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Τροπολογία 108!!!8
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία 
αξία.

5. Στο επίπεδο της ανά εκτάριο άμεσης 
στήριξης σε ένα κράτος μέλος πρέπει 
σταδιακά να επιτυγχάνεται σύγκλιση 
χρησιμοποιώντας τον ίδιο μηχανισμό που 
εφαρμόζεται στη σύγκλιση μεταξύ 
κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ώστε να μπορούν να επωφελούνται οι γεωργοί από μακρύτερη περίοδο προσαρμογής.

Τροπολογία 113***3
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22α
1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22 τα 
κράτη μέλη μπορούν να προσεγγίζουν την 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο ώστε η 
μοναδιαία αξία δικαιωμάτων να 
πλησιάσει τις ενιαίες εθνικές ή 
περιφερειακές αξίες, χωρίς όμως να 
ταυτισθεί με αυτές, από το έτος υποβολής 
αιτήσεων 2019. Η χρησιμοποιούμενη 
μεθοδολογία σύγκλισης πρέπει 
τουλάχιστον να προσαρμόζει τις αξίες 
δικαιώματος που είναι μικρότερες του 
90 % της μέσης τιμής καλύπτοντας το 
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ένα τρίτο της διαφοράς ανάμεσα στο 
αρχικό τους επίπεδο, όπως σκιαγραφείται 
στην παράγραφο 3 κατωτέρω, και σε 
αυτό το επίπεδο. Αυτή η σύγκλιση 
χρηματοδοτείται από τη μείωση των 
αξιών δικαιώματος που υπερβαίνουν την 
εθνική ή περιφερειακή μέση τιμή.
2. Όταν εφαρμόζουν την παράγραφο 1, τα 
κράτη μέλη δρώντας κατά τρόπον ώστε 
να συμμορφώνονται προς τις γενικές 
αρχές του δικαίου της Ένωσης ορίζουν 
τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν 
έως την 1η Αυγούστου 2013. Οι ενέργειες 
αυτές περιλαμβάνουν ετήσιες σταδιακές 
τροποποιήσεις των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σύμφωνα με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια.
Οι ενέργειες που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο κοινοποιούνται στην Επιτροπή 
έως την ημερομηνία που προβλέπεται στο 
εν λόγω εδάφιο.
3. Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την 
παράγραφο 1 υπολογίζουν την αρχική 
συνολική αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης για έναν επί μέρους γεωργό 
παραπέμποντας στη συνολική αξία 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
περιλαμβανομένων των ειδικών 
δικαιωμάτων, τα οποία κατέχει ο 
γεωργός στις 31 Δεκεμβρίου 2013 δυνάμει 
του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009. Η συνολική αξία δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που χορηγούνται σε γεωργό 
μειώνεται κατά την ποσοστιαία διαφορά 
ανάμεσα στο εθνικό ανώτατο όριο του 
παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009 και το εθνικό ανώτατο όριο 
δυνάμει των άρθρων 19 ή 20 μετά την 
εφαρμογή της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1. 
Η μοναδιαία αξία δικαιωμάτων ενός 
γεωργού υπολογίζεται διαιρώντας τη 
συνολική αξία που προκύπτει δυνάμει του 
παρόντος άρθρου διά του αριθμού 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται 
σε αυτόν/αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 21, 



AM\907854EL.doc 5/183 PE492.793v01-00

EL

παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προς μετριασμό των συνεπειών από την πρόταση για σύγκλιση σε ομοιόμορφο ενιαίο
συντελεστή έως το 2019 προτείνεται τροπολογία που εισάγει πρόβλεψη για μερική αλλά όχι 
πλήρη σύγκλιση.  Η παρ. 1 προβλέπει την προσέγγιση.  Η παρ. 2 ορίζει τις ενέργειες που 
αναλαμβάνονται και το χρονοδιάγραμμα.  Η παρ. 3 πραγματεύεται τον τρόπο υπολογισμού της 
αρχικής θέσπισης δικαιωμάτων το 2014 και τα συνδέει με τις αξίες που κατείχαν οι γεωργοί στα 
τέλη 2013 με προσαρμογή για τη μείωση του ετήσιου ανώτατου ορίου και για οιαδήποτε αλλαγή 
της έκτασης.

Τροπολογία 940
Juozas Imbrasas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι γεωργοί που το 2011 ενεργοποίησαν 
τουλάχιστον ένα δικαίωμα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 
ή αιτήθηκαν στήριξης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, και στις 
δύο περιπτώσεις σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 73/2009, λαμβάνουν 
δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος 
εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης υπό τον όρο ότι δικαιούνται 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 9.

2. Οι γεωργοί που σε ένα ή περισσότερα 
έτη της περιόδου 2014 έως 2017
ενεργοποίησαν τουλάχιστον ένα δικαίωμα 
ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης ή αιτήθηκαν στήριξης 
στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης, και στις δύο περιπτώσεις 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
73/2009, λαμβάνουν δικαιώματα 
ενίσχυσης το πρώτο έτος εφαρμογής του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης υπό τον 
όρο ότι δικαιούνται χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9.

Or. en

Τροπολογία 941
Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι γεωργοί που το 2011 ενεργοποίησαν 
τουλάχιστον ένα δικαίωμα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 
ή αιτήθηκαν στήριξης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, και στις 
δύο περιπτώσεις σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 73/2009, λαμβάνουν 
δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος 
εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης υπό τον όρο ότι δικαιούνται 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 9.

2. Οι γεωργοί που το 2014 ενεργοποίησαν 
τουλάχιστον ένα δικαίωμα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 
ή αιτήθηκαν στήριξης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, και στις 
δύο περιπτώσεις σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 73/2009, λαμβάνουν 
δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος 
εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης υπό τον όρο ότι δικαιούνται 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 9.

Or. de

Τροπολογία 942
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι γεωργοί που το 2011 ενεργοποίησαν 
τουλάχιστον ένα δικαίωμα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης ή αιτήθηκαν στήριξης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης, και στις δύο περιπτώσεις 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
73/2009, λαμβάνουν δικαιώματα 
ενίσχυσης το πρώτο έτος εφαρμογής του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης υπό τον 
όρο ότι δικαιούνται χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9.

2. Οι γεωργοί που, κατά την περίοδο 
2009- 2011, έλαβαν άμεση στήριξη ή 
συμπληρωματικές άμεσες ενισχύσεις, και 
στις δύο περιπτώσεις σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 73/2009, ή που το 
2012 ή το 2013 έλαβαν δικαιώματα 
ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 41, 
άρθρο 63 ή σύμφωνα με το παράρτημα 
IX σημείο Β ή Γ του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 73/2009, λαμβάνουν δικαιώματα 
ενίσχυσης το πρώτο έτος εφαρμογής του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης υπό τον 
όρο ότι δικαιούνται χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9.

Or. pt
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Τροπολογία 943
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι γεωργοί που το 2011 ενεργοποίησαν 
τουλάχιστον ένα δικαίωμα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης ή αιτήθηκαν στήριξης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης, και στις δύο περιπτώσεις 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
73/2009, λαμβάνουν δικαιώματα 
ενίσχυσης το πρώτο έτος εφαρμογής του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης υπό τον 
όρο ότι δικαιούνται χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9.

2. Οι γεωργοί που, κατά την περίοδο 
2009- 2011, έλαβαν άμεση στήριξη ή 
συμπληρωματικές άμεσες ενισχύσεις, και 
στις δύο περιπτώσεις σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 73/2009, ή που το 
2012 ή το 2013 έλαβαν δικαιώματα 
ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 41, 
άρθρο 63 ή σύμφωνα με το παράρτημα 
IX σημείο Β ή Γ του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 73/2009, λαμβάνουν δικαιώματα 
ενίσχυσης το πρώτο έτος εφαρμογής του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης υπό τον 
όρο ότι δικαιούνται χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9.

Or. pt

Τροπολογία 944
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι γεωργοί που το 2011 ενεργοποίησαν 
τουλάχιστον ένα δικαίωμα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 
ή αιτήθηκαν στήριξης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, και στις 
δύο περιπτώσεις σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 73/2009, λαμβάνουν 
δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος 
εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης υπό τον όρο ότι δικαιούνται 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 9.

2. Οι γεωργοί που κατά την περίοδο 2009-
2011 ενεργοποίησαν τουλάχιστον ένα 
δικαίωμα ενίσχυσης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ή αιτήθηκαν 
στήριξης στο πλαίσιο του καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης, εθνικών ενισχύσεων 
συμπληρωματικών προς τις άμεσες 
ενισχύσεις, ειδικής στήριξης ή/και 
μέτρων αγροτικής ανάπτυξης λαμβάνουν 
δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος 
εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης υπό τον όρο ότι δικαιούνται 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα 
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με το άρθρο 9.

Or. bg

Τροπολογία 945
Alfreds Rubiks

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι γεωργοί που το 2011 ενεργοποίησαν 
τουλάχιστον ένα δικαίωμα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 
ή αιτήθηκαν στήριξης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, και στις 
δύο περιπτώσεις σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 73/2009, λαμβάνουν 
δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος 
εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης υπό τον όρο ότι δικαιούνται 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 9.

2. Οι γεωργοί που σε ένα ή περισσότερα 
έτη κατά την περίοδο 2009 έως 2011 
ενεργοποίησαν τουλάχιστον ένα δικαίωμα 
ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης ή αιτήθηκαν στήριξης 
στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης, και στις δύο περιπτώσεις 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
73/2009, λαμβάνουν δικαιώματα 
ενίσχυσης το πρώτο έτος εφαρμογής του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης υπό τον 
όρο ότι δικαιούνται χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9.

Or. lv

Τροπολογία 946
Sandra Kalniete, Ivars Godmanis, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι γεωργοί που το 2011 ενεργοποίησαν 
τουλάχιστον ένα δικαίωμα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 
ή αιτήθηκαν στήριξης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, και στις 
δύο περιπτώσεις σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 73/2009, λαμβάνουν 

2. Οι γεωργοί που σε ένα ή περισσότερα 
έτη της περιόδου 2009 έως 2011
ενεργοποίησαν τουλάχιστον ένα δικαίωμα 
ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης ή αιτήθηκαν στήριξης 
στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης, και στις δύο περιπτώσεις 
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δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος 
εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης υπό τον όρο ότι δικαιούνται 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 9.

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
73/2009, λαμβάνουν δικαιώματα 
ενίσχυσης το πρώτο έτος εφαρμογής του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης υπό τον 
όρο ότι δικαιούνται χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9.

Or. en

Τροπολογία 947
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι γεωργοί που το 2011 ενεργοποίησαν 
τουλάχιστον ένα δικαίωμα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 
ή αιτήθηκαν στήριξης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, και στις 
δύο περιπτώσεις σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 73/2009, λαμβάνουν 
δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος 
εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης υπό τον όρο ότι δικαιούνται 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 9.

2. Οι γεωργοί που στη διάρκεια 
τουλάχιστον ενός έτους της περιόδου 
2009 έως 2011, που θα ορισθεί από το 
κράτος μέλος, ενεργοποίησαν τουλάχιστον 
ένα δικαίωμα ενίσχυσης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ή αιτήθηκαν 
στήριξης στο πλαίσιο του καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης, και στις δύο 
περιπτώσεις σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 73/2009, λαμβάνουν 
δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος 
εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης υπό τον όρο ότι δικαιούνται 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 9.

Or. en

Τροπολογία 948
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Agnès 
Le Brun, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι γεωργοί που το 2011 ενεργοποίησαν 
τουλάχιστον ένα δικαίωμα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 
ή αιτήθηκαν στήριξης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, και στις 
δύο περιπτώσεις σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 73/2009, λαμβάνουν 
δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος 
εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης υπό τον όρο ότι δικαιούνται 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 9.

2. Οι γεωργοί που σε οιοδήποτε των ετών 
2009, 2010 ή 2011, που θα ορισθεί από το 
κράτος μέλος, ενεργοποίησαν τουλάχιστον 
ένα δικαίωμα ενίσχυσης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ή αιτήθηκαν 
στήριξης στο πλαίσιο του καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης, και στις δύο 
περιπτώσεις σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 73/2009, λαμβάνουν 
δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος 
εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης υπό τον όρο ότι δικαιούνται 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 9.

Or. en

Τροπολογία 949
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι γεωργοί που το 2011 ενεργοποίησαν 
τουλάχιστον ένα δικαίωμα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 
ή αιτήθηκαν στήριξης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, και στις 
δύο περιπτώσεις σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 73/2009, λαμβάνουν 
δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος 
εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης υπό τον όρο ότι δικαιούνται 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 9.

2. Οι γεωργοί που το έτος 2009, 2010 ή
2011 ενεργοποίησαν τουλάχιστον ένα 
δικαίωμα ενίσχυσης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ή αιτήθηκαν 
στήριξης στο πλαίσιο του καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης, και στις δύο 
περιπτώσεις σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 73/2009, λαμβάνουν 
δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος 
εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης υπό τον όρο ότι δικαιούνται 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 9.

Or. en
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Τροπολογία 950
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι γεωργοί που το 2011 ενεργοποίησαν 
τουλάχιστον ένα δικαίωμα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 
ή αιτήθηκαν στήριξης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, και στις 
δύο περιπτώσεις σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 73/2009, λαμβάνουν 
δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος 
εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης υπό τον όρο ότι δικαιούνται 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 9.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν έως την 31η 
Ιουλίου 2013 να αποφασίσουν ότι μόνον 
οι γεωργοί που ή το 2010 ή το 2011 
έλαβαν άμεση στήριξη ή 
συμπληρωματικές άμεσες ενισχύσεις, και 
στις δύο περιπτώσεις σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 73/2009, ή που το 
2012 ή το 2013 έλαβαν δικαιώματα 
ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 
64 ή το παράρτημα IX σημείο Β ή Γ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, 
λαμβάνουν δικαιώματα ενίσχυσης το 
πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι 
δικαιούνται να λάβουν άμεσες ενισχύσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υποστηρίζουμε την εφαρμογή των ιδίων κανόνων σχετικά με την πρώτη χορήγηση δικαιωμάτων 
με εκείνους που προβλέπονται στον κανονισμό(ΕΚ) αριθ. 73/2009.  Ειδικότερα τα δικαιώματα 
πρέπει να χορηγούνται μόνον βάσει αξιώσεων το πρώτο έτος της εφαρμογής των δικαιωμάτων 
ή βάσει περιόδου αναφοράς.

Τροπολογία 951
James Nicholson, Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι γεωργοί που το 2011 ενεργοποίησαν 
τουλάχιστον ένα δικαίωμα ενίσχυσης στο 

2. Οι γεωργοί που το 2010 ή το 2011 
ενεργοποίησαν τουλάχιστον ένα δικαίωμα 
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πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 
ή αιτήθηκαν στήριξης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, και στις 
δύο περιπτώσεις σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 73/2009, λαμβάνουν 
δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος 
εφαρμογής του καθεστώτος βασικής
ενίσχυσης υπό τον όρο ότι δικαιούνται 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 9.

ενίσχυσης στο πλαίσιο του ισχύοντος 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ή αιτήθηκαν 
στήριξης στο πλαίσιο του καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης, και στις δύο 
περιπτώσεις σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 73/2009, λαμβάνουν 
δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος 
εφαρμογής του νέου καθεστώτος ενιαίας
ενίσχυσης υπό τον όρο ότι δικαιούνται 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα 
με τα άρθρα 9 και 10.

Or. en

Τροπολογία 952
James Nicholson, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι γεωργοί που το 2011 ενεργοποίησαν 
τουλάχιστον ένα δικαίωμα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 
ή αιτήθηκαν στήριξης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, και στις
δύο περιπτώσεις σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 73/2009, λαμβάνουν 
δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος 
εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης υπό τον όρο ότι δικαιούνται 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 9.

2. Οι γεωργοί που το 2010 ή το 2011 
ενεργοποίησαν τουλάχιστον ένα δικαίωμα 
ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης ή αιτήθηκαν στήριξης 
στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης, και στις δύο περιπτώσεις 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
73/2009, λαμβάνουν δικαιώματα 
ενίσχυσης το πρώτο έτος εφαρμογής του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης υπό τον 
όρο ότι δικαιούνται χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 
10.

Or. en

Τροπολογία 953
James Nicholson, Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι γεωργοί που το 2011 ενεργοποίησαν 
τουλάχιστον ένα δικαίωμα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 
ή αιτήθηκαν στήριξης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, και στις 
δύο περιπτώσεις σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 73/2009, λαμβάνουν 
δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος 
εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης υπό τον όρο ότι δικαιούνται 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 9.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν ότι οι γεωργοί που το 2011 
ενεργοποίησαν τουλάχιστον ένα δικαίωμα 
ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης ή αιτήθηκαν στήριξης 
στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης, και στις δύο περιπτώσεις 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
73/2009, λαμβάνουν δικαιώματα 
ενίσχυσης το πρώτο έτος εφαρμογής του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης υπό τον 
όρο ότι δικαιούνται χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση να έχουν οι γεωργοί ενεργοποιήσει δικαιώματα το 2011 πρέπει να είναι 
προαιρετική για τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 954
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι γεωργοί που το 2011 ενεργοποίησαν 
τουλάχιστον ένα δικαίωμα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 
ή αιτήθηκαν στήριξης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, και στις 
δύο περιπτώσεις σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 73/2009, λαμβάνουν 
δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος 
εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης υπό τον όρο ότι δικαιούνται 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 9.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν ότι μόνο οι γεωργοί που το 
2011 ενεργοποίησαν τουλάχιστον ένα 
δικαίωμα ενίσχυσης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ή αιτήθηκαν 
στήριξης στο πλαίσιο του καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης, και στις δύο 
περιπτώσεις σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 73/2009, λαμβάνουν 
δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος 
εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης υπό τον όρο ότι δικαιούνται 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 9.
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Or. fr

Τροπολογία 955
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι γεωργοί που το 2011 ενεργοποίησαν 
τουλάχιστον ένα δικαίωμα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 
ή αιτήθηκαν στήριξης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, και στις 
δύο περιπτώσεις σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 73/2009, λαμβάνουν 
δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος 
εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης υπό τον όρο ότι δικαιούνται 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 9.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν ότι μόνο οι γεωργοί που το 
2011 ενεργοποίησαν τουλάχιστον ένα 
δικαίωμα ενίσχυσης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ή αιτήθηκαν 
στήριξης στο πλαίσιο του καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης, και στις δύο 
περιπτώσεις σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 73/2009, λαμβάνουν 
δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος 
εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης υπό τον όρο ότι δικαιούνται 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 9.

Or. fr

Τροπολογία 956
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι γεωργοί που το 2011 ενεργοποίησαν 
τουλάχιστον ένα δικαίωμα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 
ή αιτήθηκαν στήριξης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, και στις 
δύο περιπτώσεις σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 73/2009, λαμβάνουν 
δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος 
εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν έως την 1η 
Αυγούστου 2013 να αποφασίσουν ότι 
μόνον οι γεωργοί που το 2011 
ενεργοποίησαν τουλάχιστον ένα δικαίωμα 
ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης ή αιτήθηκαν στήριξης 
στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης, και στις δύο περιπτώσεις 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
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ενίσχυσης υπό τον όρο ότι δικαιούνται 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 9.

73/2009, λαμβάνουν δικαιώματα 
ενίσχυσης το πρώτο έτος εφαρμογής του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης υπό τον 
όρο ότι δικαιούνται χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9.

Or. en

Τροπολογία 957
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι γεωργοί που το 2011 ενεργοποίησαν 
τουλάχιστον ένα δικαίωμα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 
ή αιτήθηκαν στήριξης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, και στις 
δύο περιπτώσεις σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 73/2009, λαμβάνουν 
δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος 
εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης υπό τον όρο ότι δικαιούνται 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 9.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν ότι μόνο οι γεωργοί που το 
2011 ενεργοποίησαν τουλάχιστον ένα 
δικαίωμα ενίσχυσης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ή αιτήθηκαν 
στήριξης στο πλαίσιο του καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης, και στις δύο 
περιπτώσεις σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 73/2009, λαμβάνουν 
δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος 
εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης υπό τον όρο ότι δικαιούνται 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 9.

Or. fr

Τροπολογία 958
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι γεωργοί που το 2011 ενεργοποίησαν 
τουλάχιστον ένα δικαίωμα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 

2. Οι γεωργοί που το 2011 ενεργοποίησαν 
τουλάχιστον ένα δικαίωμα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 
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ή αιτήθηκαν στήριξης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, και στις 
δύο περιπτώσεις σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 73/2009, λαμβάνουν 
δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος 
εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης υπό τον όρο ότι δικαιούνται 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 9.

ή παρότι δεν διέθεταν δικαιώματα ενιαίας 
ενίσχυσης επωφελήθηκαν από κάποιες 
από τις ενισχύσεις που επίσης 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
73/2009, ή τους αναγνωρίστηκε δικαίωμα 
ενιαίας ενίσχυσης για πρώτη φορά το 
2012 ή το 2013, λαμβάνουν δικαιώματα 
ενίσχυσης το πρώτο έτος εφαρμογής του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης υπό τον 
όρο ότι δικαιούνται χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9.

Or. es

Αιτιολόγηση

Para la asignación de derechos de pago base, además de tener en cuenta a los agricultores 
que activaron al menos un derecho de pago único en 2011, debería considerarse también a 
quienes percibieron ese año pagos directos en virtud del Reglamento (CE) 73/2009 
correspondientes a sectores que aún no se habían integrado en el régimen de pago único, o 
sectores que mantenían un determinado porcentaje acoplado hasta 2012.De forma especial, 
se considera necesaria la inclusión de los beneficiarios de  prima por vaca nodriza conforme 
al artículo 111 del Reglamento 73/2009, para garantizar el acceso a los pagos a aquellos 
beneficiarios que por sus particularidades en el acceso a la actividad, pudieran no haber 
participado del régimen de pago único en 2011, por estar esta prima totalmente acoplada. No 
sería justo dejarlos fuera del sistema cuando puede darse el caso de haber pertenecido al 
mismo durante muchos años.Asimismo, se debe considerar en esta primera asignación a los 
nuevos productores que recibieron derechos de la reserva nacional en 2012 o 2013.

Τροπολογία 959
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι γεωργοί που το 2011 ενεργοποίησαν 
τουλάχιστον ένα δικαίωμα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 
ή αιτήθηκαν στήριξης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, και στις 
δύο περιπτώσεις σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 73/2009, λαμβάνουν 
δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος 
εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 

2. Οι γεωργοί που το 2011 ενεργοποίησαν 
τουλάχιστον ένα δικαίωμα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 
ή αιτήθηκαν στήριξης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ή την 
πριμοδότηση για θηλάζουσα αγελάδα, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
73/2009, ή τους αναγνωρίστηκε δικαίωμα 
ενιαίας ενίσχυσης για πρώτη φορά το 
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ενίσχυσης υπό τον όρο ότι δικαιούνται 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 9.

2012 ή το 2013, λαμβάνουν δικαιώματα 
ενίσχυσης το πρώτο έτος εφαρμογής του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης υπό τον 
όρο ότι δικαιούνται χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9.

Or. es

Αιτιολόγηση

Θα ήταν άδικο να μείνουν εκτός συστήματος οι επωφελούμενοι από πριμοδότηση για 
θηλάζουσα αγελάδα, δεδομένου ότι μπορούσαν να ανήκουν στο σύστημα αυτό για πολλά 
χρόνια. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ι περίπτωση της πρώτης χορήγησης στους νέους 
παραγωγούς που απέκτησαν δικαιώματα από τα εθνικά αποθεματικά το 2012 ή θα τα 
αποκτήσουν το 2013.

Τροπολογία 960
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι γεωργοί που το 2011 ενεργοποίησαν 
τουλάχιστον ένα δικαίωμα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 
ή αιτήθηκαν στήριξης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, και στις 
δύο περιπτώσεις σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 73/2009, λαμβάνουν 
δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος 
εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης υπό τον όρο ότι δικαιούνται 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 9.

2. Οι γεωργοί που το 2011 ενεργοποίησαν 
τουλάχιστον ένα δικαίωμα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 
ή αιτήθηκαν στήριξης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ή την 
πριμοδότηση για θηλάζουσα αγελάδα, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
73/2009, ή τους αναγνωρίστηκε δικαίωμα 
ενιαίας ενίσχυσης για πρώτη φορά το 
2012 ή το 2013, λαμβάνουν δικαιώματα 
ενίσχυσης το πρώτο έτος εφαρμογής του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης υπό τον 
όρο ότι δικαιούνται χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9.

Or. es

Αιτιολόγηση

Debería considerarse también a los que percibieron ese año pagos directos en virtud del 
Reglamento (CE) 73/2009 de sectores que aún no se habían integrado en el régimen de pago 
único, ( sector de los frutos de cáscara en ES) o sectores que mantenían un determinado 
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porcentaje acoplado hasta 2012 ( arroz,  forrajes desecados y  proteaginosas). También a  
los beneficiarios de  prima por vaca nodriza para garantizar el acceso a los pagos a aquellos 
beneficiarios que pudieran no haber participado del régimen de pago único en 2011, por 
estar esta prima totalmente acoplada. Asimismo, se debe considerar en esta primera 
asignación a los nuevos productores que recibieron derechos de la reserva nacional en 2012 
ó en 2013.

Τροπολογία 961
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι γεωργοί που το 2011 ενεργοποίησαν 
τουλάχιστον ένα δικαίωμα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 
ή αιτήθηκαν στήριξης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, και στις 
δύο περιπτώσεις σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 73/2009, λαμβάνουν 
δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος 
εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης υπό τον όρο ότι δικαιούνται 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 9.

2. Οι γεωργοί που το 2011 ενεργοποίησαν 
τουλάχιστον ένα δικαίωμα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 
ή αιτήθηκαν στήριξης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ή την 
πριμοδότηση για θηλάζουσα αγελάδα, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
73/2009, ή τους αναγνωρίστηκε δικαίωμα 
ενιαίας ενίσχυσης για πρώτη φορά το 
2012 ή το 2013, λαμβάνουν δικαιώματα 
ενίσχυσης το πρώτο έτος εφαρμογής του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης υπό τον 
όρο ότι δικαιούνται χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9.

Or. es

Τροπολογία 962
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι γεωργοί που το 2011 ενεργοποίησαν 
τουλάχιστον ένα δικαίωμα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 

2. Οι γεωργοί που το 2011 ενεργοποίησαν 
τουλάχιστον ένα δικαίωμα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 
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ή αιτήθηκαν στήριξης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, και στις 
δύο περιπτώσεις σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 73/2009, λαμβάνουν 
δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος 
εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης υπό τον όρο ότι δικαιούνται 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 9.

ή αιτήθηκαν στήριξης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, και στις 
δύο περιπτώσεις σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 73/2009, ή οι οποίοι 
υπέβαλαν αποδεικτικά στοιχεία ενεργού 
γεωργικής παραγωγής (η οποία ορίζεται 
ως η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια 
γεωργικών προϊόντων, 
περιλαμβανομένων της συγκομιδής, της 
άμελξης, της αναπαραγωγής ζώων και 
της εκτροφής ζώων για γεωργική 
εκμετάλλευση), όπως είναι έντυπο του 
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 
και ελέγχου, λαμβάνουν δικαιώματα 
ενίσχυσης το πρώτο έτος εφαρμογής του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης υπό τον 
όρο ότι δικαιούνται χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9.

Or. en

Τροπολογία 963
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, 
τα κράτη μέλη μπορούν:
i) να μην αναγνωρίζουν ως επιλέξιμες 
όλες τις γεωργικές εκτάσεις·
ii) για ορισμένες κατηγορίες εκτάσεων 
και δη εκείνες που εξ αρχής δεν είναι 
ιδιατέρως παραγωγικές, να εφαρμόζει 
συντελεστή στα επιλέξιμα εκτάρια·

Or. fr

Τροπολογία 964
Elisabeth Köstinger
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, οι 
γεωργοί λαμβάνουν δικαιώματα ενίσχυσης 
το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι 
δικαιούνται χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9 και 
ότι το 2011:

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, οι 
γεωργοί λαμβάνουν δικαιώματα ενίσχυσης 
το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι 
δικαιούνται χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9 και 
ότι το 2014:

Or. de

Τροπολογία 965
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, οι 
γεωργοί λαμβάνουν δικαιώματα ενίσχυσης 
το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι 
δικαιούνται χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9 και 
ότι το 2011:

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, τα 
κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι 
οι γεωργοί λαμβάνουν δικαιώματα 
ενίσχυσης το πρώτο έτος εφαρμογής του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, υπό τον 
όρο ότι δικαιούνται χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9 και 
ότι για ένα από τα έτη 2009, 2010 ή 2011:

Or. fr

Τροπολογία 966
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, οι 
γεωργοί λαμβάνουν δικαιώματα ενίσχυσης 

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, οι 
γεωργοί λαμβάνουν δικαιώματα ενίσχυσης 
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το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι 
δικαιούνται χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9 και 
ότι το 2011:

το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι 
δικαιούνται χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9 και 
ότι στη διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους 
της περιόδου 2009 έως 2011, που θα 
ορισθεί από το κράτος μέλος:

Or. en

Τροπολογία 967
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, οι 
γεωργοί λαμβάνουν δικαιώματα ενίσχυσης 
το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι 
δικαιούνται χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9 και 
ότι το 2011:

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, οι 
γεωργοί λαμβάνουν δικαιώματα ενίσχυσης 
το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι 
δικαιούνται χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9 και 
ότι κατά την περίοδο 2009 έως 2011:

Or. en

Τροπολογία 968
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, οι 
γεωργοί λαμβάνουν δικαιώματα ενίσχυσης 
το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι 
δικαιούνται χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9 και 
ότι το 2011:

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, οι 
γεωργοί λαμβάνουν δικαιώματα ενίσχυσης 
το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι 
δικαιούνται χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9 και 
ότι οιοδήποτε από τα έτη 2009, 2010 ή



PE492.793v01-00 22/183 AM\907854EL.doc

EL

2011:

Or. en

Τροπολογία 969
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, οι 
γεωργοί λαμβάνουν δικαιώματα ενίσχυσης 
το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι 
δικαιούνται χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9 και 
ότι το 2011:

Εάν τα κράτη μέλη έχουν λάβει την 
απόφαση που προβλέπεται στο πρώτο 
εδάφιο, κατά παρέκκλιση από αυτό το 
εδάφιο οι γεωργοί λαμβάνουν δικαιώματα 
ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης υπό 
τον όρο ότι δικαιούνται να λάβουν άμεσες 
ενισχύσεις σύμφωνα με το άρθρο 9 και ότι 
το 2010 ή το 2011:

Or. en

Τροπολογία 970
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, οι 
γεωργοί λαμβάνουν δικαιώματα ενίσχυσης 
το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι 
δικαιούνται χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9 και 
ότι το 2011:

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, οι 
γεωργοί μπορούν να λάβουν, εφόσον το 
αποφασίσει το οικείο κράτος μέλος,
δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος 
εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι δικαιούνται 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 9 και ότι το 2011:

Or. es
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Τροπολογία 971
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Seán Kelly, Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, οι 
γεωργοί λαμβάνουν δικαιώματα ενίσχυσης 
το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι 
δικαιούνται χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9 και 
ότι το 2011:

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, οι 
γεωργοί μπορούν να λάβουν, εφόσον το 
αποφασίσει το οικείο κράτος μέλος,
δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος 
εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι δικαιούνται 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 9 και ότι το 2011:

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν επαρκή ευελιξία ώστε να εντάσσουν ή να αποκλείουν από 
το καθεστώς βασικής ενίσχυσης γεωργούς όπως μερικοί παραγωγοί οπωροκηπευτικών και 
αμπελουργοί, που βρίσκονται εκτός του πλαισίου του ισχύοντος καθεστώτος βασικής ενίσχυσης.

Τροπολογία 972
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, οι 
γεωργοί λαμβάνουν δικαιώματα ενίσχυσης 
το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι 
δικαιούνται χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9 και 
ότι το 2011:

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, τα 
κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι 
οι γεωργοί λαμβάνουν δικαιώματα 
ενίσχυσης το πρώτο έτος εφαρμογής του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, υπό τον 
όρο ότι δικαιούνται χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9 και 
ότι το 2011:

Or. fr
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Τροπολογία 973
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, οι 
γεωργοί λαμβάνουν δικαιώματα ενίσχυσης 
το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι 
δικαιούνται χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9 και 
ότι το 2011:

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, τα 
κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι 
οι γεωργοί λαμβάνουν δικαιώματα 
ενίσχυσης το πρώτο έτος εφαρμογής του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, υπό τον 
όρο ότι δικαιούνται χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9 και 
ότι το 2011:

Or. fr

Τροπολογία 974
Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, οι 
γεωργοί λαμβάνουν δικαιώματα ενίσχυσης 
το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι 
δικαιούνται χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9 και 
ότι το 2011:

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, οι 
γεωργοί μπορούν να λαμβάνουν 
δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος 
εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι δικαιούνται 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 9 και ότι το 2011:

Or. de

Αιτιολόγηση

Διασαφηνίζεται ότι το κράτος μέλος μπορεί να εφαρμόσει το καθεστώς βασικής ενίσχυσης ιδίως 
στην περίπτωση των αμπελώνων, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωμένο. Το κράτος 
μέλος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ανακατανείμει τους πόρους σε ειδικά προγράμματα 
στήριξης για την αμπελουργία και τους αμπελώνες.
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Τροπολογία 975
James Nicholson, Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, οι 
γεωργοί λαμβάνουν δικαιώματα ενίσχυσης 
το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι 
δικαιούνται χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9 και 
ότι το 2011:

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, οι 
γεωργοί λαμβάνουν δικαιώματα ενίσχυσης 
το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι 
δικαιούνται χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9 και 
ότι το 2011:

Or. en

Τροπολογία 976
James Nicholson, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βάσει του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης, δεν ενεργοποίησαν τυχόν 
δικαίωμα αλλά παρήγαγαν αποκλειστικά 
φρούτα, λαχανικά ή/και καλλιεργούν 
αποκλειστικά αμπελώνες·

α) βάσει του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης, δεν ενεργοποίησαν τυχόν 
δικαίωμα αλλά παρήγαγαν αποκλειστικά 
φρούτα, λαχανικά ή/και καλλιεργούν 
αποκλειστικά αμπελώνες· επιδόθηκαν 
στην εκτροφή ζώων ή την καλλιέργεια 
γεωργικών προϊόντων, 
περιλαμβανομένων της συγκομιδής, της 
άμελξης, της αναπαραγωγής ζώων και 
της εκτροφής ζώων για γεωργική 
εκμετάλλευση·

Or. en

Τροπολογία 977
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i
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Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βάσει του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης, δεν ενεργοποίησαν τυχόν 
δικαίωμα αλλά παρήγαγαν αποκλειστικά 
φρούτα, λαχανικά ή/και καλλιεργούν 
αποκλειστικά αμπελώνες·

α) βάσει του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης, δεν ενεργοποίησαν τυχόν 
δικαίωμα αλλά παρήγαγαν αποκλειστικά 
φρούτα, λαχανικά ή/και καλλιεργούν 
αποκλειστικά αμπελώνες και/ή είχαν 
γεωργική ή κτηνοτροφική παραγωγή για 
την οποία εισέπραττε συνδεδεμένη 
στήριξη στη βάση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 ή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009, μετά από την περίοδο που 
επέλεξε το κράτος μέλος δυνάμει του 
άρθρου 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 για την ενσωμάτωση της 
συνδεδεμένης στην παραγωγή στήριξης 
στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης 
και/ή διατηρούσαν για αγροτικούς 
σκοπούς ζωντανά άλογα για την 
παραγωγή κρέατος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού ορίζει ότι, για να μπορούν οι αγρότες να λάβουν δικαιώματα βασικής 
ενίσχυσης, πρέπει να έχουν ενεργοποιήσει, το 2011, τουλάχιστον ένα δικαίωμα ενίσχυσης 
δυνάμει του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, ή να έχουν ζητήσει την ενίσχυση δυνάμει του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ανά έκταση.  Κρίνεται ωστόσο αναγκαίο να θεσπιστούν 
εξαιρέσεις στη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για τους τομείς που αποσυνδέθηκαν 
το 2012 και για άλλες περιπτώσεις, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλειστούν ορισμένοι 
αγρότες από τη δυνατότητα να αποκτήσουν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης.

Τροπολογία 978
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βάσει του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης, δεν ενεργοποίησαν τυχόν 
δικαίωμα αλλά παρήγαγαν αποκλειστικά 
φρούτα, λαχανικά ή/και καλλιεργούν 
αποκλειστικά αμπελώνες·

α) βάσει του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης, δεν ενεργοποίησαν τυχόν 
δικαίωμα αλλά παρήγαγαν αποκλειστικά 
φρούτα, λαχανικά ή/και καλλιεργούν 
αποκλειστικά αμπελώνες, φυτείες λεύκης 
βραχυχρόνιας αμειψισποράς, 
καστανεώνες, γεώμηλα, φυτώρια και 
κινητά θερμοκήπια·

Or. it

Τροπολογία 979
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βάσει του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης, δεν ενεργοποίησαν τυχόν 
δικαίωμα αλλά παρήγαγαν αποκλειστικά
φρούτα, λαχανικά ή/και καλλιεργούν 
αποκλειστικά αμπελώνες·

α) βάσει του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης, δεν ενεργοποίησαν τυχόν 
δικαίωμα αλλά παρήγαγαν φρούτα, 
λαχανικά, πατάτες για σπορά και πατάτες 
για κατανάλωση, καλλωπιστικά φυτά
ή/και καλλιεργούν αποκλειστικά 
αμπελώνες·

Or. en

Τροπολογία 980
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βάσει του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης, δεν ενεργοποίησαν τυχόν 
δικαίωμα αλλά παρήγαγαν αποκλειστικά

α) βάσει του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης, δεν ενεργοποίησαν δικαίωμα 
και παρήγαγαν φρούτα, λαχανικά, 
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φρούτα, λαχανικά ή/και καλλιεργούν 
αποκλειστικά αμπελώνες·

εδώδιμα γεώμηλα και/ή καλλιεργούν 
αμπελώνες·

Or. en

Τροπολογία 981
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βάσει του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης, δεν ενεργοποίησαν τυχόν 
δικαίωμα αλλά παρήγαγαν αποκλειστικά
φρούτα, λαχανικά ή/και καλλιεργούν 
αποκλειστικά αμπελώνες·

α) βάσει του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης, δεν ενεργοποίησαν τυχόν 
δικαίωμα αλλά παρήγαγαν φρούτα, 
λαχανικά, πατάτες ή/και καλλιεργούν 
αμπελώνες ή ελαιώνες·

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι πρακτικά αδύνατο να εντοπιστούν παραγωγοί αποκλειστικά τέτοιου είδους προϊόντων. 
Επιπλέον, θα κινδύνευε να δημιουργηθεί μια κατάσταση μεροληπτικής αντιμετώπισης των 
μικτών εκμεταλλεύσεων.

Τροπολογία 982
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βάσει του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης, δεν ενεργοποίησαν τυχόν 
δικαίωμα αλλά παρήγαγαν αποκλειστικά 
φρούτα, λαχανικά ή/και καλλιεργούν 
αποκλειστικά αμπελώνες·

α) βάσει του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης, δεν ενεργοποίησαν τυχόν 
δικαίωμα αλλά παρήγαγαν αποκλειστικά 
φρούτα, λαχανικά ή/και καλλιεργούν 
αποκλειστικά αμπελώνες ή/και μόνιμους 
βοσκότοπους·

Or. de
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Τροπολογία 983
James Nicholson, Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βάσει του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης, δεν ενεργοποίησαν τυχόν 
δικαίωμα αλλά παρήγαγαν αποκλειστικά 
φρούτα, λαχανικά ή/και καλλιεργούν 
αποκλειστικά αμπελώνες·

α) βάσει του ισχύοντος καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης, δεν ενεργοποίησαν 
τυχόν δικαίωμα αλλά παρήγαγαν 
αποκλειστικά φρούτα, λαχανικά ή/και 
καλλιεργούν αποκλειστικά αμπελώνες·

Or. en

Τροπολογία 984
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) και υπό την προϋπόθεση να 
προσκομίσουν αποδεικτικό μίσθωσης ή 
απόκτησης με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου
2011 ή προγενέστερη για τις γεωργικές 
εκτάσεις για τις οποίες ο γεωργός 
επιθυμεί να αποκτήσει δικαίωμα άμεσης 
ενίσχυσης.

Or. fr

Τροπολογία 985
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
ότι μόνον γεωργοί που επιδόθηκαν στην 
εκτροφή ζώων ή την καλλιέργεια 
γεωργικών προϊόντων, 
περιλαμβανομένων της συγκομιδής, της 
άμελξης, της αναπαραγωγής ζώων και 
της εκτροφής ζώων για γεωργική 
εκμετάλλευση το 2011 λαμβάνουν 
δικαιώματα ενίσχυσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο θα αντιμετωπίσει το θέμα του να αξιώσουν γαιοκτήμονες άμεσες ενισχύσεις. Θα δώσει τη 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιλέξουν ότι περιορίζεται η χορήγηση δικαιωμάτων σε εκείνους 
που επιδόθηκαν σε γεωργική παραγωγή το 2011.

Τροπολογία 986
Mairead McGuinness, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή 
εξαιρετικών περιστάσεων, ο αριθμός των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται 
ανά γεωργό ισούται με τον αριθμό των 
επιλέξιμων εκταρίων, κατά την έννοια του 
άρθρου 25 παράγραφος 2, που δηλώνει ο 
γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1 για το 2014. 

Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή 
εξαιρετικών περιστάσεων, ο αριθμός των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται 
ανά γεωργό ισούται με τον αριθμό των 
επιλέξιμων εκταρίων, κατά την έννοια του 
άρθρου 25 παράγραφος 2, που δηλώνει ο 
γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1 για το 2014. Ωστόσο τα 
κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν τον 
αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
χορηγούνται σε επί μέρους γεωργούς στον 
αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων, κατά 
την έννοια του άρθρου 34 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, που 
δήλωσε ο γεωργός ένα έτος αναφοράς, το 
2009, 2010 ή 2011, το οποίο θα 
αποφασισθεί από το κράτος μέλος ή 
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δηλώνει το 2014, όποιος είναι ο 
μικρότερος.

Or. en

Τροπολογία 987
Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή 
εξαιρετικών περιστάσεων, ο αριθμός των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται 
ανά γεωργό ισούται με τον αριθμό των 
επιλέξιμων εκταρίων, κατά την έννοια 
του άρθρου 25 παράγραφος 2, που 
δηλώνει ο γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 
26 παράγραφος 1 για το 2014. 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 988
Liam Aylward, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή 
εξαιρετικών περιστάσεων, ο αριθμός των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται 
ανά γεωργό ισούται με τον αριθμό των 
επιλέξιμων εκταρίων, κατά την έννοια 
του άρθρου 25 παράγραφος 2, που 
δηλώνει ο γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 
26 παράγραφος 1 για το 2014. 

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 989
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή 
εξαιρετικών περιστάσεων, ο αριθμός των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται 
ανά γεωργό ισούται με τον αριθμό των
επιλέξιμων εκταρίων, κατά την έννοια του 
άρθρου 25 παράγραφος 2, που δηλώνει ο 
γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1 για το 2014.

Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή 
εξαιρετικών περιστάσεων, ο αριθμός των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, κατά την έννοια 
του άρθρου 25 παράγραφος 2, που διέθετε 
ο γεωργός στην εκμετάλλευσή του κατά 
το έτος αναφοράς που ορίζει το κράτος 
μέλος, που θα πρέπει να προηγείται της 
υποβολής της πρότασης μεταρρύθμισης 
της ΚΓΠ.

Or. es

Τροπολογία 990
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή 
εξαιρετικών περιστάσεων, ο αριθμός των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται 
ανά γεωργό ισούται με τον αριθμό των 
επιλέξιμων εκταρίων, κατά την έννοια του 
άρθρου 25 παράγραφος 2, που δηλώνει ο 
γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1 για το 2014.

Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή 
εξαιρετικών περιστάσεων, ο αριθμός των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται 
ανά γεωργό ισούται με τον αριθμό των 
επιλέξιμων εκταρίων, κατά την έννοια του 
άρθρου 25 παράγραφος 2, που δηλώνει ο 
γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1 για το 2014 και δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τον αριθμό των 
δικαιωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν 
κατά μέσον όρο κατά τα έτη 2009 έως 
2011.

Or. es
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Τροπολογία 991
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή 
εξαιρετικών περιστάσεων, ο αριθμός των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται 
ανά γεωργό ισούται με τον αριθμό των 
επιλέξιμων εκταρίων, κατά την έννοια του 
άρθρου 25 παράγραφος 2, που δηλώνει ο 
γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1 για το 2014.

Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή 
εξαιρετικών περιστάσεων, ο αριθμός των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται 
ανά γεωργό ισούται με τον αριθμό των 
επιλέξιμων εκταρίων, κατά την έννοια του 
άρθρου 25 παράγραφος 2, ή με τμήμα των 
εν λόγω επιλέξιμων εκταρίων που 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη κατά 
τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο, που 
δηλώνει ο γεωργός σύμφωνα με το άρθρο
26 παράγραφος 1 για το 2014.

Or. fr

Τροπολογία 992
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή 
εξαιρετικών περιστάσεων, ο αριθμός των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται 
ανά γεωργό ισούται με τον αριθμό των 
επιλέξιμων εκταρίων, κατά την έννοια του 
άρθρου 25 παράγραφος 2, που δηλώνει ο 
γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1 για το 2014.

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της 
παραγράφου 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β, 
και εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας 
ή εξαιρετικών περιστάσεων, ο αριθμός των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται 
ανά γεωργό ισούται με τον αριθμό των 
επιλέξιμων εκταρίων, κατά την έννοια του 
άρθρου 25 παράγραφος 2, που δηλώνει ο 
γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1 για το 2014.

Or. fr
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Τροπολογία 993
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρά τις διατάξεις της προηγούμενης 
παραγράφου, τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίζουν τον αριθμό των επιλέξιμων 
εκταρίων που μπορούν να ληφθούν 
υπόψη για τον υπολογισμό των 
δικαιωμάτων ανά γεωργό, κατά τρόπον 
ώστε να μην υπερβαίνουν τον αριθμό των 
εκταρίων που δηλώθηκαν σε ένα 
προηγούμενο έτος ή περίοδο αναφοράς 
μεταξύ 2009 και 2011.

Or. es

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ο κίνδυνος να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των επιλέξιμων εκταρίων που θα 
δηλωθούν το 2014, με συνέπεια τη σημαντική μείωση του μέσου επιπέδου ενίσχυσης ανά 
εκτάριο. Είναι αναγκαίο να τεθεί ένα ανώτατο όριο στον αριθμό των εκταρίων για τα οποία θα 
χορηγηθούν δικαιώματα ενίσχυσης.

Τροπολογία 994
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρά τις διατάξεις της προηγούμενης 
παραγράφου, τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίζουν τον αριθμό των επιλέξιμων 
εκταρίων που μπορούν να ληφθούν 
υπόψη για τον υπολογισμό των 
δικαιωμάτων ανά γεωργό, κατά τρόπον 
ώστε να μην υπερβαίνουν τον αριθμό των 
εκταρίων που δηλώθηκαν σε ένα 
προηγούμενο έτος ή περίοδο αναφοράς 
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μεταξύ 2009 και 2011.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιοριστεί η επιφάνεια επί της οποίας θα εφαρμοστούν τελικά οι άμεσες ενισχύσεις, 
σε μια τάξη μεγέθους παρόμοια με εκείνην που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της 
εξωτερικής σύγκλισης μεταξύ κρατών μελών.

Τροπολογία 995
Sylvie Goulard, Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
2(a), τα κράτη μέλη που σύμφωνα με τον 
κανονισμό ΕΕ [...] όσον αφορά το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και τη 
στήριξη στους αμπελοκαλλιεργητές έχουν 
επιλέξει να μη μειώσουν από το 2015 τα 
προγράμματα στήριξης του 
αμπελοοινικού τομέα για να αυξήσουν τα 
εθνικά τους ανώτατα όρια για τις άμεσες 
ενισχύσεις μπορούν να επιλέξουν να 
αποκλείσουν την αμπελουργία από τις 
επιλέξιμες για το καθεστώς βασικής 
ενίσχυσης περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 996
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά παρέκκλιση του πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου 2, οι γεωργοί 
που εγκαταστάθηκαν κατά την περίοδο 
2012 και 2013 λαμβάνουν δικαιώματα 
ενίσχυσης το πρώτο έτος εφαρμογής του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, εφόσον 
δικαιούνται άμεση ενίσχυση κατά την 
έννοια του άρθρου 9, υπό τον όρο ότι 
δεσμεύονται να μη μεταβιβάσουν τα 
δικαιώματα ενίσχυσης επί 5 έτη, να 
κάνουν χρήση των δικαιωμάτων αυτών 
σε ετήσια βάση και να μην μισθώσουν τις 
εκτάσεις και τα δικαιώματα ενίσχυσης 
που αιτούνται. 

Or. it

Τροπολογία 997
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά παρέκκλιση του πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου 2, οι γεωργοί 
που εγκαταστάθηκαν κατά την περίοδο 
2012 και 2013 λαμβάνουν δικαιώματα 
ενίσχυσης το πρώτο έτος εφαρμογής του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, εφόσον 
δικαιούνται άμεση ενίσχυση κατά την 
έννοια του άρθρου 9, υπό τον όρο ότι 
δεσμεύονται να μη μεταβιβάσουν τα 
δικαιώματα ενίσχυσης επί 5 έτη, να 
κάνουν χρήση των δικαιωμάτων αυτών 
σε ετήσια βάση και να μην μισθώσουν τις 
εκτάσεις και τα δικαιώματα ενίσχυσης 
που αιτούνται. 

Or. it
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής υπάρχει ένα νομοθετικό κενό σε σχέση με τους 
γεωργούς νεαρής ηλικίας που εγκαταστάθηκαν ή θα εγκατασταθούν το 2012 και 2013. Για το 
λόγο αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί η παραχώρηση δικαιωμάτων ενίσχυσης στους νεαρούς 
γεωργούς, με τον καθορισμό πιο περιοριστικών κανόνων για να αποφευχθούν κερδοσκοπικές 
κινήσεις.

Τροπολογία 998
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Οι γεωργοί που διέθεταν το 2013 
ειδικά δικαιώματα ενίσχυσης θα λάβουν 
ειδικά δικαιώματα το 2014, των οποίων η 
μοναδιαία αξία θα μειώνεται κάθε χρόνο 
βάσει του ποσοστού που εφαρμόζεται για 
την σύγκλιση των πληρωμών των 
συνδεδεμένων με την έκταση.  Τα εν λόγω 
ειδικά δικαιώματα ενεργοποιούνται από 
τον γεωργό στο πλαίσιο ειδικής 
διαδικασίας.

Or. fr

Τροπολογία 999
Liam Aylward, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση πώλησης ή μίσθωσης 
της εκμετάλλευσής τους ή τμήματος 
αυτής, φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
πληρούντα τις διατάξεις της παραγράφου 
2 μπορούν, με συμβόλαιο υπογραφόμενο 
πριν από τις 15 Μαΐου 2014, να 
μεταβιβάσουν το δικαίωμα λήψης 

διαγράφεται
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δικαιωμάτων ενίσχυσης όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 σε ένα μόνο γεωργό 
υπό τον όρο ότι ο τελευταίος πληροί τις 
προϋποθέσεις που τάσσονται στο άρθρο 
9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να προληφθεί η κερδοσκοπία στην αγορά γαιών που θα μπορούσε να προέλθει από τον 
ορισμό έτους αναφοράς στο μέλλον, προτείνεται πρόσθετη ρήτρα στην τελευταία πρόταση του 
άρθρου 21.2 η οποία να επιτρέπει στα κράτη μέλη να περιορίσουν τον αριθμό δικαιωμάτων που 
χορηγούνται το 2014 στον αριθμό επιλέξιμων εκταρίων που έχουν δηλωθεί ένα παρελθόν έτος 
αναφοράς από τα έτη 2009, 2010 ή 2011, όποιος αριθμός είναι μικρότερος.

Τροπολογία 1000
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση πώλησης ή μίσθωσης της 
εκμετάλλευσής τους ή τμήματος αυτής, 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα πληρούντα τις 
διατάξεις της παραγράφου 2 μπορούν, με 
συμβόλαιο υπογραφόμενο πριν από τις 15 
Μαΐου 2014, να μεταβιβάσουν το 
δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων ενίσχυσης 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 σε 
ένα μόνο γεωργό υπό τον όρο ότι ο 
τελευταίος πληροί τις προϋποθέσεις που 
τάσσονται στο άρθρο 9.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1001
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση πώλησης ή μίσθωσης 
της εκμετάλλευσής τους ή τμήματος 
αυτής, φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
πληρούντα τις διατάξεις της παραγράφου 
2 μπορούν, με συμβόλαιο υπογραφόμενο 
πριν από τις 15 Μαΐου 2014, να 
μεταβιβάσουν το δικαίωμα λήψης 
δικαιωμάτων ενίσχυσης όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 σε ένα μόνο γεωργό 
υπό τον όρο ότι ο τελευταίος πληροί τις 
προϋποθέσεις που τάσσονται στο άρθρο 
9.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1002
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση πώλησης ή μίσθωσης της 
εκμετάλλευσής τους ή τμήματος αυτής, 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα πληρούντα τις 
διατάξεις της παραγράφου 2 μπορούν, με 
συμβόλαιο υπογραφόμενο πριν από τις 15 
Μαΐου 2014, να μεταβιβάσουν το 
δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων ενίσχυσης 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 σε 
ένα μόνο γεωργό υπό τον όρο ότι ο 
τελευταίος πληροί τις προϋποθέσεις που 
τάσσονται στο άρθρο 9.

3. Σε περίπτωση πώλησης, μεταβίβασης 
της ιδιοκτησίας λόγω διαδοχής, 
κληρονομιάς, πώλησης ή μίσθωσης της 
εκμετάλλευσής τους ή τμήματος αυτής, οι 
γεωργοί που πληρούν τις διατάξεις της 
παραγράφου 2 μπορούν, με συμβόλαιο 
υπογραφόμενο πριν από τις 15 Μαΐου 
2014, να μεταβιβάσουν το δικαίωμα λήψης 
δικαιωμάτων ενίσχυσης όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 στους γεωργούς που 
παραλαμβάνουν την εκμετάλλευση ή 
μέρος αυτής υπό τον όρο ότι οι τελευταίοι 
πληρούν τις προϋποθέσεις που τάσσονται 
στο άρθρο 9.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη περιπτώσεις μεταβίβασης της ιδιοκτησίας διαφορετικές της 
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διαίρεσης ή της μίσθωσης.

Τροπολογία 1003
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση πώλησης ή μίσθωσης της 
εκμετάλλευσής τους ή τμήματος αυτής, 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα πληρούντα τις 
διατάξεις της παραγράφου 2 μπορούν, με 
συμβόλαιο υπογραφόμενο πριν από τις 15 
Μαΐου 2014, να μεταβιβάσουν το 
δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων ενίσχυσης 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 σε 
ένα μόνο γεωργό υπό τον όρο ότι ο 
τελευταίος πληροί τις προϋποθέσεις που 
τάσσονται στο άρθρο 9.

3. Σε περίπτωση μεταβίβασης, 
περιλαμβανομένης της πώλησης, 
μίσθωσης ή κληρονομιάς της 
εκμετάλλευσής τους ή τμήματος αυτής, 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα πληρούντα τις 
διατάξεις της παραγράφου 2 μπορούν, με 
συμβόλαιο υπογραφόμενο πριν από τις 15 
Μαΐου 2014, να μεταβιβάσουν το 
δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων ενίσχυσης 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 σε 
έναν ή περισσότερους γεωργούς υπό τον 
όρο ότι οι τελευταίοι πληρούν τις 
προϋποθέσεις που τάσσονται στο άρθρο 9.

Or. en

Τροπολογία 1004
George Lyon, Phil Bennion

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση πώλησης ή μίσθωσης της 
εκμετάλλευσής τους ή τμήματος αυτής, 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα πληρούντα τις 
διατάξεις της παραγράφου 2 μπορούν, με 
συμβόλαιο υπογραφόμενο πριν από τις 15 
Μαΐου 2014, να μεταβιβάσουν το 
δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων ενίσχυσης 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 σε 
ένα μόνο γεωργό υπό τον όρο ότι ο 

3. Σε περίπτωση πώλησης, κατάτμησης, 
συγχώνευσης ή μίσθωσης της 
εκμετάλλευσής τους ή τμήματος αυτής, οι 
γεωργοί που πληρούν τις διατάξεις της 
παραγράφου 2 μπορούν, με συμβόλαιο 
υπογραφόμενο πριν από τις 15 Μαΐου 
2014, να μεταβιβάσουν το δικαίωμα λήψης 
δικαιωμάτων ενίσχυσης όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 σε έναν ή 
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τελευταίος πληροί τις προϋποθέσεις που 
τάσσονται στο άρθρο 9.

περισσότερους γεωργούς που 
παραλαμβάνουν την εκμετάλλευση ή 
μέρος αυτής υπό τον όρο ότι οι τελευταίοι 
πληρούν τις προϋποθέσεις που τάσσονται 
στο άρθρο 9.

Or. en

Τροπολογία 1005
Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση πώλησης ή μίσθωσης της 
εκμετάλλευσής τους ή τμήματος αυτής, 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα πληρούντα τις 
διατάξεις της παραγράφου 2 μπορούν, με 
συμβόλαιο υπογραφόμενο πριν από τις 15 
Μαΐου 2014, να μεταβιβάσουν το 
δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων ενίσχυσης 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 σε 
ένα μόνο γεωργό υπό τον όρο ότι ο 
τελευταίος πληροί τις προϋποθέσεις που 
τάσσονται στο άρθρο 9.

3. Σε περίπτωση πώλησης, κατάτμησης, 
συγχώνευσης ή μίσθωσης της 
εκμετάλλευσής τους ή τμήματος αυτής, τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα πληρούντα  τις 
διατάξεις της παραγράφου 2 μπορούν, με 
συμβόλαιο υπογραφόμενο πριν από τις 15 
Μαΐου 2014, να μεταβιβάσουν το 
δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων ενίσχυσης 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 σε 
έναν ή περισσότερους γεωργούς υπό τον 
όρο ότι οι τελευταίοι πληρούν τις 
προϋποθέσεις που τάσσονται στο άρθρο 9.

Or. en

Τροπολογία 1006
James Nicholson, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση πώλησης ή μίσθωσης της 
εκμετάλλευσής τους ή τμήματος αυτής, 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα πληρούντα τις 
διατάξεις της παραγράφου 2 μπορούν, με 
συμβόλαιο υπογραφόμενο πριν από τις 15 

3. Σε περίπτωση πώλησης ή μίσθωσης της 
εκμετάλλευσής τους ή τμήματος αυτής, τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα πληρούντα τις 
διατάξεις της παραγράφου 2 μπορούν, με 
συμβόλαιο υπογραφόμενο πριν από τις 15 
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Μαΐου 2014, να μεταβιβάσουν το 
δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων ενίσχυσης 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 σε 
ένα μόνο γεωργό υπό τον όρο ότι ο 
τελευταίος πληροί τις προϋποθέσεις που 
τάσσονται στο άρθρο 9.

Μαΐου 2014, να μεταβιβάσουν το 
δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων ενίσχυσης 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 εν 
όλω ή εν μέρει στον γεωργό που 
παραλαμβάνει υπό τον όρο ότι ο 
τελευταίος πληροί τις προϋποθέσεις που 
τάσσονται στο άρθρο 9.

Or. en

Τροπολογία 1007
James Nicholson, Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση πώλησης ή μίσθωσης της 
εκμετάλλευσής τους ή τμήματος αυτής, 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα πληρούντα τις 
διατάξεις της παραγράφου 2 μπορούν, με 
συμβόλαιο υπογραφόμενο πριν από τις 15 
Μαΐου 2014, να μεταβιβάσουν το 
δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων ενίσχυσης 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 σε 
ένα μόνο γεωργό υπό τον όρο ότι ο 
τελευταίος πληροί τις προϋποθέσεις που 
τάσσονται στο άρθρο 9.

3. Σε περίπτωση πώλησης ή μίσθωσης της 
εκμετάλλευσής τους ή τμήματος αυτής, τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα πληρούντα τις 
διατάξεις της παραγράφου 2 μπορούν, με 
συμβόλαιο υπογραφόμενο πριν από τις 15 
Μαΐου 2014, να μεταβιβάσουν το 
δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων ενίσχυσης 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 σε 
έναν ή περισσότερους γεωργούς υπό τον 
όρο ότι αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις 
που τάσσονται στο άρθρο 9.

Or. en

Τροπολογία 1008
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση πώλησης ή μίσθωσης της 
εκμετάλλευσής τους ή τμήματος αυτής, 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα πληρούντα τις 
διατάξεις της παραγράφου 2 μπορούν, με 

3. Σε περίπτωση πώλησης ή μίσθωσης της 
εκμετάλλευσής τους ή τμήματος αυτής, 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα πληρούντα τις 
διατάξεις της παραγράφου 2 πρέπει, με 
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συμβόλαιο υπογραφόμενο πριν από τις 15 
Μαΐου 2014, να μεταβιβάσουν το 
δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων ενίσχυσης 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 σε 
ένα μόνο γεωργό υπό τον όρο ότι ο 
τελευταίος πληροί τις προϋποθέσεις που 
τάσσονται στο άρθρο 9.

συμβόλαιο υπογραφόμενο πριν από τις 15 
Μαΐου 2014, να μεταβιβάσουν το 
δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων ενίσχυσης 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 σε 
ένα μόνο γεωργό υπό τον όρο ότι ο 
τελευταίος πληροί τις προϋποθέσεις που 
τάσσονται στο άρθρο 9.

Or. bg

Τροπολογία 1009
James Nicholson, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ή περιφέρειές τους που 
έχουν θεσπίσει το καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1782/2003, μπορεί να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν την κατανομή των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης όπως έχει στις 
31 Δεκεμβρίου 2013 ως τον αριθμό των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που διατίθενται 
προς ενεργοποίηση το 2014.

Or. en

Τροπολογία 1010
James Nicholson, Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί μπορούν να αποφασίσουν 
σχετικά με τον αριθμό επιλέξιμων 
εκταρίων που επιθυμούν να 
χρησιμοποιήσουν με σκοπό να θεσπίσουν 
δικαιώματα.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθίσταται σαφές ότι εναπόκειται στους γεωργούς να αποφασίσουν πόση γη θα 
χρησιμοποιήσουν για να θεσπίσουν δικαιώματα.

Τροπολογία 1011
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρά τις διατάξεις της προηγούμενης 
παραγράφου, τα κράτη ή οι 
θεσμοθετημένες περιφέρειες μπορούν, 
σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος 
κανονισμού, να περιορίζουν τον αριθμό 
των εκταρίων που λαμβάνονται υπόψη 
κατά την πρώτη διάθεση δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, με αντικειμενικά κριτήρια και 
μόνο εφόσον ο αριθμός των επιλέξιμων 
εκταρίων που προκύπτει από τη δήλωση 
η οποία προβλέπεται στο άρθρο 26, 
παράγραφος 1, σε ένα συγκεκριμένο 
κράτος μέλος ή περιφέρεια, υπερβαίνει 
κατά 20% τον μέσο όρο των εκταρίων 
που δηλώθηκαν στο ισχύον καθεστώς 
ενίσχυσης μεταξύ 2009 και 2011.
Ο περιορισμός αυτός εφαρμόζεται κατά 
προτεραιότητα στους νέους δικαιούχους 
της βασικής ενίσχυσης, εκτός των 
ηλικιακά νέων γεωργών που εντάσσονται 
στο καθεστώς ενίσχυσης, καθώς και 
στους γεωργούς που υπερβαίνουν το 
ποσοστό αυτό σε σχέση με τα εκτάρια 
που είχαν δηλώσει κατά την 
προαναφερθείσα περίοδο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Poner límite a las hectareas de nueva asignación de derechos de pago y favorecer la 
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correspondencia entre las hectareas pitencialmente elgibles utilizadas para el cálculo de la 
ayuda media por pais a efectos de una redistribución de recursos entre EEMM/regiones y de 
las hectareas o superficie sobre la que se va a efectuar la primera asignación de derechos de 
pago base. De lo contrario, en especial para el caso de los paises que vienen del régimen 
histórico, hay alto riesgo de que crezca el número de hectareas admisibles a declarar en 
2014 y de que se produzca una importante reducción del nivel medio de ayuda por hectarea.

Τροπολογία 1012
Liam Aylward, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ωστόσο τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίζουν τον αριθμό των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που χορηγούνται σε επί μέρους 
γεωργούς στον αριθμό των επιλέξιμων 
εκταρίων, κατά την έννοια του άρθρου 34 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
73/2009, που δήλωσε ο γεωργός ένα έτος 
αναφοράς, το 2009, 2010 ή 2011, το οποίο 
θα αποφασισθεί από το κράτος μέλος ή 
δηλώνει το 2014, όποιος είναι ο 
μικρότερος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να προληφθεί η κερδοσκοπία στην αγορά γαιών που θα μπορούσε να προέλθει από τον 
ορισμό έτους αναφοράς στο μέλλον, προτείνεται πρόσθετη ρήτρα στην τελευταία πρόταση του 
άρθρου 21.2 η οποία να επιτρέπει στα κράτη μέλη να περιορίσουν τον αριθμό δικαιωμάτων που 
χορηγούνται το 2014 στον αριθμό επιλέξιμων εκταρίων που έχουν δηλωθεί ένα παρελθόν έτος 
αναφοράς από τα έτη 2009, 2010 ή 2011, όποιος αριθμός είναι μικρότερος.

Τροπολογία 1013
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Στην περίπτωση κατάτμησης τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν 
τις διατάξεις της παραγράφου 2 μπορούν
με συμβόλαιο υπογραφόμενο πριν από τις 
15 Μαΐου 2014 να μεταβιβάσουν εν όλω ή 
εν μέρει το δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων 
ενίσχυσης στο οποίο παραπέμπει η 
παράγραφος 1 στους γεωργούς που 
διαχειρίζονται τις εκμεταλλεύσεις που 
απορρέουν από την κατάτμηση.

Or. en

Τροπολογία 1014
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Παρά τα οριζόμενα στην παράγραφο
2, στους αγρότες των τομέων της 
αγελαδοτροφίας, της γαλακτοκομίας ή 
των αιγοπροβάτων οι οποίοι δεν 
διαθέτουν επιλέξιμα εκτάρια το πρώτο 
έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης, διατίθενται ειδικά δικαιώματα 
αξίας ανάλογης της δραστηριότητας που 
ανέπτυξαν το 2011, χωρίς όμως το κάθε 
ειδικό δικαίωμα να υπερβαίνει τα 5.000 
ευρώ.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη εξαιρέσεις για ορισμένους παραγωγικούς προσανατολισμούς 
που δεν ταυτοποιούνται με ένα μοντέλο διάθεσης εκτάσεων αλλά είναι απολύτως 
συμπληρωματικοί και αναγκαίοι για τα διάφορα μοντέλα παραγωγής.
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Τροπολογία 1015
James Nicholson, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ένα κράτος μέλος μπορεί να 
αποφασίσει να ορίσει ένα ελάχιστο 
μέγεθος ανά εκμετάλλευση εκφραζόμενο 
σε επιλέξιμη γεωργική έκταση σύμφωνα 
με το άρθρο 25 παράγραφος 2 για το 
οποίο είναι δυνατόν να ζητηθεί ο 
καθορισμός δικαιωμάτων ενίσχυσης. 
Ωστόσο, το ελάχιστο μέγεθος δεν 
υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
πρώτο εδάφιο στοιχείο β) σε συνδυασμό 
με το άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερο 
εδάφιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη χρειάζεται να προστεθεί για να αποφευχθεί το σενάριο όπου χορηγούνται 
δικαιώματα που είναι κάτω από το ελάχιστο μέγεθος για το οποίο μπορεί κανείς να λάβει 
ενίσχυση.

Τροπολογία 1016
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Στην περίπτωση κατάτμησης τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν 
τις διατάξεις της παραγράφου 2 μπορούν 
με συμβόλαιο υπογραφόμενο πριν από τις 
15 Μαΐου 2014 να μεταβιβάσουν εν όλω ή 
εν μέρει το δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων 
ενίσχυσης στο οποίο παραπέμπει η 
παράγραφος 1 στους γεωργούς που 
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διαχειρίζονται τις εκμεταλλεύσεις που 
απορρέουν από την κατάτμηση.

Or. en

Τροπολογία 1017
Peter Jahr, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν το 
άρθρο 21 παράγραφος 2 εδάφια 1 και 2, 
καθώς και την παράγραφο 3.

Or. de

Τροπολογία 1018
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Ένα κράτος μέλος μπορεί να 
αποφασίσει να ορίσει ένα ελάχιστο 
μέγεθος ανά εκμετάλλευση εκφραζόμενο 
σε επιλέξιμη γεωργική έκταση σύμφωνα 
με το άρθρο 25 παράγραφος 2 για το 
οποίο είναι δυνατόν να ζητηθεί ο 
καθορισμός δικαιωμάτων ενίσχυσης. 
Ωστόσο, το ελάχιστο μέγεθος δεν 
υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
πρώτο εδάφιο στοιχείο β) σε συνδυασμό 
με το άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερο 
εδάφιο.

Or. en
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Τροπολογία 1019
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21α
Χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης στους 

νεοεισερχομένους γεωργούς
Κράτος μέλος ή περιφέρεια μπορεί, βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων και κατά 
τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ίση 
μεταχείριση μεταξύ γεωργών και να 
αποφεύγεται η στρέβλωση της αγοράς και 
του ανταγωνισμού, να χορηγεί 
δικαιώματα εντός της αξίας των εθνικών 
τους ανωτάτων ορίων σε γεωργούς που 
αρχίζουν τη γεωργική τους 
δραστηριότητα μετά την πρώτη 
χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης η 
οποία προβλέπεται από το άρθρο 21. Η 
αξία των ούτως χορηγουμένων 
δικαιωμάτων υπολογίζεται με βάση την 
εθνική ή περιφερειακή μέση αξία των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης το έτος της 
χορήγησης.

Or. en

Τροπολογία 1020
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε σχετικό έτος, η μοναδιαία 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
υπολογίζεται με τη διαίρεση του εθνικού 
ή περιφερειακού ανώτατου ορίου που 

διαγράφεται
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καθορίζεται δυνάμει των άρθρων 19 ή 20, 
κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής 
μείωσης που προβλέπεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1, δια του αριθμού των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται 
σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 
για το 2014.

Or. fr

Τροπολογία 1021
Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Roberts Zīle, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε σχετικό έτος, η μοναδιαία αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του εθνικού ή 
περιφερειακού ανώτατου ορίου που 
καθορίζεται δυνάμει των άρθρων 19 ή 20, 
κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής μείωσης 
που προβλέπεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1, δια του αριθμού των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται
σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 
για το 2014.

1. Για κάθε σχετικό έτος, η μοναδιαία αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του εθνικού ή του 
περιφερειακού ανώτατου ορίου που 
καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 19 ή 
20, κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής 
μείωσης που προβλέπεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1, δια του αριθμού των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που ζητούνται 
στις αιτήσεις υπαγωγής στο καθεστώς 
βασικής ενίσχυσης σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, περιλαμβανομένων 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
χορηγούνται από το εθνικό ή 
περιφερειακό απόθεμα σύμφωνα με το 
άρθρο 23. Ο αριθμός των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης εκφράζεται σε εκτάρια.

Or. en

Τροπολογία 1022
Juozas Imbrasas
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε σχετικό έτος, η μοναδιαία αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του εθνικού ή 
περιφερειακού ανώτατου ορίου που 
καθορίζεται δυνάμει των άρθρων 19 ή 20, 
κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής μείωσης 
που προβλέπεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1, δια του αριθμού των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται
σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 
για το 2014.

1. Για κάθε σχετικό έτος, η μοναδιαία αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του εθνικού ή του 
περιφερειακού ανώτατου ορίου που 
καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 19 ή 
20, κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής 
μείωσης που προβλέπεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1, δια του αριθμού των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που ζητούνται 
στις αιτήσεις υπαγωγής στο καθεστώς 
βασικής ενίσχυσης σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, περιλαμβανομένων 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
χορηγούνται από το εθνικό ή 
περιφερειακό απόθεμα σύμφωνα με το 
άρθρο 23. Ο αριθμός των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης εκφράζεται σε εκτάρια.

Or. en

Τροπολογία 1023
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε σχετικό έτος, η μοναδιαία αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του εθνικού ή 
περιφερειακού ανώτατου ορίου που 
καθορίζεται δυνάμει των άρθρων 19 ή 20, 
κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής μείωσης 
που προβλέπεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1, δια του αριθμού των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται
σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 
για το 2014.

1. Για κάθε σχετικό έτος, η μοναδιαία αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του εθνικού ή του 
περιφερειακού ανώτατου ορίου που 
καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 19 ή 
20, κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής 
μείωσης που προβλέπεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1, δια του αριθμού των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που δίδουν 
δικαίωμα στην ενίσχυση το δεδομένο 
έτος σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνουμε να θεσπισθεί κανόνας ότι το τελικό επίπεδο της αξίας δικαιωμάτων καθορίζεται 
διαιρώντας το διαθέσιμο ποσό μέγιστης συνολικής χρηματοδότησης δια του αριθμού των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που δίδουν δικαίωμα στην ενίσχυση το δεδομένο έτος. Σημαίνει ότι 
έκαστο έτος η μέγιστη συνολική χρηματοδότηση διαιρείται δια του αριθμού των δικαιωμάτων 
αφού διενεργηθούν οι έλεγχοι και μετά την επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας για τις ενισχύσεις 
από φορέα πληρωμών. Αυτή η λύση θα επιτρέπει πλήρη χρησιμοποίηση του ποσού μέγιστης 
συνολικής χρηματοδότησης.

Τροπολογία 1024
Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε σχετικό έτος, η μοναδιαία αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του εθνικού ή 
περιφερειακού ανώτατου ορίου που 
καθορίζεται δυνάμει των άρθρων 19 ή 20, 
κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής μείωσης 
που προβλέπεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1, δια του αριθμού των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται 
σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 
για το 2014.

1. Για κάθε σχετικό έτος, η μοναδιαία αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του εθνικού ή του 
περιφερειακού ανώτατου ορίου που 
καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 19 ή 
20, κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής 
μείωσης που προβλέπεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1, ή, κατά περίπτωση, το 
άρθρο 23 παράγραφος 2, διά του αριθμού 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
χορηγούνται ή υφίστανται το 2014 σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, 
περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που χορηγούνται από το εθνικό 
ή περιφερειακό απόθεμα σύμφωνα με το 
άρθρο 23.

Or. en

Τροπολογία 1025
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε σχετικό έτος, η μοναδιαία αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του εθνικού ή 
περιφερειακού ανώτατου ορίου που 
καθορίζεται δυνάμει των άρθρων 19 ή 20, 
κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής μείωσης 
που προβλέπεται στο άρθρο 23
παράγραφος 1, δια του αριθμού των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται 
σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 
για το 2014.

1. Για κάθε σχετικό έτος, η μοναδιαία αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του εθνικού ή του 
περιφερειακού ανώτατου ορίου που 
καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 19 ή 
20, κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής 
μείωσης που προβλέπεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1, διά του αριθμού των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται 
σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 
για το 2014, περιλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται 
από το εθνικό ή περιφερειακό απόθεμα 
σύμφωνα με το άρθρο 23.

Or. en

Τροπολογία 1026
Alfreds Rubiks

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε σχετικό έτος, η μοναδιαία αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του εθνικού ή 
περιφερειακού ανώτατου ορίου που 
καθορίζεται δυνάμει των άρθρων 19 ή 20, 
κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής μείωσης 
που προβλέπεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1, δια του αριθμού των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται
σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 
για το 2014. 

1. Για κάθε σχετικό έτος, η μοναδιαία αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του εθνικού ή 
περιφερειακού ανώτατου ορίου που 
καθορίζεται δυνάμει των άρθρων 19 ή 20, 
κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής μείωσης 
που προβλέπεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1, διά του αριθμού των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης μνεία των οποίων 
γίνεται σε εφαρμογή σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, περιλαμβανομένων 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης από εθνικά 
ή περιφερειακά αποθεματικά σύμφωνα με 
το άρθρο 23. Ο αριθμός των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης θεσπίζεται σε εκτάρια.

Or. lv
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Τροπολογία 1027
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε σχετικό έτος, η μοναδιαία αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του εθνικού ή 
περιφερειακού ανώτατου ορίου που 
καθορίζεται δυνάμει των άρθρων 19 ή 20, 
κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής μείωσης 
που προβλέπεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1, δια του αριθμού των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται 
σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 
για το 2014.

1. Για κάθε σχετικό έτος, η μέση 
μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης υπολογίζεται με τη διαίρεση του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που καθορίζεται δυνάμει των άρθρων 19 ή 
20, κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής 
μείωσης που προβλέπεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1, δια του αριθμού των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
ενεργοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο
25 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 1028
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε σχετικό έτος, η μοναδιαία αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του εθνικού ή 
περιφερειακού ανώτατου ορίου που 
καθορίζεται δυνάμει των άρθρων 19 ή 20, 
κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής μείωσης 
που προβλέπεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1, δια του αριθμού των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται 
σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2
για το 2014.

1. Για κάθε σχετικό έτος, η μέση
μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης υπολογίζεται με τη διαίρεση του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που καθορίζεται δυνάμει των άρθρων 19 ή
20, κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής 
μείωσης που προβλέπεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1, δια του αριθμού των 
ενερεγοποιημένων δυνάμει του άρθρου 25
παράγραφος 1 δικαιωμάτων ενίσχυσης.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι δημοσιονομικοί πόροι που διατίθενται για την βασική ενίσχυση οφέιλουν να διανέμονται στο 
σύνολό τους κάθε χρόνο προκειμένου να μην μένουν αχρησιμοποίητοι πόροι.

Τροπολογία 1029
Iratxe García Pérez, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε σχετικό έτος, η μοναδιαία αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του εθνικού ή 
περιφερειακού ανώτατου ορίου που 
καθορίζεται δυνάμει των άρθρων 19 ή 20, 
κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής μείωσης 
που προβλέπεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1, δια του αριθμού των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται 
σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 
για το 2014.

1. Για κάθε σχετικό έτος, η μοναδιαία αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του εθνικού ή 
περιφερειακού ανώτατου ορίου που 
καθορίζεται δυνάμει των άρθρων 19 ή 20, 
κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής μείωσης 
που προβλέπεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1, δια του αριθμού των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται 
το 2014 σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 
για το 2014 και ενεργοποιούνται κατά το 
εν λόγω έτος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για να ελαχιστοποιηθούν τα ενδεχόμενα δημιουργίας υπολοίπων και να βελτιστοποιηθεί η 
χρήση των πόρων, θα ήταν σκόπιμο να υπολογίζεται κάθε έτος η μοναδιαία αξία των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης με τη διαίρεση του ανώτατου ορίου δια του αριθμού των δικαιωμάτων 
που ενεργοποιούνται κατά το έτος αυτό.

Τροπολογία 1030
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε σχετικό έτος, η μοναδιαία αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του εθνικού ή 
περιφερειακού ανώτατου ορίου που 
καθορίζεται δυνάμει των άρθρων 19 ή 20, 
κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής μείωσης 
που προβλέπεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1, δια του αριθμού των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται 
σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 
για το 2014.

1. Για κάθε σχετικό έτος, η μοναδιαία αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του εθνικού ή 
περιφερειακού ανώτατου ορίου που 
καθορίζεται δυνάμει των άρθρων 19 ή 20, 
κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής μείωσης 
που προβλέπεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1, δια του αριθμού των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται 
το 2014 σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 
για το 2014, και ενεργοποιούνται κατά το 
εν λόγω έτος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για να ελαχιστοποιηθούν τα ενδεχόμενα δημιουργίας υπολοίπων και να βελτιστοποιηθεί η 
χρήση των πόρων, θα ήταν σκόπιμο να υπολογίζεται κάθε έτος η μοναδιαία αξία των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης με τη διαίρεση του ανώτατου ορίου δια του αριθμού των δικαιωμάτων 
που ενεργοποιούνται κατά το έτος αυτό. Με τον τρόπο αυτόν αποφεύγεται η ενδεχόμενη 
απώλεια πόρων που θα προέκυπτε σε ενδεχόμενη μείωση της συνολικής ενεργοποιημένης 
επιφάνειας σε έτη που έπονται του αρχικού.

Τροπολογία 1031
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε σχετικό έτος, η μοναδιαία αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του εθνικού ή 
περιφερειακού ανώτατου ορίου που 
καθορίζεται δυνάμει των άρθρων 19 ή 20, 
κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής μείωσης 
που προβλέπεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1, δια του αριθμού των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται 
σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο 

1. Για κάθε σχετικό έτος, η μοναδιαία αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του εθνικού ή 
περιφερειακού ανώτατου ορίου που 
καθορίζεται δυνάμει των άρθρων 19 ή 20, 
κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής μείωσης 
που προβλέπεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1, δια του αριθμού των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται 
σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο 
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σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2
για το 2014.

σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 
για το 2014.

Or. es

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκόπιμο να υπολογίζεται κάθε έτος η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης με 
τη διαίρεση του ανώτατου ορίου δια του αριθμού των δικαιωμάτων που ενεργοποιούνται κατά 
το έτος αυτό. Με τον τρόπο αυτόν αποφεύγεται η ενδεχόμενη απώλεια πόρων που θα προέκυπτε 
σε ενδεχόμενη μείωση σε επόμενα έτη της συνολικής ενεργοποιημένης επιφάνειας.

Τροπολογία 1032
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε σχετικό έτος, η μοναδιαία αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του εθνικού ή 
περιφερειακού ανώτατου ορίου που 
καθορίζεται δυνάμει των άρθρων 19 ή 20, 
κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής μείωσης 
που προβλέπεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1, δια του αριθμού των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται 
σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 
για το 2014.

1. Για κάθε σχετικό έτος, η μοναδιαία αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του εθνικού ή 
περιφερειακού ανώτατου ορίου που 
καθορίζεται δυνάμει των άρθρων 19 ή 20, 
κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής μείωσης 
που προβλέπεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1, μετά την αφαίρεση του 
ποσού που αντιστοιχεί στα ειδικά 
δικαιώματα τα οποία έχουν χορηγηθεί σε 
αγρότες που δεν διαθέτουν επιλέξιμα 
εκτάρια, σύμφωνα με τη νέα παράγραφο 
που ενσωματώθηκε με την τροπολογία 
αριθ. 12, δια του αριθμού των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται
σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 
για το 2014.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη εξαιρέσεις για ορισμένους παραγωγικούς προσανατολισμούς 
που δεν ταυτοποιούνται με ένα μοντέλο διάθεσης εκτάσεων αλλά είναι απολύτως 
συμπληρωματικοί και αναγκαίοι για τα διάφορα μοντέλα παραγωγής.
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Τροπολογία 1033
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε σχετικό έτος, η μοναδιαία αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του εθνικού ή 
περιφερειακού ανώτατου ορίου που 
καθορίζεται δυνάμει των άρθρων 19 ή 20, 
κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής μείωσης 
που προβλέπεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1, δια του αριθμού των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται 
σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 
για το 2014.

1. Για κάθε σχετικό έτος, η μοναδιαία αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
περιλαμβανομένων των ειδικών 
δικαιωμάτων, υπολογίζεται με τη διαίρεση 
του εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου 
ορίου που καθορίζεται δυνάμει των 
άρθρων 19 ή 20, κατόπιν εφαρμογής της 
γραμμικής μείωσης που προβλέπεται στο 
άρθρο 23 παράγραφος 1, δια του αριθμού 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
χορηγούνται σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 21 
παράγραφος 2 για το 2014.

Or. pt

Τροπολογία 1034
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν, 
με αντικειμενικά και αμερόληπτα 
κριτήρια και εντός του περιφερειακού 
ανώτατου ορίου του άρθρου 20 ή μέρους 
αυτού, διαφορετικές μοναδιαίες αξίες των 
προς χορήγηση στους γεωργούς 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 18:
α) για τα εκτάρια που προορίζονται για 
αρόσιμες καλλιέργειες κατά την 
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ορισθείσα ημερομηνία για τις αιτήσεις 
ενίσχυσης για το 2011 και/ή
β) για τα εκτάρια που προορίζονται για 
μόνιμους βοσκότοπους κατά την 
ορισθείσα ημερομηνία για τις αιτήσεις 
ενίσχυσης για το 2011 και/ή
γ) για τα εκτάρια που προορίζονται για 
πολυετείς καλλιέργειες κατά την 
ορισθείσα ημερομηνία για τις αιτήσεις 
ενίσχυσης για το 2011.

Or. it

Τροπολογία 1035
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν, 
με αντικειμενικά και αμερόληπτα 
κριτήρια και εντός του περιφερειακού 
ανώτατου ορίου του άρθρου 20 ή μέρους 
αυτού, διαφορετικές μοναδιαίες αξίες των 
προς χορήγηση στους γεωργούς 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 18:
α) για τα εκτάρια που προορίζονται για 
αρόσιμες καλλιέργειες κατά την 
ορισθείσα ημερομηνία για τις αιτήσεις 
ενίσχυσης για το 2011 και/ή
β) για τα εκτάρια που προορίζονται για 
μόνιμους βοσκότοπους κατά την 
ορισθείσα ημερομηνία για τις αιτήσεις 
ενίσχυσης για το 2011 και/ή
γ) για τα εκτάρια που προορίζονται για 
πολυετείς καλλιέργειες κατά την 
ορισθείσα ημερομηνία για τις αιτήσεις 
ενίσχυσης για το 2011.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Για μια πιο στοχευμένη εισοδηματική ενίσχυση, τα κράτη μέλη μπορούν να διαφοροποιούν τα 
δικαιώματα ενίσχυσης με βάση τις αγροτικές εκτάσεις που που καταγράφηκαν το 2011 ως 
μόνιμος βοσκότοπος και/ή πολυετείς καλλιέργειες και/ή αρόσιμες καλλιέργειες. Η δυνατότητα 
αυτή προβλέπεται από το άρθρο 49 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και έχει θεωρηθεί 
συμβατή με την ενιαία ΚΟΑ.

Τροπολογία 1036
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίζουν, βάσει αντικειμενικών και μη 
μεροληπτικών κριτηρίων, εντός του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που προσδιορίζεται σύμφωνα με τα 
άρθρα 19 ή 20 ή σε μέρος αυτού, τις 
διάφορες μοναδιαίες αξίες των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης:
α) ανά εκτάριο αρόσιμης γης, ή
β) ανά εκτάριο μόνιμης καλλιέργειας και 
άλλης επιλέξιμης εξομοιώσιμης προς 
αυτό έκτασης, ή
γ) ανά εκτάριο μόνιμου βοσκοτόπου και 
άλλης επιλέξιμης εξομοιώσιμης προς 
αυτό έκτασης.
Τα κράτη μέλη που θα προτιμήσουν το 
μοντέλο αυτό θα πρέπει να το 
ανακοινώσουν στην Επιτροπή το 
αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Or. es

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, πρέπει να προβλέπεται η 
δυνατότητα, όπως συμβαίνει σήμερα στο περιφερειακό μοντέλο του ΚΕΕ, να υπολογίζονται 
διαφορετικές αξίες αναλόγως της χρήσης της έκτασης, κάνοντας διάκριση ανάμεσα στην 
αρόσιμη γη και τους μόνιμους βοσκοτόπους, αν και πιστεύουμε ότι θα πρέπει επίσης να υπάρχει 
διάκριση για τις μόνιμες καλλιέργειες.
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Τροπολογία 1037
Milan Zver

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Όταν εφαρμόζουν την παράγραφο 1 
τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν με 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια 
και εντός του εθνικού ή του 
περιφερειακού ανώτατου ορίου που 
θεσπίζεται δυνάμει του άρθρου 19 ή 20 ή 
μέρους αυτού, διαφορετικές μοναδιαίες 
αξίες των προς χορήγηση στους γεωργούς 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στα οποία 
παραπέμπουν τα άρθρα 19 ή 20:
α) για εκτάρια που καλύπτονται από 
βοσκοτόπους την ημερομηνία που 
ορίζεται για τις αιτήσεις στρεμματικής 
ενίσχυσης για το 2014 και για κάθε άλλο 
επιλέξιμο εκτάριο, ή
β) για εκτάρια που καλύπτονται από 
μόνιμο βοσκότοπο την ημερομηνία που 
ορίζεται για τις αιτήσεις στρεμματικής 
ενίσχυσης για το 2014 και για κάθε άλλο 
επιλέξιμο εκτάριο.

Or. en

Τροπολογία 1038
Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη έχουν κατά περίπτωση 
τη δυνατότητα, σύμφωνα με 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, 
να εφαρμόζουν διαφοροποιημένα 
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κριτήρια, όπως εκτάσεις εκτατικής και 
εντατικής καλλιέργειας, για τον 
προσδιορισμό των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που κατανέμονται σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει κατά βάση η δυνατότητα διαφοροποίησης μεταξύ περιοχών με 
διαφορετική αποδοτικότητα (αρόσιμη γη και βοσκότοποι εντατικής χρήσης) και χορήγησης 
ενισχύσεων διαφορετικού ύψους.

Τροπολογία 1039
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά τον καθορισμό της αξίας των 
δικαιωμάτων της προηγουμένης 
παραγράφου, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίζουν διαφορετικές μοναδιαίες 
αξίες των προς χορήγηση στους γεωργούς 
δικαιωμάτων ενίσχυσης για τα εκτάρια 
που προορίζονται για: καλλιέργεια 
χορτονομής, πολυετείς καλλιέργειες και 
φυτώρια, αρόσιμες καλλιέργειες, ρύζι, 
οιαδήποτε άλλη επιλέξιμη έκταση κατά 
την ορισθείσα ημερομηνία για την 
υποβολή των αιτήσεων κατά το πρώτο 
έτος εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.

Or. it

Τροπολογία 1040
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το ποσό αμέσων ενισχύσεων για 
γεωργούς η γεωργική δραστηριότητα των 
οποίων καλύπτεται από τα εδάφια 2 και 3 
του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο γ) 
θα υπολογίζεται ως το 1/4 του ποσού της 
μέσης τιμής αμέσων ενισχύσεων.

Or. en

Τροπολογία 1041
James Nicholson, Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 40% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, 
κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής 
μείωσης που προβλέπεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1042
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 40% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, 
κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής 
μείωσης που προβλέπεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1043
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 40% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σύμφωνα με το εθνικό 
ή περιφερειακό ανώτατο όριο που 
θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανά εκτάριο στήριξη πρέπει να συνεχίσει να αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών 
μελών, αντικατοπτρίζοντας ούτως διαφορές στα επί μέρους είδη γεωργικής δραστηριότητας.
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Τροπολογία 1044
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 40% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 5% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.
Τα κράτη μέλη μπορούν σταδιακά να 
καταργήσουν ενισχύσεις που βασίζονται 
σε ειδικά δικαιώματα που έχουν οι 
σχετικοί γεωργοί το 2013.

Or. en

Τροπολογία 1045
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 40% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
περιλαμβανομένων των ειδικών 
δικαιωμάτων, που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 σε ποσό που αντιστοιχεί σε 
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που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

τουλάχιστον 10% του εθνικού ή 
περιφερειακού ανώτατου ορίου που 
θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 1046
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 40% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
περιλαμβανομένων και ειδικών 
δικαιωμάτων, που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 σε ποσό που αντιστοιχεί σε 
τουλάχιστον 10% του εθνικού ή 
περιφερειακού ανώτατου ορίου που 
θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

Or. pt

Τροπολογία 1047
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
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73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 40% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 10% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής μεταβατική περίοδος ώστε η μετάβαση από τις παραδοσιακές 
αναφορές στο νέο σύστημα ενίσχυσης να μην προκαλέσει υπερβολικά απότομες μεταβολές στις 
σχέσεις μεταξύ των διαφόρων παραγωγικών τομέων.

Τροπολογία 1048
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 40% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο α) σε ποσό 
που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 10% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η ανακατανομή των πόρων μεταξύ των δικαιούχων και των τομέων, που επιβάλλεται με το νέο 
σύστημα ενισχύσεων, μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο και να προκαλέσει στρεβλώσεις, 
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πράγμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με μεγάλη προσοχή. Για τον λόγο αυτόν είναι αναγκαία η 
χρήση των ευρύτερων δυνατών προθεσμιών και μια μεγαλύτερη ευελιξία στα μέσα που 
προβλέπονται για τη μεταβατική περίοδο.

Τροπολογία 1049
George Lyon, Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 40% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 10% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα σημαντικό στοιχείο της μετάβασης στο νέο καθεστώς είναι να αφήνεται ευελιξία στα κράτη 
μέλη να προσαρμόζουν τον ρυθμό αλλαγής στις ιδιαίτερες συνθήκες τους. Δεδομένου ότι η 
φιλοπεριβαλλοντική συνιστώσα ήδη έχει ως αποτέλεσμα την άμβλυνση διαφορών των 
ενισχύσεων, η πρόταση της Επιτροπής στην παρούσα παράγραφο είναι υπέρμετρα υψηλή.

Τροπολογία 1050
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
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73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 40% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 10% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

Or. es

Αιτιολόγηση

Χρήση των ευρύτερων δυνατών προθεσμιών και μια μεγαλύτερη ευελιξία στα μέσα που 
προβλέπονται για τη μεταβατική περίοδο Είναι σκόπιμο να ζητηθεί ο υπολογισμός της 
μοναδιαίας αξίας των αρχικών δικαιωμάτων να γίνεται με σημείο εκκίνησης το 90% της 
παραδοσιακής ατομικής ενίσχυσης, και να χρησιμοποιείται μόνο το 10% του ανωτάτου ορίου 
για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης.

Τροπολογία 1051
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 40% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 10% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μείωση 40 % της αξίας των δικαιωμάτων ενισχύσεων βάσει ιστορικών αναφορών θα είχε 
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δραματικό αντίκτυπο στα εισοδήματα πολλών γεωργών.  Προστιθέμενη στο 30% που 
σχεδιάζεται για τη φιλοπεριβαλλοντική συνιστώσα, η μείωση 40% της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης θα είχε αποτέλεσμα την κατά 58 % ελάττωση της βάσης υπολογισμού των 
δικαιωμάτων ενισχύσεων.

Τροπολογία 1052
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 40% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 10% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

Or. it

Τροπολογία 1053
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 40% του 

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 10% του 
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εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να σχεδιαστεί μια βραδύτερη μεταβατική περίοδος, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
πράσινο στοιχείο της ενίσχυσης είναι ένα κατ' αποκοπήν ποσό. Από την άποψη αυτή, είναι 
σκόπιμο να ζητηθεί ο υπολογισμός της μοναδιαίας αξίας των αρχικών δικαιωμάτων να γίνεται 
με σημείο εκκίνησης το 90% της παραδοσιακής ατομικής ενίσχυσης, και να χρησιμοποιείται 
μόνο το 10% του ανωτάτου ορίου για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης.

Τροπολογία 1054
James Nicholson, Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 40% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 15% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 1055
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 40% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 15% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 1056
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 40% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, 
κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής 
μείωσης που προβλέπεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν ότι η μείωση της στήριξης 
που λαμβάνει ένας γεωργός δεν θα 
υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο, 
καθορισμένο στο 20%, στην περίοδο
2014-2020, με την επιφύλαξη των 
αγοραπωλησιών που θα 
πραγματοποιηθούν από τον γεωργό την 
περίοδο αυτή. Η εν λόγω μείωση της 
στήριξης υπολογίζεται συγκρίνοντας 
αφενός την αξία του συνόλου των 
δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που 
κατέχει ένας γεωργός στις 31 Δεκεμβρίου 
2013 ή, κατά περίπτωση, τη στήριξη που 
λαμβάνει ο εν λόγω γεωργός στο 
οικονομικό έτος 2013 στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 73/2009, και 
αφετέρου την αξία των χορηγούμενων σε 
αυτόν τον γεωργό δικαιωμάτων ενίσχυσης 
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στις 31 Δεκεμβρίου 2020, στην οποία 
προστίθεται ποσό υπολογιζόμενο 
σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 2, 
ανεξαρτήτως του αν ο γεωργός πληροί ή 
όχι τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Or. fr

Τροπολογία 1057
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 40% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, 
κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής 
μείωσης που προβλέπεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1.

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν την 
μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης βάσει αντικειμενικών και 
αμερόληπτων κριτηρίων. Μπορούν 
συγκεκριμένα να προσαυξήσουν την αξία 
των πρώτων δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
χορηγήθηκαν ή να διαφοροποιήσουν την 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
αναλόγως του αν πρόκειται για αρόσιμη 
γη, μόνιμους βοσκοτόπους ή μόνιμες 
καλλιέργειες. 

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
ότι η μείωση της στήριξης που λαμβάνει 
ένας γεωργός δεν θα υπερβαίνει ένα 
ορισμένο όριο, καθορισμένο στο 20%, 
στην μελλοντική περίοδο, με την 
επιφύλαξη των αγοραπωλησιών που θα 
πραγματοποιηθούν από τον γεωργό την 
περίοδο αυτή. Η εν λόγω μείωση της 
στήριξης υπολογίζεται συγκρίνοντας, 
αφενός, την αξία του συνόλου των 
δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που 
κατέχει ένας γεωργός στις 31 Δεκεμβρίου
2013 ή, κατά περίπτωση, τη στήριξη που 
λαμβάνει ο εν λόγω γεωργός στο 
οικονομικό έτος 2013 στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, σύμφωνα 
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με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 73/2009, και, 
αφετέρου, την αξία των χορηγούμενων σε 
αυτόν τον γεωργό δικαιωμάτων ενίσχυσης
στις 31 Δεκεμβρίου 2020, στην οποία 
προστίθεται ποσό υπολογιζόμενο 
σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 2, 
ανεξαρτήτως του αν ο γεωργός πληροί ή 
όχι τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Or. fr

Τροπολογία 1058
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 40% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

Or. it

Τροπολογία 1059
Alfreds Rubiks

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 40% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1. 

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

Or. lv

Τροπολογία 1060
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 40% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

Or. es

Τροπολογία 1061
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 40% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 30% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

Or. it

Τροπολογία 1062
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 40% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν 
τον υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 40% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

Or. en
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Τροπολογία 1063
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 40% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν 
τον υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 40% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 1064
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον 
υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 40% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν 
τον υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 σε ποσό που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 40% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν 
εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

Or. en
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Τροπολογία 1065
Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
2 του παρόντος άρθρου τα κράτη μέλη ή 
οι περιφέρειες που έχουν θεσπίσει 
σταθερό μητρώο όλων των επιλέξιμων 
για άμεσες ενισχύσεις γαιών οι οποίες 
δηλώνονται ως τέτοιες σε αιτήσεις που 
υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 74 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΧΧΧ (ΗΖ) για το έτος αξιώσεων 2014 
(εφεξής «επιλέξιμα εκτάρια»), μπορούν 
να μειώνουν ετησίως την αξία μονάδας 
των δικαιωμάτων ενισχύσεων ώστε η 
αξία όλων των δικαιωμάτων να καταστεί 
μηδενική το έτος στο οποίο παραπέμπει η 
παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου. 
Οσάκις υλοποιείται αυτή η παρέκκλιση 
τα κράτη μέλη ή περιφέρειες προβαίνουν 
στην καταβολή πρόσθετων ενισχύσεων 
στους γεωργούς που αντιστοιχούν στην 
έκταση επιλέξιμων εκταρίων που έχουν 
δηλωθεί επί το εθνικό ή το περιφερειακό 
ανώτατο όριο που θεσπίζεται δυνάμει του 
άρθρου 19 ή 20 μετά την εφαρμογή της 
γραμμικής μείωσης που προβλέπεται στο 
άρθρο 23 παράγραφος 1 διά του αριθμού 
των επιλέξιμων εκταρίων στο κράτος 
μέλος ή την περιφέρεια.

Or. en

Τροπολογία 1066
James Nicholson, Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τη 
δυνατότητα που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 χρησιμοποιούν το μέρος του 
ανώτατου ορίου που απομένει μετά την 
εφαρμογή της εν λόγω παραγράφου για 
την αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε περιπτώσεις που η συνολική 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
κατέχει γεωργός στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
2 είναι χαμηλότερη από τη συνολική αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
δικαιωμάτων τα οποία είχε στις 31 
Δεκεμβρίου 2013 στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009. 
Προς αυτόν το σκοπό, η εθνική ή 
περιφερειακή μοναδιαία αξία κάθε 
δικαιώματος ενίσχυσης του οικείου 
γεωργού αυξάνεται με μερίδιο της 
διαφοράς μεταξύ της συνολικής αξίας 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
2 και της συνολικής αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
δικαιωμάτων τα οποία κατέχει ο γεωργός 
στις 31 Δεκεμβρίου 2013 στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

διαγράφεται

Για τον υπολογισμό της αύξησης, ένα 
κράτος μέλος μπορεί να λάβει επίσης 
υπόψη τη στήριξη που χορηγείται το 
ημερολογιακό έτος 2013 δυνάμει του 
άρθρου 52, του άρθρου 53 παράγραφος 1 
και του άρθρου 68 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 
υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το κράτος 
μέλος έχει αποφασίσει να μην εφαρμόσει 
την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη 
δυνάμει του τίτλου IV του παρόντος 
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κανονισμού στους αντίστοιχους τομείς.
Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, 
ένας γεωργός θεωρείται ότι κατέχει 
δικαιώματα ενίσχυσης στις 31 
Δεκεμβρίου 2013 όταν κατά την 
ημερομηνία αυτή του έχουν χορηγηθεί ή 
μεταβιβασθεί οριστικώς δικαιώματα 
ενίσχυσης.

Or. en

Τροπολογία 1067
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τη 
δυνατότητα που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 χρησιμοποιούν το μέρος του 
ανώτατου ορίου που απομένει μετά την 
εφαρμογή της εν λόγω παραγράφου για 
την αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε περιπτώσεις που η συνολική 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
κατέχει γεωργός στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
2 είναι χαμηλότερη από τη συνολική αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
δικαιωμάτων τα οποία είχε στις 31 
Δεκεμβρίου 2013 στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009. 
Προς αυτόν το σκοπό, η εθνική ή 
περιφερειακή μοναδιαία αξία κάθε 
δικαιώματος ενίσχυσης του οικείου 
γεωργού αυξάνεται με μερίδιο της 
διαφοράς μεταξύ της συνολικής αξίας 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 

διαγράφεται
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2 και της συνολικής αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
δικαιωμάτων τα οποία κατέχει ο γεωργός 
στις 31 Δεκεμβρίου 2013 στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009.
Για τον υπολογισμό της αύξησης, ένα 
κράτος μέλος μπορεί να λάβει επίσης 
υπόψη τη στήριξη που χορηγείται το 
ημερολογιακό έτος 2013 δυνάμει του 
άρθρου 52, του άρθρου 53 παράγραφος 1 
και του άρθρου 68 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 
υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το κράτος 
μέλος έχει αποφασίσει να μην εφαρμόσει 
την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη 
δυνάμει του τίτλου IV του παρόντος 
κανονισμού στους αντίστοιχους τομείς.
Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, 
ένας γεωργός θεωρείται ότι κατέχει 
δικαιώματα ενίσχυσης στις 31 
Δεκεμβρίου 2013 όταν κατά την 
ημερομηνία αυτή του έχουν χορηγηθεί ή 
μεταβιβασθεί οριστικώς δικαιώματα 
ενίσχυσης.

Or. en

Τροπολογία 1068
Diane Dodds, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τη 
δυνατότητα που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 χρησιμοποιούν το μέρος του 
ανώτατου ορίου που απομένει μετά την 
εφαρμογή της εν λόγω παραγράφου για 
την αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε περιπτώσεις που η συνολική 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 

διαγράφεται
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κατέχει γεωργός στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
2 είναι χαμηλότερη από τη συνολική αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
δικαιωμάτων τα οποία είχε στις 31 
Δεκεμβρίου 2013 στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009. 
Προς αυτόν το σκοπό, η εθνική ή 
περιφερειακή μοναδιαία αξία κάθε 
δικαιώματος ενίσχυσης του οικείου 
γεωργού αυξάνεται με μερίδιο της 
διαφοράς μεταξύ της συνολικής αξίας 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
2 και της συνολικής αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
δικαιωμάτων τα οποία κατέχει ο γεωργός 
στις 31 Δεκεμβρίου 2013 στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Or. en

Τροπολογία 1069
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τη 
δυνατότητα που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 χρησιμοποιούν το μέρος του 
ανώτατου ορίου που απομένει μετά την 
εφαρμογή της εν λόγω παραγράφου για 
την αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε περιπτώσεις που η συνολική 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
κατέχει γεωργός στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 

3. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τη 
δυνατότητα που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2, μπορούν να χρησιμοποιούν 
το μέρος του ανώτατου ορίου που 
απομένει μετά την εφαρμογή της εν λόγω 
παραγράφου για την αύξηση της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης σε περιπτώσεις 
που η συνολική αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που κατέχει γεωργός στο 
πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
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υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
2 είναι χαμηλότερη από τη συνολική αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
δικαιωμάτων τα οποία είχε στις 31 
Δεκεμβρίου 2013 στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009. 
Προς αυτόν το σκοπό, η εθνική ή 
περιφερειακή μοναδιαία αξία κάθε 
δικαιώματος ενίσχυσης του οικείου 
γεωργού αυξάνεται με μερίδιο της 
διαφοράς μεταξύ της συνολικής αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
2 και της συνολικής αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
δικαιωμάτων τα οποία κατέχει ο γεωργός 
στις 31 Δεκεμβρίου 2013 στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

ενίσχυσης που υπολογίζεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 είναι χαμηλότερη από τη 
συνολική αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
δικαιωμάτων τα οποία είχε στις 31 
Δεκεμβρίου 2013 στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009. 
Προς αυτόν το σκοπό, η εθνική ή 
περιφερειακή μοναδιαία αξία κάθε 
δικαιώματος ενίσχυσης του οικείου 
γεωργού μπορεί να αυξάνεται με μερίδιο 
της διαφοράς μεταξύ της συνολικής αξίας 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
2 και της συνολικής αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
δικαιωμάτων τα οποία κατέχει ο γεωργός 
στις 31 Δεκεμβρίου 2013 στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανά εκτάριο στήριξη πρέπει να συνεχίσει να αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών 
μελών, αντικατοπτρίζοντας ούτως διαφορές στα επί μέρους είδη γεωργικής δραστηριότητας.

Τροπολογία 1070
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, Salvatore 
Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τη 
δυνατότητα που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 χρησιμοποιούν το μέρος του 
ανώτατου ορίου που απομένει μετά την 

3. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τη 
δυνατότητα που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 χρησιμοποιούν το μέρος του 
ανώτατου ορίου που απομένει μετά την 
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εφαρμογή της εν λόγω παραγράφου για 
την αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε περιπτώσεις που η συνολική 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
κατέχει γεωργός στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
2 είναι χαμηλότερη από τη συνολική αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
δικαιωμάτων τα οποία είχε στις 31 
Δεκεμβρίου 2013 στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009.
Προς αυτόν το σκοπό, η εθνική ή 
περιφερειακή μοναδιαία αξία κάθε 
δικαιώματος ενίσχυσης του οικείου 
γεωργού αυξάνεται με μερίδιο της 
διαφοράς μεταξύ της συνολικής αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
2 και της συνολικής αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
δικαιωμάτων τα οποία κατέχει ο γεωργός 
στις 31 Δεκεμβρίου 2013 στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

εφαρμογή της εν λόγω παραγράφου για 
την αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε περιπτώσεις που η συνολική
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
κατέχει γεωργός στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
2 είναι χαμηλότερη από τη συνολική αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
δικαιωμάτων τα οποία ενεργοποιήθηκαν 
από τον γεωργό το 2013 στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009.
Προς αυτόν το σκοπό, η εθνική ή 
περιφερειακή μοναδιαία αξία κάθε 
δικαιώματος ενίσχυσης του οικείου 
γεωργού αυξάνεται με μερίδιο της 
διαφοράς μεταξύ της συνολικής αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
2 και της συνολικής αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
δικαιωμάτων τα οποία ενεργοποιήθηκαν 
από τον γεωργό το 2013 στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Or. it

Τροπολογία 1071
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τη 
δυνατότητα που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 χρησιμοποιούν το μέρος του 
ανώτατου ορίου που απομένει μετά την 
εφαρμογή της εν λόγω παραγράφου για 
την αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων 

3. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τη 
δυνατότητα που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 χρησιμοποιούν το μέρος του 
ανώτατου ορίου που απομένει μετά την 
εφαρμογή της εν λόγω παραγράφου για 
την αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων 
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ενίσχυσης σε περιπτώσεις που η συνολική 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
κατέχει γεωργός στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο
2 είναι χαμηλότερη από τη συνολική αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
δικαιωμάτων τα οποία είχε στις 31 
Δεκεμβρίου 2013 στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009. 
Προς αυτόν το σκοπό, η εθνική ή 
περιφερειακή μοναδιαία αξία κάθε 
δικαιώματος ενίσχυσης του οικείου 
γεωργού αυξάνεται με μερίδιο της 
διαφοράς μεταξύ της συνολικής αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο
2 και της συνολικής αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
δικαιωμάτων τα οποία κατέχει ο γεωργός 
στις 31 Δεκεμβρίου 2013 στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

ενίσχυσης σε περιπτώσεις που η συνολική 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
κατέχει γεωργός στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
2 είναι χαμηλότερη από τη συνολική αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
δικαιωμάτων για τα οποία είχε ζητήσει την 
ενεργοποίηση το 2013 στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009. 
Προς αυτόν το σκοπό, η εθνική ή 
περιφερειακή μοναδιαία αξία κάθε 
δικαιώματος ενίσχυσης του οικείου 
γεωργού αυξάνεται με μερίδιο της 
διαφοράς μεταξύ της συνολικής αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
2 και της συνολικής αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
δικαιωμάτων τα οποία ενεργοποίησε ο 
γεωργός το 2013 στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η σύγκλιση εφαρμόζεται στον γεωργό που ενεργοποίησε τα δικαιώματα το 2013. Ενδέχεται να 
υπάρξει διαφορά μεταξύ του γεωργού που ενεργοποίησε τα δικαιώματα το 2013 και των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που κατέχουν τα δικαιώματα στις 31 Δεκεμβρίου 2013. 

Τροπολογία 1072
James Nicholson, Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τη 
δυνατότητα που προβλέπεται στην 

3. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τη 
δυνατότητα που προβλέπεται στην 
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παράγραφο 2 χρησιμοποιούν το μέρος του 
ανώτατου ορίου που απομένει μετά την 
εφαρμογή της εν λόγω παραγράφου για 
την αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε περιπτώσεις που η συνολική 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
κατέχει γεωργός στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
2 είναι χαμηλότερη από τη συνολική αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
δικαιωμάτων τα οποία είχε στις 31 
Δεκεμβρίου 2013 στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009. 
Προς αυτόν το σκοπό, η εθνική ή 
περιφερειακή μοναδιαία αξία κάθε 
δικαιώματος ενίσχυσης του οικείου 
γεωργού αυξάνεται με μερίδιο της 
διαφοράς μεταξύ της συνολικής αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
2 και της συνολικής αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
δικαιωμάτων τα οποία κατέχει ο γεωργός 
στις 31 Δεκεμβρίου 2013 στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

παράγραφο 2 χρησιμοποιούν το μέρος του 
ανώτατου ορίου που απομένει μετά την 
εφαρμογή της εν λόγω παραγράφου για 
την αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε περιπτώσεις που η συνολική 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
κατέχει γεωργός στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
2 είναι χαμηλότερη από τη συνολική αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
δικαιωμάτων τα οποία είχε στις 31 
Δεκεμβρίου 2013 στο πλαίσιο του 
ισχύοντος καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009. Προς αυτόν το σκοπό, η εθνική ή 
περιφερειακή μοναδιαία αξία κάθε 
δικαιώματος ενίσχυσης του οικείου 
γεωργού αυξάνεται με μερίδιο της 
διαφοράς μεταξύ της συνολικής αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του 
νέου καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
2 και της συνολικής αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
δικαιωμάτων τα οποία κατέχει ο γεωργός 
στις 31 Δεκεμβρίου 2013 στο πλαίσιο του 
ισχύοντος καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009.

Or. en

Τροπολογία 1073
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τη 
δυνατότητα που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 χρησιμοποιούν το μέρος του 

3. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τη 
δυνατότητα που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 χρησιμοποιούν το μέρος του 
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ανώτατου ορίου που απομένει μετά την 
εφαρμογή της εν λόγω παραγράφου για 
την αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε περιπτώσεις που η συνολική 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
κατέχει γεωργός στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
2 είναι χαμηλότερη από τη συνολική αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
δικαιωμάτων τα οποία είχε στις 31 
Δεκεμβρίου 2013 στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009. 
Προς αυτόν το σκοπό, η εθνική ή 
περιφερειακή μοναδιαία αξία κάθε 
δικαιώματος ενίσχυσης του οικείου 
γεωργού αυξάνεται με μερίδιο της 
διαφοράς μεταξύ της συνολικής αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
2 και της συνολικής αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
δικαιωμάτων τα οποία κατέχει ο γεωργός 
στις 31 Δεκεμβρίου 2013 στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

ανώτατου ορίου που απομένει μετά την 
εφαρμογή της εν λόγω παραγράφου για 
την αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε περιπτώσεις που η συνολική 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
κατέχει γεωργός στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
2 είναι χαμηλότερη από τη συνολική αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
δικαιωμάτων τα οποία είχε στις 31 
Δεκεμβρίου 2013 στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009. 
Προς αυτόν το σκοπό, η εθνική ή 
περιφερειακή μοναδιαία αξία κάθε 
δικαιώματος ενίσχυσης του οικείου 
γεωργού αυξάνεται με μερίδιο της 
διαφοράς μεταξύ της συνολικής αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
2 και της συνολικής αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
δικαιωμάτων τα οποία κατέχει ο γεωργός 
στις 31 Δεκεμβρίου 2013 στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009. Η 
δυνατότητα αυτή πρέπει να συμπεριλάβει 
και τους μικρούς γεωργούς, δεδομένου 
ότι η δραστηριότητά τους είναι επωφελής 
για το περιβάλλον.

Or. ro

Τροπολογία 1074
Diane Dodds, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, εάν κρίνεται σκόπιμο σε 
επίπεδο περιφερειών, αποφασίζουν 
σχετικά με τις κατ’ έτος τροποποιήσεις 
που θα επέρχονται στα δικαιώματα.

Or. en

Τροπολογία 1075
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, εάν κρίνεται σκόπιμο σε 
επίπεδο περιφερειών, αποφασίζουν 
σχετικά με τις κατ’ έτος τροποποιήσεις 
που θα επέρχονται στα δικαιώματα.

Or. en

Τροπολογία 1076
Carlo Fidanza

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν τα 
κατώτατα όρια των εθνικών ανωτάτων 
ορίων του άρθρου 33 παράγραφος 1 
προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα σε 
επιλεγμένους δικαιούχους σε εθνικό 
επίπεδο, στο πλαίσιο του ορισμού των 
ενεργών γεωργών, με βάση αντικειμενικά 
και αμερόληπτα κριτήρια. Η απόφαση 
αυτή κοινοποιείται στην Επιτροπή πριν 
από την 1η Αυγούστου 2013.
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Or. it

Τροπολογία 1077
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 - δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον υπολογισμό της αύξησης, ένα 
κράτος μέλος μπορεί να λάβει επίσης 
υπόψη τη στήριξη που χορηγείται το 
ημερολογιακό έτος 2013 δυνάμει του 
άρθρου 52, του άρθρου 53 παράγραφος 1 
και του άρθρου 68 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 
υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το κράτος 
μέλος έχει αποφασίσει να μην εφαρμόσει 
την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη 
δυνάμει του τίτλου IV του παρόντος 
κανονισμού στους αντίστοιχους τομείς.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1078
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 - δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον υπολογισμό της αύξησης, ένα 
κράτος μέλος μπορεί να λάβει επίσης 
υπόψη τη στήριξη που χορηγείται το 
ημερολογιακό έτος 2013 δυνάμει του 
άρθρου 52, του άρθρου 53 παράγραφος 1 
και του άρθρου 68 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 υπό 
την προϋπόθεση ότι αυτό το κράτος μέλος 
έχει αποφασίσει να μην εφαρμόσει την 
προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη δυνάμει 
του τίτλου IV του παρόντος κανονισμού 

Για τον υπολογισμό της αύξησης, ένα
κράτος μέλος μπορεί να λάβει επίσης 
υπόψη τη στήριξη που χορηγείται το 
ημερολογιακό έτος 2013 δυνάμει του 
άρθρου 52, του άρθρου 53 παράγραφος 1,
του άρθρου 68 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
και το ημερολογιακό έτος 2010 σύμφωνα 
με το άρθρο 132 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009 υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτό το κράτος μέλος έχει αποφασίσει να 
μην εφαρμόσει την προαιρετική 
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στους αντίστοιχους τομείς. συνδεδεμένη στήριξη δυνάμει του τίτλου 
IV του παρόντος κανονισμού στους 
αντίστοιχους τομείς.

Or. en

Τροπολογία 1079
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον υπολογισμό της αύξησης, ένα 
κράτος μέλος μπορεί να λάβει επίσης 
υπόψη τη στήριξη που χορηγείται το 
ημερολογιακό έτος 2013 δυνάμει του 
άρθρου 52, του άρθρου 53 παράγραφος 1 
και του άρθρου 68 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 υπό 
την προϋπόθεση ότι αυτό το κράτος μέλος 
έχει αποφασίσει να μην εφαρμόσει την 
προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη δυνάμει 
του τίτλου IV του παρόντος κανονισμού 
στους αντίστοιχους τομείς.

Για τον υπολογισμό της αύξησης, ένα 
κράτος μέλος μπορεί να λάβει επίσης 
υπόψη τη στήριξη που χορηγείται το 
ημερολογιακό έτος 2013 δυνάμει του 
άρθρου 52, του άρθρου 53 παράγραφος 1,
του άρθρου 68 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
και το ημερολογιακό έτος 2010 σύμφωνα 
με το άρθρο 132 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009 υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτό το κράτος μέλος έχει αποφασίσει να 
μην εφαρμόσει την προαιρετική 
συνδεδεμένη στήριξη δυνάμει του τίτλου 
IV του παρόντος κανονισμού στους 
αντίστοιχους τομείς.

Or. en

Τροπολογία 1080
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, 
ένας γεωργός θεωρείται ότι κατέχει 
δικαιώματα ενίσχυσης στις 31 
Δεκεμβρίου 2013 όταν κατά την 
ημερομηνία αυτή του έχουν χορηγηθεί ή 

διαγράφεται
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μεταβιβασθεί οριστικώς δικαιώματα 
ενίσχυσης.

Or. en

Τροπολογία 1081
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Algirdas Saudargas, Tunne Kelam, Inese Vaidere, 
Kristiina Ojuland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον υπολογισμό της αξίας των 
δικαιωμάτων τα κράτη μέλη που 
εφάρμοσαν το καθεστώς ενιαίας 
στρεμματικής ενίσχυσης κατά τον 
υπολογισμό της αύξησης στην οποία 
παραπέμπει η παράγραφος 3 μπορούν να 
λαμβάνουν υπόψη τη συνολική αξία του 
καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης, τις χωριστές ενισχύσεις (2011) 
ή (2012) ή (2013), την ειδική στήριξη 
σύμφωνα με τα άρθρα 68, παράγραφος 1β 
και/ή 68, παράγραφος 1 (γ) που 
χορήγησαν στους γεωργούς τους το 2012 
ή 2013 και τις συμπληρωματικές εθνικές 
άμεσες ενισχύσεις 2010 ή 2013, ή 
μπορούν να ορίσουν διαφορετικές ανά 
μονάδα αξίες των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης για εκτάριο αρόσιμης γης, 
βοσκοτόπου και βοσκοτόπου εκτατικής 
καλλιέργειας.

Or. en

Τροπολογία 1082
Juozas Imbrasas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον υπολογισμό της αξίας των 
δικαιωμάτων τα κράτη μέλη που 
εφάρμοσαν το καθεστώς ενιαίας 
στρεμματικής ενίσχυσης κατά τον 
υπολογισμό της αύξησης στην οποία 
παραπέμπει η παράγραφος 3 μπορούν να 
λαμβάνουν υπόψη τη συνολική αξία του 
καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης, τις χωριστές ενισχύσεις (2011) 
ή (2012) ή (2013), την ειδική στήριξη 
σύμφωνα με τα άρθρα 68, παράγραφος 1β 
και/ή 68, παράγραφος 1 (γ) που 
χορήγησαν στους γεωργούς τους το 2012 
ή 2013 και τις συμπληρωματικές εθνικές 
άμεσες ενισχύσεις 2010 ή 2013, ή 
μπορούν να ορίσουν διαφορετικές ανά 
μονάδα αξίες των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης για εκτάριο αρόσιμης γης, 
βοσκοτόπου και βοσκοτόπου εκτατικής 
καλλιέργειας.

Or. en

Τροπολογία 1083
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον υπολογισμό της αξίας των 
δικαιωμάτων τα κράτη μέλη που 
εφάρμοσαν το καθεστώς ενιαίας 
στρεμματικής ενίσχυσης κατά τον 
υπολογισμό της αύξησης στην οποία 
παραπέμπει η παράγραφος 3 μπορούν να 
λαμβάνουν υπόψη τη συνολική ανά 
εκτάριο αξία του καθεστώτος ενιαίας 
στρεμματικής ενίσχυσης, τις χωριστές 
ενισχύσεις, την ειδική στήριξη σύμφωνα 
με τα άρθρα 68, παράγραφος 1, στοιχείο 
(γ) που χορηγήθηκαν στους γεωργούς 



AM\907854EL.doc 93/183 PE492.793v01-00

EL

τους το 2012 ή 2013 και τις 
συμπληρωματικές εθνικές άμεσες 
ενισχύσεις 2010 ή 2013.

Or. en

Τροπολογία 1084
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada, Mariya Gabriel, Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
καθεστώς ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης και χρησιμοποιούν τη 
δυνατότητα που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 χρησιμοποιούν το μέρος του 
ανωτάτου ορίου που παραμένει μετά την 
εφαρμογή της ως άνω παραγράφου για να 
αυξήσουν βάσει αντικειμενικών και 
αμερόληπτων κριτηρίων την αξία των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται 
στους γεωργούς οι οποίοι έλαβαν το 2012 
τις συμπληρωματικές εθνικές άμεσες 
ενισχύσεις ή τις χωριστές ενισχύσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης πρέπει επίσης να 
έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε διαφοροποίηση της αξίας των ενισχύσεων μεταξύ των 
γεωργών, παρόμοια με τα κράτη μέλη με ιστορικό καθεστώς ενιαίας στήριξης.

Τροπολογία 1085
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Εν αντιθέσει προς το άρθρο 22, 
παράγραφος 3 τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν την προσαρμογή του 
υπολογισμού στον οποίο παραπέμπει το 
άρθρο 22, παράγραφος 3 χωρίς να 
λαμβάνουν υπόψη τα ειδικά δικαιώματα 
που είχαν οι γεωργοί στις 31 Δεκεμβρίου 
2013. Τα κράτη μέλη που προβαίνουν σε 
χρήση του παρόντος άρθρου 22, 
παράγραφος 3 α μπορούν επίσης να 
αυξάνουν την ανά μονάδα αξία των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης των γεωργών 
που ενεργοποίησαν ειδικά δικαιώματα το 
2013. Η αύξηση δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το ποσό που αντιστοιχεί στη βασική 
ενίσχυση που έλαβε ο γεωργός βάσει των 
δικαιωμάτων ειδικής ενίσχυσης το 2013. 
Μέσω εκτελεστικών πράξεων η Επιτροπή 
εγκρίνει κανόνες σχετικά με το μέγιστο 
που θα είναι διαθέσιμο μετά την 
εφαρμογή του άρθρου 22, παράγραφος 2 
εάν ένα κράτος μέλος εφαρμόζει τόσο το 
άρθρο 22, παράγραφος 3 όσο και το 
άρθρο 22, παράγραφος 3 α, το ποσό της 
αύξησης της ανά μονάδα αξίας του 
δικαιώματος ενίσχυσης, οι μεταβιβάσεις 
και οι απαιτούμενες ελάχιστες 
δραστηριότητες που πρέπει να τηρεί ο 
γεωργός για να λάβει την αυξημένη αξία 
του δικαιώματος ενίσχυσης σύμφωνα με 
το ισχύον άρθρο 22, παράγραφος 3 a. Το 
άρθρο 22 παράγραφοι 5 και 6 
εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών 
στο άρθρο 22, παράγραφος 3 α.

Or. en

Τροπολογία 1086
Milan Zver

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) μπορεί να διαφέρουν συναρτήσει της 
χρήσης της γης·

Or. sl

Τροπολογία 1087
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη που, σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος 1 και το άρθρο 18 
παράγραφος 2, αποφασίζουν να 
διατηρήσουν τα υφιστάμενα δικαιώματα 
ενίσχυσης μπορούν να αποφασίζουν να 
υπολογίζουν την αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που κατέχει ένας γεωργός ως 
ενιαία αξία ανά δικαίωμα ενίσχυσης ή με 
προσαρμογή της αξίας των υφιστάμενων 
δικαιωμάτων ενίσχυσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη τα οποία λειτουργούν μοντέλο περιφερειών και αποφασίζουν να διατηρήσουν τα 
υφιστάμενα δικαιώματα ενισχύσεων πρέπει να έχουν και τη δυνατότητα να περάσουν στον 
ενιαίο συντελεστή σύμφωνα με τις αποφάσεις τους του παρελθόντος.

Τροπολογία 1089
Mairead McGuinness, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 

5. Από το έτος αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
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ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία 
αξία.

ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, σε 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια μπορεί να έχει ενιαία 
μοναδιαία αξία.

Or. en

Τροπολογία 1090
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία 
αξία.

5. Από το έτος αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, σε 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια μπορεί να έχει ενιαία 
μοναδιαία αξία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανά εκτάριο στήριξη πρέπει να συνεχίσει να αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών 
μελών, αντικατοπτρίζοντας ούτως διαφορές στα επί μέρους είδη γεωργικής δραστηριότητας.

Τροπολογία 1091
Liam Aylward

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία 
αξία.

5. Από την περίοδο αιτήσεων έτους που 
προσδιορίζεται από το κράτος μέλος 
κατόπιν συμφωνίας με την Επιτροπή το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχουν τύχει 
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προσαρμογής προς μία περισσότερο 
ενιαία μοναδιαία αξία· τούτο λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τον αντίκτυπο σε έκαστο 
κράτος μέλος και την ανάγκη να 
αποφευχθεί ακραία διαταραχή της 
παραγωγικής ικανότητας της γεωργίας 
στο κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 1092
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία 
αξία.

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2021 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια:

α) θα έχει ενιαία μοναδιαία αξία σύμφωνα 
με το άρθρο 22 παράγραφος 1·
β) θα έχει μοναδιαία αξία που αποκλίνει 
από τη μέση μοναδιαία αξία το ανώτατο 
κατά 50%.

Or. en

Τροπολογία 1093
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2021 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
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περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία 
αξία.

περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχει είτε ενιαία 
μοναδιαία αξία σύμφωνα με το άρθρο 22 
παράγραφος 1 είτε μια αξία που διαφέρει 
κατά ένα ορισμένο ποσοστό από την μέση 
αξία σύμφωνα με το άρθρο 22 
παράγραφος 1. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Καλό είναι να δοθεί ένα ορισμένο περιθώριο ελιγμών στα κράτη μέλη για να μπορούν να 
καθορίσουν τον ρυθμό και την κατάληξη της μεταρρύθμισης. Πρόκειται ουσιαστικά για την 
εφαρμογή στην άμεση ενίσχυση της μεθόδου της λεγόμενης του τούνελ που χρησιμοποιείται για 
την σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία 1094
Milan Zver

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία 
αξία.

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2021 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία 
αξία. Με την επιφύλαξη της 
προηγουμένης παραγράφου στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 22, 
παράγραφος 1, εδάφιο 2 όλα τα 
δικαιώματα ενίσχυσης σε κράτος μέλος ή 
περιφέρεια θα έχουν ενιαίες μοναδιαίες 
αξίες για την αρόσιμη γη, τους 
βοσκοτόπους και τους μονίμους λειμώνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν τη δυνατότητα να έχουν διαφορετικές ανά εκτάριο 
ενισχύσεις για την αρόσιμη γη και τους μονίμους βοσκοτόπους, όπως συμβαίνει και με τον 
κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ.  73/2009 στο άρθρο 49.
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Τροπολογία 1095
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία 
αξία.

5. Από το έτος αιτήσεων 2021 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, σε 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια πρέπει να έχει ενιαία 
μοναδιαία αξία.

Or. en

Τροπολογία 1096
George Lyon, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία 
αξία.

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2021 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία 
αξία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σημαντικό στοιχείο για να επιτύχει η μετάβαση σε μοντέλο με βάση τις περιφέρειες είναι να 
δίδεται επαρκής χρόνος για να προσαρμόζουν οι γεωργοί τα επιχειρηματικά τους πρότυπα και 
τις δραστηριότητές τους στη νέα κατάσταση όσον αφορά τα δικαιώματα ενίσχυσης που έχουν, 
ιδίως στις περιπτώσεις όπου προκύπτει σημαντική ανακατανομή σε όλους τους τομείς και όλα 
τα πρότυπα παραγωγής.  Η πενταετία που προτείνει η Επιτροπή δεν είναι αρκετά μακρύ χρονικό 
διάστημα βάσει της πείρας από τα κράτη μέλη όπου η μετακίνηση έχει ήδη πραγματοποιηθεί.
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Τροπολογία 1097
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία 
αξία.

5. Τα κράτη μέλη, από το έτος υποβολής
αιτήσεων 2022 το αργότερο, πρέπει να 
ολοκληρώσουν τη σύγκλιση των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης.

Or. it

Τροπολογία 1098
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία 
αξία.

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2023 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια, θα έχουν προσεγγίσει σε 
αξία τουλάχιστον στο 90% της μέσης 
αξίας των δικαιωμάτων σε αυτό το 
κράτος μέλος ή περιφέρεια.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η εσωτερική σύγκλιση μεταξύ των δικαιούχων της ενίσχυσης πρέπει να είναι περιορισμένη και 
σταδιακή. Είναι λοιπόν σκόπιμο να παραταθεί η προθεσμία, ώστε τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες να μην είναι υποχρεωμένα να επιτύχουν την εξομοίωση το 2019, αλλά να επιτύχουν 
τουλάχιστον ένα επίπεδο σύγκλισης που τίθεται ως στόχος.
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Τροπολογία 1099
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία 
αξία.

5. Το σύνολο των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
σε ένα κράτος μέλος ή, στην περίπτωση 
εφαρμογής του άρθρου 20, σε μια 
περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία αξία 
εντός 10 ετών από το έτος έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 1100
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία 
αξία.

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2024 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία 
αξία.

Or. bg

Τροπολογία 1101
James Nicholson, Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2024 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
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ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία 
αξία.

ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία 
αξία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να παρασχεθεί 10ετής μεταβατική περίοδος για την ενίσχυση μέσω ενιαίου συντελεστή.

Τροπολογία 1102
Paolo Bartolozzi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία 
αξία.

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2024 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία 
αξία.

Or. en

Τροπολογία 1103
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία 
αξία.

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2028 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία 
αξία.

Or. pt



AM\907854EL.doc 103/183 PE492.793v01-00

EL

Τροπολογία 1104
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία 
αξία.

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια: α) θα έχει ενιαία 
μοναδιαία αξία· ή β) δεν θα υπολείπεται 
της μέσης μοναδιαίας αξίας κατά άνω 
του 40 % της τιμής της, για δε εκείνους 
των οποίων τα δικαιώματα ευρίσκονται 
στο διάστημα από 45 % κάτω από τη 
μέση μοναδιαία αξία έως τη τιμή της 
μέσης μοναδιαίας αξίας πρέπει να 
επέλθουν σταδιακές αυξήσεις προς τη 
μέση μοναδιαία αξία.

Or. en

Τροπολογία 1105
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία 
αξία.

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια:

α) έχει ενιαία μοναδιαία αξία·
ή
β) μπορεί να διαφέρει κατά 40% το πολύ 
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από την ενιαία μοναδιαία αξία.

Or. it

Τροπολογία 1106
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία 
αξία.

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια:

α) θα έχει ενιαία μοναδιαία αξία· ή
β) θα μπορεί να αποκλίνει κατά 35% το 
πολύ από την ενιαία μοναδιαία αξία.

Or. fr

Τροπολογία 1107
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία 
αξία.

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια: α) θα έχει ενιαία 
μοναδιαία αξία· ή β) δεν θα υπολείπεται 
της μέσης μοναδιαίας αξίας κατά άνω 
του 30 % της τιμής της.

Or. en
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Τροπολογία 1108
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία 
αξία.

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα τείνει να έχει ενιαία 
μοναδιαία αξία, με όριο ανοχής, στο 
πλαίσιο αυτό, μια διαφορά δύο τρίτων σε 
σχέση με τη μέση αξία στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος ή περιφέρεια.

Or. es

Αιτιολόγηση

Es necesario contemplar una transición lenta en una convergencia interna del valor de los 
derechos en una región y por ello se propone una convergencia acorde a la propuesta que la 
Comisión ha efectuado en el caso de la convergencia de importes entre Estados miembros.La 
convergencia interna entre perceptores debe ser más proporcional a la propuesta de 
convergencia entre países, es decir, más limitada y más progresiva. Por ello, se debe permitir 
que los EEMM no alcancen una tasa plana a nivel de región o estado miembro en 2019, sino 
que se lleguen, como mínimo, al nivel de convergencia “objetivo” establecido, todo ello con 
la necesaria  flexibilidad para aplicar los elementos que se acuerden.

Τροπολογία 1109
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία 

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια, θα έχουν προσεγγίσει σε 
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αξία. αξία τουλάχιστον στο 25% της μέσης 
αξίας των δικαιωμάτων σε αυτό το 
κράτος μέλος ή περιφέρεια.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η εσωτερική σύγκλιση μεταξύ των δικαιούχων της ενίσχυσης πρέπει να είναι πιο περιορισμένη 
και σταδιακή από ό,τι μεταξύ κρατών μελών. Είναι λοιπόν σκόπιμο να παραταθεί η προθεσμία, 
ώστε τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες να μην είναι υποχρεωμένα να επιτύχουν την εξομοίωση 
το 2019, αλλά να επιτύχουν τουλάχιστον ένα επίπεδο σύγκλισης που τίθεται ως στόχος, με την 
αναγκαία ευελιξία κατά την εφαρμογή των στοιχείων που θα συμφωνηθούν.

Τροπολογία 1110
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία 
αξία.

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια, θα έχουν προσεγγίσει σε 
αξία, τουλάχιστον σε ένα συγκεκριμένο 
ποσοστό που θα ορίσει το κράτος μέλος, 
τη μέση αξία των δικαιωμάτων σε αυτό 
το κράτος μέλος ή περιφέρεια.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η εσωτερική σύγκλιση μεταξύ των δικαιούχων της ενίσχυσης πρέπει να είναι περιορισμένη και 
σταδιακή. Είναι λοιπόν σκόπιμο να παραταθεί η προθεσμία, ώστε τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες να μην είναι υποχρεωμένα να επιτύχουν την εξομοίωση το 2019, αλλά να επιτύχουν 
τουλάχιστον ένα επίπεδο σύγκλισης που τίθεται ως στόχος.

Τροπολογία 1111
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία 
αξία.

5. Από την περίοδο αιτήσεων του έτους 
λήξεως των δημοσιονομικών προοπτικών 
2019 το αργότερο, το σύνολο των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης σε ένα κράτος 
μέλος ή, στην περίπτωση εφαρμογής του 
άρθρου 20, σε μια περιφέρεια θα έχει 
ενιαία μοναδιαία αξία.

Or. en

Τροπολογία 1112
George Lyon, Phil Bennion

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 
2, 3, και 5, τα κράτη μέλη μπορούν να 
λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν 
ότι, σε περίπτωση μείωσης των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στο επίπεδο της 
εκμετάλλευσης, το επίπεδο αυτών των 
δικαιωμάτων που ενεργοποιούνται στο 
τέλος της μεταβατικής περιόδου δεν 
υπολείπεται κατά άνω του 70 % εκείνου 
του 2014.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο συνιστά εναλλακτική δυνατότητα στην τροπολογία 56 του εισηγητή. Διορθωτικοί 
μηχανισμοί αυτού του είδους πρέπει να επιτρέπονται μόνον σε κράτη μέλη κατά τη διακριτική 
τους ευχέρεια με σκοπό να αποφεύγεται υπέρμετρο αναδιανεμητικό αποτέλεσμα από τη 
μετάβαση στο περιφερειακό μοντέλο ενισχύσεων, μόνον σε ακραίες περιπτώσεις όπου γεωργός 
θα πληγεί με απώλεια δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά 70 % ή περισσότερο.
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Τροπολογία 1113
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 
2, 3, και 5 τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι, σε 
περίπτωση μείωσης των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης στο επίπεδο της 
εκμετάλλευσης, το επίπεδο των 
δικαιωμάτων αυτών που ενεργοποιούνται 
το 2020 δεν ευρίσκεται κατά άνω του 
30% χαμηλότερα από εκείνο του 2013.

Or. en

Τροπολογία 1114
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 
2, 3, και 5 τα κράτη μέλη μπορούν να 
λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν 
ότι, σε περίπτωση μείωσης των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στο επίπεδο της 
εκμετάλλευσης, το επίπεδο αυτών των 
δικαιωμάτων που ενεργοποιούνται το 
2019 δεν θα ευρίσκεται κατά άνω του 
30% χαμηλότερα από εκείνο του 2013.

Or. en

Τροπολογία 1115
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Κατά την εφαρμογή των παραγράφων
2, 3 και 5, τα κράτη μέλη μπορούν να 
λαμβάνουν μέτρα που θα εξασφαλίζουν 
ότι, όταν μειώνεται το ποσό που 
συνδέεται με τα δικαιώματα ενίσχυσης σε 
επίπεδο εκμετάλλευσης, η μείωση αυτή 
για το 2019 δεν θα είναι μεγαλύτερη από 
το 20% σε σύγκριση με το 2014.

Or. es

Τροπολογία 1116
Liam Aylward

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 
2, 3, και 5 τα κράτη μέλη μπορούν να 
λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν 
ότι, σε περίπτωση μείωσης των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στο επίπεδο της 
εκμετάλλευσης, το επίπεδο αυτών των 
δικαιωμάτων που ενεργοποιούνται την 
ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί με τα 
κράτη μέλη δεν ευρίσκεται κατά άνω του 
10% χαμηλότερα από εκείνο της 31ης 
Δεκεμβρίου 2013·

Or. en

Τροπολογία 1117
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Από την περίοδο αιτήσεων 2024 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία 
αξία.

Or. fr

Τροπολογία 1118
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα κράτη μέλη μπορούν, βάσει 
αντικειμενικών και αμερόληπτων 
κριτηρίων, να καθιερώσουν σύστημα 
στάθμισης της μοναδιαίας αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης αναλόγως των 
τύπων παραγωγής, με στόχο 
συγκεκριμένα να λαμβάνονται υπόψη οι 
εισοδηματικές αποκλίσεις ανά εκτάριο 
και αναλόγως τύπου παραγωγής.

Or. fr

Τροπολογία 1119
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 2 
και 3, τα κράτη μέλη, ενεργώντας 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, προβαίνουν στην προσέγγιση 

6. Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 2 
και 3, τα κράτη μέλη, ενεργώντας 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, μπορούν να προβαίνουν στην 
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της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Τα κράτη 
μέλη ορίζουν τα βήματα που πρέπει να 
ληφθούν μέχρι την 1η Αυγούστου 2013. 
Τα βήματα αυτά περιλαμβάνουν ετήσιες 
σταδιακές τροποποιήσεις των δικαιωμάτων
ενίσχυσης σύμφωνα με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια.

προσέγγιση της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ορίζουν τα βήματα που πρέπει να ληφθούν 
μέχρι την 1η Αυγούστου 2013. Οι 
ενέργειες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν 
ετήσιες σταδιακές τροποποιήσεις των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα με 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανά εκτάριο στήριξη πρέπει να συνεχίσει να αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών 
μελών, αντικατοπτρίζοντας ούτως διαφορές στα επί μέρους είδη γεωργικής δραστηριότητας.

Τροπολογία 1120
Liam Aylward

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 2 
και 3, τα κράτη μέλη, ενεργώντας 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, προβαίνουν στην προσέγγιση 
της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Τα κράτη 
μέλη ορίζουν τα βήματα που πρέπει να 
ληφθούν μέχρι την 1η Αυγούστου 2013.
Τα βήματα αυτά περιλαμβάνουν ετήσιες 
σταδιακές τροποποιήσεις των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα με 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια.

6. Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 2 
και 3, τα κράτη μέλη, ενεργώντας 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, προβαίνουν στην προσέγγιση 
της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Τα κράτη 
μέλη ορίζουν τα βήματα που πρέπει να 
ληφθούν μέχρι την 1η Αυγούστου 2013.
Στην περίπτωση όπου δεν υπάρχουν 
δικαιώματα στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ή 
όπου η αξία των κατεχομένων στις 31 
Δεκεμβρίου 2013 δικαιωμάτων είναι 
μικρότερη από την εθνική ή περιφερειακή 
μέση τιμή σύμφωνα με το άρθρο 22, 
παράγραφος 1, τότε αυτά τα δικαιώματα 
αυξάνονται με την επιφύλαξη μέγιστης 
τιμής 100 εκταρίων και με την επιφύλαξη 
του ποσού των διαθεσίμων πόρων ως 
αποτέλεσμα των μειώσεων που 
επέρχονται στα δικαιώματα που στις 31 
Δεκεμβρίου 2013 είχαν αξία μεγαλύτερη 
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από την εθνική ή περιφερειακή μέση τιμή 
σύμφωνα με το άρθρο 22,  παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σύγκλιση προς ενιαία μοναδιαία αξία το 2019 μπορεί να συνιστά σε ορισμένες περιπτώσεις 
υπερβολική αναστάτωση. Πρέπει επομένως να παρέχεται στα κράτη μέλη επαρκής ευελιξία 
όσον αφορά τον ρυθμό της σύγκλισης που επιθυμούν να εφαρμόσουν για να μην απειληθεί το 
βιώσιμο των πλέον παραγωγικών γεωργών στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 1121
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 2 
και 3, τα κράτη μέλη, ενεργώντας 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, προβαίνουν στην προσέγγιση 
της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Τα κράτη 
μέλη ορίζουν τα βήματα που πρέπει να 
ληφθούν μέχρι την 1η Αυγούστου 2013. 
Τα βήματα αυτά περιλαμβάνουν ετήσιες 
σταδιακές τροποποιήσεις των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα με 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια.

6. Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 2, 
3 και 5, τα κράτη μέλη, ενεργώντας 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, προβαίνουν στην προσέγγιση 
της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, 
λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό που 
καθορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφος 5. 
Τα κράτη μέλη ορίζουν τα ποσοστά και τα 
μέτρα που πρέπει να ληφθούν μέχρι την 1η 
Αυγούστου 2013. Τα μέτρα αυτά 
περιλαμβάνουν ετήσιες τροποποιήσεις των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης. Τα ποσοστά και 
τα στάδια θα καθορίζονται σύμφωνα με 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια 
μεταξύ των οποίων θα μπορούσε να 
περιληφθεί και η ένταση της εργασίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η κατάσταση που επικρατεί στα κράτη μέλη διαφέρει σημαντικά. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαθέτουν το αναγκαίο περιθώριο ευελιξίας για να μπορούν να καθορίσουν τον ρυθμό και την 
κατάληξη της μεταρρύθμισης. Πρέπει επίσης να έχουν την δυνατότητα να περιορίζουν τις 
απώλειες των γεωργών. Δεδομένου ότι η ένταση της εργασίας μιας γεωργικής επιχείρισης είναι 
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σημαντικό δεδομένο από την άποψη αυτή, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την στιγμή 
επιλογών ακαι αποφάσεων.

Τροπολογία 1122
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 2 
και 3, τα κράτη μέλη, ενεργώντας 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, προβαίνουν στην προσέγγιση 
της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Τα κράτη 
μέλη ορίζουν τα βήματα που πρέπει να 
ληφθούν μέχρι την 1η Αυγούστου 2013. 
Τα βήματα αυτά περιλαμβάνουν ετήσιες 
σταδιακές τροποποιήσεις των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σύμφωνα με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια.

6. Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 2,
3 και 5, τα κράτη μέλη, ενεργώντας 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, προβαίνουν στην προσέγγιση 
της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο 
λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, το 
ποσοστό που προβλέπεται στο άρθρο 22 
παράγραφος 5. Τα κράτη μέλη ορίζουν τα 
βήματα που πρέπει να ληφθούν μέχρι την 
1η Αυγούστου 2013. Τα βήματα αυτά 
περιλαμβάνουν ετήσιες σταδιακές 
τροποποιήσεις των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
σύμφωνα με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια.

Or. en

Τροπολογία 1123
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 2 
και 3, τα κράτη μέλη, ενεργώντας 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, προβαίνουν στην προσέγγιση 
της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Τα κράτη 

6. Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 2 
και 3, τα κράτη μέλη, ενεργώντας 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, προβαίνουν στην προσέγγιση 
της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Τα κράτη 
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μέλη ορίζουν τα βήματα που πρέπει να 
ληφθούν μέχρι την 1η Αυγούστου 2013· τα 
βήματα αυτά περιλαμβάνουν ετήσιες 
σταδιακές τροποποιήσεις των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σύμφωνα με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια.

μέλη ορίζουν τα βήματα που πρέπει να
ληφθούν μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2013· 
τα βήματα αυτά περιλαμβάνουν ετήσιες 
σταδιακές τροποποιήσεις των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σύμφωνα με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια.

Or. es

Αιτιολόγηση

Με τις προθεσμίες έγκρισης των κανονισμών που έχει προβλέψει η Επιτροπή, θα είναι εντελώς 
αδύνατο για την Ισπανία να κοινοποιήσει στην Επιτροπή πριν από την 1η Αυγούστου του 2013 
τα μέτρα για την εφαρμογή του νέου καθεστώτος ενισχύσεων. Προτείνεται να παραταθεί η 
προθεσμία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2013.

Τροπολογία 1124
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 2 
και 3, τα κράτη μέλη, ενεργώντας 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, προβαίνουν στην προσέγγιση 
της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Τα κράτη 
μέλη ορίζουν τα βήματα που πρέπει να 
ληφθούν μέχρι την 1η Αυγούστου 2013· τα 
βήματα αυτά περιλαμβάνουν ετήσιες 
σταδιακές τροποποιήσεις των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σύμφωνα με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια.

6. Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 2 
και 3, τα κράτη μέλη, ενεργώντας 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, προβαίνουν στην προσέγγιση 
της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Τα κράτη 
μέλη ορίζουν τα βήματα που πρέπει να 
ληφθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013· 
τα βήματα αυτά περιλαμβάνουν ετήσιες 
σταδιακές τροποποιήσεις των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σύμφωνα με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια.

Or. es

Τροπολογία 1125
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 2 
και 3, τα κράτη μέλη, ενεργώντας 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, προβαίνουν στην προσέγγιση 
της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Τα κράτη 
μέλη ορίζουν τα βήματα που πρέπει να 
ληφθούν μέχρι την 1η Αυγούστου 2013· τα 
βήματα αυτά περιλαμβάνουν ετήσιες 
σταδιακές τροποποιήσεις των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σύμφωνα με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια.

6. Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 2 
και 3, τα κράτη μέλη, ενεργώντας 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, προβαίνουν στην προσέγγιση 
της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Τα κράτη 
μέλη ορίζουν τα βήματα που πρέπει να 
ληφθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013· 
τα βήματα αυτά περιλαμβάνουν ετήσιες 
σταδιακές τροποποιήσεις των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σύμφωνα με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια.

Or. es

Αιτιολόγηση

Αδύνατο να γίνει σεβαστή η προθεσμία αυτή, με δεδομένες τις ημερομηνίες για τη διεκπεραίωση 
αυτής της πρωτοβουλίας.

Τροπολογία 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που σε ένα κράτος μέλος 
ή περιφέρεια υπάρχει κτηνοτροφία 
βοοειδών ή αιγοπροβάτων με μικρή βάση 
εκτάσεων ανά εκμετάλλευση, και με 
σκοπό τον σεβασμό των αντικειμενικών 
και μη μεροληπτικών κριτηρίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 20, το κράτος 
μέλος ή η περιφέρεια μπορεί να θεσπίζει 
τη στήριξη των τομέων αυτών μέσω της 
συνδεδεμένης στήριξης που προβλέπει ο 
τίτλος IV. Στην περίπτωση αυτή, μια 
τέτοια ενέργεια μπορεί να δικαιολογηθεί 
απέναντι στην Επιτροπή ως μια 
προσπάθεια να εξασφαλιστεί η αύξηση 
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του ποσοστού του ανώτατου εθνικού 
ορίου που το κράτος μέλος ή η περιφέρεια 
μπορούν να διαθέτουν για συνδεδεμένη 
στήριξη, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 39, 
παράγραφος 3.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση των τομέων των βοοειδών και των αιγοπροβάτων, είναι αναγκαίο να 
δηλώνεται σαφώς προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ότι κρίνουμε πως η πρόταση της νέας 
ΚΓΠ είναι κατά βάση γεωργική και δεν έχει λάβει υπόψη τους κτηνοτροφικούς τομείς που θα 
δέχονται ενισχύσεις μέχρι το 2013. Δεν υπήρξε μια αναλογική και ισότιμη μεταχείριση των 
τομέων αυτών και, συνεπώς, πρέπει να αναζητηθεί μια εναλλακτική λύση ώστε να μην 
αποκλειστούν.

Τροπολογία 1127
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από την 1η Αυγούστου 2016, τα 
κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη την 
εξέλιξη της διαδικασίας σύγκλισης, 
μπορούν να αναθεωρήσουν τα μέτρα που 
έχουν λάβει για τον σκοπό αυτόν, και να 
θέσουν σε ισχύ τα αναθεωρημένα μέτρα 
από 1ης Ιανουαρίου του έτους που 
ακολουθεί την αναθεώρηση.

Or. es

Τροπολογία 1128
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από την 1η Αυγούστου 2016, τα 
κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη την 
εξέλιξη της διαδικασίας σύγκλισης, 
μπορούν να αναθεωρήσουν τα μέτρα που 
έχουν λάβει για τον σκοπό αυτόν, και να 
θέσουν σε ισχύ τα αναθεωρημένα μέτρα 
από 1ης Ιανουαρίου του έτους που 
ακολουθεί την αναθεώρηση.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται μια ενδιάμεση αναθεώρηση των αποφάσεων σχετικά με τη σύγκλιση, ώστε να 
γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές.

Τροπολογία 1129
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από την 1η Αυγούστου 2016, τα 
κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη την 
εξέλιξη της διαδικασίας σύγκλισης, 
μπορούν να αναθεωρήσουν τα μέτρα που 
έχουν λάβει για τον σκοπό αυτόν, και να 
θέσουν σε ισχύ τα αναθεωρημένα μέτρα 
από 1ης Ιανουαρίου του έτους που 
ακολουθεί την αναθεώρηση.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται αναθεώρηση για να μελετηθούν τα αποτελέσματα και να γίνουν προσαρμογές που 
θα επιτρέψουν την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων.

Τροπολογία 1130
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22α
Σύγκλιση της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης μεταξύ των κρατών μελών 

1. Στο τέλος της περιόδου ισχύος του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
2014-2020, θα εξασφαλισθεί η δίκαιη 
κατανομή των άμεσων ενισχύσεων σε 
ολόκληρη την Ένωση, με την εγγύηση της 
πλήρους σύγκλισης των άμεσων 
ενισχύσεων με το εισόδημα των γεωργών, 
μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών.
2. Έχοντας υπόψη τον στόχο της 
σύγκλισης που αναφέρεται στην 
παράγραφο αριθ. 1, η Επιτροπή 
παρουσιάζει μέχρι το τέλος του 2012 μία 
πρόταση μεθόδου και 
χρονοδιαγράμματος για την επίτευξη του 
στόχου αυτού. Η πρόταση αυτή πρέπει να 
προβλέπει ενδιάμεσα επίπεδα σύγκλισης 
στο επίπεδο των ενισχύσεων ανά εκτάριο, 
μέχρι της πλήρους σύγκλισης η οποία 
πρέπει να επιτευχθεί κατά την ορισθείσα 
ημερομηνία.
3. Η σύγκλιση αυτή, η οποία αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 και 2 θα πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί αναλογικά από όλα τα 
κράτη µέλη των οποίων το επίπεδο 
άμεσων ενισχύσεων υπερβαίνει τον µέσο 
όρο της Ένωσης.
4. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 
σύγκλιση πραγματοποιείται λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τις υφιστάμενες διαφορές 
των μισθολογικών επιπέδων και του 
κόστους παραγωγής στα διάφορα κράτη 
μέλη. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις 
διαφορές αυτές στην πρόταση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Or. pt
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Τροπολογία 1131
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Agnès Le Brun, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22α
Καθεστώς ενιαίας στρεμματικής 

ενίσχυσης
1. Κατά παρέκκλιση από το κεφάλαιο 1 
τα κράτη μέλη τα οποία έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 εφαρμόζουν το 
καθεστώς ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης που θεσπίζεται στον Τίτλο V 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, 
μπορούν να χορηγούν ενίσχυση στους 
γεωργούς σύμφωνα με το παρόν 
κεφάλαιο.
2. Η ενιαία στρεμματική ενίσχυση 
χορηγείται επί ετησίας βάσεως. Η 
ενίσχυση αυτή υπολογίζεται με διαίρεση 
του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 28β 
δια της γεωργικής έκτασης εκάστου 
οικείου κράτους μέλους που καθορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 28δ.
3. Τα κράτη μέλη τα οποία αφορά το 
μέτρο κοινοποιούν το εάν προτίθενται να 
θέσουν τέρμα στην εφαρμογή του 
καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης στην Επιτροπή έως την 1η 
Αυγούστου του τελευταίου έτους 
εφαρμογής του. Μετά το πέρας της 
εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας 
στρεμματικής ενίσχυσης εφαρμόζεται το 
καθεστώς βασικής ενίσχυσης σύμφωνα 
με τους σχετικούς κανόνες και τη σχετική 
νομοθεσία της Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 1132
Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22α
1. Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το 
περιφερειακό μοντέλο σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) 73/2009 μπορούν να 
χορηγούν στους γεωργούς αποζημίωση σε 
ετήσια βάση για την κατάργηση της 
ρύθμισης των 5000 ευρώ κατά την 
εφαρμογή της διαφοροποίησης. Επιπλέον, 
το ποσό αυτό μπορεί να αυξάνεται για τις 
μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις.
2. Για τη χρηματοδότηση του 
συμπληρωματικού ποσού σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν, μέχρι την 1η 
Αυγούστου (xx), να χρησιμοποιούν έως το 
5% του εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ. Η στήριξη 
για μικρές εκμεταλλεύσεις (τίτλος V) και 
το συμπληρωματικό ποσό σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν συνολικά το 10% του 
εθνικού ανώτατου ορίου του κράτους 
μέλους.

Or. de

Τροπολογία 1134
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22α
1. Παρά τα όσα ορίζονται στο άρθρο 22, 
τα κράτη μέλη μπορούν να προσεγγίζουν 
την αξία των δικαιωμάτων στήριξης 
προς ένα εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, 
ούτως ώστε η μοναδιαία αξία των 
δικαιωμάτων αυτών να κινείται εν μέρει, 
αλλά όχι συνολικά, προς μια ομοιόμορφη 
αξία σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο 
μετά το έτος 2019.
2. Κατά την εφαρμογή της προηγούμενης 
παραγράφου, τα κράτη μέλη, ενεργώντας 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, ορίζουν τα βήματα που 
πρέπει να γίνουν πριν από την 1η 
Αυγούστου 2013. Τα βήματα αυτά 
περιλαμβάνουν ετήσιες σταδιακές 
τροποποιήσεις των αξιών των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα με 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια.
3. Τα κράτη μέλη που θα εφαρμόσουν την 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
υπολογίζουν τη συνολική αρχική αξία των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στη βάση της 
συνολικής αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, περιλαμβανομένων των 
ειδικών δικαιωμάτων, που διατηρεί ο 
αγρότης στις 31/12/2013 στο καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009. Η 
συνολική αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που διατίθενται σε έναν αγρότη 
μειώνεται κατ' αναλογία προς τη διαφορά 
μεταξύ του εθνικού ανώτατου ορίου που 
προσδιορίζεται στο παράρτημα VIII του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και του 
εθνικού ανώτατου ορίου που 
προσδιορίζεται στα άρθρα 19 ή 20, αφού 
εφαρμοσθεί η γραμμική μείωση που 
ορίζεται στο άρθρο 23, παράγραφος 1. Η 
μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων κάθε 
αγρότη υπολογίζεται διαιρώντας τη 
συνολική αξία που ορίζεται σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο δια του αριθμού των 
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δικαιωμάτων ενίσχυσης που του έχουν 
διατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 21, 
παράγραφος 2.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση ενός κράτους μέλους όπου διατηρούνται οι παραδοσιακές αναφορές και η 
γεωργία είναι πολύ διαφοροποιημένη όσον αγορά τους παραγωγικούς προσανατολισμούς, η 
ανακατανομή των πόρων που επιφέρει το νέο καθεστώς ενισχύσεων μεταξύ δικαιούχων και 
μεταξύ τομέων μπορεί να έχει μεγάλη επίδραση στην οικονομική βιωσιμότητα των 
εκμεταλλεύσεων. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η σύγκλιση μεταξύ δικαιούχων πρέπει να είναι πιο 
προοδευτική και πιο περιορισμένη.

Τροπολογία 1135
Paolo De Castro, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, 
Phil Prendergast, Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22α
1. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις 
του άρθρου 22 τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιλέξουν μία οδό μερικής σύγκλισης, με 
στόχο τη σταδιακή μετάβαση στην 
προσέγγιση της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης με την ενιαία μοναδιαία αξία 
τους που ορίζεται σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο όπως ορίζεται στο 
άρθρο 22 παράγραφος 5.
2. Τα κράτη μέλη που προβαίνουν σε 
χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 ορίζουν σταδιακή 
αντιστάθμιση της αξίας διαφορετικών 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
περιλαμβανομένων των ειδικών 
δικαιωμάτων τα οποία κατέχει ο γεωργός 
το 2013 σύμφωνα με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια χορηγώντας 
αναλογικά απώλειες και κέρδη μεταξύ 
των γεωργών που κατέχουν δικαιώματα 
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ενίσχυσης και με βάση την αξία των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης.
3. Τα κράτη μέλη που προβαίνουν σε 
χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 ορίζουν "εθνικό 
σχέδιο για τη σύγκλιση των δικαιωμάτων 
βασικής ενίσχυσης", όπου ορίζουν 
κριτήρια προς αντιστάθμιση της αξίας 
των δικαιωμάτων που εφαρμόζονται σε 
ετήσια βάση. Το εθνικό σχέδιο σύγκλισης 
μπορεί να ορίζει μέγιστο ανώτατο όριο 
για δικαιώματα ενίσχυσης σε ετήσια 
βάση. Οι αντίστοιχες εξοικονομήσεις 
χρησιμοποιούνται προς επιτάχυνση της 
διεργασίας σύγκλισης των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης με αξία χαμηλότερη της 
ενιαίας μοναδιαίας αξίας όπως ορίζεται 
στο άρθρο 22, παράγραφος 5.
4. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που 
χρησιμοποιούνται στη διεργασία 
σύγκλισης πρέπει να είναι τουλάχιστον 
40% του εθνικού ή περιφερειακού 
ανωτάτου ορίου όπως ορίζεται στο άρθρο 
19 ή το άρθρο 20 μετά την εφαρμογή της 
γραμμικής μείωσης που προβλέπεται στο 
άρθρο 23, παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 1136
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22β 
Ανώτατο όριο του καθεστώς ενιαίας 

στρεμματικής ενίσχυσης
1. Η Επιτροπή ορίζει με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων το ετήσιο 
ανώτατο όριο για το καθεστώς ενιαίας 
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στρεμματικής ενίσχυσης αφαιρώντας από 
το ετήσιο ανώτατο όριο που θεσπίζεται 
στο παράρτημα ΙΙ τα ετήσια ποσά που 
ορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 33, 35, 
37 και 39. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 56 παράγραφος 2.
2. Για έκαστο κράτος μέλος και για 
έκαστο έτος, το συνολικό ποσό των 
ενισχύσεων δυνάμει του καθεστώτος 
ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης ισούται 
με το αντίστοιχο εθνικό ανώτατο όριο 
που εγκρίνεται από την Επιτροπή δυνάμει 
της παραγράφου 1.
3. Στην περίπτωση τροποποίησης του 
ανώτατου ορίου που εγκρίνεται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 1 
σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος ή 
όταν σε δεδομένο έτος οι ενιαίες 
στρεμματικές ενισχύσεις θα υπερβούν το 
ανώτατο όριο που ενέκρινε η Επιτροπή 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, ένα 
κράτος μέλος μειώνει ή αυξάνει γραμμικά 
το εθνικό ανά εκτάριο ποσό που ισχύει 
στο κράτος μέλος για να εξασφαλίζεται 
συμμόρφωση προς την παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 1137
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22γ 
Εκτάσεις υπαγόμενες στο καθεστώς 

ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης
1. Η υπαγόμενη στο καθεστώς ενιαίας 
στρεμματικής ενίσχυσης γεωργική 
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έκταση κράτους μέλους αποτελεί μέρος 
της χρησιμοποιούμενης γεωργικής 
έκτασης στο κράτος μέλος.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου ως 'χρησιμοποιούμενη 
γεωργική έκταση' νοείται η συνολική 
έκταση επιλέξιμων εκταρίων όπως 
ορίζεται στο άρθρο 25, παράγραφοι 2 και 
3.
3. Εκτός από την περίπτωση ανωτέρας 
βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων τα 
επιλέξιμα εκτάρια σε μνεία των οποίων 
προβαίνει η παράγραφος 2 είναι στη 
διάθεση του γεωργού την ημερομηνία που 
ορίζεται από το κράτος μέλος και η οποία 
δεν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας 
που ορίζει το εν λόγω κράτος μέλος για 
την τροποποίηση της αίτησης ενίσχυσης 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 73 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] [HZR].

Or. en

Τροπολογία 1138
Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22δ 
Εσωτερική σύγκλιση

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22 τα 
κράτη μέλη μπορούν να προσεγγίζουν την 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο ώστε η 
μοναδιαία αξία δικαιωμάτων να 
πλησιάσει τις ενιαίες εθνικές ή 
περιφερειακές αξίες, χωρίς όμως να 
ταυτισθεί με αυτές, από το έτος υποβολής 
αιτήσεων 2019. Η χρησιμοποιούμενη 
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μεθοδολογία σύγκλισης πρέπει 
τουλάχιστον να προσαρμόζει τις αξίες 
δικαιώματος που είναι μικρότερες του 90 
% της μέσης τιμής καλύπτοντας το ένα 
τρίτο της διαφοράς ανάμεσα στο αρχικό 
τους επίπεδο, όπως σκιαγραφείται στην 
παράγραφο 3 κατωτέρω, και σε αυτό το 
επίπεδο. Αυτή η σύγκλιση 
χρηματοδοτείται από τη μείωση των 
αξιών δικαιώματος που υπερβαίνουν την 
εθνική ή περιφερειακή μέση τιμή.
2. Όταν εφαρμόζουν την παράγραφο 1, τα 
κράτη μέλη δρώντας κατά τρόπον ώστε 
να συμμορφώνονται προς τις γενικές 
αρχές του δικαίου της Ένωσης ορίζουν 
τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν 
έως την 1η Αυγούστου 2013. Οι ενέργειες 
αυτές περιλαμβάνουν ετήσιες σταδιακές 
τροποποιήσεις των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σύμφωνα με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια.
Οι ενέργειες που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο κοινοποιούνται στην Επιτροπή 
έως την ημερομηνία που προβλέπεται στο 
εν λόγω εδάφιο.
3. Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την 
παράγραφο 1 υπολογίζουν την αρχική 
συνολική αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης για έναν επί μέρους γεωργό 
παραπέμποντας στη συνολική αξία 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
περιλαμβανομένων των ειδικών 
δικαιωμάτων, τα οποία κατέχει ο 
γεωργός στις 31 Δεκεμβρίου 2013 δυνάμει 
του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009. Η συνολική αξία δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που χορηγούνται σε γεωργό 
μειώνεται κατά την ποσοστιαία διαφορά 
ανάμεσα στο εθνικό ανώτατο όριο του 
παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009 και το εθνικό ανώτατο όριο 
δυνάμει των άρθρων 19 ή 20 μετά την 
εφαρμογή της γραμμικής μείωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1. 
Η μοναδιαία αξία δικαιωμάτων ενός 
γεωργού υπολογίζεται διαιρώντας τη 
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συνολική αξία που προκύπτει δυνάμει του 
παρόντος άρθρου διά του αριθμού 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται 
σε αυτόν/αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 21, 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 1139
James Nicholson, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνικό 
απόθεμα. Για τον σκοπό αυτό, το πρώτο 
έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
γραμμική ποσοστιαία μείωση του 
ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο προκειμένου 
να δημιουργήσουν εθνικό απόθεμα. Η 
μείωση αυτή δεν υπερβαίνει το 3% εκτός, 
εάν απαιτείται, αυξάνεται ώστε να καλύψει 
τις ανάγκες χορήγησης που ορίζονται στην 
παράγραφο 4 για το έτος 2014.

1. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να θεσπίζει 
σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο εθνικό 
απόθεμα. Για τον σκοπό αυτό, το πρώτο 
έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
γραμμική ποσοστιαία μείωση του 
ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο προκειμένου 
να δημιουργήσουν εθνικό απόθεμα. Η 
μείωση αυτή δεν υπερβαίνει το 3% εκτός, 
εάν απαιτείται, αυξάνεται ώστε να καλύψει 
τις ανάγκες χορήγησης που ορίζονται στην 
παράγραφο 4 για το έτος 2014.

Or. en

Τροπολογία 1140
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνικό 
απόθεμα. Για τον σκοπό αυτό, το πρώτο 
έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 

1. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να θεσπίζει 
σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο εθνικό 
απόθεμα. Για τον σκοπό αυτό, το πρώτο 
έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
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γραμμική ποσοστιαία μείωση του 
ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο προκειμένου 
να δημιουργήσουν εθνικό απόθεμα. Η 
μείωση αυτή δεν υπερβαίνει το 3% εκτός, 
εάν απαιτείται, αυξάνεται ώστε να καλύψει 
τις ανάγκες χορήγησης που ορίζονται στην 
παράγραφο 4 για το έτος 2014.

ενίσχυσης, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
γραμμική ποσοστιαία μείωση του 
ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο προκειμένου 
να δημιουργήσουν εθνικό απόθεμα. Η 
μείωση αυτή δεν υπερβαίνει το 3% εκτός, 
εάν απαιτείται, αυξάνεται ώστε να καλύψει 
τις ανάγκες χορήγησης που ορίζονται στην 
παράγραφο 4 για το έτος 2014.

Or. en

Τροπολογία 1141
Liam Aylward

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνικό 
απόθεμα. Για τον σκοπό αυτό, το πρώτο 
έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
γραμμική ποσοστιαία μείωση του 
ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο προκειμένου 
να δημιουργήσουν εθνικό απόθεμα. Η
μείωση αυτή δεν υπερβαίνει το 3% εκτός, 
εάν απαιτείται, αυξάνεται ώστε να 
καλύψει τις ανάγκες χορήγησης που 
ορίζονται στην παράγραφο 4 για το έτος 
2014.

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνικό 
απόθεμα. Για τον σκοπό αυτό, το πρώτο 
έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης, τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβαίνουν σε γραμμική μείωση του 
ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο προκειμένου 
να δημιουργήσουν εθνικό απόθεμα. Τα 
κράτη μέλη έχουν τη διακριτική ευχέρεια 
να εφαρμόσουν εναλλακτικό μηχανισμό 
αντί της γραμμικής μείωσης, όταν αυτό 
δικαιολογείται.

Or. en

Τροπολογία 1142
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν δικαιώματα 
ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα 
σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια και 
κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ίση 
μεταχείριση των γεωργών και να 
αποφεύγεται η στρέβλωση της αγοράς και 
του ανταγωνισμού.

3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν δικαιώματα 
βασικής ενίσχυσης και τις ενισχύσεις που 
προβλέπονται στο κεφάλαιο 2, άρθρα 29, 
30, 31 και 32 του παρόντος κανονισμού, 
από το εθνικό απόθεμα σύμφωνα με 
αντικειμενικά κριτήρια και κατά τρόπο 
ώστε να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση 
των γεωργών και να αποφεύγεται η 
στρέβλωση της αγοράς και του 
ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 1143
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνικό 
απόθεμα. Για τον σκοπό αυτό, το πρώτο 
έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
γραμμική ποσοστιαία μείωση του 
ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο προκειμένου 
να δημιουργήσουν εθνικό απόθεμα. Η 
μείωση αυτή δεν υπερβαίνει το 3% εκτός, 
εάν απαιτείται, αυξάνεται ώστε να καλύψει 
τις ανάγκες χορήγησης που ορίζονται στην 
παράγραφο 4 για το έτος 2014.

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνικό 
απόθεμα. Για τον σκοπό αυτό, το πρώτο 
έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης και των ενισχύσεων που 
προβλέπονται στο κεφάλαιο 2, άρθρα 29, 
30, 31 και 32 του παρόντος κανονισμού, 
τα κράτη μέλη προβαίνουν σε γραμμική 
ποσοστιαία μείωση του ανώτατου ορίου 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε 
εθνικό επίπεδο προκειμένου να 
δημιουργήσουν εθνικό απόθεμα. Η μείωση 
αυτή δεν υπερβαίνει το 3% εκτός, εάν 
απαιτείται, αυξάνεται ώστε να καλύψει τις 
ανάγκες χορήγησης που ορίζονται στην 
παράγραφο 4 για το έτος 2014.

Or. en
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Τροπολογία 1144
James Nicholson, Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνικό 
απόθεμα. Για τον σκοπό αυτό, το πρώτο 
έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
γραμμική ποσοστιαία μείωση του 
ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο προκειμένου 
να δημιουργήσουν εθνικό απόθεμα. Η 
μείωση αυτή δεν υπερβαίνει το 3% εκτός, 
εάν απαιτείται, αυξάνεται ώστε να 
καλύψει τις ανάγκες χορήγησης που 
ορίζονται στην παράγραφο 4 για το έτος 
2014.

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνικό 
απόθεμα. Για τον σκοπό αυτό, το πρώτο 
έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
γραμμική ποσοστιαία μείωση του 
ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο προκειμένου 
να δημιουργήσουν εθνικό απόθεμα. Τα 
κράτη μέλη, σε περιφερειακό επίπεδο εάν 
κρίνεται σκόπιμο, καθορίζουν το επίπεδο 
μείωσης που εφαρμόζεται το 2014, 
μπορούν δε, εάν απαιτείται, να 
εφαρμόσουν περαιτέρω μειώσεις τα έτη 
που ακολουθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το επίπεδο μείωσης που πρέπει να εφαρμοσθεί για να χρηματοδοτηθεί το εθνικό αποθεματικό 
πρέπει να καθορίζεται από τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες.

Τροπολογία 1145
Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνικό 
απόθεμα. Για τον σκοπό αυτό, το πρώτο 
έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
γραμμική ποσοστιαία μείωση του 
ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο προκειμένου 
να δημιουργήσουν εθνικό απόθεμα. Η 

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνικό 
απόθεμα. Για τον σκοπό αυτό, το πρώτο 
έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
γραμμική ποσοστιαία μείωση του 
ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο προκειμένου 
να δημιουργήσουν εθνικό απόθεμα. Τα 



AM\907854EL.doc 131/183 PE492.793v01-00

EL

μείωση αυτή δεν υπερβαίνει το 3% εκτός, 
εάν απαιτείται, αυξάνεται ώστε να 
καλύψει τις ανάγκες χορήγησης που 
ορίζονται στην παράγραφο 4 για το έτος 
2014.

κράτη μέλη καθορίζουν το επίπεδο 
μείωσης που εφαρμόζεται το 2014, 
μπορούν δε, εάν απαιτείται, να 
εφαρμόσουν περαιτέρω μειώσεις τα έτη 
που ακολουθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μείωση στο εθνικό αποθεματικό πρέπει να είναι αντίστοιχη προς τη ζήτηση αντί να 
περιορίζεται από αυθαίρετο ποσοστό, πρέπει δε να υπάρχει επίσης πρόβλεψη προς κάλυψη της 
ζήτησης τα επόμενα έτη.

Τροπολογία 1146
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνικό 
απόθεμα. Για τον σκοπό αυτό, το πρώτο 
έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
γραμμική ποσοστιαία μείωση του 
ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο προκειμένου 
να δημιουργήσουν εθνικό απόθεμα. Η
μείωση αυτή δεν υπερβαίνει το 3% εκτός, 
εάν απαιτείται, αυξάνεται ώστε να καλύψει 
τις ανάγκες χορήγησης που ορίζονται στην 
παράγραφο 4 για το έτος 2014.

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνικό 
απόθεμα. Για τον σκοπό αυτό, το πρώτο 
έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
γραμμική ποσοστιαία μείωση του 
ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο προκειμένου 
να δημιουργήσουν εθνικό απόθεμα. Για το 
έτος 2014, η μείωση αυτή δεν υπερβαίνει 
το 5% εκτός, εάν απαιτείται, αυξάνεται 
ώστε να καλύψει τις ανάγκες χορήγησης 
που ορίζονται στην παράγραφο 4. Από το 
οικονομικό έτος 2015, τα κράτη μέλη 
μπορούν να ορίζουν κάθε έτος την 
κατώτατη τιμή μείωσης με βάση τις 
ανάγκες χορήγησης.

Or. en

Τροπολογία 1147
Mariya Gabriel
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνικό 
απόθεμα. Για τον σκοπό αυτό, το πρώτο 
έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
γραμμική ποσοστιαία μείωση του 
ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο προκειμένου 
να δημιουργήσουν εθνικό απόθεμα. Η
μείωση αυτή δεν υπερβαίνει το 3% εκτός, 
εάν απαιτείται, αυξάνεται ώστε να καλύψει 
τις ανάγκες χορήγησης που ορίζονται στην 
παράγραφο 4 για το έτος 2014.

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνικό 
απόθεμα. Για τον σκοπό αυτό, το πρώτο 
έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
γραμμική ποσοστιαία μείωση του 
ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο προκειμένου 
να δημιουργήσουν εθνικό απόθεμα. Για το 
έτος 2014, η μείωση αυτή δεν υπερβαίνει 
το 3% ωστόσο, εάν απαιτείται, αυξάνεται 
ώστε να καλύψει τις ανάγκες χορήγησης 
που ορίζονται στην παράγραφο 4. Για τα 
λοιπά έτη, τα κράτη μέλη μπορούν να 
ορίζουν κάθε έτος το κατώτατο όριο 
μείωσης με βάση τις ανάγκες χορήγησης.

Or. bg

Τροπολογία 1148
George Lyon, Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνικό 
απόθεμα. Για τον σκοπό αυτό, το πρώτο 
έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
γραμμική ποσοστιαία μείωση του 
ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο προκειμένου 
να δημιουργήσουν εθνικό απόθεμα. Η
μείωση αυτή δεν υπερβαίνει το 3% εκτός, 
εάν απαιτείται, αυξάνεται ώστε να καλύψει 
τις ανάγκες χορήγησης που ορίζονται στην 
παράγραφο 4 για το έτος 2014.

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνικό 
απόθεμα το πρώτο έτος εφαρμογής του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης. Για τον 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
γραμμική ποσοστιαία μείωση του 
ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο προκειμένου 
να δημιουργήσουν εθνικό απόθεμα. Για το 
έτος 2014, η μείωση αυτή δεν υπερβαίνει 
το 3% εκτός, εάν απαιτείται, αυξάνεται 
ώστε να καλύψει τις ανάγκες χορήγησης 
που ορίζονται στην παράγραφο 4 για το 
έτος 2014. Για τα επόμενα έτη τα κράτη 
μέλη μπορούν να ορίζουν κάθε έτος την 
κατώτατη τιμή μείωσης με βάση τις 
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ανάγκες χορήγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τη μετακίνηση σε περιφερειακό μοντέλο δεν θα χρειάζεται κατ’ ανάγκη το εθνικό 
αποθεματικό πέραν του πρώτου έτους υλοποίησης. Πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 
επιλέγουν το πλέον πρόσφορο στις ανάγκες τους ποσοστό, περιλαμβανομένης της τιμής 0% εάν 
δεν χρειάζεται να υπάρξουν ποσά.

Τροπολογία 1149
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνικό 
απόθεμα. Για τον σκοπό αυτό, το πρώτο 
έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
γραμμική ποσοστιαία μείωση του 
ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο προκειμένου 
να δημιουργήσουν εθνικό απόθεμα. Η 
μείωση αυτή δεν υπερβαίνει το 3% εκτός, 
εάν απαιτείται, αυξάνεται ώστε να καλύψει 
τις ανάγκες χορήγησης που ορίζονται στην 
παράγραφο 4 για το έτος 2014.

1. Κάθε κράτος μέλος ή, εάν εφαρμόζεται 
το άρθρο 6 παράγραφος 2α, κάθε 
περιφέρεια, θεσπίζει εθνικό απόθεμα. Για 
τον σκοπό αυτό, το πρώτο έτος εφαρμογής 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, τα 
κράτη μέλη προβαίνουν σε γραμμική 
ποσοστιαία μείωση του ανώτατου ορίου 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε 
εθνικό επίπεδο προκειμένου να 
δημιουργήσουν εθνικό απόθεμα. Η μείωση 
αυτή δεν υπερβαίνει το 3% εκτός, εάν 
απαιτείται, αυξάνεται ώστε να καλύψει τις 
ανάγκες χορήγησης που ορίζονται στην 
παράγραφο 4 για το έτος 2014. Τα κράτη 
μέλη ή οι περιφέρειες μπορούν να 
προβαίνουν σε γραμμική ποσοστιαία 
μείωση του ανώτατου ορίου βασικής 
ενίσχυσης σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο κάθε έτος για να 
χρηματοδοτήσουν το εθνικό απόθεμα. Το 
επίπεδο της ετήσιας μείωσης μπορεί να 
καθορίζεται από το κράτος μέλος ή την 
περιφέρεια. 

Or. en
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Τροπολογία 1150
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνικό 
απόθεμα. Για τον σκοπό αυτό, το πρώτο 
έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
γραμμική ποσοστιαία μείωση του 
ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο προκειμένου 
να δημιουργήσουν εθνικό απόθεμα. Η 
μείωση αυτή δεν υπερβαίνει το 3% εκτός, 
εάν απαιτείται, αυξάνεται ώστε να καλύψει 
τις ανάγκες χορήγησης που ορίζονται στην 
παράγραφο 4 για το έτος 2014.

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνικό 
απόθεμα. Για τον σκοπό αυτό, το πρώτο 
έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
γραμμική ποσοστιαία μείωση του 
ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο προκειμένου 
να δημιουργήσουν εθνικό απόθεμα. Η 
μείωση αυτή δεν υπερβαίνει το 3% εκτός, 
εάν απαιτείται, για να καλυφθούν οι 
ανάγκες χορήγησης που ορίζονται στην 
παράγραφο 5 στοιχείο αα) για το έτος 
2014.

Or. en

Τροπολογία 1151
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν 
τα κατώτατα όρια των εθνικών 
ανωτάτων ορίων του άρθρου 35 
παράγραφος 1 προκειμένου να δοθεί 
προτεραιότητα σε επιλεγμένους 
δικαιούχους σε εθνικό επίπεδο, στο 
πλαίσιο του ορισμού των ενεργών 
γεωργών, με βάση αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια και την κοινωνική, 
οικονομική, περιβαλλοντική σημασία 
ορισμένων καλλιεργειών ή τη σημασία 
τους για το φυσικό τοπίο. Η απόφαση 
αυτή κοινοποιείται στην Επιτροπή πριν 
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από την 1η Αυγούστου 2013.

Or. it

Τροπολογία 1152
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 
εθνικό απόθεμα για τη χορήγηση 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, κατά 
προτεραιότητα σε γεωργούς νεαρής 
ηλικίας που αρχίζουν τη γεωργική 
δραστηριότητά τους.

διαγράφεται

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, 
ως «γεωργοί νεαρής ηλικίας που αρχίζουν 
τη γεωργική δραστηριότητά τους» 
νοούνται οι γεωργοί που πληρούν τις 
προϋποθέσεις που τάσσονται στο άρθρο 
36 παράγραφος 2, οι οποίοι δεν ασκούσαν 
καμία γεωργική δραστηριότητα στο 
όνομά τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε 
έλεγχαν νομικό πρόσωπο που ασκούσε 
γεωργική δραστηριότητα κατά τα 5 έτη 
που προηγούνται της έναρξης της νέας 
γεωργικής δραστηριότητας. Σε 
περίπτωση νομικού προσώπου, το ή τα 
φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν το νομικό 
πρόσωπο δεν πρέπει να έχουν ασκήσει 
γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους 
και υπ’ ευθύνη τους ούτε να ελέγχουν 
νομικό πρόσωπο το οποίο έχει ασκήσει 
γεωργική δραστηριότητα, κατά τα 5 έτη 
που προηγούνται της έναρξης της 
γεωργικής δραστηριότητας του νομικού 
προσώπου.

Or. en
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Τροπολογία 1153
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 
εθνικό απόθεμα για τη χορήγηση 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, κατά 
προτεραιότητα σε γεωργούς νεαρής 
ηλικίας που αρχίζουν τη γεωργική 
δραστηριότητά τους.

διαγράφεται

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, 
ως «γεωργοί νεαρής ηλικίας που αρχίζουν 
τη γεωργική δραστηριότητά τους» 
νοούνται οι γεωργοί που πληρούν τις 
προϋποθέσεις που τάσσονται στο άρθρο 
36 παράγραφος 2, οι οποίοι δεν ασκούσαν 
καμία γεωργική δραστηριότητα στο 
όνομά τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε 
έλεγχαν νομικό πρόσωπο που ασκούσε 
γεωργική δραστηριότητα κατά τα 5 έτη 
που προηγούνται της έναρξης της νέας 
γεωργικής δραστηριότητας. Σε 
περίπτωση νομικού προσώπου, το ή τα 
φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν το νομικό 
πρόσωπο δεν πρέπει να έχουν ασκήσει 
γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους 
και υπ’ ευθύνη τους ούτε να ελέγχουν 
νομικό πρόσωπο το οποίο έχει ασκήσει 
γεωργική δραστηριότητα, κατά τα 5 έτη 
που προηγούνται της έναρξης της 
γεωργικής δραστηριότητας του νομικού 
προσώπου.

Or. en

Τροπολογία 1154
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 
εθνικό απόθεμα για τη χορήγηση 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, κατά 
προτεραιότητα σε γεωργούς νεαρής 
ηλικίας που αρχίζουν τη γεωργική 
δραστηριότητά τους.

διαγράφεται

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, 
ως «γεωργοί νεαρής ηλικίας που αρχίζουν 
τη γεωργική δραστηριότητά τους» 
νοούνται οι γεωργοί που πληρούν τις 
προϋποθέσεις που τάσσονται στο άρθρο 
36 παράγραφος 2, οι οποίοι δεν ασκούσαν 
καμία γεωργική δραστηριότητα στο 
όνομά τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε 
έλεγχαν νομικό πρόσωπο που ασκούσε 
γεωργική δραστηριότητα κατά τα 5 έτη 
που προηγούνται της έναρξης της νέας 
γεωργικής δραστηριότητας. Σε 
περίπτωση νομικού προσώπου, το ή τα 
φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν το νομικό 
πρόσωπο δεν πρέπει να έχουν ασκήσει 
γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους 
και υπ’ ευθύνη τους ούτε να ελέγχουν 
νομικό πρόσωπο το οποίο έχει ασκήσει 
γεωργική δραστηριότητα, κατά τα 5 έτη 
που προηγούνται της έναρξης της 
γεωργικής δραστηριότητας του νομικού 
προσώπου.

Or. en

Τροπολογία 1155
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 
εθνικό απόθεμα για τη χορήγηση 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, κατά 

διαγράφεται
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προτεραιότητα σε γεωργούς νεαρής 
ηλικίας που αρχίζουν τη γεωργική 
δραστηριότητά τους.
Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, 
ως «γεωργοί νεαρής ηλικίας που αρχίζουν 
τη γεωργική δραστηριότητά τους» 
νοούνται οι γεωργοί που πληρούν τις 
προϋποθέσεις που τάσσονται στο άρθρο 
36 παράγραφος 2, οι οποίοι δεν ασκούσαν 
καμία γεωργική δραστηριότητα στο 
όνομά τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε 
έλεγχαν νομικό πρόσωπο που ασκούσε 
γεωργική δραστηριότητα κατά τα 5 έτη 
που προηγούνται της έναρξης της νέας 
γεωργικής δραστηριότητας. Σε 
περίπτωση νομικού προσώπου, το ή τα 
φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν το νομικό 
πρόσωπο δεν πρέπει να έχουν ασκήσει 
γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους 
και υπ’ ευθύνη τους ούτε να ελέγχουν 
νομικό πρόσωπο το οποίο έχει ασκήσει 
γεωργική δραστηριότητα, κατά τα 5 έτη 
που προηγούνται της έναρξης της 
γεωργικής δραστηριότητας του νομικού 
προσώπου.

Or. en

Τροπολογία 1156
James Nicholson, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το εθνικό 
απόθεμα για τη χορήγηση δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, κατά προτεραιότητα σε 
γεωργούς νεαρής ηλικίας που αρχίζουν τη 
γεωργική δραστηριότητά τους.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο να χρησιμοποιούν 
το εθνικό απόθεμα για τη χορήγηση 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, κατά 
προτεραιότητα σε γεωργούς νεαρής 
ηλικίας που αρχίζουν τη γεωργική 
δραστηριότητά τους.

Or. en
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Τροπολογία 1157
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το εθνικό 
απόθεμα για τη χορήγηση δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, κατά προτεραιότητα σε 
γεωργούς νεαρής ηλικίας που αρχίζουν τη 
γεωργική δραστηριότητά τους.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιούν το εθνικό απόθεμα για τη 
χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης, κατά 
προτεραιότητα σε νεοεισερχόμενους στη 
γεωργική δραστηριότητα και σε γεωργούς 
νεαρής ηλικίας που αρχίζουν τη γεωργική 
δραστηριότητά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εθνικό απόθεμα δεν πρέπει να περιορίζεται μόνον στους γεωργούς νεαρής ηλικίας, αλλά να 
ισχύει επίσης για τους νεοεισερχομένους στη γεωργική δραστηριότητα.

Τροπολογία 1158
Brian Simpson, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το εθνικό 
απόθεμα για τη χορήγηση δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, κατά προτεραιότητα σε 
γεωργούς νεαρής ηλικίας που αρχίζουν τη 
γεωργική δραστηριότητά τους.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιούν το εθνικό απόθεμα για τη 
χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης, κατά 
προτεραιότητα σε γεωργούς νεαρής 
ηλικίας που αρχίζουν τη γεωργική 
δραστηριότητά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα του 2ου πυλώνα που σχετίζονται με τους νεαρούς γεωργούς  είναι 
αποτελεσματικότερος τρόπος στήριξης και ενθάρρυνσης των νεοεισερχομένων, συνεπώς η 
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υλοποίηση μέτρων του 1ου πυλώνα πρέπει να είναι προαιρετική για τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 1159
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το εθνικό 
απόθεμα για τη χορήγηση δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, κατά προτεραιότητα σε 
γεωργούς νεαρής ηλικίας που αρχίζουν τη 
γεωργική δραστηριότητά τους.

4. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το εθνικό 
απόθεμα για τη χορήγηση δικαιωμάτων 
βασικής ενίσχυσης και των ενισχύσεων 
που προβλέπονται στο κεφάλαιο 2, άρθρα 
29, 30, 31 και 32 του παρόντος 
κανονισμού κατά προτεραιότητα σε 
γεωργούς νεαρής ηλικίας και 
νεοεισερχομένους που αρχίζουν τη 
γεωργική δραστηριότητά τους.

Or. en

Τροπολογία 1160
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το εθνικό 
απόθεμα για τη χορήγηση δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, κατά προτεραιότητα σε 
γεωργούς νεαρής ηλικίας που αρχίζουν τη 
γεωργική δραστηριότητά τους.

4. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το εθνικό 
απόθεμα για τη χορήγηση δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, κατά προτεραιότητα σε 
γεωργούς νεαρής ηλικίας και στους νέους 
γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική 
δραστηριότητά τους.

Or. fr

Τροπολογία 1161
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
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Aylward, Kent Johansson, Marielle de Sarnez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το εθνικό 
απόθεμα για τη χορήγηση δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, κατά προτεραιότητα σε 
γεωργούς νεαρής ηλικίας που αρχίζουν τη 
γεωργική δραστηριότητά τους.

4. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το εθνικό 
απόθεμα για τη χορήγηση δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, κατά προτεραιότητα σε 
γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε
νεοεισερχόμενους που αρχίζουν τη 
γεωργική δραστηριότητά τους.

Or. en

Τροπολογία 1162
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το εθνικό 
απόθεμα για τη χορήγηση δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, κατά προτεραιότητα σε 
γεωργούς νεαρής ηλικίας που αρχίζουν τη 
γεωργική δραστηριότητά τους.

4. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το εθνικό 
απόθεμα για τη χορήγηση δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, κατά προτεραιότητα στους 
νέους γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική 
δραστηριότητά τους.

Or. fr

Τροπολογία 1163
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, ως
«γεωργοί νεαρής ηλικίας που αρχίζουν τη 
γεωργική δραστηριότητά τους» νοούνται 
οι γεωργοί που πληρούν τις προϋποθέσεις 

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, ως
«γεωργοί νεαρής ηλικίας ή νέοι γεωργοί 
που αρχίζουν τη γεωργική δραστηριότητά 
τους» νοούνται οι γεωργοί που πληρούν τις 
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που τάσσονται στο άρθρο 36 παράγραφος
2, οι οποίοι δεν ασκούσαν καμία γεωργική 
δραστηριότητα στο όνομά τους και υπ’ 
ευθύνη τους ούτε έλεγχαν νομικό πρόσωπο 
που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα 
κατά τα 5 έτη που προηγούνται της 
έναρξης της νέας γεωργικής 
δραστηριότητας. Σε περίπτωση νομικού 
προσώπου, το ή τα φυσικά πρόσωπα που 
ελέγχουν το νομικό πρόσωπο δεν πρέπει να 
έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα 
στο όνομά τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε 
να ελέγχουν νομικό πρόσωπο το οποίο έχει 
ασκήσει γεωργική δραστηριότητα, κατά τα
5 έτη που προηγούνται της έναρξης της 
γεωργικής δραστηριότητας του νομικού 
προσώπου.

προϋποθέσεις που τάσσονται στο άρθρο 36 
παράγραφος 2, οι οποίοι δεν ασκούσαν 
καμία γεωργική δραστηριότητα στο όνομά 
τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε έλεγχαν 
νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική 
δραστηριότητα κατά τα 5 έτη που 
προηγούνται της έναρξης της νέας 
γεωργικής δραστηριότητας. Σε περίπτωση 
νομικού προσώπου, το ή τα φυσικά 
πρόσωπα που ελέγχουν το νομικό 
πρόσωπο δεν πρέπει να έχουν ασκήσει 
γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους 
και υπ’ ευθύνη τους ούτε να ελέγχουν 
νομικό πρόσωπο το οποίο έχει ασκήσει 
γεωργική δραστηριότητα, κατά τα 5 έτη 
που προηγούνται της έναρξης της 
γεωργικής δραστηριότητας του νομικού 
προσώπου.

Or. fr

Τροπολογία 1164
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, ως 
«γεωργοί νεαρής ηλικίας που αρχίζουν τη 
γεωργική δραστηριότητά τους» νοούνται 
οι γεωργοί που πληρούν τις προϋποθέσεις 
που τάσσονται στο άρθρο 36 παράγραφος 
2, οι οποίοι δεν ασκούσαν καμία γεωργική 
δραστηριότητα στο όνομά τους και υπ’ 
ευθύνη τους ούτε έλεγχαν νομικό πρόσωπο 
που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα 
κατά τα 5 έτη που προηγούνται της 
έναρξης της νέας γεωργικής 
δραστηριότητας. Σε περίπτωση νομικού 
προσώπου, το ή τα φυσικά πρόσωπα που 
ελέγχουν το νομικό πρόσωπο δεν πρέπει να 
έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα 
στο όνομά τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε 

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, ως 
«γεωργοί νεαρής ηλικίας και 
νεοεισερχόμενοι που αρχίζουν τη γεωργική 
δραστηριότητά τους» νοούνται οι γεωργοί 
που πληρούν τις προϋποθέσεις που 
τάσσονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2, 
κατά περίπτωση, οι οποίοι δεν ασκούσαν 
καμία γεωργική δραστηριότητα στο όνομά 
τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε έλεγχαν 
νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική 
δραστηριότητα κατά τα 5 έτη που 
προηγούνται της έναρξης της νέας 
γεωργικής δραστηριότητας. Σε περίπτωση 
νομικού προσώπου, το ή τα φυσικά 
πρόσωπα που ελέγχουν το νομικό 
πρόσωπο δεν πρέπει να έχουν ασκήσει 
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να ελέγχουν νομικό πρόσωπο το οποίο έχει 
ασκήσει γεωργική δραστηριότητα, κατά τα 
5 έτη που προηγούνται της έναρξης της 
γεωργικής δραστηριότητας του νομικού 
προσώπου.

γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους 
και υπ’ ευθύνη τους ούτε να ελέγχουν 
νομικό πρόσωπο το οποίο έχει ασκήσει 
γεωργική δραστηριότητα, κατά τα 5 έτη 
που προηγούνται της έναρξης της 
γεωργικής δραστηριότητας του νομικού 
προσώπου.

Or. en

Τροπολογία 1165
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, ως
«γεωργοί νεαρής ηλικίας που αρχίζουν τη 
γεωργική δραστηριότητά τους» νοούνται 
οι γεωργοί που πληρούν τις προϋποθέσεις 
που τάσσονται στο άρθρο 36 παράγραφος
2, οι οποίοι δεν ασκούσαν καμία γεωργική 
δραστηριότητα στο όνομά τους και υπ’ 
ευθύνη τους ούτε έλεγχαν νομικό πρόσωπο 
που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα 
κατά τα 5 έτη που προηγούνται της 
έναρξης της νέας γεωργικής 
δραστηριότητας. Σε περίπτωση νομικού 
προσώπου, το ή τα φυσικά πρόσωπα που 
ελέγχουν το νομικό πρόσωπο δεν πρέπει να 
έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα 
στο όνομά τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε 
να ελέγχουν νομικό πρόσωπο το οποίο έχει 
ασκήσει γεωργική δραστηριότητα, κατά τα
5 έτη που προηγούνται της έναρξης της 
γεωργικής δραστηριότητας του νομικού 
προσώπου.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, ως
«νέοι γεωργοί που αρχίζουν τη γεωργική 
δραστηριότητά τους» νοούνται οι γεωργοί 
που πληρούν τις προϋποθέσεις που 
τάσσονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2, οι 
οποίοι δεν ασκούσαν καμία γεωργική 
δραστηριότητα στο όνομά τους και υπ’ 
ευθύνη τους ούτε έλεγχαν νομικό πρόσωπο 
που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα 
κατά τα 5 έτη που προηγούνται της 
έναρξης της νέας γεωργικής 
δραστηριότητας. Σε περίπτωση νομικού 
προσώπου, το ή τα φυσικά πρόσωπα που 
ελέγχουν το νομικό πρόσωπο δεν πρέπει να 
έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα 
στο όνομά τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε 
να ελέγχουν νομικό πρόσωπο το οποίο έχει 
ασκήσει γεωργική δραστηριότητα, κατά τα
5 έτη που προηγούνται της έναρξης της 
γεωργικής δραστηριότητας του νομικού 
προσώπου.

Or. fr

Τροπολογία 1166
Liam Aylward
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν 
περαιτέρω αντικειμενικά κριτήρια για 
τους νεοεισερχόμενους στη γεωργική 
δραστηριότητα σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 1 στοιχείο κα) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ.  [..] [RD] για να 
είναι επιλέξιμοι για δικαιώματα από το 
εθνικό απόθεμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλίζεται ότι το εθνικό απόθεμα χορηγείται δεόντως σε πραγματικούς γεωργούς 
νεαρής ηλικίας που αρχίζουν γεωργική δραστηριότητα, χρειάζεται να προβλεφθεί το να 
περιλαμβάνονται ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια όπως προσόντα εκπαίδευσης και ίσως όρια 
εισοδήματος μεταξύ των κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται.

Τροπολογία 1167
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Astrid 
Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν 
περαιτέρω αντικειμενικά κριτήρια για 
τους νεοεισερχόμενους στη γεωργική 
δραστηριότητα σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 1 στοιχείο κα) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ.  [..] [RD] για να 
είναι επιλέξιμοι για δικαιώματα από το 
εθνικό απόθεμα.

Or. en
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Τροπολογία 1168
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιούν το εθνικό απόθεμα για τη 
χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης σε 
ενεργούς γεωργού οι οποίοι δεν πληρούν 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 21, 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 1169
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιούν το εθνικό απόθεμα για:

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. es

Τροπολογία 1170
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιούν το εθνικό απόθεμα για:

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιούν το εθνικό ή περιφερειακό
απόθεμα για:
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Or. en

Τροπολογία 1171
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης σε 
γεωργούς περιοχών στις οποίες 
εφαρμόζονται προγράμματα 
αναδιάρθρωσης ή/και προγράμματα 
ανάπτυξης που υπόκεινται σε κάποια 
μορφή δημόσιας παρέμβασης,
προκειμένου να αποφεύγεται η 
εγκατάλειψη της γης ή/και να 
αποζημιώνονται οι γεωργοί για 
συγκεκριμένα μειονεκτήματα των 
περιοχών αυτών·

α) τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης σε 
γεωργούς προκειμένου να αποφεύγεται η 
εγκατάλειψη της γης ή/και να 
αποζημιώνονται οι γεωργοί για 
συγκεκριμένα μειονεκτήματα·

Or. en

Τροπολογία 1172
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης σε 
γεωργούς περιοχών στις οποίες 
εφαρμόζονται προγράμματα 
αναδιάρθρωσης ή/και προγράμματα 
ανάπτυξης που υπόκεινται σε κάποια 
μορφή δημόσιας παρέμβασης,
προκειμένου να αποφεύγεται η 
εγκατάλειψη της γης ή/και να 
αποζημιώνονται οι γεωργοί για 
συγκεκριμένα μειονεκτήματα των 
περιοχών αυτών·

α) τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης σε 
γεωργούς προκειμένου να αποφεύγεται η 
εγκατάλειψη της γης ή/και να 
αποζημιώνονται οι γεωργοί για 
συγκεκριμένα μειονεκτήματα·
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Or. en

Τροπολογία 1173
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης σε 
γεωργούς περιοχών στις οποίες 
εφαρμόζονται προγράμματα 
αναδιάρθρωσης ή/και προγράμματα 
ανάπτυξης που υπόκεινται σε κάποια 
μορφή δημόσιας παρέμβασης,
προκειμένου να αποφεύγεται η 
εγκατάλειψη της γης ή/και να 
αποζημιώνονται οι γεωργοί για 
συγκεκριμένα μειονεκτήματα των 
περιοχών αυτών·

α) τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης σε 
γεωργούς προκειμένου να αποφεύγεται η 
εγκατάλειψη της γης ή/και να 
αποζημιώνονται οι γεωργοί για 
συγκεκριμένα μειονεκτήματα·

Or. en

Τροπολογία 1174
Juozas Imbrasas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης σε 
γεωργούς περιοχών στις οποίες 
εφαρμόζονται προγράμματα 
αναδιάρθρωσης ή/και προγράμματα 
ανάπτυξης που υπόκεινται σε κάποια 
μορφή δημόσιας παρέμβασης,
προκειμένου να αποφεύγεται η 
εγκατάλειψη της γης ή/και να 
αποζημιώνονται οι γεωργοί για 
συγκεκριμένα μειονεκτήματα των 
περιοχών αυτών·

α) τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης σε 
γεωργούς προκειμένου να αποφεύγεται η 
εγκατάλειψη της γης ή/και να 
αποζημιώνονται οι γεωργοί για 
συγκεκριμένα μειονεκτήματα·
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Or. en

Τροπολογία 1175
Alfreds Rubiks

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης σε 
γεωργούς περιοχών στις οποίες 
εφαρμόζονται προγράμματα 
αναδιάρθρωσης ή/και προγράμματα 
ανάπτυξης που υπόκεινται σε κάποια 
μορφή δημόσιας παρέμβασης, 
προκειμένου να αποφεύγεται η 
εγκατάλειψη της γης ή/και να 
αποζημιώνονται οι γεωργοί για 
συγκεκριμένα μειονεκτήματα των 
περιοχών αυτών·

α) τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης σε 
γεωργούς περιοχών, προκειμένου να 
αποφεύγεται η εγκατάλειψη της γης ή/και 
να αποζημιώνονται οι γεωργοί για 
συγκεκριμένα μειονεκτήματα των 
περιοχών αυτών·

Or. lv

Τροπολογία 1176
James Nicholson, Julie Girling, Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης σε 
γεωργούς περιοχών στις οποίες 
εφαρμόζονται προγράμματα 
αναδιάρθρωσης ή/και προγράμματα 
ανάπτυξης που υπόκεινται σε κάποια 
μορφή δημόσιας παρέμβασης, 
προκειμένου να αποφεύγεται η 
εγκατάλειψη της γης ή/και να 
αποζημιώνονται οι γεωργοί για 
συγκεκριμένα μειονεκτήματα των 
περιοχών αυτών·

α) τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης σε 
νεοεισερχόμενους στον κλάδο της 
γεωργίας που αρχίζουν τη γεωργική 
δραστηριότητά τους μετά την 15η Μαΐου 
2014. Για τους σκοπούς της παραγράφου 
5 στοιχείο α) σημείο (i): ως 
«νεοεισερχόμενοι που αρχίζουν τη 
γεωργική δραστηριότητά τους» νοούνται 
οι γεωργοί οι οποίοι δεν ασκούσαν 
ουδεμία γεωργική δραστηριότητα στο 
όνομά τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε 
έλεγχαν νομικό πρόσωπο που ασκούσε 
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γεωργική δραστηριότητα κατά τα 5 έτη 
που προηγούνται της έναρξης της νέας 
γεωργικής δραστηριότητας.

Or. en

Τροπολογία 1177
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – point a

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης σε 
γεωργούς περιοχών στις οποίες 
εφαρμόζονται προγράμματα 
αναδιάρθρωσης ή/και προγράμματα 
ανάπτυξης που υπόκεινται σε κάποια 
μορφή δημόσιας παρέμβασης, 
προκειμένου να αποφεύγεται η 
εγκατάλειψη της γης ή/και να 
αποζημιώνονται οι γεωργοί για 
συγκεκριμένα μειονεκτήματα των 
περιοχών αυτών·

α) τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης σε 
γεωργούς περιοχών στις οποίες 
εφαρμόζονται προγράμματα 
αναδιάρθρωσης ή/και προγράμματα 
ανάπτυξης, προκειμένου να αποφεύγεται η 
εγκατάλειψη της γης ή/και να 
αποζημιώνονται οι γεωργοί για 
συγκεκριμένα μειονεκτήματα των 
περιοχών αυτών·

Or. fr

Τροπολογία 1178
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης σε 
γεωργούς περιοχών στις οποίες 
εφαρμόζονται προγράμματα 
αναδιάρθρωσης ή/και προγράμματα 
ανάπτυξης που υπόκεινται σε κάποια 
μορφή δημόσιας παρέμβασης, προκειμένου 
να αποφεύγεται η εγκατάλειψη της γης 
ή/και να αποζημιώνονται οι γεωργοί για 

α) τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης σε 
γεωργούς περιοχών στις οποίες 
εφαρμόζονται προγράμματα 
αναδιάρθρωσης ή/και προγράμματα 
ανάπτυξης που υπόκεινται σε κάποια 
μορφή δημόσιας παρέμβασης ή οι οποίες 
είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την 
πολιτιστική κληρονομιά και το 
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συγκεκριμένα μειονεκτήματα των 
περιοχών αυτών·

πολιτιστικό τοπίο (π.χ. οπωρώνες σε 
λειμώνες που αποτελούν επίσης έκταση 
οικολογικής εστίασης), προκειμένου να 
αποφεύγεται η εγκατάλειψη της γης ή/και 
να αποζημιώνονται οι γεωργοί για 
συγκεκριμένα μειονεκτήματα των 
περιοχών αυτών·

Or. de

Τροπολογία 1179
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης 
σε γεωργούς που άρχισαν τη γεωργική 
τους δραστηριότητα εντός της 
πενταετίας που προηγείται της παροχής 
του δικαιώματος·

Or. en

Τροπολογία 1180
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης 
σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική 
τους δραστηριότητα·

Or. en
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Τροπολογία 1181
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης 
σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική 
τους δραστηριότητα·

Or. en

Τροπολογία 1182
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης 
σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική 
τους δραστηριότητα·

Or. en

Τροπολογία 1183
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης 
σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και/ή 
γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους 
δραστηριότητα·

Or. en
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Τροπολογία 1184
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) τη χορήγηση ενίσχυσης σε γεωργούς 
που αρχίζουν τη γεωργική τους 
δραστηριότητα.

Or. en

Τροπολογία 1185
Juozas Imbrasas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης 
σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική 
τους δραστηριότητα·

Or. en

Τροπολογία 1186
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) να παραχωρήσουν δικαιώματα 
ενίσχυσης στους γεωργούς που 
δραστηριοποιούνται σε περιοχές με 
καλλιέργειες ιστορικής σημασίας οι 
οποίες προστατεύονται από ειδικά 
προγράμματα προστασίας που 
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απαγορεύουν τη διαφοροποίηση, την 
ανανέωση ή τη μετατροπή των 
καλλιεργειών.

Or. it

Τροπολογία 1187
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης 
σε γεωργούς που πληρούν τις απαιτήσεις 
του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ 
και του άρθρου 9 το 2011 όσον αφορά 
έναν ενεργό γεωργό, αλλά οι οποίοι δεν 
κατείχαν ή ενεργοποίησαν δικαιώματα 
ενίσχυσης δυνάμει του προηγούμενου 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Τούτο 
διενεργείται σύμφωνα με αντικειμενικά 
κριτήρια και κατά τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των 
γεωργών και να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις της αγοράς και του 
ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 1188
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης 
σε γεωργούς που μίσθωσαν ή αγόρασαν 
γη η οποία δεν είχε δηλωθεί, σύμφωνα με 
το άρθρο 26 παράγραφος 1 κατά την 
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προηγούμενη διετία.

Or. en

Τροπολογία 1189
Juozas Imbrasas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης 
σε γεωργούς που μίσθωσαν ή αγόρασαν 
γη η οποία δεν είχε δηλωθεί, σύμφωνα με 
το άρθρο 26 παράγραφος 1 κατά την 
προηγούμενη διετία.

Or. en

Τροπολογία 1190
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης 
σε γεωργούς ευρισκόμενους σε ειδική 
κατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 1191
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο α β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης 
σε γεωργούς ευρισκόμενους σε ειδική 
κατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 1192
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αγ) Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, τα 
κράτη μέλη ή οι περιφέρειες μπορούν να 
χρησιμοποιούν το εθνικό απόθεμα για να 
χορηγούν, σύμφωνα με αντικειμενικά 
κριτήρια και κατά τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση των 
γεωργών και να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις της αγοράς και του 
ανταγωνισμού, δικαιώματα ενίσχυσης σε 
γεωργούς που επιδίδονται σε γεωργικές 
δραστηριότητες και οι οποίοι ευρίσκονται 
σε ειδική κατάσταση συνεπεία της 
μετάβασης στο καθεστώς βασικής 
ενίσχυσης.

Or. en

Τροπολογία 1193
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη γραμμική αύξηση της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό 
ή περιφερειακό επίπεδο αν το εθνικό 
απόθεμα υπερβαίνει το 3% σε δεδομένο 
έτος, υπό την προϋπόθεση ότι επαρκή 
ποσά παραμένουν διαθέσιμα για 
χορηγήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4, 
την παρούσα παράγραφο στοιχείο α) και 
την παράγραφο 7.

β) τη γραμμική αύξηση της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό 
ή περιφερειακό επίπεδο, υπό την 
προϋπόθεση ότι επαρκή ποσά παραμένουν 
διαθέσιμα για χορηγήσεις σύμφωνα με την 
παράγραφο 4, την παρούσα παράγραφο 
στοιχείο α) και το παρόν άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 1194
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη γραμμική αύξηση της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό 
ή περιφερειακό επίπεδο αν το εθνικό 
απόθεμα υπερβαίνει το 3% σε δεδομένο 
έτος, υπό την προϋπόθεση ότι επαρκή 
ποσά παραμένουν διαθέσιμα για 
χορηγήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4, 
την παρούσα παράγραφο στοιχείο α) και 
την παράγραφο 7.

β) την αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο αν το εθνικό 
απόθεμα υπερβαίνει το 3% σε δεδομένο 
έτος, υπό την προϋπόθεση ότι επαρκή 
ποσά παραμένουν διαθέσιμα για 
χορηγήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4, 
την παρούσα παράγραφο στοιχείο α) και 
την παράγραφο 7.

Or. en

Τροπολογία 1195
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) την κάλυψη των ετήσιων αναγκών 
σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 2 
και το άρθρο 51 παράγραφος 1 ή τη σε 
ετήσια βάση προσαρμογή της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης δυνάμει του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης. Το 
τμήμα του εθνικού ή του περιφερειακού 
αποθέματος στο οποίο παραπέμπει το 
άρθρο 24 παράγραφος 1α μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο για τον σκοπό αυτό.

Or. en

Τροπολογία 1196
Albert Deß, Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) την κάλυψη της ετήσιας απαίτησης 
βάσει του άρθρου 37 παράγραφος 2 και 
του άρθρου 51 παράγραφος 1 ή την 
προσαρμογή του ύψους των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης για το καθεστώς βασικής 
ενίσχυσης σε ετήσια βάση ή τη χορήγηση 
αποζημίωσης σε ετήσια βάση στους 
γεωργούς για την κατάργηση του ορίου 
ενεργοποίησης των 5000 ευρώ που 
προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, η 
οποία μπορεί να αυξάνεται στην 
περίπτωση των κατόχων μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων με μια 
συμπληρωματική ενίσχυση. Το τμήμα του 
εθνικού ή περιφερειακού αποθέματος που 
προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 
1α) μπορεί να χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για αυτούς τους σκοπούς.

Or. de
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Τροπολογία 1197
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) την κάλυψη της ετήσιας απαίτησης 
βάσει του άρθρου 37 παράγραφος 2 και 
του άρθρου 51 παράγραφος 1 ή την 
προσαρμογή του ύψους των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης για το καθεστώς βασικής 
ενίσχυσης σε ετήσια βάση ή τη χορήγηση 
αποζημίωσης σε ετήσια βάση στους 
γεωργούς για την κατάργηση του ορίου 
ενεργοποίησης των 5000 ευρώ που 
προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, η 
οποία μπορεί να αυξάνεται στην 
περίπτωση των κατόχων μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων με μια 
συμπληρωματική ενίσχυση. Το τμήμα του 
εθνικού ή περιφερειακού αποθέματος που 
προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 
1α) μπορεί να χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για αυτούς τους σκοπούς.

Or. de

Τροπολογία 1198
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν τις 
προτεραιότητες μεταξύ των 
διαφορετικών χρήσεων του εθνικού 
αποθέματος.

Or. en
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Τροπολογία 1199
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν τις 
προτεραιότητες μεταξύ των 
διαφορετικών χρήσεων του εθνικού 
αποθέματος.

Or. en

Τροπολογία 1200
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν τις 
προτεραιότητες μεταξύ των 
διαφορετικών χρήσεων του εθνικού 
αποθέματος.

Or. en

Τροπολογία 1201
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. τη χορήγηση δικαιωμάτων πληρωμής 
των γεωργών που ξεκίνησαν τη γεωργική 
τους δραστηριότητα μετά το 2011 και οι 
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οποίοι ασκούν τη δραστηριότητα αυτή σε 
όλους τους γεωργικούς τομείς·

Or. ro

Τροπολογία 1202
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 
4 και 5 στοιχείο α), τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν την αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που χορηγούνται σε γεωργούς 
με βάση την εθνική ή περιφερειακή μέση 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά το 
έτος της χορήγησης.

6. Στην περίπτωση εφαρμογής της 
παραγράφου 5 στοιχεία αα) και α), η αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
χορηγούνται σε γεωργούς αντιστοιχεί, για 
κάθε σχετικό έτος, στη μοναδιαία αξία 
που προβλέπεται στο άρθρο 22 
παράγραφος 1 ή, κατά περίπτωση, το 
άρθρο 22 παράγραφος 2 ή το άρθρο 22 
παράγραφος 4α.

Or. en

Τροπολογία 1203
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε γραμμική 
μείωση των δικαιωμάτων ενίσχυσης εάν 
το εθνικό ή το περιφερειακό απόθεμα δεν 
επαρκεί για την κάλυψη των 
περιπτώσεων στις οποίες παραπέμπει το 
πρώτο εδάφιο.

Or. en
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Τροπολογία 1204
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε γραμμική 
μείωση των δικαιωμάτων ενίσχυσης εάν 
το εθνικό ή το περιφερειακό απόθεμα δεν 
επαρκεί για την κάλυψη των 
περιπτώσεων στις οποίες παραπέμπει το 
πρώτο εδάφιο.

Or. en

Τροπολογία 1205
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν το εθνικό ή το περιφερειακό απόθεμα 
δεν επαρκεί για την κάλυψη των 
περιπτώσεων στις οποίες παραπέμπει το 
πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη προβαίνουν 
σε γραμμική μείωση των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης.

Or. en

Τροπολογία 1206
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) Το εθνικό απόθεμα αναπληρώνεται 
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επιπλέον με ποσά που προκύπτουν από 
δικαιώματα ενίσχυσης που δεν 
ενεργοποιήθηκαν βάσει του άρθρου 26 
παράγραφος 1 σε δηλώσεις για το τρέχον 
έτος, συμπεριλαμβανομένων των 
ενισχύσεων βάσει του άρθρου 29 
παράγραφος 1·

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι δυνατή η μεταφορά στο εθνικό απόθεμα μη ενεργοποιηθέντων πόρων βάσει 
του κεφαλαίου 2 για ενισχύσεις για μέτρα διαχείρισης της γης που είναι επωφελή για το κλίμα 
και το περιβάλλον.

Τροπολογία 1207
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κάθε δικαίωμα ενίσχυσης που δεν έχει 
ενεργοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 25 
για περίοδο δύο ετών, εκτός από 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών 
περιστάσεων·

β) δικαιώματα ενίσχυσης που δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 25 
για περίοδο δύο συναπτών ετών, εκτός από 
περίπτωση ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών 
περιστάσεων·

Or. es

Αιτιολόγηση

Αντιστοίχιση προς το στοιχείο α)

Τροπολογία 1208
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κάθε δικαίωμα ενίσχυσης που δεν έχει 
ενεργοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 25 
για περίοδο δύο ετών, εκτός από 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών 
περιστάσεων·

β) δικαιώματα ενίσχυσης που δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 25 
για περίοδο δύο συναπτών ετών, εκτός από 
περίπτωση ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών 
περιστάσεων·

Or. es

Αιτιολόγηση

Χάριν συνεπείας με το στοιχείο α), προτείνεται τα έτη να είναι συναπτά.

Τροπολογία 1209
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κάθε δικαίωμα ενίσχυσης που δεν έχει 
ενεργοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 25 
για περίοδο δύο ετών, εκτός από 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών 
περιστάσεων·

β) δικαιώματα ενίσχυσης που δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 25 
για περίοδο δύο συναπτών ετών, εκτός από 
περίπτωση ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών 
περιστάσεων·

Or. es

Τροπολογία 1210
Georgios Papastamkos, Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, 
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) την εφαρμογή του άρθρου 11·

Or. en



PE492.793v01-00 164/183 AM\907854EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία που κατατίθεται στο άρθρο 11, παράγραφος 3 α (νέα), 
σύμφωνα με την οποία ποσά που αφαιρούνται ως εκ της εφαρμογής ανωτάτου ορίου μπορούν 
επίσης να χρησιμοποιούνται για το εθνικό απόθεμα.

Τροπολογία 1211
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) τα δικαιώματα ενίσχυσης που δεν 
ενεργοποιούνται δυνάμει του άρθρου 25 
παράγραφος 1, τα οποία ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 
και δεν χρησιμοποιούνται για τη 
χρηματοδότηση ενίσχυσης για νεαρούς 
αγρότες και τα οποία ορίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 39 παράγραφος 5 και δεν 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
της προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης 
το τρέχον έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Να παρεμβληθεί ως άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ε).

Τροπολογία 1212
Juozas Imbrasas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) τα δικαιώματα ενίσχυσης που δεν 
ενεργοποιούνται δυνάμει του άρθρου 25 
παράγραφος 1, τα οποία ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 
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και δεν χρησιμοποιούνται για τη 
χρηματοδότηση ενίσχυσης για νεαρούς 
αγρότες και τα οποία ορίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 39 παράγραφος 5 και δεν 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
της προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης 
το τρέχον έτος.

Or. en

Τροπολογία 1213
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το εθνικό απόθεμα αναπληρώνεται 
επιπλέον με πόρους που προκύπτουν από 
δικαιώματα ενίσχυσης που δεν 
ενεργοποιήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων 
ενισχύσεων βάσει του άρθρου 29 
παράγραφος 1 που δεν ενεργοποιήθηκαν 
βάσει του άρθρου 26 παράγραφος 1 σε 
δηλώσεις για το τρέχον έτος.

Or. de

Τροπολογία 1214
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 3 - κεφάλαιο 1 – τμήμα 3 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμογή του καθεστώτος βασικής
ενίσχυσης

Εφαρμογή του καθεστώτος ενιαίας
ενίσχυσης

Or. en
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Τροπολογία 1215
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη στο πλαίσιο του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης χορηγείται στους 
γεωργούς κατόπιν ενεργοποίησης, μέσω 
δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1, δικαιώματος ενίσχυσης ανά 
επιλέξιμο εκτάριο στο κράτος μέλος στο 
οποίο έχει χορηγηθεί. Τα ενεργοποιημένα 
δικαιώματα ενίσχυσης παρέχουν δικαίωμα 
στην ετήσια καταβολή των ποσών που 
ορίζονται σε αυτά, με την επιφύλαξη της 
εφαρμογής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, της σταδιακής μείωσης και 
επιβολής ανωτάτων ορίων, των 
γραμμικών μειώσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 7, το άρθρο 37 παράγραφος 2 και το 
άρθρο 51 παράγραφος 1, καθώς και 
ενδεχόμενων μειώσεων και αποκλεισμών 
που επιβάλλονται δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

1. Η στήριξη στο πλαίσιο του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης χορηγείται στους 
γεωργούς κατόπιν ενεργοποίησης, μέσω 
δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1, δικαιώματος ενίσχυσης ανά 
επιλέξιμο εκτάριο στο κράτος μέλος στο 
οποίο έχει χορηγηθεί. Τα ενεργοποιημένα 
δικαιώματα ενίσχυσης παρέχουν δικαίωμα 
στην ετήσια καταβολή των ποσών που 
ορίζονται σε αυτά, με την επιφύλαξη της 
εφαρμογής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 7, το άρθρο 37 
παράγραφος 2 και το άρθρο 51 
παράγραφος 1, καθώς και ενδεχόμενων 
μειώσεων και αποκλεισμών που 
επιβάλλονται δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

Or. en

Τροπολογία 1216
James Nicholson, Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη στο πλαίσιο του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης χορηγείται στους 
γεωργούς κατόπιν ενεργοποίησης, μέσω 
δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1, δικαιώματος ενίσχυσης ανά 
επιλέξιμο εκτάριο στο κράτος μέλος στο 
οποίο έχει χορηγηθεί. Τα ενεργοποιημένα 
δικαιώματα ενίσχυσης παρέχουν δικαίωμα 

1. Η στήριξη στο πλαίσιο του καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης χορηγείται στους 
γεωργούς κατόπιν ενεργοποίησης, μέσω 
δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1, δικαιώματος ενίσχυσης ανά 
επιλέξιμο εκτάριο στο κράτος μέλος στο 
οποίο έχει χορηγηθεί. Τα ενεργοποιημένα 
δικαιώματα ενίσχυσης παρέχουν δικαίωμα 



AM\907854EL.doc 167/183 PE492.793v01-00

EL

στην ετήσια καταβολή των ποσών που 
ορίζονται σε αυτά, με την επιφύλαξη της 
εφαρμογής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, της σταδιακής μείωσης και 
επιβολής ανωτάτων ορίων, των γραμμικών 
μειώσεων σύμφωνα με το άρθρο 7, το 
άρθρο 37 παράγραφος 2 και το άρθρο 51 
παράγραφος 1, καθώς και ενδεχόμενων 
μειώσεων και αποκλεισμών που 
επιβάλλονται δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

στην ετήσια καταβολή των ποσών που 
ορίζονται σε αυτά, με την επιφύλαξη της 
εφαρμογής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, της σταδιακής μείωσης και 
επιβολής ανωτάτων ορίων, των γραμμικών 
μειώσεων σύμφωνα με το άρθρο 7, το 
άρθρο 37 παράγραφος 2 και το άρθρο 51 
παράγραφος 1, καθώς και ενδεχόμενων 
μειώσεων και αποκλεισμών που 
επιβάλλονται δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

Or. en

Τροπολογία 1217
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κάθε έκταση που έδωσε δικαίωμα σε 
ενισχύσεις το 2008 στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ή του 
καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης τα οποία θεσπίζονται, 
αντίστοιχα, στον τίτλο ΙΙΙ και στον τίτλο 
ΙV Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1782/2003, και η οποία:

β) κάθε έκταση που έδωσε δικαίωμα σε 
ενισχύσεις το 2008 στο πλαίσιο του 
ισχύοντος καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ή 
του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης τα οποία θεσπίζονται, 
αντίστοιχα, στον τίτλο ΙΙΙ και στον τίτλο 
ΙV Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1782/2003, και η οποία:

Or. en

Τροπολογία 1218
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) για τη διάρκεια της σχετικής 
δέσμευσης του μεμονωμένου γεωργού, 
αναδασώνεται σύμφωνα με το άρθρο 31 

(ii) καθ’ όλη τη διάρκεια της σχετικής 
δέσμευσης του συγκεκριμένου γεωργού, 
αναδασώνεται σύμφωνα με το άρθρο 31 
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του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 ή το 
άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 ή το άρθρο 23 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […] [RDR] ή στο πλαίσιο
εθνικού καθεστώτος, οι προϋποθέσεις του 
οποίου συμφωνούν με το άρθρο 43 
παράγραφοι 1, 2 και 3 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και το άρθρο 23 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [RDR]· ή

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 ή 
είναι συνεπής προς τους στόχους του ή 
σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ή το άρθρο 23 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [RDR] ή 
δυνάμει εθνικού καθεστώτος του οποίου οι 
προϋποθέσεις είναι σύμφωνες με το άρθρο 
43 παράγραφοι 1, 2 και 3 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και το άρθρο 23 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [RDR]· ή

Or. en

Τροπολογία 1219
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη στο πλαίσιο του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης χορηγείται στους 
γεωργούς κατόπιν ενεργοποίησης, μέσω 
δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1, δικαιώματος ενίσχυσης ανά 
επιλέξιμο εκτάριο στο κράτος μέλος στο 
οποίο έχει χορηγηθεί. Τα ενεργοποιημένα 
δικαιώματα ενίσχυσης παρέχουν δικαίωμα 
στην ετήσια καταβολή των ποσών που 
ορίζονται σε αυτά, με την επιφύλαξη της 
εφαρμογής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, της σταδιακής μείωσης και 
επιβολής ανωτάτων ορίων, των γραμμικών 
μειώσεων σύμφωνα με το άρθρο 7, το 
άρθρο 37 παράγραφος 2 και το άρθρο 51 
παράγραφος 1, καθώς και ενδεχόμενων 
μειώσεων και αποκλεισμών που 
επιβάλλονται δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

1. Η στήριξη στο πλαίσιο του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης χορηγείται στους 
γεωργούς κατόπιν ενεργοποίησης, μέσω 
δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1, δικαιώματος ενίσχυσης ανά 
επιλέξιμο εκτάριο στο κράτος μέλος στο 
οποίο έχει χορηγηθεί. Τα ενεργοποιημένα 
δικαιώματα ενίσχυσης παρέχουν δικαίωμα 
στην ετήσια καταβολή των ποσών που 
ορίζονται σε αυτά, με την επιφύλαξη της 
εφαρμογής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, της σταδιακής μείωσης και
επιβολής ανωτάτων ορίων, των γραμμικών 
μειώσεων σύμφωνα με το άρθρο 7, το 
άρθρο 37 παράγραφος 2 και το άρθρο 51 
παράγραφος 1, καθώς και ενδεχόμενων 
μειώσεων και αποκλεισμών που 
επιβάλλονται δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […] [HZR]. Κατά παρέκκλιση 
τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το 
καθεστώς ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης το 2013 μπορούν να 
συνεχίσουν να εφαρμόζουν το μοντέλο για 
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να υλοποιήσουν τη βασική ενίσχυση.

Or. en

Τροπολογία 1220
Ulrike Rodust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) ή κάθε έκταση που χρησιμοποιείται 
για βόσκηση ή θερίζεται κυρίως για 
λόγους προστασίας της φύσης

Or. de

Τροπολογία 1221
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Γαίες ταξινομούνται ως επιλέξιμα 
εκτάρια εάν δεν υπερβαίνει το 10 % του 
εκταρίου, όπως προσδιορίζεται από τα 
κράτη μέλη ή τις περιφέρειες σύμφωνα με 
την ταξινόμηση γης ανά αγροτεμάχιο, το 
τμήμα που ορίζεται ως μη επιλέξιμη γη ή 
χαρακτηριστικά στοιχεία όπως 
παρατίθεται στον κανονισμό 1782/2003.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μη επιλέξιμη γη εδώ μπορεί να περιλαμβάνει λόχμες, δένδρα, απρόσιτη/εγκαταλελειμμένη 
ερείκη, φτέρες, έλη, φράκτες από φυτά, αναχώματα, λιθόκτιστους τοίχους κλπ.
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Τροπολογία 1222
Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου α) του 
πρώτου εδαφίου, τα κράτη μέλη μπορούν 
βάσει αντικειμενικών και αμερόληπτων 
κριτηρίων να υποβάλλουν αίτηση για 
χρήση συντελεστή μείωσης κατά τον 
καθορισμό του μεγέθους των εκτάσεων, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 η).

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτήν επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη μέλη. Παρέχεται στα 
κράτη μέλη η δυνατότητα διαφοροποίησης μεταξύ διαφορετικών τύπων γης με τη χρήση 
συντελεστή μείωσης για εκτεταμένες εκτάσεις. Με τον τρόπο αυτόν μπορεί να αποφευχθεί η 
μείωση του συντελεστή ανά εκτάριο σε δυσανάλογα μεγάλο βαθμό σε κάποιο κράτος 
μέλος/περιφέρεια.

Τροπολογία 1223
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου α) του 
πρώτου εδαφίου, όταν η γεωργική έκταση 
της εκμετάλλευσης χρησιμοποιείται επίσης 
για μη γεωργικές δραστηριότητες, η 
έκταση αυτή θεωρείται ότι χρησιμοποιείται 
κυρίως για γεωργικές δραστηριότητες υπό 
τον όρο ότι οι γεωργικές δραστηριότητες 
μπορούν να ασκηθούν χωρίς να 
παρεμποδίζονται σημαντικά από την 
ένταση, τη φύση, τη διάρκεια και το 
χρονοδιάγραμμα των μη γεωργικών 

Για τους σκοπούς του στοιχείου α) του 
πρώτου εδαφίου, όταν η γεωργική έκταση 
της εκμετάλλευσης χρησιμοποιείται επίσης 
για μη γεωργικές δραστηριότητες, η 
έκταση αυτή θεωρείται ότι χρησιμοποιείται 
κυρίως για γεωργικές δραστηριότητες υπό 
τον όρο ότι οι γεωργικές δραστηριότητες 
μπορούν να ασκηθούν χωρίς να 
παρεμποδίζονται σημαντικά από την 
ένταση, τη φύση, τη διάρκεια και το 
χρονοδιάγραμμα των μη γεωργικών 
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δραστηριοτήτων. Τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν κριτήρια για την εφαρμογή του 
παρόντος εδαφίου στην επικράτειά τους.

δραστηριοτήτων. Επιπροσθέτως γεωργική 
έκταση μπορεί να αποκλεισθεί από τον 
χαρακτηρισμό επιλέξιμο εκτάριο εάν η 
πρωταρχική λειτουργία της έκτασης είναι 
μη γεωργική. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
κριτήρια για την εφαρμογή του παρόντος 
εδαφίου στην επικράτειά τους.

Or. en

Τροπολογία 1224
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου α) του 
πρώτου εδαφίου, όταν η γεωργική έκταση 
της εκμετάλλευσης χρησιμοποιείται επίσης 
για μη γεωργικές δραστηριότητες, η 
έκταση αυτή θεωρείται ότι χρησιμοποιείται 
κυρίως για γεωργικές δραστηριότητες υπό 
τον όρο ότι οι γεωργικές δραστηριότητες 
μπορούν να ασκηθούν χωρίς να 
παρεμποδίζονται σημαντικά από την 
ένταση, τη φύση, τη διάρκεια και το 
χρονοδιάγραμμα των μη γεωργικών 
δραστηριοτήτων. Τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν κριτήρια για την εφαρμογή του 
παρόντος εδαφίου στην επικράτειά τους.

Για τους σκοπούς του στοιχείου α) του 
πρώτου εδαφίου, όταν η γεωργική έκταση 
της εκμετάλλευσης χρησιμοποιείται επίσης 
για μη γεωργικές δραστηριότητες, η 
έκταση αυτή θεωρείται ότι χρησιμοποιείται 
κυρίως για γεωργικές δραστηριότητες υπό 
τον όρο ότι οι γεωργικές δραστηριότητες 
μπορούν να ασκηθούν χωρίς να 
παρεμποδίζονται σημαντικά από την 
ένταση, τη φύση, τη διάρκεια και το 
χρονοδιάγραμμα των μη γεωργικών 
δραστηριοτήτων. Εκτάσεις όπου 
εκτελούνται γεωργικές δραστηριότητες 
με σκοπό τη διατήρηση της φύσης και 
της βιοποικιλότητας επίσης θεωρείται ότι 
χρησιμοποιούνται κυρίως για γεωργική 
δραστηριότητα. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
κριτήρια για την εφαρμογή του παρόντος 
εδαφίου στην επικράτειά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το καθεστώς βασικής ενίσχυσης δεν πρέπει να συνιστά εμπόδιο για την πρόθεση της ορθής 
διατήρησης της φύσης.
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Τροπολογία 1225
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Δεν καλύπτονται από τον ορισμό 
αυτόν οι εκτάσεις που δεν είναι 
παραγωγικές από γεωργική άποψη ή δεν 
υφίστανται έναν ελάχιστο κτηνοτροφικό 
φόρτο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η μέγιστη δυνατή διευκρίνιση του ορισμού του επιλέξιμου εκταρίου, 
περιορίζοντάς το στις αγροτικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για γεωργική και/ή 
κτηνοτροφική παραγωγή.

Τροπολογία 1226
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη ή οι περιφέρειες, σε 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, 
μπορούν να αποκλείσουν ορισμένες 
μόνιμες καλλιέργειες από τα «επιλέξιμα 
εκτάρια».

Or. de

Τροπολογία 1227
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Όσον αφορά τα ειδικά δικαιώματα, 
αυτά ενεργοποιούνται εφόσον ο αγρότης 
αποδείξει ότι διατηρεί το 50% της 
δραστηριότητας για την οποία του 
χορηγήθηκαν τα δικαιώματα αυτά.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση που εγκριθεί η τροπολογία σχετικά με την πρόβλεψη εξαιρετικών συνθηκών για 
τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις χωρίς εκτάσεις γης, είναι αναγκαίο να προβλέπεται και ο 
τρόπος ενεργοποίησης και αιτιολόγησης των ειδικών δικαιωμάτων.

Τροπολογία 1228
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν, σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, να 
εξουσιοδοτούν τον γεωργό να τροποποιεί 
τη δήλωσή του με την προϋπόθεση ότι θα 
διατηρεί τουλάχιστον τον αριθμό των 
εκταρίων που αντιστοιχούν στα 
δικαιώματα ενίσχυσής του και ότι θα τηρεί 
τους όρους για τη χορήγηση της βασικής 
ενίσχυσης για την οικεία περιοχή.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν, σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, να 
εξουσιοδοτούν τον γεωργό να τροποποιεί 
τη δήλωσή του προκειμένου να δηλώσει 
τις εκτάσεις που επί του παρόντος δεν 
είναι επιλέξιμες, με την προϋπόθεση ότι θα 
διατηρεί τουλάχιστον τον αριθμό των 
εκταρίων που αντιστοιχούν στα 
δικαιώματα ενίσχυσής του και ότι θα τηρεί 
τους όρους για τη χορήγηση της βασικής 
ενίσχυσης για την οικεία περιοχή.

Or. fr

Τροπολογία 1229
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα δικαιώματα ενίσχυσης μπορούν να 
μεταβιβάζονται μόνο σε γεωργό που είναι 
εγκατεστημένος εντός του ίδιου κράτους 
μέλους, εκτός από την περίπτωση 
μεταβίβασης από υφιστάμενη κληρονομιά 
(κληρονομικής διαδοχής) ή 
αναμενόμενης κληρονομιάς (νέμησης 
ανιόντος).

Τα δικαιώματα ενίσχυσης μπορούν να 
μεταβιβάζονται μόνο όταν τα επιλέξιμα 
εκτάρια επί των οποίων έχει 
ενεργοποιηθεί το δικαίωμα 
μεταβιβάζονται μέσω πώλησης, 
μίσθωσης ή κληρονομιάς Η μεταβίβαση 
των δικαιωμάτων συνδέεται κατά άμεσο 
τρόπο με τη μεταβίβαση της γης. 

Or. en

Τροπολογία 1230
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα δικαιώματα ενίσχυσης μπορούν να 
μεταβιβάζονται μόνο σε γεωργό που είναι 
εγκατεστημένος εντός του ίδιου κράτους 
μέλους, εκτός από την περίπτωση 
μεταβίβασης από υφιστάμενη κληρονομιά
(κληρονομικής διαδοχής) ή αναμενόμενης 
κληρονομιάς (νέμησης ανιόντος).

1. Τα δικαιώματα ενίσχυσης μπορούν να 
μεταβιβάζονται μόνο σε γεωργό που είναι 
εγκατεστημένος εντός του ίδιου κράτους 
μέλους, εκτός από την περίπτωση 
μεταβίβασης από υφιστάμενη κληρονομιά
(κληρονομικής διαδοχής) ή αναμενόμενης 
κληρονομιάς (νέμησης ανιόντος). Η 
μεταβίβαση αυτή μπορεί να διεξαχθεί 
μόνον δωρεάν.

Or. fr

Τροπολογία 1231
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση 
υφιστάμενης κληρονομιάς (κληρονομικής 

διαγράφεται
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διαδοχής) ή αναμενόμενης κληρονομιάς 
(νέμησης ανιόντος), τα δικαιώματα 
ενίσχυσης μπορούν να χρησιμοποιούνται 
μόνο στο κράτος μέλος που έχουν 
θεσπιστεί τα δικαιώματα ενίσχυσης.

Or. en

Τροπολογία 1232
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα δικαιώματα ενίσχυσης μπορούν να 
μεταβιβάζονται μόνο εντός της ίδιας 
περιοχής ή μεταξύ περιοχών του ίδιου 
κράτους μέλους όπου η αξία των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης ανά εκτάριο που 
προκύπτει από την εφαρμογή είτε του 
άρθρου 22 παράγραφος 1 είτε του άρθρου 
22 παράγραφος 2 είναι η ίδια.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1233
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν πωλούνται δικαιώματα 
ενίσχυσης χωρίς γη, τα κράτη μέλη, 
ενεργώντας σύμφωνα με τις γενικές αρχές 
του δικαίου της Ένωσης, μπορούν να 
αποφασίζουν ότι μέρος των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που πωλούνται επιστρέφονται
στο εθνικό απόθεμα ή ότι η μοναδιαία 
αξία τους μειώνεται υπέρ του εθνικού 
αποθέματος.



PE492.793v01-00 176/183 AM\907854EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 1234
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή ορίζει, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, τις αναγκαίες 
απαιτήσεις σχετικά με την κοινοποίηση 
της μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυσης 
προς τις εθνικές αρχές και τις προθεσμίες 
εντός των οποίων θα πραγματοποιηθεί η 
κοινοποίηση. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 56 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1235
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή 
εξαιρετικών περιστάσεων, ο γεωργός 
μπορεί να μεταβιβάζει τα δικαιώματά του 
ενίσχυσης χωρίς γη μόνον αφού έχει 
χρησιμοποιήσει το 100% των 
δικαιωμάτων του ενίσχυσης κατά τη 
διάρκεια ενός τουλάχιστον 
ημερολογιακού έτους ή αφού έχει 
παραδώσει οικειοθελώς στο εθνικό 
απόθεμα όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης 
που δεν έχει χρησιμοποιήσει κατά το 
πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης.
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Or. en

Τροπολογία 1236
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή 
εξαιρετικών περιστάσεων, ο γεωργός 
μπορεί να μεταβιβάζει τα δικαιώματά του 
ενίσχυσης χωρίς γη μόνον αφού έχει 
χρησιμοποιήσει το 100% των 
δικαιωμάτων του ενίσχυσης κατά τη 
διάρκεια ενός τουλάχιστον 
ημερολογιακού έτους ή αφού έχει 
παραδώσει οικειοθελώς στο εθνικό 
απόθεμα όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης 
που δεν έχει χρησιμοποιήσει κατά το 
πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης.

Or. en

Τροπολογία 1237
James Nicholson, Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κανόνες για την επιλεξιμότητα και την 
πρόσβαση σε σχέση με το καθεστώς 
βασικής ενίσχυσης των αγροτών, σε 
περίπτωση υφιστάμενης κληρονομιάς 
(κληρονομικής διαδοχής) και 
αναμενόμενης κληρονομιάς (νέμησης 
ανιόντος), διαδοχής βάσει συμβατικής 
μίσθωσης, μεταβολής του νομικού 
καθεστώτος ή της επωνυμίας, καθώς και 
σε περίπτωση συγχώνευσης ή κατάτμησης 

α) κανόνες για την επιλεξιμότητα και την 
πρόσβαση σε σχέση με το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης των αγροτών, σε 
περίπτωση υφιστάμενης κληρονομιάς 
(κληρονομικής διαδοχής) και 
αναμενόμενης κληρονομιάς (νέμησης 
ανιόντος), διαδοχής βάσει συμβατικής 
μίσθωσης, μεταβολής του νομικού 
καθεστώτος ή της επωνυμίας, καθώς και 
σε περίπτωση συγχώνευσης ή κατάτμησης 
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της εκμετάλλευσης· της εκμετάλλευσης·

Or. en

Τροπολογία 1238
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Giovanni 
La Via, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κριτήρια προς εφαρμογή από τα κράτη 
μέλη για τη χορήγηση δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε γεωργούς οι οποίοι δεν 
ενεργοποίησαν τυχόν δικαίωμα το 2011 ή 
δεν ζήτησαν στήριξη βάσει του 
καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης το 2011 όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 21 παράγραφος 2 και για τη 
χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης σε 
περίπτωση εφαρμογής της ρήτρας σύναψης 
συμβολαίου όπως αναφέρεται στο άρθρο 
21 παράγραφος 3·

ε) κριτήρια προς εφαρμογή από τα κράτη 
μέλη για τη χορήγηση δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε γεωργούς οι οποίοι δεν 
ενεργοποίησαν τυχόν δικαίωμα σε κανένα 
από τα έτη 2009, 2010 ή 2011 ή δεν 
ζήτησαν στήριξη στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης σε κανένα από τα έτη 2009, 
2010 ή 2011 όπως προβλέπεται στο άρθρο 
21 παράγραφος 2, και για τη χορήγηση 
δικαιωμάτων ενίσχυσης σε περίπτωση 
εφαρμογής της ρήτρας σύναψης 
συμβολαίου όπως αναφέρεται στο άρθρο 
21 παράγραφος 3, εξαιρουμένων των 
νεοεισερχομένων και των νεαρής ηλικίας 
γεωργών·

Or. en

Τροπολογία 1239
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κριτήρια προς εφαρμογή από τα κράτη 
μέλη για τη χορήγηση δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε γεωργούς οι οποίοι δεν 

ε) κριτήρια προς εφαρμογή από τα κράτη 
μέλη όταν αποφασίσουν τη χορήγηση 
δικαιωμάτων ενίσχυσης σε γεωργούς οι 
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ενεργοποίησαν τυχόν δικαίωμα το 2011 ή 
δεν ζήτησαν στήριξη βάσει του 
καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης το 2011 όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 21 παράγραφος 2 και για τη 
χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης σε 
περίπτωση εφαρμογής της ρήτρας σύναψης 
συμβολαίου όπως αναφέρεται στο άρθρο 
21 παράγραφος 3·

οποίοι δεν ενεργοποίησαν τυχόν δικαίωμα 
κατά την περίοδο 2009-2011 ή δεν 
ζήτησαν στήριξη βάσει του καθεστώτος 
ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης, εθνικές 
ενισχύσεις συμπληρωματικές προς τις 
άμεσες ενισχύσεις, ειδική στήριξη ή/και 
μέτρα αγροτικής ανάπτυξης κατά την 
περίοδο 2009-2011 όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 21 παράγραφος 2 και για τη 
χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης σε 
περίπτωση εφαρμογής της ρήτρας σύναψης 
συμβολαίου όπως αναφέρεται στο άρθρο 
21 παράγραφος 3·

Or. bg

Τροπολογία 1240
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28α
1. Τα κράτη μέλη τα οποία έως την 31 
Δεκεμβρίου 2013 εφαρμόζουν το 
καθεστώς ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης που θεσπίζεται στον Τίτλο V 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 
δύνανται να χορηγούν ενίσχυση στους 
γεωργούς σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
2. Η ενιαία στρεμματική ενίσχυση 
χορηγείται επί ετησίας βάσεως. 
Υπολογίζεται με διαίρεση της ετήσιας 
συνολικής χρηματοδότησης που 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 19 του 
παρόντος κανονισμού διά της γεωργικής 
έκτασης κάθε νέου κράτους μέλους, που 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 1241
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28α
1. Τα κράτη μέλη τα οποία έως την 31 
Δεκεμβρίου 2013 εφαρμόζουν το 
καθεστώς ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης που θεσπίζεται στον Τίτλο V 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 
δύνανται να χορηγούν ενίσχυση στους 
γεωργούς σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
2. Η ενιαία στρεμματική ενίσχυση 
χορηγείται επί ετησίας βάσεως. 
Υπολογίζεται με διαίρεση της ετήσιας 
συνολικής χρηματοδότησης, που 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 19 του 
παρόντος κανονισμού διά της γεωργικής 
έκτασης κάθε νέου κράτους μέλους, που 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 1242
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28α
Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν, 
πριν από την 1η Αυγούστου 2013, να 
εφαρμόσουν το καθεστώς βασικής 
ενίσχυσης χωρίς δικαιώματα ενίσχυσης.

Or. bg
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Τροπολογία 1243
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 3 – κεφάλαιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 a
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΑΙΑΣ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Άρθρο 28 α

Καθεστώς ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης

1. Κατά παρέκκλιση από το κεφάλαιο 1 
τα κράτη μέλη τα οποία έως την 31 
Δεκεμβρίου 2013 εφαρμόζουν το 
καθεστώς ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης που θεσπίζεται στον Τίτλο V 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, 
δύνανται να χορηγούν ενίσχυση στους 
γεωργούς σύμφωνα με το παρόν 
κεφάλαιο.
2. Η ενιαία στρεμματική ενίσχυση 
χορηγείται επί ετησίας βάσεως. 
Υπολογίζεται με διαίρεση του ετήσιου 
ανώτατου εθνικού ορίου, που καθορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 28β, διά της 
γεωργικής έκτασης κάθε σχετικού 
κράτους μέλους, που καθορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 28δ.
3. Τα κράτη μέλη τα οποία αφορά το 
μέτρο κοινοποιούν το εάν προτίθενται να 
θέσουν τέρμα στην εφαρμογή του 
καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης στην Επιτροπή έως την 1η 
Αυγούστου του τελευταίου έτους 
εφαρμογής του. Μετά το πέρας της 
εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας 
στρεμματικής ενίσχυσης εφαρμόζεται το 
καθεστώς βασικής ενίσχυσης σύμφωνα 
με τους σχετικούς κανόνες και τη σχετική 
νομοθεσία της Ένωσης.
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Άρθρο 28β
Ανώτατο όριο του καθεστώτος ενιαίας 
στρεμματικής ενίσχυσης
1. Η Επιτροπή ορίζει, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, το ετήσιο εθνικό 
ανώτατο όριο για το καθεστώς ενιαίας 
στρεμματικής ενίσχυσης αφαιρώντας από 
το ετήσιο εθνικό ανώτατο όριο που 
θεσπίζεται στο παράρτημα ΙΙ τα ετήσια 
ποσά που ορίζονται σύμφωνα με τα 
άρθρα 33, 35, 37 και 39. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2.
2. Για κάθε κράτος μέλος και για κάθε 
έτος, το συνολικό ποσόν των ενισχύσεων 
δυνάμει του καθεστώτος ενιαίας 
στρεμματικής ενίσχυσης ισούται με το 
αντίστοιχο εθνικό ανώτατο όριο που 
εγκρίνει η Επιτροπή σύμφωνα με την 
παράγραφο 1.
3. Στην περίπτωση τροποποίησης του 
ανώτατου ορίου που εγκρίνεται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 1 
σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος ή 
όταν σε δεδομένο έτος οι ενιαίες 
στρεμματικές ενισχύσεις θα υπερβούν το 
ανώτατο όριο που ενέκρινε η Επιτροπή 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, ένα 
κράτος μέλος μειώνει ή αυξάνει γραμμικά 
το εθνικό ανά εκτάριο ποσό που ισχύει 
στο κράτος μέλος για να εξασφαλίζεται 
συμμόρφωση προς την παράγραφο 2.

Άρθρο 28γ
Έκταση υπαγόμενη στο καθεστώς ενιαίας 
στρεμματικής ενίσχυσης
1. Η υπαγόμενη στο καθεστώς ενιαίας 
στρεμματικής ενίσχυσης γεωργική 
έκταση κράτους μέλους αποτελεί μέρος 
της χρησιμοποιούμενης γεωργικής 
έκτασης στο κράτος μέλος.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου ως 'χρησιμοποιούμενη 
γεωργική έκταση' νοείται η συνολική 
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έκταση επιλέξιμων εκταρίων όπως 
ορίζεται στο άρθρο 25, παράγραφοι 2 και 
3.
3. Εκτός από την περίπτωση ανωτέρας 
βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων τα 
επιλέξιμα εκτάρια σε μνεία των οποίων 
προβαίνει η παράγραφος 2 είναι στη 
διάθεση του γεωργού την ημερομηνία που 
ορίζεται από το κράτος μέλος και η οποία 
δεν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας 
που ορίζει το εν λόγω κράτος μέλος για 
την τροποποίηση της αίτησης ενίσχυσης 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 73 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] [HZR].

Άρθρο 28δ
Άλλα καθεστώτα στήριξης
Οι διατάξεις των άρθρων 29, 34, 36 και 
38 εφαρμόζονται, τηρουμένων των 
αναλογιών, στα κράτη μέλη τα οποία 
αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν το 
καθεστώς ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δεν θεωρεί επιθυμητή τη διατήρηση συστημάτων ενίσχυσης που υφίστανται επί του 
παρόντος. Κατ’ αναλογία προς την τροπολογία του εισηγητή για διατήρηση των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης εντός πλήρως περιφερειοποιημένων μοντέλων καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης αντί 
της θέσπισης εντελώς νέου συστήματος, ζητούμε τη διατήρηση του καθεστώτος ενιαίας 
στρεμματικής ενίσχυσης ως καλής, απλής και εδραιωμένης εναλλακτικής δυνατότητας στη θέση 
του συστήματος με βάση τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης.


