των νέων προκλήσεων. Για το λόγο αυτό, 
ενδείκνυται να θεσπιστεί ένας μηχανισμός 
για σημαντικότερη μείωση των 
υψηλότερων ενισχύσεων, του οποίου τα 
προκύπτοντα ποσά θα χρησιμοποιούνται 
επίσης για την αντιμετώπιση των νέων 
προκλήσεων στο πλαίσιο της αγροτικής 
ανάπτυξης. Για να εξασφαλιστεί η 
αναλογικότητα του μηχανισμού αυτού, οι 
πρόσθετες μειώσεις πρέπει να αυξάνονται 
σταδιακά σε συνάρτηση με τα ποσά των 
σχετικών ενισχύσεων. Για τους ίδιους 
λόγους δικαιοσύνης, πρέπει να καθοριστεί 
ανώτατο όριο για το ποσόν της ενίσχυσης 
που λαμβάνει κάθε εκμετάλλευση. 
Ωστόσο, αυτό το ανώτατο όριο πρέπει να 
μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το 
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απασχολούμενο εργατικό δυναμικό.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι μεγάλοι δικαιούχοι συμβάλλουν περισσότερο απ' ό,τι οι μικροί, 
ταυτόχρονα δε πρέπει να καθοριστεί ανώτατο όριο στις δημόσιες ενισχύσεις που χορηγούνται σε 
κάθε εκμετάλλευση. Κατά τον καθορισμό αυτού του ανωτάτου ορίου πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη το απασχολούμενο εργατικό δυναμικό. 

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Τα ποσά που προκύπτουν από την 
εφαρμογή των 5 ποσοστιαίων μονάδων 
που αντιστοιχούν στις μειώσεις της 
διαφοροποίησης τις οποίες προβλέπει ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 πρέπει 
να κατανεμηθούν μεταξύ των κρατών 
μελών σύμφωνα με αντικειμενικά 
κριτήρια. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να 
οριστεί ότι ένα συγκεκριμένο ποσοστό των 
ποσών αυτών θα πρέπει να παραμένει στα 
κράτη μέλη όπου γεννάται. Λόγω των 
διαρθρωτικών προσαρμογών που 
προκύπτουν από την κατάργηση της 
παρέμβασης για τη σίκαλη, πρέπει να 
προβλεφθούν ειδικά μέτρα για ορισμένες 
περιοχές παραγωγής σίκαλης οι οποίες 
χρηματοδοτούνται με μέρος των ποσών 
που προκύπτουν από τη διαφοροποίηση. 
Ωστόσο, τα ποσά που προκύπτουν από την 
εφαρμογή κάθε περαιτέρω μείωσης της 
διαφοροποίησης πρέπει να διατίθενται στα 
κράτη μέλη στα οποία παρήχθησαν. 

(11) Τα ποσά που προκύπτουν από την 
εφαρμογή των μειώσεων της 
διαφοροποίησης που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να 
κατανεμηθούν μεταξύ των κρατών μελών 
σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια. 
Ωστόσο, είναι σκόπιμο να οριστεί ότι ένα 
συγκεκριμένο ποσοστό των ποσών αυτών 
θα πρέπει να παραμένει στα κράτη μέλη 
όπου γεννάται. Λόγω των διαρθρωτικών 
προσαρμογών που προκύπτουν από την 
κατάργηση της παρέμβασης για τη σίκαλη, 
πρέπει να προβλεφθούν ειδικά μέτρα για 
ορισμένες περιοχές παραγωγής σίκαλης οι 
οποίες χρηματοδοτούνται με μέρος των 
ποσών που προκύπτουν από τη 
διαφοροποίηση. Ωστόσο, τα ποσά που 
προκύπτουν από την εφαρμογή του 
ανωτάτου ορίου ενισχύσεων πρέπει να 
διατίθενται στα κράτη μέλη στα οποία 
παρήχθησαν. 

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Εάν η διαφοροποίηση, η οποία αφορά όλα τα κράτη μέλη, πρέπει να έχει και αναδιανεμητική 
λειτουργία, τα ποσά τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή ανωτάτου ορίου ενισχύσεων που 
αφορά μόνον ορισμένα κράτη μέλη πρέπει να διατίθενται στο κράτος στο οποίο εφαρμόστηκε 
αυτό το ανώτατο όριο. 

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι γεωργοί των νέων κρατών μελών 
λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις στο πλαίσιο 
ενός μηχανισμού σταδιακής εισαγωγής. 
Για να επιτευχθεί ορθή ισορροπία μεταξύ 
των μέσων άσκησης πολιτικής με στόχο 
την περαιτέρω προώθηση της αειφόρου 
γεωργίας και εκείνων με στόχο την 
προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης, το 
σύστημα της διαφοροποίησης δεν πρέπει 
να εφαρμοστεί στους γεωργούς των νέων 
κρατών μελών έως ότου το επίπεδο των 
άμεσων ενισχύσεων που εφαρμόζεται στα 
εν λόγω κράτη μέλη φθάσει το επίπεδο 
που εφαρμόζεται στα άλλα κράτη μέλη.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις τροπολογίες στα άρθρα 7 και 10. Οι διατάξεις που 
προτείνει η Επιτροπή για τη διαφοροποίηση στα νέα κράτη μέλη έχουν νόημα, κατά τη διάρκεια 
της μεταβατικής περιόδου, μόνον εάν οι προτάσεις της Επιτροπής που αφορούν τα ποσά της 
διαφοροποίησης που θα εφαρμοστούν στα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 
τροποποιηθούν.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η διαφοροποίηση δεν πρέπει να 
μειώνει το καθαρό ποσό που 
καταβάλλεται στον γεωργό νέου κράτους 
μέλους σε επίπεδο χαμηλότερο από το 
ποσό προς καταβολή σε αντίστοιχο 
γεωργό των άλλων κρατών μελών. Μόλις 
η διαφοροποίηση αρχίσει να εφαρμόζεται 
στους γεωργούς των νέων κρατών μελών, 
το ποσοστό μείωσης θα πρέπει, επομένως, 
να περιοριστεί στη διαφορά μεταξύ του 
επιπέδου που εφαρμόζεται στο πλαίσιο του 
μηχανισμού σταδιακής εισαγωγής και του 
επιπέδου στα άλλα κράτη μέλη μετά την 
εφαρμογή της διαφοροποίησης. Επιπλέον, 
προκειμένου το επίπεδο στήριξης των 
γεωργών των νέων κρατών μελών που 
υπόκεινται στη διαφοροποίηση να μην 
υπερβαίνει το αντίστοιχο επίπεδο στα άλλα 
κράτη μέλη, οι εν λόγω γεωργοί δεν θα 
λαμβάνουν πλέον συμπληρωματικές 
εθνικές άμεσες ενισχύσεις.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται επίσης με τις τροπολογίες στα άρθρα 7 και 10. 

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Η διαχείριση μικρών ποσών 
επιβαρύνει το έργο των αρμοδίων αρχών 
των κρατών μελών. Τα καθεστώτα 
ενίσχυσης δεν διακρίνουν μεταξύ 
γεωργών που λαμβάνουν μικρά ποσά και 
γεωργών που λαμβάνουν μεγαλύτερα 
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ποσά, καθώς εφαρμόζονται οι ίδιοι όροι 
επιλεξιμότητας και οι ίδιες διοικητικές 
διατάξεις και διατάξεις ελέγχου. Η 
εισαγωγή απλοποιημένου εθελοντικού 
καθεστώτος ενίσχυσης για γεωργούς που 
λαμβάνουν ποσά χαμηλότερα των 500 
ευρώ θα επέτρεπε την αποφυγή αυτού του 
προβλήματος προβλέποντας τη χορήγηση 
μιας κατ' αποκοπήν ενίσχυσης ανά διετία 
στους γεωργούς που συμμετέχουν στο 
καθεστώς. Οι γεωργοί που λαμβάνουν 
υψηλότερο ποσόν θα μπορούσαν να 
συμμετάσχουν στο καθεστώς υπό την 
προϋπόθεση ότι είναι διατεθειμένοι να 
αποδεχθούν ένα χαμηλότερο κατ' 
αποκοπή ποσόν.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η χορήγηση μιας κατ' αποκοπήν ενίσχυσης ανά διετία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση 
των διοικητικών δαπανών και απλοποίηση του καθεστώτος.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η διαχείριση μικρών ποσών 
επιβαρύνει το έργο των αρμοδίων αρχών 
των κρατών μελών. Για να αποφευχθεί 
υπερβολικός διοικητικός φόρτος, είναι 
σκόπιμο τα κράτη μέλη να μη χορηγούν 
άμεσες ενισχύσεις όταν το σχετικό ποσό 
είναι χαμηλότερο από τη μέση κοινοτική 
στήριξη ανά εκτάριο ή όταν η αίτηση 
ενίσχυσης αφορά επιλέξιμη περιοχή 
μικρότερη από ένα εκτάριο. Θα πρέπει να 
προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για τα 
κράτη μέλη των οποίων η διάρθρωση 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων διαφέρει 
σημαντικά από τον κοινοτικό μέσο όρο. 

διαγράφεται



PR\727224EL.doc 13/95 PE407.775v01-00

EL

Ενδείκνυται να αφεθεί στη διακριτική 
ευχέρεια των κρατών μελών η επιλογή 
της εφαρμογής ενός ή δύο κριτηρίων 
σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της δομής 
της γεωργικής τους οικονομίας. 
Δεδομένου ότι ειδικά δικαιώματα 
ενίσχυσης χορηγήθηκαν σε κατόχους 
εκμεταλλεύσεων «χωρίς γη», η εφαρμογή 
του κριτηρίου της έκτασης θα ήταν 
απρόσφορη. Οι εν λόγω γεωργοί πρέπει 
επομένως να υπόκεινται στο ελάχιστο 
ποσό βάσει της μέσης στήριξης. 

Or. fr

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στα 
πλαίσια των κοινοτικών καθεστώτων 
στήριξης θα πρέπει να καταβάλλονται στο 
ακέραιο από τις αρμόδιες εθνικές αρχές 
στους δικαιούχους, αφού αφαιρεθούν οι 
μειώσεις που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό και εντός καθορισμένων 
περιόδων. Προκειμένου να καταστεί η 
διαχείριση των άμεσων ενισχύσεων πιο 
ευέλικτη, ενδείκνυται να επιτραπεί στα 
κράτη μέλη να καταβάλλουν τις εν λόγω 
ενισχύσεις σε δύο δόσεις ετησίως.

(21) Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στα 
πλαίσια των κοινοτικών καθεστώτων 
στήριξης θα πρέπει να καταβάλλονται στο 
ακέραιο από τις αρμόδιες εθνικές αρχές 
στους δικαιούχους, αφού αφαιρεθούν οι 
μειώσεις που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό και εντός καθορισμένων 
περιόδων. Προκειμένου να καταστεί η 
διαχείριση των άμεσων ενισχύσεων πιο 
ευέλικτη, ενδείκνυται να επιτραπεί στα 
κράτη μέλη να καταβάλλουν τις εν λόγω 
ενισχύσεις σε δύο δόσεις ετησίως για να 
περιλαμβάνουν, σε περίπτωση 
καθυστέρησης, την καταβολή τόκων με 
επιτόκια αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά το τελευταίο ημερολογιακό έτος σημειώθηκαν καθυστερήσεις στις πληρωμές. Οι γεωργοί 
πρέπει τουλάχιστον να λαμβάνουν αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης των πληρωμών.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της κοινής γεωργικής πολιτικής, τα 
καθεστώτα άμεσης στήριξης πρέπει να 
προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες 
εξελίξεις, εν ανάγκη εντός στενών 
χρονικών ορίων. Οι δικαιούχοι δεν 
δύνανται, συνεπώς, να επαφίενται στο 
γεγονός ότι οι συνθήκες στήριξης θα 
παραμείνουν αμετάβλητες και θα πρέπει να 
είναι έτοιμοι για πιθανή αναθεώρηση των 
καθεστώτων, ιδίως με βάση τις 
οικονομικές εξελίξεις ή την κατάσταση του 
προϋπολογισμού.

(23) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της κοινής γεωργικής πολιτικής, τα 
καθεστώτα άμεσης στήριξης πρέπει να 
προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες 
εξελίξεις. Οι δικαιούχοι δεν δύνανται, 
συνεπώς, να επαφίενται στο γεγονός ότι οι 
συνθήκες στήριξης θα παραμείνουν 
αμετάβλητες και θα πρέπει να είναι έτοιμοι 
για πιθανή αναθεώρηση των καθεστώτων, 
ιδίως με βάση τις οικονομικές εξελίξεις ή 
την κατάσταση του προϋπολογισμού.

Or. fr

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 
θέσπισε ένα καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης 
το οποίο συνένωσε σε ένα καθεστώς 
αποσυνδεδεμένων άμεσων ενισχύσεων 
τους διάφορους υφιστάμενους 
μηχανισμούς στήριξης. Η πείρα από την 
εφαρμογή του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης καταδεικνύει ότι ορισμένα από 
τα στοιχεία του μπορούν να 
απλουστευθούν προς όφελος των γεωργών 
και των διοικήσεων. Επιπλέον, δεδομένου 
ότι το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης 
εφαρμόζεται πλέον από όλα τα κράτη μέλη 
τα οποία όφειλαν να το εφαρμόσουν, 
ορισμένες διατάξεις που σχετίζονται με την 
αρχική του εφαρμογή καθίστανται 
παρωχημένες και επομένως ενδείκνυται να 

(24) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 
θέσπισε ένα καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης 
το οποίο συνένωσε σε ένα καθεστώς 
αποσυνδεδεμένων άμεσων ενισχύσεων 
τους διάφορους υφιστάμενους 
μηχανισμούς στήριξης. Η πείρα από την 
εφαρμογή του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης καταδεικνύει ότι ορισμένα από 
τα στοιχεία του μπορούν να 
απλουστευθούν προς όφελος των γεωργών 
και των διοικήσεων. Επιπλέον, δεδομένου 
ότι το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης 
εφαρμόζεται πλέον από όλα τα κράτη μέλη 
τα οποία όφειλαν να το εφαρμόσουν, 
ορισμένες διατάξεις που σχετίζονται με την 
αρχική του εφαρμογή καθίστανται 
παρωχημένες και επομένως ενδείκνυται να 
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αναπροσαρμοστούν. Στο πλαίσιο αυτό, 
διαπιστώθηκε ανεπαρκής χρησιμοποίηση 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε ορισμένες 
περιπτώσεις. Προς αποφυγή τέτοιων 
καταστάσεων και λαμβανομένου υπόψη 
του ότι οι γεωργοί είναι ήδη 
εξοικειωμένοι με τη λειτουργία του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης,
ενδείκνυται να μειωθεί σε δύο έτη η 
περίοδος που καθορίστηκε αρχικά για την 
επιστροφή των αχρησιμοποίητων 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στο εθνικό 
απόθεμα.

αναπροσαρμοστούν. Στο πλαίσιο αυτό, 
διαπιστώθηκε ανεπαρκής χρησιμοποίηση 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε ορισμένες 
περιπτώσεις. Προς αποφυγή τέτοιων 
καταστάσεων  ενδείκνυται να καθοριστεί
σε δύο έτη η περίοδος που προβλέπεται 
για την επιστροφή των αχρησιμοποίητων 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στο εθνικό 
απόθεμα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η περίοδος δύο ετών είναι υπερβολικά μικρό χρονικό διάστημα· πρέπει να επαναφερθεί η 
περίοδος τριών ετών που προβλέπεται στον κανονισμό 1782/2003.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Τα κύρια στοιχεία του καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης πρέπει να διατηρηθούν. 
Ιδιαίτερα, ο καθορισμός των εθνικών 
ανωτάτων ορίων πρέπει να διασφαλίζει ότι 
το συνολικό επίπεδο στήριξης και 
δικαιωμάτων δεν υπερβαίνει τους 
υφιστάμενους περιορισμούς του 
προϋπολογισμού. Είναι επίσης σκόπιμο τα 
κράτη μέλη να διαθέτουν ένα εθνικό
απόθεμα στο οποίο μπορούν να 
προσφύγουν για να διευκολύνουν τη 
συμμετοχή των νέων γεωργών στο 
καθεστώς ή να ανταποκριθούν στις ειδικές 
ανάγκες ορισμένων περιοχών. Ενδείκνυται 
να καθοριστούν κανόνες σχετικά με τη 
μεταβίβαση και τη χρησιμοποίηση των 

((25) Τα κύρια στοιχεία του καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης πρέπει να διατηρηθούν. 
Ιδιαίτερα, ο καθορισμός των εθνικών 
ανωτάτων ορίων πρέπει να διασφαλίζει ότι 
το συνολικό επίπεδο στήριξης και 
δικαιωμάτων δεν υπερβαίνει τους 
υφιστάμενους περιορισμούς του 
προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που στο 
τέλος δεδομένου οικονομικού έτους 
διαπιστωθεί σε κράτος μέλος ότι 
υφίσταται περιθώριο μεταξύ των ποσών 
που πραγματικά δαπανήθηκαν και του 
εθνικού ανωτάτου ορίου, η διαφορά 
επιστρέφεται στο εθνικό απόθεμα. Είναι 
σκόπιμο τα κράτη μέλη να διαθέτουν αυτό 
το απόθεμα στο οποίο μπορούν να 
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δικαιωμάτων ενίσχυσης, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι κερδοσκοπικές 
μεταβιβάσεις και η σώρευση δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα. 

προσφύγουν για να διευκολύνουν τη 
συμμετοχή των νέων γεωργών, των νέων 
σε ηλικία γεωργών, των οικογενειακών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή των 
γεωργών με προτεραιότητα στο καθεστώς 
ή να ανταποκριθούν στις ειδικές ανάγκες 
ορισμένων περιοχών. Ενδείκνυται να 
καθοριστούν κανόνες σχετικά με τη 
μεταβίβαση και τη χρησιμοποίηση των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι κερδοσκοπικές 
μεταβιβάσεις και η σώρευση δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα. 

Or. fr

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Εκτός από την ένταξη της 
προηγούμενης συνδεδεμένης στήριξης της 
αγοράς στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, η 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης στα 
κράτη μέλη που είχαν επιλέξει την 
ιστορική εφαρμογή βασιζόταν στο ατομικό 
επίπεδο της παλαιότερης στήριξης. Με την 
παρέλευση όλο και περισσότερων ετών 
από την καθιέρωση του καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης και μετά τη διαδοχική 
ένταξη περαιτέρω τομέων στο καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης, καθίσταται όλο και πιο 
δύσκολο να δικαιολογηθεί το βάσιμο των 
σημαντικών ατομικών διαφορών στα 
επίπεδα στήριξης οι οποίες βασίζονται 
μόνο στο ύψος των ενισχύσεων που 
χορηγήθηκαν στο παρελθόν. Για το λόγο 
αυτό, είναι σκόπιμο να επιτραπεί, υπό 
ορισμένους όρους, στα κράτη μέλη τα 
οποία επέλεξαν την εφαρμογή του 
ιστορικού μοντέλου να αναθεωρήσουν τα 
χορηγηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης με 

(28) Εκτός από την ένταξη της 
προηγούμενης συνδεδεμένης στήριξης της 
αγοράς στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, η 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης στα 
κράτη μέλη που είχαν επιλέξει την 
ιστορική εφαρμογή βασιζόταν στο ατομικό 
επίπεδο της παλαιότερης στήριξης. Με την 
παρέλευση όλο και περισσότερων ετών 
από την καθιέρωση του καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης και μετά τη διαδοχική 
ένταξη περαιτέρω τομέων στο καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης, καθίσταται όλο και πιο 
δύσκολο να δικαιολογηθεί το βάσιμο των 
σημαντικών ατομικών διαφορών στα 
επίπεδα στήριξης οι οποίες βασίζονται 
μόνο στο ύψος των ενισχύσεων που 
χορηγήθηκαν στο παρελθόν. Για το λόγο 
αυτό, είναι σκόπιμο να επιτραπεί, υπό 
ορισμένους όρους, στα κράτη μέλη τα 
οποία επέλεξαν την εφαρμογή του 
ιστορικού μοντέλου να αναθεωρήσουν τα 
χορηγηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης με 
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σκοπό την προσέγγιση της μοναδιαίας 
αξίας τους, τηρώντας ταυτόχρονα τις 
γενικές αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας 
και τους στόχους της κοινής γεωργικής 
πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη δύνανται να λάβουν υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των γεωγραφικών περιοχών 
για τον καθορισμό παρόμοιων αξιών. Η 
ευθυγράμμιση των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
είναι σκόπιμο να πραγματοποιηθεί κατά τη 
διάρκεια κατάλληλης μεταβατικής 
περιόδου και με περιορισμένο φάσμα 
μειώσεων, ώστε να επιτραπεί στους 
γεωργούς να προσαρμοστούν 
ικανοποιητικά στα μεταβαλλόμενα επίπεδα 
στήριξης.

σκοπό την προσέγγιση της μοναδιαίας 
αξίας τους, τηρώντας ταυτόχρονα τις 
γενικές αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας 
και τους στόχους της κοινής γεωργικής 
πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη δύνανται να λάβουν υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των γεωγραφικών περιοχών 
για τον καθορισμό παρόμοιων αξιών. Η 
ευθυγράμμιση των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
είναι σκόπιμο να πραγματοποιηθεί κατά τη 
διάρκεια κατάλληλης μεταβατικής 
περιόδου ανάλογα με τον ρυθμό 
εφαρμογής που έχει επιλέξει κάθε κράτος 
μέλος και με περιορισμένο φάσμα 
μειώσεων, ώστε να επιτραπεί στους 
γεωργούς να προσαρμοστούν 
ικανοποιητικά στα μεταβαλλόμενα επίπεδα 
στήριξης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία. 

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του 
2003, τα κράτη μέλη είχαν τη δυνατότητα 
επιλογής του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης σύμφωνα με το ιστορικό 
μοντέλο ή με το περιφερειακό μοντέλο. 
Έκτοτε, τα κράτη μέλη είχαν την ευκαιρία 
να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα των 
επιλογών τους όσον αφορά τόσο την 
οικονομική όσο και τη διοικητική 
καταλληλότητά τους. Ενδείκνυται, 
επομένως, να δοθεί στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να αναθεωρήσουν την αρχική 
τους επιλογή βάσει της πείρας που 
απόκτησαν. Για το λόγο αυτό, εκτός από 

(29) Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του 
2003, τα κράτη μέλη είχαν τη δυνατότητα 
επιλογής του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης σύμφωνα με το ιστορικό 
μοντέλο ή με το περιφερειακό μοντέλο. 
Έκτοτε, τα κράτη μέλη είχαν την ευκαιρία 
να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα των 
επιλογών τους όσον αφορά τόσο την 
οικονομική όσο και τη διοικητική 
καταλληλότητά τους. Ενδείκνυται, 
επομένως, να δοθεί στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να αναθεωρήσουν την αρχική 
τους επιλογή βάσει της πείρας που 
απόκτησαν. Για το λόγο αυτό, εκτός από 
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τη δυνατότητα ευθυγράμμισης της αξίας 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης, πρέπει να 
επιτραπεί στα κράτη μέλη που εφάρμοσαν 
το ιστορικό μοντέλο να μεταβούν στο 
περιφερειακό μοντέλο. Επιπλέον, είναι 
σκόπιμο να επιτραπεί, υπό ορισμένους 
όρους, στα κράτη μέλη τα οποία επέλεξαν 
την εφαρμογή του περιφερειακού 
μοντέλου να αναθεωρήσουν τις αποφάσεις 
τους με σκοπό την προσέγγιση της αξίας 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα με 
προκαθορισμένα στάδια, με σεβασμό προς 
τις γενικές αρχές της κοινοτικής 
νομοθεσίας και τους στόχους της κοινής 
γεωργικής πολιτικής. Οι εν λόγω αλλαγές 
θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά τη 
διάρκεια κατάλληλης μεταβατικής 
περιόδου και με περιορισμένο φάσμα 
μειώσεων, ώστε να επιτραπεί στους 
γεωργούς να προσαρμοστούν 
ικανοποιητικά στα μεταβαλλόμενα επίπεδα 
στήριξης.

τη δυνατότητα ευθυγράμμισης της αξίας 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης, πρέπει να 
επιτραπεί στα κράτη μέλη που εφάρμοσαν 
το ιστορικό μοντέλο να μεταβούν στο 
περιφερειακό μοντέλο. Επιπλέον, είναι 
σκόπιμο να επιτραπεί, υπό ορισμένους 
όρους, στα κράτη μέλη τα οποία επέλεξαν 
την εφαρμογή του περιφερειακού 
μοντέλου να αναθεωρήσουν τις αποφάσεις 
τους με σκοπό την προσέγγιση της αξίας 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα με 
προκαθορισμένα στάδια, με σεβασμό προς 
τις γενικές αρχές της κοινοτικής 
νομοθεσίας και τους στόχους της κοινής 
γεωργικής πολιτικής. Η ευθυγράμμιση των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης είναι σκόπιμο να 
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια 
κατάλληλης μεταβατικής περιόδου 
ανάλογα με τον ρυθμό εφαρμογής που 
έχει επιλέξει κάθε κράτος μέλος και με 
περιορισμένο φάσμα μειώσεων, ώστε να 
επιτραπεί στους γεωργούς να 
προσαρμοστούν ικανοποιητικά στα 
μεταβαλλόμενα επίπεδα στήριξης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία. 

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Παράλληλα με την καθιέρωση ενός 
καθεστώτος αποσυνδεδεμένης ενιαίας 
ενίσχυσης, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1782/2003 επέτρεπε στα κράτη μέλη να 
εξαιρέσουν ορισμένες ενισχύσεις από το 
καθεστώς αυτό. Συγχρόνως, στο άρθρο 64 
παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού 
προβλεπόταν η αναθεώρηση των επιλογών 

(30) Παράλληλα με την καθιέρωση ενός 
καθεστώτος αποσυνδεδεμένης ενιαίας 
ενίσχυσης, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1782/2003 επέτρεπε στα κράτη μέλη να 
εξαιρέσουν ορισμένες ενισχύσεις από το 
καθεστώς αυτό. Συγχρόνως, στο άρθρο 64 
παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού 
προβλεπόταν η αναθεώρηση των επιλογών 
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που περιλαμβάνονταν στον τίτλο ΙΙΙ 
κεφάλαιο 5 τμήματα 2 και 3 βάσει των 
εξελίξεων της αγοράς και των 
διαρθρωτικών εξελίξεων. Η ανάλυση της 
σχετικής πείρας καταδεικνύει ότι η 
αποσύνδεση εισάγει την ευελιξία στην 
επιλογή των παραγωγών, επιτρέποντάς 
τους να αποφασίζουν όσον αφορά την 
παραγωγή με βάση την αποδοτικότητα και 
τις επιταγές της αγοράς. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για τους τομείς των αροτραίων 
καλλιεργειών, του λυκίσκου και των 
σπόρων προς σπορά και επίσης, σε κάποιο 
βαθμό, για τον τομέα του βοείου κρέατος. 
Συνεπώς, οι εν μέρει συνδεδεμένες 
ενισχύσεις στους εν λόγω τομείς πρέπει να 
ενταχθούν στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης. Προκειμένου να επιτραπεί 
στους κτηνοτρόφους του τομέα του βοείου 
κρέατος να προσαρμοστούν σταδιακά στις 
νέες ρυθμίσεις στήριξης, ενδείκνυται να 
προβλεφθεί η σταδιακή ένταξη της ειδικής 
πριμοδότησης για αρσενικά βοοειδή και 
της πριμοδότησης σφαγής. Δεδομένου ότι 
οι εν μέρει συνδεδεμένες ενισχύσεις στον 
τομέα των οπωροκηπευτικών εισήχθησαν 
πρόσφατα, και μόνο ως μεταβατικό μέτρο, 
δεν είναι αναγκαία η αναθεώρηση των εν 
λόγω καθεστώτων.

που περιλαμβάνονταν στον τίτλο ΙΙΙ 
κεφάλαιο 5 τμήματα 2 και 3 βάσει των 
εξελίξεων της αγοράς και των 
διαρθρωτικών εξελίξεων. Η ανάλυση της 
σχετικής πείρας καταδεικνύει ότι η 
αποσύνδεση εισάγει την ευελιξία στην 
επιλογή των παραγωγών, επιτρέποντάς 
τους να αποφασίζουν όσον αφορά την 
παραγωγή με βάση την αποδοτικότητα και 
τις επιταγές της αγοράς. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για τους τομείς των αροτραίων 
καλλιεργειών, του λυκίσκου και των 
σπόρων προς σπορά και επίσης, σε κάποιο 
βαθμό, για τον τομέα του βοείου κρέατος. 
Συνεπώς, οι εν μέρει συνδεδεμένες 
ενισχύσεις στους εν λόγω τομείς πρέπει να 
ενταχθούν στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης. Προκειμένου να επιτραπεί 
στους κτηνοτρόφους του τομέα του βοείου 
κρέατος να προσαρμοστούν σταδιακά στις 
νέες ρυθμίσεις στήριξης, ενδείκνυται να 
προβλεφθεί η σταδιακή ένταξη της ειδικής 
πριμοδότησης για αρσενικά βοοειδή και 
της πριμοδότησης της σφαγής άλλων 
βοοειδών εκτός των μόσχων. Δεδομένου 
ότι οι εν μέρει συνδεδεμένες ενισχύσεις 
στον τομέα των οπωροκηπευτικών 
εισήχθησαν πρόσφατα, και μόνο ως 
μεταβατικό μέτρο, δεν είναι αναγκαία η 
αναθεώρηση των εν λόγω καθεστώτων.

Or. fr

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Ωστόσο, όσον αφορά τους τομείς των 
θηλαζουσών αγελάδων και των 
αιγοπροβάτων, η διατήρηση ενός 
ελάχιστου επιπέδου γεωργικής παραγωγής 
ενδέχεται να είναι ακόμη αναγκαία για τη 
γεωργική οικονομία ορισμένων περιοχών 

(31) Όσον αφορά τον τομέα των 
θηλαζουσών αγελάδων, την πριμοδότηση 
σφαγής μόσχων και τον τομέα των
αιγοπροβάτων, η διατήρηση ενός 
ελάχιστου επιπέδου γεωργικής παραγωγής 
ενδέχεται να είναι ακόμη αναγκαία για την 
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και, ιδιαίτερα, όταν οι γεωργοί δεν 
μπορούν να προσφύγουν σε άλλες 
οικονομικές εναλλακτικές δραστηριότητες. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, κρίνεται σκόπιμο 
τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να 
διατηρήσουν τη συνδεδεμένη στήριξη στο 
σημερινό επίπεδο ή, για τις θηλάζουσες 
αγελάδες, σε χαμηλότερο επίπεδο. Στην 
περίπτωση αυτή, πρέπει να προβλεφθούν 
ειδικές διατάξεις για την τήρηση των 
απαιτήσεων αναγνώρισης και καταγραφής 
που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και από 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του 
Συμβουλίου, με στόχο ιδίως την 
εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των 
ζώων.

ισορροπία μεταξύ των διαφόρων τομέων 
παραγωγής και για τη γεωργική οικονομία 
ορισμένων περιοχών και, ιδιαίτερα, όταν οι 
γεωργοί δεν μπορούν να προσφύγουν σε 
άλλες οικονομικές εναλλακτικές 
δραστηριότητες. Υπό αυτές τις συνθήκες, 
κρίνεται σκόπιμο τα κράτη μέλη να έχουν 
τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη 
συνδεδεμένη στήριξη στο σημερινό 
επίπεδο ή, για τις θηλάζουσες αγελάδες και 
για την πριμοδότηση σφαγής μόσχων, σε 
χαμηλότερο επίπεδο. Στην περίπτωση 
αυτή, πρέπει να προβλεφθούν ειδικές 
διατάξεις για την τήρηση των απαιτήσεων 
αναγνώρισης και καταγραφής που 
προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και από 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του 
Συμβουλίου, με στόχο ιδίως την 
εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των 
ζώων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ζωική παραγωγή και ιδιαίτερα ο τομέας του βοείου κρέατος αντιμετωπίζουν μεγάλες 
δυσκολίες. Για το λόγο αυτό πρέπει να διατηρηθεί η στήριξη όχι μόνο για τις θηλάζουσες 
αγελάδες αλλά και για τη σφαγή μόσχων.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιούν έως το 10% των 
ανωτάτων ορίων τους για τη χορήγηση 
ειδικής στήριξης σε σαφώς 
προσδιορισμένες περιπτώσεις. Η στήριξη 
αυτή αναμένεται ότι θα επιτρέψει στα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν 
περιβαλλοντικά προβλήματα και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και την εμπορία 
των γεωργικών προϊόντων. Ενδείκνυται 

(32) Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιούν έως το 10% των 
ανωτάτων ορίων τους για τη χορήγηση 
ειδικής στήριξης σε σαφώς 
προσδιορισμένες περιπτώσεις. Η στήριξη 
αυτή αναμένεται ότι θα επιτρέψει στα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν 
περιβαλλοντικά προβλήματα και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και την εμπορία 
των γεωργικών προϊόντων. Ενδείκνυται 
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επίσης να διατίθεται ειδική στήριξη για την 
άμβλυνση των συνεπειών της σταδιακής 
κατάργησης των ποσοστώσεων γάλακτος 
και της αποσύνδεσης της στήριξης σε 
ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς. Δεδομένου 
ότι η αποτελεσματική διαχείριση των 
κινδύνων αποκτά όλο και μεγαλύτερη 
σημασία, ενδείκνυται να δοθεί η 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
συνεισφέρουν στα ασφάλιστρα που 
καταβάλλουν οι γεωργοί για την ασφάλιση 
των καλλιεργειών καθώς και στη 
χρηματοδότηση των οικονομικών 
αποζημιώσεων για ορισμένες απώλειες σε 
περίπτωση ασθένειας ζώων ή φυτών. Με 
σκοπό την τήρηση των διεθνών 
υποχρεώσεων της Κοινότητας, οι πόροι 
που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για 
οποιοδήποτε μέτρο συνδεδεμένης στήριξης 
πρέπει να περιορίζονται σε κατάλληλο 
επίπεδο. Οι όροι που διέπουν τις 
χρηματοδοτικές συνεισφορές για την 
ασφάλιση των καλλιεργειών και τις 
αποζημιώσεις για ασθένειες ζώων ή 
φυτών πρέπει να καθοριστούν αναλόγως.

επίσης να διατίθεται ειδική στήριξη για την 
άμβλυνση των συνεπειών της σταδιακής 
κατάργησης των ποσοστώσεων γάλακτος 
και της αποσύνδεσης της στήριξης σε 
ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς. Με σκοπό 
την τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της 
Κοινότητας, οι πόροι που ενδέχεται να 
χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε μέτρο 
συνδεδεμένης στήριξης πρέπει να 
περιορίζονται σε κατάλληλο επίπεδο. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα που προσφέρεται στα κράτη μέλη πρέπει να αυξηθεί στο 15%, είναι ωστόσο 
σκόπιμο να μπορεί να χρησιμοποιείται το 10% για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η 
βελτίωση της ποιότητας, ο μετριασμός του αντίκτυπου της κατάργησης της αποσύνδεσης των 
ενισχύσεων σε ορισμένους ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς και το 5 % για την ασφάλιση των 
καλλιεργειών, τις επαγγελματικές οργανώσεις και το ταμείο αλληλοβοήθειας, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί επαρκής στήριξη για τα τρία αυτά μέτρα.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32α) Δεδομένου ότι η αποτελεσματική 
διαχείριση των κινδύνων αποκτά όλο και 
μεγαλύτερη σημασία, ενδείκνυται να 
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δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν ένα επιπλέον 5% των 
ανωτάτων ορίων τους για να 
συνεισφέρουν στα ασφάλιστρα που 
καταβάλλουν οι γεωργοί για την ασφάλιση 
των καλλιεργειών καθώς και στη 
χρηματοδότηση των οικονομικών 
αποζημιώσεων για ορισμένες απώλειες σε 
περίπτωση ασθένειας ζώων ή φυτών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί επαρκής υποστήριξη για αυτά τα δύο μέτρα που είναι 
αναγκαία για να αντιμετωπισθεί η αστάθεια που μπορεί να επηρεάσει τις γεωργικές αγορές. 

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32β) Πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη 
μέλη τα οποία δεν επιθυμούν να 
χρησιμοποιήσουν το σύνολο ή μέρος 
αυτών των ειδικών ενισχύσεων να 
διαθέτουν τα προκύπτοντα ποσά για την 
ενίσχυση προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα 
ποσά που παραμένουν στον πρώτο 
πυλώνα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον 
κοινοτικό προϋπολογισμό, εάν τα ποσά 
αυτά μεταφερθούν στον δεύτερο πυλώνα, 
η μεταφορά αυτή πρέπει να μπορεί να 
πραγματοποιείται χωρίς εθνική 
συγχρηματοδότηση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι όλο και πιο επιτακτική ανάγκη να απαγκιστρωθούμε από αυτές τις έννοιες του πρώτου 
και δεύτερου πυλώνα. Δεν χρειάζεται να αποδυναμωθεί ο ένας πυλώνας για να ενισχυθεί ο 
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άλλος, αλλά πρέπει οι πιστώσεις να διατίθενται εκεί που είναι περισσότερο χρήσιμες. Για το 
λόγο αυτό, πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη τα οποία δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν 
το σύνολο ή μέρος των ποσών που προκύπτουν από τα άρθρα 68 και 68α να επιλέγουν να 
ενισχύουν τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης αλλά χωρίς συγχρηματοδότηση.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36 ) Η αποσύνδεση της άμεσης στήριξης 
και η εισαγωγή του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης αποτέλεσαν βασικά στοιχεία 
στη διαδικασία μεταρρύθμισης της κοινής 
γεωργικής πολιτικής. Ωστόσο, το 2003 
διάφοροι λόγοι επέβαλαν τη διατήρηση της 
ειδικής στήριξης για ορισμένες 
καλλιέργειες. Από την πείρα που 
αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 σε 
συνδυασμό με την εξέλιξη της κατάστασης 
της αγοράς προκύπτει ότι τα καθεστώτα τα 
οποία δεν εντάχθηκαν στο καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης το 2003 μπορούν 
σήμερα να ενταχθούν στο εν λόγω 
καθεστώς για την προώθηση μιας 
αειφόρου γεωργίας περισσότερο 
προσανατολισμένης στην αγορά. Αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα για τον τομέα του 
ελαιολάδου, στον οποίο εφαρμόστηκε 
μόνον οριακή αποσύνδεση. Ισχύει επίσης 
για τις ενισχύσεις στους τομείς του 
σκληρού σιταριού, των πρωτεϊνούχων 
σπόρων, του ρυζιού, του αμύλου 
γεωμήλων και των καρπών με κέλυφος, 
στους οποίους η φθίνουσα 
αποτελεσματικότητα των εναπομενουσών 
συνδεδεμένων ενισχύσεων υποστηρίζει την 
επιλογή της αποσύνδεσης. Στην 
περίπτωση του λίνου ενδείκνυται επίσης 
να καταργηθεί η στήριξη στη μεταποίηση 
και να ενταχθούν τα σχετικά ποσά στο 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Όσον αφορά 
το ρύζι, τις αποξηραμένες χορτονομές, το 

(36) Η αποσύνδεση της άμεσης στήριξης 
και η εισαγωγή του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης αποτέλεσαν βασικά στοιχεία 
στη διαδικασία μεταρρύθμισης της κοινής 
γεωργικής πολιτικής. Ωστόσο, το 2003 
διάφοροι λόγοι επέβαλαν τη διατήρηση της 
ειδικής στήριξης για ορισμένες 
καλλιέργειες. Από την πείρα που 
αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 σε 
συνδυασμό με την εξέλιξη της κατάστασης 
της αγοράς προκύπτει ότι τα καθεστώτα τα 
οποία δεν εντάχθηκαν στο καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης το 2003 μπορούν 
σήμερα να ενταχθούν στο εν λόγω 
καθεστώς για την προώθηση μιας 
αειφόρου γεωργίας περισσότερο 
προσανατολισμένης στην αγορά. Αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα για τον τομέα του 
ελαιολάδου, στον οποίο εφαρμόστηκε 
μόνον οριακή αποσύνδεση. Ισχύει επίσης 
για τις ενισχύσεις στους τομείς του 
σκληρού σιταριού, του ρυζιού, του αμύλου 
γεωμήλων και των καρπών με κέλυφος, 
στους οποίους η φθίνουσα 
αποτελεσματικότητα των εναπομενουσών 
συνδεδεμένων ενισχύσεων υποστηρίζει την 
επιλογή της αποσύνδεσης. Όσον αφορά το 
ρύζι, το άμυλο γεωμήλων και το λίνο 
πρέπει να προβλεφθεί μια μεταβατική 
περίοδος προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
όσο το δυνατόν ομαλότερη μετάβαση στην 
αποσυνδεδεμένη στήριξη. Όσον αφορά 
τους καρπούς με κέλυφος, είναι σκόπιμο 
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άμυλο γεωμήλων και το λίνο πρέπει να 
προβλεφθεί μια μεταβατική περίοδος 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η όσο το 
δυνατόν ομαλότερη μετάβαση στην 
αποσυνδεδεμένη στήριξη. Όσον αφορά 
τους καρπούς με κέλυφος, είναι σκόπιμο 
να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
εξακολουθήσουν να καταβάλλουν το 
εθνικό μερίδιο της ενίσχυσης κατά τρόπο 
συνδεδεμένο ώστε να μετριαστούν οι 
επιπτώσεις της αποσύνδεσης.

να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
εξακολουθήσουν να καταβάλλουν το 
εθνικό μερίδιο της ενίσχυσης κατά τρόπο 
συνδεδεμένο ώστε να μετριαστούν οι 
επιπτώσεις της αποσύνδεσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι αποξηραμένες χορτονομές εμπίπτουν σε ΚΟΑ που αποτελεί το αντικείμενο αξιολόγησης της 
οποίας τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμα γνωστά.  Επιπλέον, η κατάργηση των συνδεδεμένων 
ενισχύσεων στον τομέα των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών ενδέχεται να επιδεινώσει ακόμη 
περισσότερο την απότομη μείωση των καλλιεργουμένων εκτάσεων. Η κατάργηση αυτών των 
δύο συνδεδεμένων ενισχύσεων θα είχε επιζήμιες συνέπειες για τον τομέα της ζωικής παραγωγής 
διότι θα μπορούσε να προκαλέσει έλλειψη διαθεσιμότητας πρωτεϊνούχων προϊόντων στη 
διατροφή των ζώων. 

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Λόγω της ένταξης των νέων 
καθεστώτων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης, πρέπει να προβλεφθεί ο 
υπολογισμός του νέου επιπέδου της 
ατομικής εισοδηματικής στήριξης στο 
πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος. Στην 
περίπτωση των καρπών με κέλυφος, του 
αμύλου γεωμήλων, του λίνου και της 
αποξηραμένης χορτονομής, η σχετική 
αύξηση πρέπει να χορηγηθεί με βάση τη 
στήριξη που έλαβαν οι γεωργοί κατά τα 
πλέον πρόσφατα έτη. Εντούτοις, στην 
περίπτωση της ένταξης των ενισχύσεων οι 
οποίες μέχρι σήμερα εξαιρούνταν εν μέρει 
από το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, 
ενδείκνυται να δοθεί στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις αρχικές 

(37) Λόγω της ένταξης των νέων 
καθεστώτων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης, πρέπει να προβλεφθεί ο 
υπολογισμός του νέου επιπέδου της 
ατομικής εισοδηματικής στήριξης στο 
πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος. Στην 
περίπτωση των καρπών με κέλυφος, του 
αμύλου γεωμήλων και του λίνου, η 
σχετική αύξηση πρέπει να χορηγηθεί με 
βάση τη στήριξη που έλαβαν οι γεωργοί 
κατά τα πλέον πρόσφατα έτη. Εντούτοις, 
στην περίπτωση της ένταξης των 
ενισχύσεων οι οποίες μέχρι σήμερα 
εξαιρούνταν εν μέρει από το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης, ενδείκνυται να δοθεί 
στα κράτη μέλη η δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν τις αρχικές περιόδους 
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περιόδους αναφοράς. αναφοράς.

Or. fr

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς 
που παράγουν ρύζι, γεώμηλα αμυλοποιίας, 
βαμβάκι, ζάχαρη, οπωροκηπευτικά, 
αιγοπρόβειο κρέας και βόειο κρέας·

δ) καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς 
που παράγουν ρύζι, πρωτεϊνούχους 
σπόρους, γεώμηλα αμυλοποιίας, βαμβάκι, 
ζάχαρη, οπωροκηπευτικά, καπνό, 
αιγοπρόβειο κρέας και βόειο κρέας·

Or. fr

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2, στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a a) «γεωργός που κατέχει δικαιώματα 
ενίσχυσης»: ο γεωργός στον οποίον έχουν 
χορηγηθεί ή μεταβιβαστεί οριστικώς 
δικαιώματα ενίσχυσης·

Or. fr

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2, στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) «μεγάλος δικαιούχος»: φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο το οποίο λαμβάνει άνω 
των 500.000 ευρώ στο πλαίσιο των 
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ενισχύσεων που προβλέπονται στο 
παράρτημα I·

Or. fr

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο στ) α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) «περιφέρεια»: κράτος μέλος, 
περιφέρεια κράτους μέλους ή γεωγραφική 
ζώνη κράτους μέλους με ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και/ή ειδικά 
διαρθρωτικά μειονεκτήματα, κατ' 
επιλογή του συγκεκριμένου κράτους 
μέλους·

Or. fr

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο (α α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) ασφάλεια στον τόπο εργασίας,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επαναφερθεί η διάταξη αυτή που συμπεριλαμβανόταν ήδη στην πρόταση της 
Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του 2003.
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Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε 
γεωργική γη, και ιδιαίτερα γη η οποία δεν 
χρησιμοποιείται πλέον για παραγωγικούς 
σκοπούς, να διατηρείται σε καλή γεωργική 
και περιβαλλοντική κατάσταση. Τα κράτη 
μέλη καθορίζουν, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, στοιχειώδεις 
απαιτήσεις για την καλή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση με βάση το 
πλαίσιο που καθορίζεται στο παράρτημα 
III, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των περιοχών για τις 
οποίες πρόκειται, όπως το έδαφος και οι 
κλιματικές συνθήκες, τα υφιστάμενα 
συστήματα γεωργικής εκμετάλλευσης, η 
χρήση γης, η αμειψισπορά, οι γεωργικές 
πρακτικές και η διάρθρωση των 
εκμεταλλεύσεων. 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε 
γεωργική γη, και ιδιαίτερα γη η οποία δεν 
χρησιμοποιείται πλέον για παραγωγικούς 
σκοπούς, να διατηρείται σε καλή γεωργική 
και περιβαλλοντική κατάσταση. Τα κράτη 
μέλη καθορίζουν, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, στοιχειώδεις 
απαιτήσεις για την καλή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση με βάση το 
πλαίσιο που καθορίζεται στο παράρτημα 
III και/ή άλλα πρότυπα σύμφωνα με τις 
δικές τους ιδιαιτερότητες, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
περιοχών για τις οποίες πρόκειται, όπως το 
έδαφος και οι κλιματικές συνθήκες, τα 
υφιστάμενα συστήματα γεωργικής 
εκμετάλλευσης, η χρήση γης, η 
αμειψισπορά, οι γεωργικές πρακτικές και η 
διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η επιλογή των κρατών μελών δεν πρέπει να περιορίζεται στα πρότυπα που προβλέπονται στο 
παράρτημα III, αλλά πρέπει να τους δίδεται η δυνατότητα να λαμβάνουν επίσης υπόψη τα δικά
τους αγρονομικά χαρακτηριστικά.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 1 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 2009: 7 %, α) 2009: 5 %,

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την διάταξη που περιλαμβάνεται στο ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2008, που εγκρίθηκε με πολύ μεγάλη 
πλειοψηφία. 

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - σημείο 1 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 2010: 9 %, β) 2010: 5 %,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την διάταξη που περιλαμβάνεται στο ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2008, που εγκρίθηκε με πολύ μεγάλη 
πλειοψηφία.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 2011: 11 %, γ) 2011: 5 %,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την διάταξη που περιλαμβάνεται στο ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2008, που εγκρίθηκε με πολύ μεγάλη 
πλειοψηφία.
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 2012: 13 % δ) 2012: 5 %

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την διάταξη που περιλαμβάνεται στο ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2008, που εγκρίθηκε με πολύ μεγάλη 
πλειοψηφία.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο (-α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- α) τα ποσά μεταξύ 10.000 και 
99.999 ευρώ, κατά 1 ποσοστιαία μονάδα· 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου, πρότεινε με συντριπτική 
πλειοψηφία, μια σταδιακή διαφοροποίηση με ακριβή αναφορά των κατωφλίων· οι 
κατευθυντήριες γραμμές του Κοινοβουλίου πρέπει να αντικατοπτρίζονται στο κείμενο του 
κανονισμού. 

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 2 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα ποσά μεταξύ 100.000 και 199.999 
ευρώ, κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες·

α) τα ποσά μεταξύ 100.000 και 199.999 
ευρώ, κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες· 
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου, πρότεινε με συντριπτική 
πλειοψηφία, μια σταδιακή διαφοροποίηση με ακριβή αναφορά των κατωφλίων· οι 
κατευθυντήριες γραμμές του Κοινοβουλίου πρέπει να αντικατοπτρίζονται στο κείμενο του 
κανονισμού.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 2 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα ποσά μεταξύ 200.000 και 299.999 
ευρώ, κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες·

β) τα ποσά μεταξύ 200.000 και 299.999 
ευρώ, κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου, πρότεινε με συντριπτική 
πλειοψηφία, μια σταδιακή διαφοροποίηση με ακριβή αναφορά των κατωφλίων· οι 
κατευθυντήριες γραμμές του Κοινοβουλίου πρέπει να αντικατοπτρίζονται στο κείμενο του 
κανονισμού.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα ποσά 300.000 ευρώ και άνω, κατά 9
ποσοστιαίες μονάδες.

γ) τα ποσά 300.000 ευρώ και άνω, κατά 4
ποσοστιαίες μονάδες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου, πρότεινε με συντριπτική 
πλειοψηφία, μια σταδιακή διαφοροποίηση με ακριβή αναφορά των κατωφλίων· οι 



PR\727224EL.doc 31/95 PE407.775v01-00

EL

κατευθυντήριες γραμμές του Κοινοβουλίου πρέπει να αντικατοπτρίζονται στο κείμενο του 
κανονισμού.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Το ανώτατο ποσό των ενισχύσεων 
που προβλέπονται στο παράρτημα I 
καθορίζεται σε 500.000 ευρώ ανά 
εκμετάλλευση. 

Or. fr

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 β. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 2α, κράτος μέλος μπορεί να 
αποφασίσει, για δεδομένο οικονομικό 
έτος, να προσθέσει σε αυτό το ανώτατο 
ποσόν το μισθολογικό κόστος που 
καταβάλλεται στους εργαζόμενους που 
καλύπτονται από κοινωνική ασφάλιση 
κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου 
έτους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εάν πρέπει να καθοριστεί ανώτατο όριο για το ποσόν της ενίσχυσης που καταβάλλεται σε 
εκμετάλλευση, το όριο αυτό πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον παράγοντα απασχόληση.
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις που 
χορηγούνται στους γεωργούς στα Γαλλικά 
Υπερπόντια Διαμερίσματα, στις Αζόρες 
και τη Μαδέρα, στις Κανάριες Νήσους και 
στις Νήσους του Αιγαίου.

3. Οι παράγραφοι 1, 2 και 2 α δεν 
εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις που 
χορηγούνται στους γεωργούς στα Γαλλικά 
Υπερπόντια Διαμερίσματα, στις Αζόρες 
και τη Μαδέρα, στις Κανάριες Νήσους και 
στις Νήσους του Αιγαίου.

Or. fr

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ποσά που αντιστοιχούν στη μείωση 
κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες διατίθενται 
στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 128 
παράγραφος 2, με βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια:

Τα ποσά που προκύπτουν από την 
εφαρμογή της διαφοροποίησης 
διατίθενται στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 128 
παράγραφος 2, με βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια:

Or. fr

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το υπόλοιπο ποσό που προκύπτει από 
την εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 1 
και τα ποσά που προκύπτουν από την 
εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 2 
διατίθενται στο κράτος μέλος στο οποίο 
παρήχθησαν τα αντίστοιχα ποσά, 

4. Τα ποσά που προκύπτουν από την 
εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφοι 2 και 
2α χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το 
άρθρο 69 παράγραφος 5α του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1698/2005.
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σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 128 παράγραφος 
2. Τα εν λόγω ποσά χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 5α 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα ποσά αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση δράσεων που συνδέονται με 
νέες προκλήσεις. 

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα ποσά που προκύπτουν από την 
εφαρμογή του άρθρου 7, παράγραφος 2α, 
διατίθενται στο κράτος μέλος στο οποίο 
παρήχθησαν τα αντίστοιχα ποσά, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 128 παράγραφος 
2. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα ποσά που προκύπτουν από τον καθορισμό ανωτάτου ορίου πρέπει να χρησιμοποιούνται στο 
κράτος μέλος στο οποίο παρήχθησαν. 

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το άρθρο 7 εφαρμόζεται στους 
γεωργούς νέου κράτους μέλους για 
οποιοδήποτε δεδομένο ημερολογιακό έτος 
μόνον εάν το επίπεδο των άμεσων 
ενισχύσεων που εφαρμόζεται στο εν λόγω 

Κάθε ποσόν που προκύπτει από την 
εφαρμογή του άρθρου 68 β διατίθεται στο 
νέο κράτος μέλος στο οποίο παρήχθη το 
αντίστοιχο ποσό, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 128 παράγραφος 
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κράτος μέλος για το συγκεκριμένο 
ημερολογιακό έτος δυνάμει του άρθρου 
110 δεν είναι χαμηλότερο από το επίπεδο 
στα κράτη μέλη πλην των νέων κρατών 
μελών, λαμβανομένων υπόψη των τυχόν 
μειώσεων που εφαρμόστηκαν δυνάμει του 
άρθρου 7 παράγραφος 1.

2. Τα εν λόγω ποσά χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 5α 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.

2. Όταν το άρθρο 7 εφαρμόζεται στους 
γεωργούς νέου κράτους μέλους, το 
εφαρμοστέο ποσοστό δυνάμει του άρθρου 
7 παράγραφος 1 περιορίζεται στη 
διαφορά μεταξύ του επιπέδου των 
άμεσων ενισχύσεων που εφαρμόζεται στο 
εν λόγω κράτος μέλος δυνάμει του 
άρθρου 110 και του επιπέδου στα κράτη 
μέλη πλην των νέων κρατών μελών, 
λαμβανομένων υπόψη των τυχόν 
μειώσεων που εφαρμόστηκαν δυνάμει του 
άρθρου 7 παράγραφος 1.
3. Όταν οι μειώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 εφαρμόζονται στους γεωργούς 
νέου κράτους μέλους δεν χορηγούνται 
στους ενδιαφερόμενους γεωργούς οι 
συμπληρωματικές εθνικές άμεσες 
ενισχύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
120. 
4. Κάθε ποσό που προκύπτει από την 
εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφοι 1 
και 2 διατίθεται στο νέο κράτος μέλος 
στο οποίο παρήχθησαν τα αντίστοιχα 
ποσά, σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 128 παράγραφος 2. Τα εν λόγω 
ποσά χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το 
άρθρο 69 παράγραφος 5α του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1698/2005.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνδέεται με τις τροπολογίες που αφορούν το άρθρο 7, παράγραφος 1. Οι 
διατάξεις που προτείνει η Επιτροπή για τη διαφοροποίηση στα νέα κράτη μέλη έχουν νόημα, 
κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, μόνον εάν οι προτάσεις της Επιτροπής που 
αφορούν τα ποσά της διαφοροποίησης που θα εφαρμοστούν στα υπόλοιπα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τροποποιηθούν. Επιπλέον, τα νέα κράτη μέλη τα οποία δεν επιθυμούν 
να χρησιμοποιήσουν το σύνολο ή μέρος των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα άρθρα 68 και 
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68α πρέπει να μπορούν να διαθέτουν τα προκύπτοντα ποσά σε προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης χωρίς συγχρηματοδότηση.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα ποσά που προκύπτουν από την 
εφαρμογή των μειώσεων και αποκλεισμών 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το 
κεφάλαιο 1 πιστώνονται στο ΕΓΤΕ. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να παρακρατούν 
ποσοστό 50 % των ποσών αυτών. Τα ποσά 
που εισπράττονται με αυτόν τον τρόπο 
διατίθενται στο εθνικό απόθεμα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνονται να παρακολουθούν την τήρηση των 
γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων, χωρίς, ωστόσο, τα ποσά που εισπράττονται να 
χρησιμοποιούνται σε άλλο τομέα εκτός από τον γεωργικό τομέα. 

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν, προκειμένου
να εφαρμόσουν κοινοτικά ή εθνικά 
καθεστώτα στήριξης διαφορετικά από αυτά 
που απαριθμούνται στο παράρτημα VI, να 
ενσωματώσουν στις δικές τους διαδικασίες 
διαχείρισης και ελέγχου ένα ή περισσότερα 
τμήματα του ολοκληρωμένου συστήματος.

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29 α
Απλοποιημένο καθεστώς

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 
απλοποιημένο καθεστώς. Η συμμετοχή 
στο καθεστώς αυτό είναι προαιρετική και 
εφαρμόζεται μόνο εφόσον ζητηθεί ρητώς 
από τον αιτούντα.
2. Οι αιτούντες έχουν πρόσβαση στο 
καθεστώς εάν έχουν λάβει τουλάχιστον 
μία από τις ενισχύσεις που προβλέπονται 
στο παράρτημα I σε καθένα από τα τρία 
έτη που προηγούνται του έτους υποβολής 
της αίτησης.
3. Το ποσόν που μπορεί να λάβει ένας 
γεωργός στο πλαίσιο του καθεστώτος 
είναι το υψηλότερο από τα δύο ακόλουθα 
ποσά:
α) τον μέσο όρο των ποσών που 
ελήφθησαν κατά τα τρία έτη που 
προηγούνται της αίτησης· ή
β) το άθροισμα των ποσών που 
ελήφθησαν κατά το έτος που προηγείται 
του έτους υποβολής της αίτησης.
4. Το ποσόν που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 δεν υπερβαίνει τα 500 ευρώ. 
Το ποσόν που προβλέπεται στο πλαίσιο 
του απλοποιημένου καθεστώτος 
καταβάλλεται κατ' αποκοπή, μία φορά 
ανά διετία, αρχής γενομένης από το έτος 
κατά το οποίο υπεβλήθη η αίτηση 
συμμετοχής στο καθεστώς. Το ποσόν δεν 
υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. 
Οι αιτούντες οι οποίοι θα είχαν δικαίωμα 
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να λάβουν υψηλότερο ποσόν στο πλαίσιο 
του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ή κάθε 
άλλης ενίσχυσης που προβλέπεται στο 
παράρτημα I μπορούν να επιλέξουν να 
συμμετάσχουν στο απλοποιημένο 
καθεστώς υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδέχονται να λαμβάνουν, σε διετή 
βάση, ένα κατ' αποκοπήν ποσόν που δεν 
υπερβαίνει αυτό το ανώτατο όριο.
Οι δικαιούχοι του απλουστευμένου 
καθεστώτος μπορούν να αποχωρήσουν 
από το καθεστώς σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στον 
[κανονισμό εφαρμογής].
5. Η διαχείριση του απλουστευμένου 
καθεστώτος μπορεί να πραγματοποιείται 
από διεπαγγελματικές οργανώσεις, 
οργανώσεις παραγωγών, γεωργικούς 
συνεταιρισμούς και/ή άλλες ιδιωτικές 
οργανώσεις που έχουν εξουσιοδοτηθεί 
από το συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ένα απλοποιημένο καθεστώς που βασίζεται στην καταβολή ενός κατ' αποκοπήν ποσού ανά 
διετία θα μπορέσει να μειώσει τα διοικητικά βάρη που συνδέονται με την καταβολή της 
κοινοτικής στήριξης χωρίς να αποκλείει τους μικρούς δικαιούχους.  

Τροπολογία 46

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: 

διαγράφεται

α) όταν το συνολικό ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων που ζητήθηκε ή πρόκειται να 
καταβληθεί για ένα δεδομένο 
ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει 
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250 ευρώ· ή
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.
Εντούτοις, οι γεωργοί που κατέχουν 
ειδικά δικαιώματα τα οποία αναφέρονται 
στο άρθρο 45 παράγραφος 1 υπόκεινται 
στον όρο που αναφέρεται στο στοιχείο α).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά το όριο των ενισχύσεων, προτείνεται ένα απλοποιημένο καθεστώς μέσω της 
τροπολογίας στο άρθρο 29. Όσον αφορά το όριο της επιλέξιμης έκτασης, πρέπει να 
εξακολουθήσει να ισχύει το υφιστάμενο σύστημα.

Τροπολογία 47

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 
αναπαραγωγή ή την καλλιέργεια 
γεωργικών προϊόντων, περιλαμβανομένης 
της συγκομιδής, του αρμέγματος, της 
εκτροφής και της κατοχής ζώων για 
γεωργικούς σκοπούς.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η καταβολή ενισχύσεων σε δικαιούχους οι οποίοι δεν έχουν στενή σχέση με την παραγωγική 
γεωργική δραστηριότητα πρέπει να υπόκειται στους μεγαλύτερους δυνατούς περιορισμούς. 

Τροπολογία 48

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 τόκων με επιτόκια αγοράς 
για το οφειλόμενο ποσόν από 1ης 
Μαρτίου του επομένου ημερολογιακού 
έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά το τελευταίο ημερολογιακό έτος σημειώθηκαν καθυστερήσεις στις πληρωμές. Οι γεωργοί 
πρέπει τουλάχιστον να λαμβάνουν αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης των πληρωμών. 

Τροπολογία 49

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 καταβολή της ενίσχυσης στο 
ακέραιο, υπό τη μορφή δύο περιοδικών 
πληρωμών κατ' ανώτατο όριο, δυνάμει 
των καθεστώτων στήριξης που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι δεν 
πραγματοποιείται πριν ολοκληρωθούν οι 
έλεγχοι σχετικά με τους όρους 
επιλεξιμότητας, τους οποίους 
πραγματοποιεί το κράτος μέλος σύμφωνα 
με το άρθρο 22. Η πρώτη περιοδική 
πληρωμή, η οποία ισοδυναμεί με ποσοστό 
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50% το ανώτατο του κατ' εκτίμηση 
συνολικού οφειλόμενου ποσού, μπορεί να 
πραγματοποιείται πριν από την 
ολοκλήρωση των ελέγχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή της επιλεξιμότητας, σύμφωνα με την οποία η ενίσχυση καταβάλλεται μόνον αφού 
ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, έχει λογική βάση. Ωστόσο, ο εισηγητής θα προτιμούσε ένα μέρος της 
ενίσχυσης να καταβάλλεται εκ των προτέρων.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων στα 
πλαίσια μεμονωμένων καθεστώτων 
στήριξης, δεν καταβάλλονται ενισχύσεις 
σε δικαιούχους για τους οποίους έχει 
αποδειχθεί ότι δημιούργησαν τεχνητά τους 
όρους που απαιτούνται για την καταβολή 
τέτοιων ενισχύσεων, με σκοπό να 
αποκομίσουν οφέλη αντίθετα με τους 
στόχους του εν λόγω καθεστώτος 
στήριξης.

Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων στα 
πλαίσια μεμονωμένων καθεστώτων 
στήριξης, δεν καταβάλλονται ενισχύσεις 
σε δικαιούχους για τους οποίους έχει 
αποδειχθεί ότι δημιούργησαν τεχνητά τους 
όρους που απαιτούνται για την καταβολή 
τέτοιων ενισχύσεων ή για την αποφυγή 
των μειώσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 7, με σκοπό να αποκομίσουν οφέλη 
αντίθετα με τους στόχους του εν λόγω 
καθεστώτος στήριξης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τιμωρούνται και εκείνοι οι οποίοι αποπειράθηκαν να παρακάμψουν τη 
διαφοροποίηση.
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Τροπολογία 51

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.

Τα καθεστώτα στήριξης που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη πιθανής 
αναθεώρησης σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που προβλέπονται στη Συνθήκη, υπό το 
πρίσμα των εξελίξεων στην αγορά και της 
κατάστασης του προϋπολογισμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει η Επιτροπή να έχει τη μόνη εξουσία να τροποποιεί τους κανόνες του παιχνιδιού 
κατά την κρίση της. 

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, 
ως γεωργοί που κατέχουν δικαιώματα 
ενίσχυσης νοούνται οι γεωργοί στους 
οποίους έχουν χορηγηθεί ή μεταβιβαστεί 
οριστικώς δικαιώματα ενίσχυσης.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνεται τώρα στο άρθρο 2 το οποίο περιέχει όλους τους ορισμούς που 
είναι απαραίτητοι για την κατανόηση του παρόντος κανονισμού. 
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Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα δικαιώματα ενίσχυσης ανά εκτάριο δεν 
τροποποιούνται, εκτός αντιθέτων 
διατάξεων.

1. Τα δικαιώματα ενίσχυσης ανά εκτάριο 
δεν τροποποιούνται, εκτός αντιθέτων 
διατάξεων.

Or. fr

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

H Επιτροπή θεσπίζει, με τη διαδικασία 
του άρθρου 128 παράγραφος 2 του 
παρόντος κανονισμού, λεπτομερείς 
κανόνες για την τροποποίηση των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, ιδίως στην 
περίπτωση των υποδιαιρέσεων 
δικαιωμάτων.

2. Σε περίπτωση που ο γεωργός στον 
οποίο έχει χορηγηθεί άμεση ενίσχυση 
κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 
μεταβάλει το νομικό του καθεστώς ή την 
ονομασία κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου ή το αργότερο έως τις 31 
Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του 
έτους εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης, ο γεωργός έχει πρόσβαση στο 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης υπό τις 
αυτές προϋποθέσεις όπως και οι γεωργοί 
που διαχειρίζονταν τις αρχικές 
εκμεταλλεύσεις.
3. Σε περίπτωση συγχωνεύσεων κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς ή το 
αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 
που προηγείται του έτους εφαρμογής του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, ο γεωργός 
που διαχειρίζεται τη νέα εκμετάλλευση 
έχει πρόσβαση στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης υπό τις αυτές προϋποθέσεις 
όπως και οι γεωργοί που διαχειρίζονταν 
τις αρχικές εκμεταλλεύσεις.
Σε περίπτωση κατατμήσεων κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς ή το 
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αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 
που προηγείται του έτους εφαρμογής του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, οι 
γεωργοί που διαχειρίζονται τις 
εκμεταλλεύσεις έχουν πρόσβαση, κατ' 
αναλογίαν, στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης υπό τις αυτές προϋποθέσεις 
όπως και ο γεωργός που διαχειρίζονταν 
την αρχική εκμετάλλευση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει τις διατάξεις που προβλέπονται στον κανονισμό 1782/2003 
οι οποίες είναι πολύ πιο σαφείς και ακριβείς. 

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όπου απαιτείται, το κράτος μέλος 
εφαρμόζει γραμμική μείωση της αξίας των 
δικαιωμάτων προκειμένου να εξασφαλίσει 
τη συμμόρφωση προς αυτό το ανώτατο 
όριο.

2. Όπου απαιτείται, το κράτος μέλος 
εφαρμόζει γραμμική ποσοστιαία μείωση 
της αξίας των δικαιωμάτων προκειμένου 
να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση προς αυτό 
το ανώτατο όριο.

Or. fr

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διαθέτουν εθνικό 
απόθεμα το οποίο περιλαμβάνει τη 
διαφορά μεταξύ του ανωτάτου ορίου που 
καθορίζεται στο παράρτημα VIII και της 
συνολικής αξίας όλων των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που έχουν χορηγηθεί.

1. Τα κράτη μέλη διαθέτουν εθνικό 
απόθεμα το οποίο περιλαμβάνει τη 
διαφορά μεταξύ του ανωτάτου ορίου που 
καθορίζεται στο παράρτημα VIII και της 
συνολικής αξίας όλων των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που έχουν χορηγηθεί, 
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ενδεχομένως προσαυξημένο κατά τα 
ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή 
του άρθρου 27.

Or. fr

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που, στο τέλος δεδομένου 
οικονομικού έτους, διαπιστωθεί σε 
κράτος μέλος ότι το σύνολο των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που πράγματι 
καταβλήθηκαν είναι κατώτερο από το 
εθνικό ανώτατο όριο που προβλέπεται 
στο παράρτημα VIII, η διαφορά 
διατίθεται στο εθνικό απόθεμα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, τα χρήματα τα οποία δεν δαπανώνται επιστρέφουν στα ταμεία του κράτους 
μέλους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς που δεν έχουν καμία σχέση με τον 
γεωργικό τομέα. Επομένως, χρήματα τα οποία είχαν προβλεφθεί αρχικά για τον γεωργικό τομέα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται όντως στον γεωργικό τομέα. .

Τροπολογία 58

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 

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

αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς και 
του ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να δίδουν προτεραιότητα ιδίως 
στους νεοεισερχόμενους στον τομέα 
γεωργούς, στους νέους σε ηλικία 
γεωργούς, στις οικογενειακές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις ή σε άλλους γεωργούς με 
προτεραιότητα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει ουσιαστικά τα κριτήρια που χρησιμοποιεί η Επιτροπή στο 
άρθρο 95 της πρότασής της (εθνικό απόθεμα δικαιωμάτων πριμοδότησης).

Τροπολογία 59

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 νέα κράτη μέλη 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.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία.  

Τροπολογία 60

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.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία δύο ετών είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Το 2003, η Επιτροπή πρότεινε πέντε 
έτη, που ήταν υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα, τελικά επελέγη περίοδος τριών ετών. 
Επομένως, πρέπει να επαναφερθεί η περίοδος που ορίζεται στον κανονισμό 1782/2003. 

Τροπολογία 61

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 

1. 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 εν λόγω 
δικαιώματα ενίσχυσης μπορεί να 
αποτελέσουν αντικείμενο σταδιακών 
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σύμφωνα με τουλάχιστον τρία ετήσια 
προκαθορισμένα στάδια και με βάση 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια. 

τροποποιήσεων με βάση αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια.  

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία. 

Τροπολογία 62

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.

Η μείωση της αξίας οιουδήποτε 
δικαιώματος ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 
50% της διαφοράς μεταξύ της αρχικής του 
αξίας και της τελικής του αξίας. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία. 

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 - 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. 

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν να εφαρμόσουν την 
αναθεώρηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης
στο ενδεδειγμένο γεωγραφικό επίπεδο που 
προσδιορίζεται με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια, όπως η θεσμική ή 
διοικητική δομή τους, το περιφερειακό 
γεωργικό δυναμικό και/ή ειδικά 
διαρθρωτικά μειονεκτήματα της 
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συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής.

Or. fr

Τροπολογία 64

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 και/ή ειδικά 
διαρθρωτικά μειονεκτήματα της 
συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία. 

Τροπολογία 65

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίσουν άλλα σαφώς καθορισμένα 
κριτήρια όπως η ιδιότητα του παραγωγού  
ή η γεωργική και/ή αγροτική απασχόληση 
για να εξασφαλίσουν την εδαφική συνοχή, 
την πολυμορφία και το δυναμισμό της 
υπαίθρου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η απασχόληση, όπως και άλλοι παράγοντες, πρέπει να μπορούν να λαμβάνονται υπόψη, όπως 
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προβλέπεται στο σημείο 6 του παραρτήματος 2 της απόφασης 1994/800 σχετικά με την ΚΟΑ.

Τροπολογία 66

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, 
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 με 
βάση αντικειμενικά και αμερόληπτα 
κριτήρια.  

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία. 

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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) 

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) 
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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.

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 με βάση αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

3. Η μείωση της αξίας οιουδήποτε 
δικαιώματος ενίσχυσης που προβλέπεται
στις παραγράφους 1 και 2 δεν υπερβαίνει 
το 50% της διαφοράς μεταξύ της αρχικής 
του αξίας και της τελικής του αξίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία.
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Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. 

4. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν να εφαρμόσουν την 
αναθεώρηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης
στο ενδεδειγμένο γεωγραφικό επίπεδο που 
προσδιορίζεται με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια, όπως η θεσμική ή 
διοικητική δομή τους, το περιφερειακό 
γεωργικό δυναμικό και/ή ειδικά 
διαρθρωτικά μειονεκτήματα της 
συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να παρακρατούν 
έως και το 50% της συνιστώσας των 
εθνικών ανωτάτων ορίων που αναφέρονται 
στο άρθρο 41, η οποία αντιστοιχεί στις 
ενισχύσεις για αιγοπρόβειο κρέας που 
απαριθμούνται στο παράρτημα VI του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και 
καταβάλλουν, σε ετήσια βάση, 
συμπληρωματική ενίσχυση στους 
γεωργούς.

Τα κράτη μέλη δύνανται να παρακρατούν 
έως και το 100 % της συνιστώσας των 
εθνικών ανωτάτων ορίων που αναφέρονται 
στο άρθρο 41, η οποία αντιστοιχεί στις 
ενισχύσεις για αιγοπρόβειο κρέας που 
απαριθμούνται στο παράρτημα VI του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και 
καταβάλλουν, σε ετήσια βάση, 
συμπληρωματική ενίσχυση στους 
γεωργούς.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Ο τομέας των αιγοπροβάτων βιώνει μια κρίση άνευ προηγουμένου· πρέπει λοιπόν να γίνει μια 
ισχυρή κίνηση, που θα είναι ανάλογη αυτής που προβλέπεται για τις θηλάζουσες αγελάδες.  
Επιπλέον, η παρούσα τροπολογία είναι συνεπής προς το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με το μέλλον του τομέα των αιγοπροβάτων, που εγκρίθηκε στις 19 
Ιουνίου.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη τα οποία, σύμφωνα με το 
άρθρο 68 παράγραφος 2 στοιχείο α) 
σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003, παρακράτησαν το σύνολο 
ή μέρος της συνιστώσας των εθνικών 
ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο 
άρθρο 41 του παρόντος κανονισμού, η 
οποία αντιστοιχεί στην πριμοδότηση 
θηλαζουσών αγελάδων που αναφέρεται 
στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 καταβάλλουν, σε ετήσια 
βάση, συμπληρωματική ενίσχυση στους 
γεωργούς.

1. Τα κράτη μέλη τα οποία:

α) σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 2 
στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003, παρακράτησαν το σύνολο 
ή μέρος της συνιστώσας των εθνικών 
ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο 
άρθρο 41 του παρόντος κανονισμού, η 
οποία αντιστοιχεί στην πριμοδότηση 
θηλαζουσών αγελάδων που αναφέρεται 
στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 καταβάλλουν, σε ετήσια 
βάση, συμπληρωματική ενίσχυση στους 
γεωργούς.

Η συμπληρωματική ενίσχυση χορηγείται 
για τη διατήρηση θηλαζουσών αγελάδων, 
υπό τους όρους που προβλέπονται στον 
τίτλο IV κεφάλαιο 1 τμήμα 8 του παρόντος 
κανονισμού και εντός του ανωτάτου ορίου 

Η συμπληρωματική ενίσχυση χορηγείται 
για τη διατήρηση θηλαζουσών αγελάδων, 
υπό τους όρους που προβλέπονται στον 
τίτλο IV κεφάλαιο 1 τμήμα 8 του παρόντος 
κανονισμού και εντός του ανωτάτου ορίου 
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που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 53 
παράγραφος 2.

που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 53 
παράγραφος 2.

β) σύμφωνα με το άρθρο 68, 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003, παρακράτησαν το 
σύνολο ή μέρος της συνιστώσας των 
εθνικών ανωτάτων ορίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 41, η οποία 
αντιστοιχεί στην πριμοδότηση σφαγής 
μόσχων που προβλέπεται στο 
παράρτημα VI του εν λόγω κανονισμού 
καταβάλλουν, σε ετήσια βάση, 
συμπληρωματική ενίσχυση στους 
γεωργούς. 
Η συμπληρωματική ενίσχυση χορηγείται 
κατά τη σφαγή μόσχων, υπό τους όρους 
που προβλέπονται στον τίτλο IV 
κεφάλαιο 1, τμήμα 8, του παρόντος 
κανονισμού και εντός του ανωτάτου 
ορίου που καθορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 53, παράγραφος 2. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εκτός από την πριμοδότηση για τις θηλάζουσες αγελάδες πρέπει να διατηρηθεί η σύνδεση της 
πριμοδότησης με τη σφαγή των μόσχων, χωρίς την οποία ο κλάδος θα μπορούσε να απειληθεί 
σοβαρά.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το 2010 και το 2011, τα κράτη μέλη τα 
οποία, σύμφωνα με το άρθρο 68 
παράγραφος 1, το άρθρο 68 παράγραφος 2 
στοιχείο α) σημείο ii) ή το άρθρο 68 
παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003, παρακράτησαν το 
σύνολο ή μέρος της συνιστώσας των 
εθνικών ανωτάτων ορίων που αναφέρονται 

2. Το 2010 και το 2011, τα κράτη μέλη τα 
οποία, σύμφωνα με το άρθρο 68 
παράγραφος 1, το άρθρο 68 παράγραφος 2 
στοιχείο α) σημείο ii) ή το άρθρο 68 
παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003, παρακράτησαν το 
σύνολο ή μέρος της συνιστώσας των 
εθνικών ανωτάτων ορίων που αναφέρονται 
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στο άρθρο 41 του παρόντος κανονισμού, η 
οποία αντιστοιχεί στην πριμοδότηση 
σφαγής μόσχων, στην πριμοδότηση 
σφαγής βοοειδών πλην των μόσχων ή στην 
πριμοδότηση αρρένων βοοειδών, δύνανται 
να καταβάλουν συμπληρωματική ενίσχυση 
στους γεωργούς. Οι συμπληρωματικές 
ενισχύσεις χορηγούνται για τη σφαγή 
μόσχων, τη σφαγή βοοειδών πλην των 
μόσχων ή την εκτροφή αρρένων βοοειδών, 
υπό τους όρους που προβλέπονται στον 
τίτλο IV κεφάλαιο 1 τμήμα 8. Η 
συμπληρωματική ενίσχυση καταβάλλεται 
μέχρι το 50% του επιπέδου που 
εφαρμόζεται δυνάμει του άρθρου 68 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και 
εντός του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 
του παρόντος κανονισμού. 

στο άρθρο 41 του παρόντος κανονισμού, η 
οποία αντιστοιχεί στην πριμοδότηση 
σφαγής βοοειδών πλην των μόσχων ή στην 
πριμοδότηση αρρένων βοοειδών, δύνανται 
να καταβάλουν συμπληρωματική ενίσχυση 
στους γεωργούς. Οι συμπληρωματικές 
ενισχύσεις χορηγούνται για τη σφαγή 
βοοειδών πλην των μόσχων ή την εκτροφή 
αρρένων βοοειδών, υπό τους όρους που 
προβλέπονται στον τίτλο IV κεφάλαιο 1 
τμήμα 8. Η συμπληρωματική ενίσχυση 
καταβάλλεται μέχρι το 50% του επιπέδου 
που εφαρμόζεται δυνάμει του άρθρου 68 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και 
εντός του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 
του παρόντος κανονισμού. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποτελεί συνέπεια της προηγούμενης.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε νέο κράτος μέλος προβαίνει σε 
γραμμική ποσοστιαία μείωση του εθνικού 
του ανωτάτου ορίου προκειμένου να 
δημιουργήσει εθνικό απόθεμα.

1. Κάθε νέο κράτος μέλος προβαίνει σε 
γραμμική ποσοστιαία μείωση του εθνικού 
του ανωτάτου ορίου προκειμένου να 
δημιουργήσει εθνικό απόθεμα, 
ενδεχομένως προσαυξημένη κατά τα 
ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή 
του άρθρου 27.

Or. fr
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Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, τα νέα 
κράτη μέλη δύνανται να χρησιμοποιούν το 
εθνικό απόθεμα για να χορηγούν 
δικαιώματα ενίσχυσης, με αντικειμενικά 
και αμερόληπτα κριτήρια και κατά τρόπο 
ώστε να εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση 
των γεωργών και να αποφεύγονται 
στρεβλώσεις στην αγορά και τον 
ανταγωνισμό, σε γεωργούς συγκεκριμένων 
τομέων ευρισκόμενους σε ειδική 
κατάσταση συνεπεία της μετάβασης στο 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. 

3. Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, τα νέα 
κράτη μέλη δύνανται να χρησιμοποιούν το 
εθνικό απόθεμα για να χορηγούν 
δικαιώματα ενίσχυσης, με αντικειμενικά 
και αμερόληπτα κριτήρια και κατά τρόπο 
ώστε να εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση 
των γεωργών και να αποφεύγονται 
στρεβλώσεις στην αγορά και τον 
ανταγωνισμό, σε γεωργούς συγκεκριμένων 
τομέων ευρισκόμενους σε ειδική 
κατάσταση συνεπεία της μετάβασης στο 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να δίνουν προτεραιότητα 
ιδίως στους νεοεισερχόμενους στον τομέα 
γεωργούς, στους νέους σε ηλικία 
γεωργούς ή σε άλλους γεωργούς με 
προτεραιότητα.

Or. fr

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα νέα κράτη μέλη δύνανται να 
χρησιμοποιούν το εθνικό απόθεμα για να 
χορηγούν, με αντικειμενικά κριτήρια και 
κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ίση 
μεταχείριση των γεωργών και να 
αποφεύγονται στρεβλώσεις στην αγορά και 
τον ανταγωνισμό, δικαιώματα σε γεωργούς 
περιοχών που υπόκεινται σε προγράμματα 
αναδιάρθρωσης ή/και ανάπτυξης, τα οποία 
σχετίζονται με τη μια ή την άλλη μορφή 
δημόσιας παρέμβασης, προκειμένου να 
αποφεύγεται η εγκατάλειψη της γης ή/και 

5. Τα νέα κράτη μέλη δύνανται να 
χρησιμοποιούν το εθνικό απόθεμα για να 
χορηγούν, με αντικειμενικά κριτήρια και 
κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ίση 
μεταχείριση των γεωργών και να 
αποφεύγονται στρεβλώσεις στην αγορά και 
τον ανταγωνισμό, δικαιώματα σε γεωργούς 
περιοχών που υπόκεινται σε προγράμματα 
αναδιάρθρωσης ή/και ανάπτυξης, τα οποία 
σχετίζονται με τη μια ή την άλλη μορφή 
δημόσιας παρέμβασης, προκειμένου να 
αποφεύγεται η εγκατάλειψη της γης ή/και 
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να αντισταθμίζονται ειδικά μειονεκτήματα 
για τους γεωργούς στις περιοχές αυτές.

να αντισταθμίζονται ειδικά μειονεκτήματα 
για τους γεωργούς στις περιοχές αυτές. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να δίνουν 
προτεραιότητα ιδίως στους 
νεοεισερχόμενους στον τομέα γεωργούς, 
στους νέους σε ηλικία γεωργούς ή σε 
άλλους γεωργούς με προτεραιότητα.

Or. fr

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα ποσά που αναφέρονται στο 
παράρτημα XI τα οποία ήταν διαθέσιμα για 
συνδεδεμένη στήριξη δυνάμει των
καθεστώτων που αναφέρονται στο 
παράρτημα X σημείο I κατανέμονται από 
τα κράτη μέλη μεταξύ των γεωργών των 
σχετικών τομέων με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια, λαμβάνοντας 
υπόψη, ιδίως, τη στήριξη που έλαβαν οι εν 
λόγω γεωργοί, άμεσα ή έμμεσα, στο 
πλαίσιο των σχετικών καθεστώτων 
στήριξης κατά τη διάρκεια ενός ή 
περισσότερων ετών της περιόδου 2005 έως 
2008.

1. Τα ποσά που αναφέρονται στο 
παράρτημα XI τα οποία ήταν διαθέσιμα για 
συνδεδεμένη στήριξη δυνάμει των 
καθεστώτων που αναφέρονται στο 
παράρτημα X σημείο I κατανέμονται 
κυρίως από τα κράτη μέλη μεταξύ των 
γεωργών των σχετικών τομέων με 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, 
λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τη στήριξη που 
έλαβαν οι εν λόγω γεωργοί, άμεσα ή 
έμμεσα, στο πλαίσιο των σχετικών 
καθεστώτων στήριξης κατά τη διάρκεια 
ενός ή περισσότερων ετών της περιόδου 
2005 έως 2008. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να δοθεί περιθώριο ευελιξίας στα κράτη μέλη, διότι μπορεί να είναι δύσκολο να 
λειτουργήσει μια τέτοια μετάβαση όταν υπολογίζεται το κάθε ευρώ.
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Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ποσά που ήταν διαθέσιμα για 
συνδεδεμένη στήριξη δυνάμει των 
καθεστώτων που αναφέρονται στο 
παράρτημα X σημείο II κατανέμονται από 
τα κράτη μέλη μεταξύ των γεωργών των 
σχετικών τομέων κατ’ αναλογία της 
στήριξης που έλαβαν οι εν λόγω γεωργοί 
στο πλαίσιο των σχετικών καθεστώτων 
στήριξης κατά την περίοδο 2000 έως 2002. 
Τα κράτη μέλη δύνανται, ωστόσο, να 
επιλέξουν πιο πρόσφατη 
αντιπροσωπευτική περίοδο σύμφωνα με 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια. 

Τα ποσά που ήταν διαθέσιμα για 
συνδεδεμένη στήριξη δυνάμει των 
καθεστώτων που αναφέρονται στο 
παράρτημα X σημείο II κατανέμονται 
κυρίως από τα κράτη μέλη μεταξύ των 
γεωργών των σχετικών τομέων 
κατ’ αναλογία της στήριξης που έλαβαν οι 
εν λόγω γεωργοί στο πλαίσιο των σχετικών 
καθεστώτων στήριξης κατά την περίοδο 
2000 έως 2002. Τα κράτη μέλη δύνανται, 
ωστόσο, να επιλέξουν πιο πρόσφατη 
αντιπροσωπευτική περίοδο σύμφωνα με 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να δοθεί περιθώριο ευελιξίας στα κράτη μέλη, διότι μπορεί να είναι δύσκολο να 
λειτουργήσει μια τέτοια μετάβαση όταν υπολογίζεται το κάθε ευρώ.  

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 5 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Or. fr
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Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικοί κανόνες Πρόσθετες πληρωμές

Or. fr

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - σημείο 1 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την αντιστάθμιση ειδικών 
μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς 
στους τομείς των γαλακτοκομικών 
προϊόντων, των βοοειδών, των 
αιγοπροβάτων και του ρυζιού σε 
οικονομικά ευάλωτες ή περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές· 

β) την αντιστάθμιση ειδικών 
μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς 
στους τομείς των γαλακτοκομικών 
προϊόντων και του ρυζιού σε οικονομικά 
ευάλωτες ή περιβαλλοντικά ευαίσθητες 
περιοχές, καθώς και τους παραγωγούς 
βοείου κρέατος και αιγοπρόβειου 
κρέατος·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διαγραφεί η ταξινόμηση ανά ζώνες διότι οι συγκεκριμένες ζωικές παραγωγές 
διανύουν σοβαρή κρίση που δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες ζώνες. Επιπλέον, όσον αφορά 
τον τομέα των αιγοπροβάτων, τούτο εντάσσεται στη γραμμή που υποστήριξε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στο ψήφισμα του σχετικά με το μέλλον του τομέα των αιγοπροβάτων, που 
εγκρίθηκε στις 19 Ιουνίου 2008.
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Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε περιοχές που υπόκεινται σε 
προγράμματα αναδιάρθρωσης ή/και 
ανάπτυξης, με σκοπό την αποφυγή της 
εγκατάλειψης της γης ή/και την 
αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων για 
τους γεωργούς στις περιοχές αυτές·

γ) σε περιοχές που υπόκεινται σε 
προγράμματα αναδιάρθρωσης ή/και 
ανάπτυξης, με σκοπό την αποφυγή της 
εγκατάλειψης της γης ή/και την 
αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων για 
τους γεωργούς στις περιοχές αυτές, ενώ 
προτεραιότητα μπορεί να δίδεται ιδίως 
στους νεοεισερχόμενους στον τομέα 
γεωργούς, στους νέους σε ηλικία 
γεωργούς, στις οικογενειακές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις ή σε άλλους γεωργούς με 
προτεραιότητα.

Or. fr

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68, παράγραφος 1, στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) για την απόκτηση επιλέξιμων 
εκταρίων για τα οποία δεν υπάρχει 
κανένα δικαίωμα ενίσχυσης, 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να αποφασίσουν να πάρουν υπόψη τα εδάφη που προορίζονται 
για την παραγωγή οπωροκηπευτικών· άρα πρέπει να έχουν ελευθερία επιλογής. 
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Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68, παράγραφος 1, στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) υπό μορφή συμμετοχής στα 
ασφάλιστρα για την ασφάλιση των 
καλλιεργειών σύμφωνα με τους όρους του 
άρθρου 69·

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν πρόκειται προφανώς για κατάργηση του μέτρου, αλλά για μετακίνησή του σε ένα ειδικό 
άρθρο που να διασφαλίζει επαρκή υποστήριξη και έτσι ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί στο 
πλαίσιο της ενιαίας ΚΟΑ. 

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

e) ταμεία αλληλοβοήθειας για τις 
ασθένειες ζώων και φυτών σύμφωνα με 
τους όρους του άρθρου 70. 

διαγράφεται 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν πρόκειται προφανώς για κατάργηση του μέτρου, αλλά για μετακίνησή του μαζί με την 
ασφάλιση των καλλιεργειών σε ένα ειδικό άρθρο που να διασφαλίζει επαρκή υποστήριξη και 
έτσι ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί στο πλαίσιο της ενιαίας ΚΟΑ. 
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Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68, παράγραφος 3, εισαγωγική διατύπωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη για τα μέτρα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο β) μπορεί να 
χορηγηθεί μόνο:

Η στήριξη για τα μέτρα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο β) μπορεί να 
χορηγηθεί μόνο στο βαθμό που απαιτείται 
ούτως ώστε να ενθαρρυνθεί η διατήρηση 
των σημερινών επιπέδων παραγωγής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Παροχή ενίσχυσης σε τομείς που δοκιμάζονται και όχι παροχή ευκαιριών για την αύξηση της 
παραγωγής. 

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 3 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a) μετά την πλήρη εφαρμογή του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης στον 
σχετικό τομέα σύμφωνα με τα άρθρα 54, 
55 και 71·

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για ορισμένους τομείς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες θα πρέπει να συνδυαστούν διάφορα μέτρα 
με στόχο την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους.
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Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - σημείο 3 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στο βαθμό που είναι αναγκαίο για τη 
δημιουργία κινήτρου για τη διατήρηση 
των τρεχόντων επιπέδων παραγωγής.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το κείμενο απλώς μετακινείται στην εισαγωγική πρόταση της παρούσας παραγράφου.

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχεία α), β) και ε) περιορίζεται στο 
2,5% των εθνικών ανωτάτων ορίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 41. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να καθορίσουν επιμέρους 
ανώτατα όρια ανά μέτρο.

4. Η στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
α) και β) περιορίζεται σε ποσοστό 
σύμφωνο προς την απόφαση του 
Συμβουλίου 94/800/ΕΚ, της 22ας 
Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με την εξ 
ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
σύναψη των συμφωνιών που απέρρευσαν 
από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του 
Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994)1, 
καθ’ όσον αφορά τα θέματα που 
εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της (ΕΕ L 
336, 23.12.1994). Τα κράτη μέλη μπορούν 
να καθορίσουν επιμέρους ανώτατα όρια 
ανά μέτρο.
__________
1 ΕΕ L 336, 23.12.1994, σελ. 1.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Το ποσοστό που καθορίζεται από την Επιτροπή είναι εντελώς τεχνητό και ούτως ή άλλως δεν 
θα μπορούσε να καθοριστεί σωστά παρά μόνο με βάση την τελική συμφωνία σχετικά με τη 
νομοθετική πρόταση.  Το μόνο βέβαιο είναι ότι η στήριξη πρέπει να είναι σύμφωνη με τις 
δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών 
διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, ιδίως όσον αφορά το μπλε κουτί και τη ρήτρα 
"de minimis". 

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 5 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και δ)
καταβάλλεται υπό μορφή ετήσιων 
συμπληρωματικών ενισχύσεων·

α) στην παράγραφο 1 στοιχείο α) 
καταβάλλεται υπό μορφή ετήσιων 
συμπληρωματικών ενισχύσεων·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλέπε την αιτιολόγηση στο άρθρο 68, παράγραφος 1, στοιχείο δ).

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68, παράγραφος 5, στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στην παράγραφο 1 στοιχείο ε) 
καταβάλλεται υπό μορφή 
αντισταθμιστικών ενισχύσεων όπως 
ορίζεται στο άρθρο 70.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλέπε την αιτιολόγηση στο άρθρο 68, παράγραφος 1, στοιχείο ε). 
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Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης με αυξημένες μοναδιαίες αξίες 
και δικαιωμάτων συμπληρωματικής 
ενίσχυσης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5 στοιχείο γ) μπορεί να 
επιτραπεί μόνον εάν τα μεταβιβαζόμενα 
δικαιώματα συνοδεύονται από τη 
μεταβίβαση ισοδύναμου αριθμού 
εκταρίων. 

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όλοι οι περιορισμοί στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης έχουν αρθεί και επομένως δεν υπάρχει 
λόγος να επαναφερθούν, προσθέτοντας άσκοπη πολυπλοκότητα.

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η στήριξη για τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να 
συνάδει με τα άλλα μέτρα και τις
πολιτικές της Κοινότητας.

7. Η Επιτροπή καθορίζει, με τη 
διαδικασία του άρθρου 128 
παράγραφος 2, τους όρους που διέπουν τη 
χορήγηση της στήριξης που αναφέρεται 
στο παρόν τμήμα, προκειμένου ιδίως να 
εξασφαλίζεται η συνέπεια με άλλα μέτρα 
και πολιτικές της Κοινότητας. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για επεξήγηση και εξορθολογισμό του κειμένου.
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Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 7 α (νέα)  

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν εκ των 
προτέρων την Επιτροπή για τα 
προβλεπόμενα μέτρα και εισφορές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αν πρέπει να γίνει χρήση της  επικουρικότητας, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να ενημερώνουν 
την Επιτροπή για τα μέτρα που σκοπεύουν να λάβουν. 

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 8 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β), γ) 
και δ), προβαίνοντας σε γραμμική μείωση 
των δικαιωμάτων που χορηγήθηκαν στους 
γεωργούς ή/και από το εθνικό απόθεμα·

α) στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και 
γ), προβαίνοντας σε γραμμική μείωση των 
δικαιωμάτων που χορηγήθηκαν στους 
γεωργούς ή/και από το εθνικό απόθεμα·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλέπε την αιτιολόγηση στο άρθρο 68, παράγραφος 1, στοιχείο δ).

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - σημείο 8 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην παράγραφο 1 στοιχείο ε), διαγράφεται
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προβαίνοντας, όπου απαιτείται, σε 
γραμμική μείωση μίας ή περισσότερων 
ενισχύσεων προς καταβολή στους 
δικαιούχους των σχετικών ενισχύσεων 
σύμφωνα με τον παρόντα τίτλο και εντός 
των ορίων που καθορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 3.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλέπε την αιτιολόγηση στο άρθρο 68, παράγραφος 1, στοιχείο ε).

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η Επιτροπή καθορίζει, με τη 
διαδικασία του άρθρου 128 
παράγραφος 2, τους όρους που διέπουν τη 
χορήγηση της στήριξης που αναφέρεται 
στο παρόν τμήμα, προκειμένου ιδίως να 
εξασφαλίζεται η συνέπεια με άλλα μέτρα 
και πολιτικές της Κοινότητας και να 
αποφεύγεται η σώρευση ενισχύσεων.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Παράγραφος που μετακινείται στην παράγραφο 7.

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 68α
Ενισχύσεις στο πλαίσιο της ενιαίας ΚΟΑ
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1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίζουν, έως την 1η Αυγούστου 
κάθε έτους που προηγείται της 
εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου, να χρησιμοποιήσουν από το 2010 
και μετέπειτα έως το 5 % των εθνικών 
ανωτάτων ορίων τους που αναφέρονται 
στο άρθρο 41 για τη χορήγηση στήριξης 
στους γεωργούς: 
a) υπό μορφή συμμετοχής στα 
ασφάλιστρα για την ασφάλιση των 
καλλιεργειών · 
β) υπό μορφή συμμετοχής σε ταμεία 
αλληλοβοήθειας σε περίπτωση ασθενειών 
ζώων και φυτών.
2. Η στήριξη για τα μέτρα που 
αναφέρονται:
a) στην παράγραφο 1, στοιχείο α) 
καταβάλλεται υπό μορφή ετήσιων 
συμπληρωματικών ενισχύσεων·
β) στην παράγραφο 1, στοιχείο β) 
καταβάλλεται υπό μορφή ετήσιων 
συμπληρωματικών ενισχύσεων· 
3. Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν τους 
χρηματοδοτικούς πόρους που είναι 
αναγκαίοι για την κάλυψη της στήριξης η 
οποία αναφέρεται:
a) στην παράγραφο 1, στοιχείο α), 
προβαίνοντας σε γραμμική μείωση των 
δικαιωμάτων που χορηγήθηκαν στους 
γεωργούς ή/και από το εθνικό απόθεμα·
β) στην παράγραφο 1, στοιχείο β), 
προβαίνοντας, όπου απαιτείται, σε 
γραμμική μείωση μίας ή περισσότερων 
ενισχύσεων προς καταβολή στους 
δικαιούχους των σχετικών ενισχύσεων 
σύμφωνα με τον παρόντα τίτλο. 
4. Η στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχείο 
β) περιορίζεται σε ποσοστό σύμφωνο 
προς την απόφαση 94/800/ΕΚ.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί επαρκής υποστήριξη για αυτά τα δύο μέτρα που είναι 
αναγκαία για να αντιμετωπισθεί η αστάθεια που μπορεί να επηρεάσει τις γεωργικές αγορές.  Για 
τους ίδιους λόγους, θα πρέπει να ενταχθούν στο πλαίσιο της ενιαίας ΚΟΑ. 

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 68 β
Μεταβατικά μέτρα

1. Τα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν το 
σύνολο ή μέρος των άρθρων 68 και 68α 
μπορούν να διαθέσουν τα μη 
χρησιμοποιηθέντα ποσά για μέτρα στο 
πλαίσιο του προγραμματισμού για την 
αγροτική ανάπτυξη σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που καθορίζονται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 378/2007 . Τα ποσά 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 
69, παράγραφος 5α του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2005 και χωρίς οικονομική 
συμμετοχή του κράτους μέλους στο οποίο 
παράχθηκαν. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Μολονότι ο εισηγητής, σύμφωνα με το ψήφισμα του ΕΚ της 12ης Μαρτίου, προτείνει να 
μειωθούν οι μεταβιβάσεις προς το δεύτερο πυλώνα, δεν επιδιώκει να στερήσει πόρους στην 
αγροτική ανάπτυξη.  Για το λόγο αυτό, πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη τα οποία δεν 
επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το σύνολο ή μέρος των ποσών που προκύπτουν από τα άρθρα 
68 και 68α να επιλέγουν να ενισχύουν τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.  Ωστόσο, 
δεδομένου ότι τα ποσά που μένουν στον πρώτο πυλώνα δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 
συγχρηματοδότησης, εάν τα ποσά αυτά μεταφερθούν στον δεύτερο πυλώνα, η μεταφορά αυτή 
πρέπει να μπορεί να πραγματοποιείται χωρίς εθνική συγχρηματοδότηση.
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Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 69 διαγράφεται
Ασφάλιση των καλλιεργειών

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
χορηγήσουν χρηματοδοτική συμμετοχή 
στα ασφάλιστρα για ασφάλιση έναντι των 
απωλειών που προκαλούνται από 
δυσμενή κλιματικά φαινόμενα.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
ως «δυσμενή κλιματικά φαινόμενα» 
νοούνται οι καιρικές συνθήκες οι οποίες 
μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνία 
όπως παγετός, χαλάζι, πάγος, βροχή ή 
ξηρασία, και οι οποίες καταστρέφουν άνω 
του 30% είτε της μέσης ετήσιας 
παραγωγής δεδομένου γεωργού κατά την 
προηγούμενη τριετή περίοδο είτε του 
μέσου όρου τριετίας που έχει υπολογιστεί
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
αφαιρουμένων της υψηλότερης και 
χαμηλότερης τιμής.
2. Η χρηματοδοτική συμμετοχή που 
χορηγείται ανά γεωργό καθορίζεται στο 
60% του οφειλόμενου ασφαλίστρου. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να 
αυξήσουν τη χρηματοδοτική συμμετοχή 
έως 70%, λαμβάνοντας υπόψη τις 
καιρικές συνθήκες ή την κατάσταση του 
συγκεκριμένου τομέα.
Τα κράτη μέλη δύνανται να περιορίσουν 
το ποσό του ασφαλίστρου που είναι 
επιλέξιμο για χρηματοδοτική συμμετοχή 
με την εφαρμογή κατάλληλων ανωτάτων 
ορίων.
3. Η κάλυψη με την ασφάλιση 
καλλιέργειας διατίθεται μόνον εφόσον το 
δυσμενές κλιματικό φαινόμενο έχει 
αναγνωριστεί επίσημα ως τέτοιο από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 
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μέλους. 
4. Το ύψος των ασφαλιστικών 
αποζημιώσεων δεν παρέχει 
αντιστάθμισμα ανώτερο από το συνολικό 
κόστος της αποκατάστασης των 
απωλειών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και δεν εξαρτάται από, ούτε 
προσδιορίζει, τον τύπο ή τον όγκο της 
μελλοντικής παραγωγής.
5. Κάθε χρηματοδοτική συμμετοχή 
καταβάλλεται απευθείας στον 
ενδιαφερόμενο γεωργό.
6. Οι δαπάνες των κρατών μελών για τη 
χορήγηση χρηματοδοτικής συμμετοχής 
συγχρηματοδοτούνται από την Κοινότητα 
με τους πόρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 68 παράγραφος 1 σε ποσοστό 40% 
των επιλέξιμων ποσών για ασφάλιστρα 
που καθορίζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 
Το πρώτο εδάφιο δεν θίγει τυχόν 
αρμοδιότητα των κρατών μελών να 
καλύπτουν το σύνολο ή μέρος της 
ανωτέρω χρηματοδοτικής συμμετοχής 
τους μέσω υποχρεωτικών συστημάτων 
συλλογικής ευθύνης στους σχετικούς 
τομείς.
7. Η χρηματοδοτική συμμετοχή δεν 
αποτελεί εμπόδιο στη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ασφαλιστικών 
υπηρεσιών. Η χρηματοδοτική συμμετοχή 
δεν περιορίζεται σε ασφάλιση που 
παρέχεται από μία μόνον ασφαλιστική 
εταιρεία ή έναν μόνον όμιλο εταιρειών 
ούτε υπόκειται στον όρο ότι το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να έχει 
συναφθεί με εταιρεία εγκατεστημένη στο 
οικείο κράτος μέλος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν πρόκειται προφανώς για κατάργηση αυτής της ιδιαίτερα θετικής διάταξης, αλλά για 
μετακίνησή της στον κανονισμό της ενιαίας ΚΟΑ. 
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Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 70 διαγράφεται
Ταμεία αλληλοβοήθειας για τις ασθένειες 

ζώων και φυτών
1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
προβλέψουν την καταβολή οικονομικής 
αποζημίωσης στους γεωργούς για 
οικονομικές απώλειες που προκλήθηκαν 
από την εμφάνιση ασθένειας ζώων ή 
φυτών μέσω χρηματοδοτικής συμμετοχής 
στα ταμεία αλληλοβοήθειας. 
2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, νοούνται ως:
a) «ταμείο αλληλοβοήθειας»: σύστημα 
διαπιστευμένο από το κράτος μέλος 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για 
την ασφάλιση των γεωργών μελών κατά 
των οικονομικών απωλειών που 
προκαλούνται από την εμφάνιση 
ασθένειας ζώων ή φυτών μέσω της 
καταβολής αντισταθμιστικών 
ενισχύσεων· 
β) «οικονομική απώλεια»: κάθε 
επιπρόσθετη δαπάνη την οποία 
πραγματοποιεί ο γεωργός λόγω των 
έκτακτων μέτρων που λαμβάνει για τη 
μείωση της προσφοράς στην οικεία 
αγορά ή σημαντικής απώλειας 
παραγωγής. Οι δαπάνες για τις οποίες 
μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση 
σύμφωνα με άλλες κοινοτικές διατάξεις 
και οι δαπάνες που προκύπτουν από την 
εφαρμογή οιωνδήποτε άλλων 
υγειονομικών και κτηνιατρικών ή 
φυτοϋγειονομικών μέτρων δεν 
θεωρούνται ότι συνιστούν οικονομικές 
απώλειες.
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3. Τα ταμεία αλληλοβοήθειας 
καταβάλλουν την οικονομική 
αποζημίωση απευθείας στους γεωργούς 
μέλη οι οποίοι υφίστανται τις οικονομικές 
απώλειες.
Η οικονομική αποζημίωση που 
καταβάλλεται από τα ταμεία 
αλληλοβοήθειας προέρχεται από:
a) το μετοχικό κεφάλαιο του ταμείου που 
σχηματίζεται από τις εισφορές των 
γεωργών μελών·
β) τα δάνεια που χορηγούνται στο ταμείο 
με εμπορικούς όρους.
Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο δεν 
επιτρέπεται να σχηματίζεται με εισφορές 
προερχόμενες από δημόσιους πόρους. 
4. Η χρηματοδοτική συμμετοχή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να 
αφορά: 
a) τις διοικητικές δαπάνες σύστασης του 
ταμείου αλληλοβοήθειας, με κατανομή σε 
τρία έτη κατ’ ανώτατο όριο·
β) την αποπληρωμή του κεφαλαίου και 
των τόκων των δανείων με εμπορικούς 
όρους που έχει συνάψει το ταμείο 
αλληλοβοήθειας με σκοπό την καταβολή 
οικονομικής αποζημίωσης στους 
γεωργούς·
γ) τα ποσά που καταβάλλει το ταμείο 
αλληλοβοήθειας από το μετοχικό του 
κεφάλαιο ως οικονομική αποζημίωση 
στους γεωργούς.
Η ελάχιστη και μέγιστη διάρκεια των 
εμπορικών δανείων που είναι επιλέξιμα 
για χρηματοδοτική συμμετοχή 
καθορίζεται από την Επιτροπή με τη 
διαδικασία του άρθρου 128 
παράγραφος 2.
Όταν η οικονομική αποζημίωση 
καταβάλλεται από το ταμείο σύμφωνα με 
το πρώτο εδάφιο στοιχείο γ), η δημόσια 
χρηματοδοτική συμμετοχή ακολουθεί ίδιο 
ρυθμό με τον προβλεπόμενο για ένα 
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εμπορικό δάνειο ελάχιστης διάρκειας.
5. Η χρηματοδοτική συμμετοχή δεν 
υπερβαίνει το 60% των δαπανών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 
αυξήσουν τη χρηματοδοτική συμμετοχή 
τους έως 70%, λαμβάνοντας υπόψη την 
κατάσταση του συγκεκριμένου τομέα. 
Κάθε δαπάνη η οποία δεν καλύπτεται από 
χρηματοδοτική συμμετοχή βαρύνει τους 
γεωργούς μέλη.
Τα κράτη μέλη δύνανται να περιορίσουν 
τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδοτική συμμετοχή με την 
εφαρμογή:
a) ανωτάτων ορίων ανά ταμείο·
β) κατάλληλων ανωτάτων ορίων ανά 
μονάδα.
6. Οι δαπάνες των κρατών μελών που 
συνδέονται με τη χρηματοδοτική 
συμμετοχή συγχρηματοδοτούνται από 
την Κοινότητα με τους πόρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 
σε ποσοστό 40% των επιλέξιμων ποσών 
δυνάμει της παραγράφου 4.
Το πρώτο εδάφιο δεν θίγει τυχόν 
αρμοδιότητα των κρατών μελών να 
καλύπτουν το σύνολο ή μέρος της 
ανωτέρω χρηματοδοτικής συμμετοχής 
τους μέσω υποχρεωτικών συστημάτων 
συλλογικής ευθύνης στους σχετικούς 
τομείς.
7. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
που διέπουν τη σύσταση και τη 
διαχείριση των ταμείων αλληλοβοήθειας, 
ιδίως όσον αφορά τη χορήγηση των 
οικονομικών αποζημιώσεων στους 
γεωργούς σε περίπτωση κρίσης, καθώς 
και τη διαχείριση και τον έλεγχο των εν 
λόγω κανόνων.
8. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή ετήσια έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η 
μορφή, το περιεχόμενο, η συχνότητα και 
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οι προθεσμίες της εν λόγω έκθεσης 
καθορίζονται από την Επιτροπή 
σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 128 παράγραφος 2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν πρόκειται προφανώς για κατάργηση αυτής της ιδιαίτερα θετικής διάταξης, αλλά για 
μετακίνησή της στον κανονισμό της ενιαίας ΚΟΑ.

Τροπολογία 101

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

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 2 - πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
Ευρώ/εκτάριο

2009 2010 και 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
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Ουγγαρία 232,50 116,25
Πορτογαλία 453,75 226,875
Ρουμανία 126,075 63,037

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
Ευρώ/εκτάριο

2009 έως 2013
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. fr

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΤΜΗΜΑ 1Α
ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ 

ΣΠΟΡΩΝ 

Άρθρο 74α
Πεδίο εφαρμογής

Χορηγείται ενίσχυση στους γεωργούς που 
παράγουν πρωτεϊνούχους σπόρους υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
τμήμα.
Οι πρωτεϊνούχοι σπόροι περιλαμβάνουν:

α) Πίσσα που υπάγονται στον 
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κωδικό ΣΟ 0713 10,

β) Κουκιά και φούλια που 
υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0713 
50,
γ) Γλυκά λούπινα που υπάγονται στον 
κωδικό ΣΟ ex 1209 29 50.

Άρθρο 74 β
Ποσό και επιλεξιμότητα για ενίσχυση

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 55,57 ευρώ ανά 
εκτάριο πρωτεϊνούχων σπόρων 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.

Άρθρο 74 γ
Εκτάσεις

1. Καθορίζεται μέγιστη εγγυημένη έκταση 
1.400.000 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 του 
άρθρου 128, παράγραφος 2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Λόγω της έλξης για τα σιτηρά, υπήρξε απότομη μείωση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις 
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πρωτεϊνούχων σπόρων, πέραν των αρνητικών επιπτώσεων στο γεωπονικό και περιβαλλοντικό 
επίπεδο· η μείωση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε διακοπή της διαθεσιμότητας 
πρωτεϊνούχων σπόρων ιδίως στη διατροφή των ζώων. 

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 6α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΤΜΗΜΑ 6Α

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΠΝΟΥ
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Άρθρο 87α
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 τμήμα όρους.

Άρθρο 87 β
Όροι επιλεξιμότητας για ενίσχυση

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, καθώς και σε γεωργούς 
που απέκτησαν ποσοστώσεις παραγωγής 
καπνού στην περίοδο 1 Ιανουαρίου 2002 
έως 31 Δεκεμβρίου 2005. Η καταβολή της 
ενίσχυσης υπόκειται στους ακόλουθους 
όρους:
α) ο καπνός προέρχεται από ζώνη 
παραγωγής που αναφέρεται στο 
παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2848/98 της Επιτροπής, της 22ας 
Δεκεμβρίου 1998, για τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2075/92 του Συμβουλίου όσον αφορά τα 
καθεστώς των πριμοδοτήσεων, των 
ποσοστώσεων παραγωγής και της ειδικής 
ενίσχυσης που χορηγείται στις ομάδες 
παραγωγών στον τομέα του 
ακατέργαστου καπνού1· 
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 
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καπνοπαραγωγών σε περιοχή του στόχου 
1 ή η παραγωγή ποικιλιών κάποιας 
ποιότητας.
Μετά το τέλος της περιόδου εφαρμογής 
του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 111 και 
όταν εφαρμόζεται το άρθρο 87α, η 
χορήγηση ποσοστώσεων παραγωγής στον 
καπνό σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο 
πραγματοποιείται το αργότερο στο τέλος 
του πρώτου έτους εφαρμογής του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.
____________
1 ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σ. 17. Κανονισμός 
όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1809/2004 (ΕΕ L 318 της 19.10.2004, 
σ. 18).

Άρθρο 87 γ
Ποσά

Το μέγιστο συνολικό ποσό της συνολικής 
ενίσχυσης, περιλαμβανομένων επίσης των 
ποσών προς μεταφορά στο κοινοτικό 
Ταμείο καπνού που αναφέρεται στο 
άρθρο 87 δ, έχει ως εξής:

(εκατ. ΕUR)
2010-2012

Γερμανία 21,287
Ισπανία 70,599
Γαλλία 48,217
Ιταλία 
(εξαιρουμένης 
της Απουλίας) 

189,366

Πορτογαλία 8,468
2009-2012

Ουγγαρία pm
Βουλγαρία pm
Ρουμανία pm
Πολωνία pm

Άρθρο 87δ
Μεταφορά στο Κοινοτικό Ταμείο Καπνού
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Ποσό ίσο προς το 5 % που χορηγείται 
σύμφωνα με το παρόν τμήμα για τα 
ημερολογιακά έτη 2010 έως 2012 
διατίθεται για τη χρηματοδότηση 
δράσεων ενημέρωσης στα πλαίσια του 
Κοινοτικού Ταμείου Καπνού που 
προβλέπεται στο άρθρο 13 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2075/92.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για μετατροπή σε τροπολογία του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που 
εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία στις 26 Μαΐου 2008. 

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 - παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το ποσό της πριμοδότησης ανέρχεται σε 
21 ευρώ ανά προβατίνα. Εντούτοις, για 
τους γεωργούς που διαθέτουν στο εμπόριο 
πρόβειο γάλα ή προϊόντα με βάση το 
πρόβειο γάλα, η πριμοδότηση ανά 
προβατίνα ανέρχεται σε 6,8 ευρώ.

4. Το ποσό της πριμοδότησης ανέρχεται σε 
21 ευρώ ανά προβατίνα. Εντούτοις, για 
τους γεωργούς που διαθέτουν στο εμπόριο 
πρόβειο γάλα ή προϊόντα με βάση το 
πρόβειο γάλα, η πριμοδότηση ανά 
προβατίνα ανέρχεται σε 16,8 ευρώ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Διόρθωση σφάλματος της Επιτροπής. 

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το ποσό της πριμοδότησης ανέρχεται σε 5. Το ποσό της πριμοδότησης ανέρχεται σε 
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6,8 ευρώ ανά αίγα. 16,8 ευρώ ανά αίγα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Διόρθωση σφάλματος της Επιτροπής.

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 98 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a) «περιφέρεια»: κράτος μέλος ή 
περιφέρεια κράτους μέλους κατ’ επιλογή 
του συγκεκριμένου κράτους μέλους·

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός μετακινείται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού που περιλαμβάνει όλους τους 
αναγκαίους για την κατανόηση του κειμένου ορισμούς. 

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 119 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα νέα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το 
καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης 
δύνανται να αποφασίσουν, το αργότερο 
έως την 1η Αυγούστου 2009 και με ισχύ 
από το ημερολογιακό έτος 2010, να 
χρησιμοποιήσουν έως το 10% των εθνικών 
τους ανωτάτων ορίων που αναφέρονται 
στο άρθρο 41 για τη χορήγηση στήριξης 
στους γεωργούς, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ), 
δ) και ε) και σύμφωνα με το άρθρο 68 

1. Τα νέα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το 
καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης 
δύνανται να αποφασίσουν, το αργότερο 
έως την 1η Αυγούστου 2009 και με ισχύ 
από το ημερολογιακό έτος 2010, να 
χρησιμοποιήσουν έως το 10% των εθνικών 
τους ανωτάτων ορίων που αναφέρονται 
στο άρθρο 41 για τη χορήγηση στήριξης 
στους γεωργούς, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και
γ), και σύμφωνα με το άρθρο 68 
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παράγραφοι 2 έως 9 και τα άρθρα 69 και 
70.

παράγραφοι 2 έως 9.

Τα νέα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το 
καθεστώς ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης δύνανται να αποφασίσουν, το 
αργότερο έως την 1η Αυγούστου κάθε 
έτους που προηγείται της εφαρμογής των 
διατάξεων του άρθρου 68α και με ισχύ 
από το ημερολογιακό έτος 2010, να 
χρησιμοποιήσουν έως το 5 % των 
εθνικών τους ανωτάτων ορίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 41 για τη 
χορήγηση στήριξης στους γεωργούς, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 68α 
παράγραφος 1, στοιχεία α) και β), και 
σύμφωνα με το άρθρο 68α 
παράγραφοι 2, 3 και 4.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της δημιουργίας των άρθρων 68α και 68β. 

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 123

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 123 διαγράφεται
Δημοσιονομική μεταφορά για την 

αναδιάρθρωση στις περιοχές 
καπνοπαραγωγής

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όπως και για το τμήμα 6α, πρόκειται για μετατροπή σε τροπολογία του ψηφίσματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία στις 26 Μαΐου 2008.

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 125

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τίτλοι III και IV δεν εφαρμόζονται στα 
Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα, στις 
Αζόρες και τη Μαδέρα, και στις Κανάριες 
Νήσους.

Οι τίτλοι III και IV δεν εφαρμόζονται στα 
Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα, στις 
Αζόρες και τη Μαδέρα, και στις Κανάριες 
Νήσους, εξαιρουμένων, ωστόσο, των 
άρθρων 68 και 68α.

Or. fr

Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 133 – παράγραφος 2, εδάφιο 1 

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 

Ωστόσο, τα άρθρα 67, 68, 68α, 69, το 
άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο α) και ο 
τίτλος IV κεφάλαια 1 (σκληρό σιτάρι), 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), και 10δ (στρεμματικές 
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(ενίσχυση για τους ελαιώνες), 10γ 
(ενίσχυση καπνού) και 10δ (στρεμματικές 
ενισχύσεις για τον λυκίσκο) του εν λόγω 
κανονισμού εξακολουθούν να 
εφαρμόζονται το 2009.

ενισχύσεις για τον λυκίσκο) του εν λόγω 
κανονισμού εξακολουθούν να 
εφαρμόζονται το 2009.

Or. fr

Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι - τμήμα "Σκληρό σιτάρι" (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκληρό σιτάρι
Τίτλος IV, κεφάλαιο 1 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003*
Στρεμματική ενίσχυση
* Μόνο για το έτος 2009.

Or. fr

Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι - Πρωτεϊνούχοι σπόροι - στήλη 'Νομική βάση"

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τίτλος IV, κεφάλαιο 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003

Τίτλος IV, κεφάλαιο 1, τμήμα 1α του 
παρόντος κανονισμού

Or. fr
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Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι - Καπνός - στήλη "Νομική βάση"

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τίτλος IV, κεφάλαιο 10γ του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003

Τίτλος IV, κεφάλαιο 1, τμήμα 6α του 
παρόντος κανονισμού

Or. fr

Τροπολογία 117

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι - Αροτραίες καλλιέργειες - στήλη 'Νομική βάση"

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τίτλος IV κεφάλαιο 10 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 

Τίτλος IV κεφάλαιο 10 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003* 
* Μόνο για το έτος 2009.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Διόρθωση σφάλματος της Επιτροπής.

Τροπολογία 118

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II - στοιχείο Αα (νέο) 

Τροπολογία
Αα Ασφάλεια στον τόπο εργασίας
8α Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά με 

την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας 
και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (ΕΕ L 183, 29.6.1989, 
σελ. 1)

Άρθρο 6
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Άρθρα 3, 
6, 8 και 9

8β Οδηγία 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για την προστασία των εργαζομένων από 
κινδύνους που διατρέχουν λόγω έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες 
κατά την εργασία, (έβδομη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, 
παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)(ΕΕ L 262, 17.10.2000, σελ. 21)

8γ Οδηγία του Συμβουλίου 94/33/EK της 22ας Ιουνίου 1994 για την 
προστασία των νέων κατά την εργασία 
(EE L 216, 20.8.1994, σελ. 12)

8δ Οδηγία 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από 
τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά 
την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)(ΕΕ L 
158, 30.4.2004, σελ. 50)

Άρθρο 3. 
άρθρα 4 
έως 12

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απλώς η συνέπεια της ένταξης της ασφάλειας στο χώρο εργασίας στις κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης. 

Τροπολογία 119

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

εκατ. ευρώ

Ημερολογιακό έτος 2009 2010 2011 2012
Βέλγιο 583,2 570,9 563,1 553,9
Τσεχική Δημοκρατία 773,0
Δανία 985,9 965,3 954,6 937,8
Γερμανία 5 467,4 5 339,2 5 269,3 5 178,0
Εσθονία 88,9
Ιρλανδία 1 283,1 1 264,0 1 247,1 1 230,0
Ελλάδα 2 567,3 2 365,5 2 348,9 2 324,1
Ισπανία 5 171,3 5 043,4 5 019,1 4 953,5
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Γαλλία 8 218,5 8 021,2 7 930,7 7 796,2
Ιταλία 4 323,6 4 103,7 4 073,2 4 023,3
Κύπρος 48,2
Λετονία 130,5
Λιθουανία 337,9
Λουξεμβούργο 35,2 34,5 34,0 33,4
Ουγγαρία 1 150,9
Μάλτα 4,6
Κάτω Χώρες 841,5 827,0 829,4 815,9
Αυστρία 727,7 718,2 712,1 704,9
Πολωνία 2 730,5
Πορτογαλία 635,8 623,0 622,6 622,6
Σλοβενία 129,4
Σλοβακία 335,9
Φινλανδία 550,0 541,2 536,0 529,8
Σουηδία 731,7 719,9 710,6 699,8
Ηνωμένο Βασίλειο 3 373,0 3 340,4 3 335,8 3 334,9

Τροπολογία 

εκατ. ευρώ

Ημερολογιακό έτος 2009 2010 2011 2012
Βέλγιο p.m p.m p.m p.m
Τσεχική Δημοκρατία p.m p.m p.m p.m
Δανία p.m p.m p.m p.m
Γερμανία p.m p.m p.m p.m
Εσθονία p.m p.m p.m p.m
Ιρλανδία p.m p.m p.m p.m
Ελλάδα p.m p.m p.m p.m
Ισπανία p.m p.m p.m p.m
Γαλλία p.m p.m p.m p.m
Ιταλία p.m p.m p.m p.m
Κύπρος p.m p.m p.m p.m
Λετονία p.m p.m p.m p.m
Λιθουανία p.m p.m p.m p.m
Λουξεμβούργο p.m p.m p.m p.m
Ουγγαρία p.m p.m p.m p.m
Μάλτα p.m p.m p.m p.m
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Κάτω Χώρες p.m p.m p.m p.m
Αυστρία p.m p.m p.m p.m
Πολωνία p.m p.m p.m p.m
Πορτογαλία p.m p.m p.m p.m
Σλοβενία p.m p.m p.m p.m
Σλοβακία p.m p.m p.m p.m
Φινλανδία p.m p.m p.m p.m
Σουηδία p.m p.m p.m p.m
Ηνωμένο Βασίλειο p.m p.m p.m p.m

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα πρέπει να αναθεωρηθεί για να ληφθούν υπόψη οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 

Τροπολογία 120

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙΙΙ 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας 1

(σε χιλιάδες 
EUR)

Κράτος μέλος 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 και 
επόμενα έτη

Βέλγιο 614 179 611 901 613 281 613 281 614 661 614 661 614 661 614 661
Δανία 1 030 478 1 031 321 1 043 421 1 043 421 1 048 999 1 048 999 1 048 999 1 048 999
Γερμανία 5 770 254 5 781 666 5 826 537 5 826 537 5 848 330 5 848 330 5 848 330 5 848 330
Ιρλανδία 1 342 268 1 340 737 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869
Ελλάδα 2 367 713 2 209 591 2 210 829 2 216 533 2 216 533 2 216 533 2 216 533 2 216 533
Ισπανία 4 838 512 5 070 413 5 114 250 5 139 246 5 139 316 5 139 316 5 139 316 5 139 316
Γαλλία 8 404 502 8 444 468 8 500 503 8 504 425 8 518 804 8 518 804 8 518 804 8 518 804
Ιταλία 4 143 175 4 277 633 4 320 238 4 369 974 4 369 974 4 369 974 4 369 974 4 369 974
Λουξεμβούργο 37 051 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084
Κάτω Χώρες 853 090 853 169 886 966 886 966 904 272 904 272 904 272 904 272
Αυστρία 745 561 747 298 750 019 750 019 751 616 751 616 751 616 751 616
Πορτογαλία 589 723 600 296 600 370 605 967 605 972 605 972 605 972 605 972
Φινλανδία 566 801 565 823 568 799 568 799 570 583 570 583 570 583 570 583
Σουηδία 763 082 765 229 768 853 768 853 770 916 770 916 770 916 770 916
Ηνωμένο Βασίλειο 3 985 834 3 986 361 3 987 844 3 987 844 3 987 849 3 987 849 3 987 849 3 987 849
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Πίνακας 2*
(σε χιλιάδες 

EUR)

Κράτος μέλος 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 και 
επόμενα έτη

Βουλγαρία 287 399 328 997 409 587 490 705 571 467 652 228 732 986 813 746
Τσεχική Δημοκρατία 559 622 647 080 735 801 821 779 909 164 909 164 909 164 909 164
Εσθονία 60 500 70 769 80 910 91 034 101 171 101 171 101 171 101 171
Κύπρος 31 670 38 845 43 730 48 615 53 499 53 499 53 499 53 499
Λετονία 90 016 104 025 118 258 132 193 146 355 146 355 146 355 146 355
Λιθουανία 230 560 268 746 305 964 342 881 380 064 380 064 380 064 380 064
Ουγγαρία 807 366 935 912 1 064 312 1 191 526 1 318 542 1 318 542 1 318 542 1 318 542
Μάλτα 3 434 3 851 4 268 4 685 5 102 5 102 5 102 5 102
Πολωνία 1 877 107 2 164 285 2 456 894 2 742 771 3 033 549 3 033 549 3 033 549 3 033 549
Ρουμανία 623 399 713 207 891 072 1 068 953 1 246 821 1 424 684 1 602 550 1 780 414
Σλοβενία 87 942 102 047 116 077 130 107 144 236 144 236 144 236 144 236
Σλοβακία 240 014 277 779 314 692 351 377 388 191 388 191 388 191 388 191

* Ανώτατα όρια υπολογιζόμενα λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα αυξήσεων που 
προβλέπεται στο άρθρο 110.

Τροπολογία 
Πίνακας 1

(σε χιλιάδες 
EUR)

Κράτος μέλος 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 και 
επόμενα έτη

Βέλγιο p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Δανία p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Γερμανία p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Ιρλανδία p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Ελλάδα p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Ισπανία p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Γαλλία p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Ιταλία p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Λουξεμβούργο p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Κάτω Χώρες p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Αυστρία p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Πορτογαλία p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Φινλανδία p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Σουηδία p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Ηνωμένο Βασίλειο p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Πίνακας 2
(σε χιλιάδες 

EUR)

Κράτος μέλος 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 και 
επόμενα έτη

Βουλγαρία p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Τσεχική Δημοκρατία p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Εσθονία p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Κύπρος p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Λετονία p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Λιθουανία p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Ουγγαρία p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
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Μάλτα p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Πολωνία p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Ρουμανία p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Σλοβενία p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Σλοβακία p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα πρέπει να αναθεωρηθεί για να ληφθούν υπόψη οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 

Τροπολογία 121

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Χ - τμήμα Ι - περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- από το 2010, η πριμοδότηση 
πρωτεϊνούχων καλλιεργειών που 
προβλέπεται στον τίτλο IV κεφάλαιο 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003,

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η κατάργηση της συνδυασμένης ενίσχυσης ενδέχεται να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την 
απότομη μείωση εκτάσεων πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει 
έλλειψη διαθεσιμότητας στη διατροφή των ζώων.   

Τροπολογία 122

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Χ - τμήμα Ι - περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- από το 2010, η ειδική ενίσχυση για το 
ρύζι που προβλέπεται στον τίτλο IV 
κεφάλαιο 3 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 και στον τίτλο IV 

- από το 2013, η ειδική ενίσχυση για το 
ρύζι που προβλέπεται στον τίτλο IV 
κεφάλαιο 3 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 και στον τίτλο IV 
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κεφάλαιο 1 τμήμα 1 του παρόντος 
κανονισμού, σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στο 
άρθρο 72 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού,

κεφάλαιο 1 τμήμα 1 του παρόντος 
κανονισμού, σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στο 
άρθρο 72 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ένταξη στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης θα πρέπει να γίνει από το 2013 και όχι νωρίτερα.

Τροπολογία 123

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Χ - τμήμα Ι - περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- από το 2011, η ενίσχυση για τη 
μεταποίηση αποξηραμένων χορτονομών 
που προβλέπεται στο μέρος II τίτλος I 
κεφάλαιο IV τμήμα Ι υποτμήμα I του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007,

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι αποξηραμένες χορτονομές εμπίπτουν σε ΚΟΑ που αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης της 
οποίας τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμα γνωστά.  Αν ο τομέας χρειάζεται να αναδιαρθρωθεί 
για να επιβιώσει, στη σημερινή κατάσταση κρίσης της ζωικής παραγωγής πρέπει να 
διασφαλιστεί η διατήρηση του εφοδιασμού με προϊόντα πλούσια σε πρωτεΐνες. 

Τροπολογία 124

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Χ - τμήμα Ι - περίπτωση 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- από το 2011, η ενίσχυση για τη 
μεταποίηση λίνου που καλλιεργείται για 

- από το 2013, η ενίσχυση για τη 
μεταποίηση λίνου που καλλιεργείται για 
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παραγωγή ινών που προβλέπεται στο 
μέρος II τίτλος I κεφάλαιο IV τμήμα Ι 
υποτμήμα IΙ του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007, σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στο εν 
λόγω υποτμήμα,

παραγωγή ινών που προβλέπεται στο 
μέρος II τίτλος I κεφάλαιο IV τμήμα Ι 
υποτμήμα IΙ του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007, σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στο εν 
λόγω υποτμήμα,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ΚΟΑ λίνου και κάνναβης ήταν αντικείμενο μιας πολύ θετικής μελέτης από την ίδια την 
Επιτροπή· άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να καταργηθεί η διάταξη αυτή αμέσως. 

Τροπολογία 125

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Χ - τμήμα Ι - περίπτωση 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- από το 2011, η πριμοδότηση αμύλου 
γεωμήλων που προβλέπεται στο άρθρο 
[95α] του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2004 και, σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα του άρθρου 75 του 
παρόντος κανονισμού, η ενίσχυση για τα 
γεώμηλα αμυλοποιίας που προβλέπεται 
στο εν λόγω άρθρο.

- από το 2013, η πριμοδότηση αμύλου 
γεωμήλων που προβλέπεται στο άρθρο 
[95α] του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2004 και, σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα του άρθρου 75 του 
παρόντος κανονισμού, η ενίσχυση για τα 
γεώμηλα αμυλοποιίας που προβλέπεται 
στο εν λόγω άρθρο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εξάλειψη αυτής της παραγωγής μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες για την απασχόληση σε 
ορισμένες περιοχές· φαίνεται σκόπιμο να διατηρηθεί το ισχύον καθεστώς μέχρι το 2013. 
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Τροπολογία 126

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Χ - Μέρος ΙΙ - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που 
προβλέπεται στο άρθρο 55, πριμοδότηση 
για το βόειο κρέας εκτός από τις 
θηλάζουσες αγελάδες.

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που 
προβλέπεται στο άρθρο 55, πριμοδότηση 
για το βόειο κρέας εκτός από τις 
θηλάζουσες αγελάδες και τη σφαγή 
μόσχων.

Or. fr

Τροπολογία 127

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΧΙ - πίνακας "Αποξηραμένες χορτονομές"

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πίνακας "Αποξηραμένες χορτονομές" Ο παρών πίνακας διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 128

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΧΙ - πίνακας "Πρωτεϊνούχοι σπόροι"

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πίνακας "Πρωτεϊνούχοι σπόροι" Ο παρών πίνακας διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 129

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΧΙ - πίνακας "Ρύζι"

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στήλη 2010 διαγράφεται
Στήλη 2011
Στήλη 2012

Or. fr

Τροπολογία 130

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΧΙ - πίνακας "Μακρές ίνες λίνου"

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στήλη 2011 διαγράφεται
Στήλη 2012

Or. fr

Τροπολογία 131

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΧΙ - πίνακας "Ενίσχυση μεταποίησης αμύλου γεωμήλων"

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στήλη 2011 διαγράφεται
Στήλη 2012

Or. fr
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Τροπολογία 132

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΧΙ - πίνακας "Ενισχύσεις για παραγωγούς αμύλου γεωμήλων"

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στήλη 2011 διαγράφεται
Στήλη 2012

Or. fr
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