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14.10.2020 A8-0200/1

Τροπολογία 1117
Peter Jahr
εξ ονόματος της Ομάδας EPP

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Πρόταση κανονισμού
«Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 Άρθρο 9

Γενικές αρχές Γενικές αρχές

Τα κράτη μέλη σχεδιάζουν τις 
παρεμβάσεις των στρατηγικών τους 
σχεδίων για την ΚΓΠ σύμφωνα με τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και 
τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης.

Τα κράτη μέλη σχεδιάζουν, σε 
συνεργασία, όπου είναι σκόπιμο, με τις 
περιφέρειές τους, τις παρεμβάσεις των 
στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ 
σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και τις γενικές αρχές του 
δικαίου της Ένωσης.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
παρεμβάσεις καθορίζονται βάσει 
αντικειμενικών και αμερόληπτων 
κριτηρίων, συμβιβάζονται με την 
εσωτερική αγορά και δεν στρεβλώνουν 
τον ανταγωνισμό.

Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία, όπου είναι 
σκόπιμο, με τις περιφέρειές τους, 
εξασφαλίζουν ότι οι παρεμβάσεις 
καθορίζονται βάσει αντικειμενικών και 
αμερόληπτων κριτηρίων, και δεν 
εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

Στην περίπτωση νομικού προσώπου, ή 
ομάδας φυσικών ή νομικών προσώπων, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν 
να εφαρμόσουν τη μείωση που 
αναφέρεται στο άρθρο 15 και τα μέτρα 
στήριξης που αναφέρονται στα άρθρα 26, 
27, 29, 66, 67 και 68 όπως ορίζονται στα 
στρατηγικά τους σχέδια στο πλαίσιο της 
ΚΓΠ, στο επίπεδο των μελών των εν λόγω 
νομικών προσώπων ή ομάδων όπου η 
εθνική νομοθεσία προβλέπει δικαιώματα 
και υποχρεώσεις μεμονωμένων μελών 
συγκρίσιμα με εκείνα μεμονωμένων 
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γεωργών με την ιδιότητα διαχειριστή 
εκμετάλλευσης, ιδίως όσον αφορά το 
οικονομικό, κοινωνικό και φορολογικό 
επίπεδό τους, εφόσον έχουν συνεισφέρει 
στην ενίσχυση των γεωργικών δομών των 
εν λόγω νομικών προσώπων ή ομάδων.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν το νομικό 
πλαίσιο που διέπει τη χορήγηση στήριξης 
από την Ένωση στους δικαιούχους βάσει 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και 
σύμφωνα με τις αρχές και τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και 
στον κανονισμό (ΕΕ) [οριζόντιος 
κανονισμός].

Τα κράτη μέλη , σε συνεργασία, όπου 
είναι σκόπιμο, με τις περιφέρειές τους, 
θεσπίζουν το νομικό πλαίσιο που διέπει τη 
χορήγηση στήριξης από την Ένωση στους 
δικαιούχους βάσει του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ και σύμφωνα με τις 
αρχές και τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό και στον 
κανονισμό (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός].

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/2

Τροπολογία 1118
Peter Jahr
εξ ονόματος της Ομάδας EPP

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 Άρθρο 15

Μείωση ενισχύσεων Μείωση ενισχύσεων

1. Τα κράτη μέλη μειώνουν το ποσό 
των άμεσων ενισχύσεων που χορηγούνται 
σε έναν γεωργό, σύμφωνα με το παρόν 
κεφάλαιο για ένα δεδομένο ημερολογιακό 
έτος που υπερβαίνει τα 60 000 EUR ως 
εξής:

1. Τα κράτη μέλη μειώνουν το ποσό 
των άμεσων ενισχύσεων που χορηγούνται 
σε έναν γεωργό, σύμφωνα με το παρόν 
κεφάλαιο για ένα δεδομένο ημερολογιακό 
έτος όταν το ποσό αυτό υπερβαίνει το 
κατώτατο όριο των 100 000 EUR.

α) κατά τουλάχιστον 25% για το 
τμήμα μεταξύ 60 000 EUR και 
75 000 EUR·
β) κατά τουλάχιστον 50% για το 
τμήμα μεταξύ 75 000 EUR και 
90 000 EUR·
γ) κατά τουλάχιστον 75% για το 
τμήμα μεταξύ 90 000 EUR και 
100 000 EUR·
δ) κατά 100% για το ποσό που 
υπερβαίνει τα 100 000 EUR.
2. Πριν από την εφαρμογή της 
παραγράφου 1, τα κράτη μέλη θα 
αφαιρούν, εντός ενός δεδομένου 
ημερολογιακού έτους, από το ποσό των 
άμεσων ενισχύσεων που χορηγούνται σε 
έναν γεωργό σύμφωνα με το παρόν 
κεφάλαιο:

2. Πριν από την εφαρμογή της 
παραγράφου 1, τα κράτη μέλη δύνανται να 
αφαιρούν, εντός ενός δεδομένου 
ημερολογιακού έτους, από το ποσό των 
άμεσων ενισχύσεων που χορηγούνται σε 
έναν γεωργό σύμφωνα με το παρόν 
κεφάλαιο:
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α) τους μισθούς που συνδέονται με 
γεωργική δραστηριότητα που δηλώνει ο 
γεωργός, συμπεριλαμβανομένων των 
φόρων και των κοινωνικών εισφορών που 
συνδέονται με την απασχόληση· και

α) το 50% των μισθών που συνδέονται 
με γεωργική δραστηριότητα που δηλώνει ο 
γεωργός, συμπεριλαμβανομένων των 
φόρων και των κοινωνικών εισφορών που 
συνδέονται με την απασχόληση· και

β) το ισοδύναμο κόστος της 
κανονικής και μη αμειβόμενης εργασίας 
που συνδέεται με γεωργική 
δραστηριότητα που ασκείται από άτομα 
που εργάζονται στο συγκεκριμένο 
αγρόκτημα και τα οποία δεν λαμβάνουν 
μισθό ή λαμβάνουν λιγότερη αμοιβή από 
το κανονικά καταβαλλόμενο ποσό για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά 
ανταμείβονται μέσω του οικονομικού 
αποτελέσματος της γεωργικής 
δραστηριότητας.

β α) τις άμεσες ενισχύσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 27 και 28·

Για τον υπολογισμό των ποσών που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν τους μέσους 
τυπικούς μισθούς που συνδέονται με 
γεωργική δραστηριότητα σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο πολλαπλασιαζόμενο 
με τον αριθμό των ετήσιων μονάδων 
εργασίας που δηλώνει ο ενδιαφερόμενος 
γεωργός.

Για τον υπολογισμό των ποσών που 
αναφέρονται στο στοιχείο α), τα κράτη 
μέλη χρησιμοποιούν τις πραγματικές 
μισθολογικές δαπάνες ή τους μέσους 
τυπικούς μισθούς που συνδέονται με 
γεωργική ή άλλη συναφή δραστηριότητα 
σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο 
πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των 
ετήσιων μονάδων εργασίας που δηλώνει ο 
ενδιαφερόμενος γεωργός. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να χρησιμοποιούν δείκτες για τις 
πάγιες μισθολογικές δαπάνες που 
σχετίζονται με τους διάφορους τύπους 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή δεδομένα 
αναφοράς για τη δημιουργία 
απασχόλησης ανά τύπο εκμετάλλευσης.

3. Το εκτιμώμενο προϊόν της μείωσης 
των ενισχύσεων πρέπει να χρησιμοποιείται 
κατά κύριο λόγο για να συμβάλει στη 
χρηματοδότηση της συμπληρωματικής 
αναδιανεμητικής εισοδηματικής στήριξης 
για τη βιωσιμότητα και στη συνέχεια 
άλλων παρεμβάσεων που εμπίπτουν στις 
αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις.

3. Το εκτιμώμενο προϊόν της μείωσης 
των ενισχύσεων πρέπει να χρησιμοποιείται 
κατά προτεραιότητα για τη 
χρηματοδότηση της συμπληρωματικής 
αναδιανεμητικής εισοδηματικής στήριξης 
για τη βιωσιμότητα και στη συνέχεια 
άλλων παρεμβάσεων που εμπίπτουν στις 
αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιούν το σύνολο ή μέρος του 
προϊόντος για τη χρηματοδότηση τύπων 
παρεμβάσεων στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, 

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιούν το σύνολο ή μέρος του 
προϊόντος για τη χρηματοδότηση τύπων 
παρεμβάσεων στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, 



AM\1216037EL.docx PE658.380v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

όπως καθορίζεται στο κεφάλαιο IV με 
μεταφορά. Η μεταφορά αυτή στο ΕΓΤΑΑ 
αποτελεί μέρος των δημοσιονομικών 
πινάκων του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και μπορεί να αναθεωρηθεί το 2023 
σύμφωνα με το άρθρο 90. Δεν υπόκειται 
στα ανώτατα όρια για τις μεταφορές 
χρηματικών ποσών από το ΕΓΤΕ στο 
ΕΓΤΑΑ που έχουν συσταθεί βάσει του 
άρθρου 90.

όπως καθορίζεται στο κεφάλαιο IV με 
μεταφορά. Η μεταφορά αυτή στο ΕΓΤΑΑ 
αποτελεί μέρος των δημοσιονομικών 
πινάκων του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και μπορεί να αναθεωρηθεί το 2024 
σύμφωνα με το άρθρο 90.

3α. Στην περίπτωση νομικού 
προσώπου, ή ομάδας φυσικών ή νομικών 
προσώπων, τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν τη μείωση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 στο επίπεδο των 
μελών των εν λόγω νομικών προσώπων ή 
ομάδων όπου η εθνική νομοθεσία 
προβλέπει δικαιώματα και υποχρεώσεις 
μεμονωμένων μελών συγκρίσιμα με 
εκείνα μεμονωμένων γεωργών με την 
ιδιότητα διαχειριστή εκμετάλλευσης, 
ιδίως όσον αφορά το οικονομικό, 
κοινωνικό και φορολογικό επίπεδό τους, 
εφόσον έχουν συνεισφέρει στην ενίσχυση 
των γεωργικών δομών των εν λόγω 
νομικών προσώπων ή ομάδων.
3β. Όταν ένα κράτος μέλος χορηγεί 
μια συμπληρωματική αναδιανεμητική 
εισοδηματική στήριξη στους γεωργούς 
δυνάμει του άρθρου 26 και χρησιμοποιεί 
για τον σκοπό αυτό τουλάχιστον 12 % της 
χρηματοδοτικής του κατανομής για τις 
άμεσες ενισχύσεις όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IV, μπορεί να αποφασίσει να 
μην εφαρμόσει το παρόν άρθρο.
3γ. Δεν χορηγείται κανένα 
πλεονέκτημα που συνίσταται στην 
αποφυγή της μείωσης των ενισχύσεων σε 
γεωργούς που αποδεδειγμένα 
δημιούργησαν τεχνητές συνθήκες για να 
αποφύγουν τις επενέργειες του παρόντος 
άρθρου.

4. Η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία 
να εκδίδει κατ'εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 138, που 
συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με 
κανόνες που θεσπίζουν εναρμονισμένη 
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βάση υπολογισμού για τη μείωση των 
πληρωμών που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ορθή κατανομή των 
κονδυλίων στους δικαιούχους.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/3

Τροπολογία 1119
Peter Jahr
εξ ονόματος της Ομάδας EPP

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 Άρθρο 18

Ποσό στήριξης ανά εκτάριο Ποσό στήριξης ανά εκτάριο

1. Η ενίσχυση καταβάλλεται ως ενιαίο 
ποσό ανά εκτάριο εκτός εάν τα κράτη μέλη 
αποφασίσουν να χορηγήσουν τη βασική 
εισοδηματική στήριξη βάσει των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 19.

1. Η ενίσχυση καταβάλλεται ως ενιαίο 
ποσό ανά εκτάριο εκτός εάν τα κράτη μέλη 
αποφασίσουν να χορηγήσουν τη βασική 
εισοδηματική στήριξη βάσει των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 19.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να διαφοροποιήσουν το ποσό 
της βασικής εισοδηματικής στήριξης ανά 
εκτάριο μεταξύ των διαφόρων ομάδων 
περιοχών που αντιμετωπίζουν παρόμοιες 
κοινωνικοοικονομικές ή αγρονομικές 
συνθήκες.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να διαφοροποιήσουν το ποσό 
της βασικής εισοδηματικής στήριξης ανά 
εκτάριο ανάλογα με τις διάφορες ομάδες 
περιοχών, σύμφωνα με τις 
κοινωνικοοικονομικές, περιβαλλοντικές ή 
αγρονομικές συνθήκες. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίζουν να αυξήσουν τα 
ποσά για τις περιφέρειες με φυσικά ή 
ειδικά μειονεκτήματα ανά περιοχή, και 
τις ερημωμένες περιοχές, καθώς και για 
τη στήριξη για μόνιμους βοσκότοπους. 
Όσον αφορά τους παραδοσιακούς 
εκτεταμένους βοσκότοπους των Άλπεων, 
όπως ορίζονται από τα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη, το ποσό της βασικής 
εισοδηματικής στήριξης ανά εκτάριο 
μπορεί να μειωθεί ανεξάρτητα από την 
κατάσταση του γεωργικού εισοδήματος.
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2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν μηχανισμούς που περιορίζουν 
τον αριθμό των εθνικών επιλέξιμων 
εκταρίων που μπορούν να τύχουν 
στήριξης, βάσει μιας περιόδου αναφοράς 
η οποία αποφασίζεται από το κράτος 
μέλος.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/4

Τροπολογία 1120
Peter Jahr
εξ ονόματος της Ομάδας EPP

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20 Άρθρο 20

Αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης και 
σύγκλιση

Αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης και 
σύγκλιση

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τη 
μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης πριν από τη σύγκλιση σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο προσαρμόζοντας την 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
αναλογικά με την αξία τους, όπως 
καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για το έτος 
απαίτησης 2020 και τις σχετικές ενισχύσεις 
για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον που προβλέπονται 
στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο III του εν λόγω 
κανονισμού για το έτος υποβολής 
αιτήσεων 2020.

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τη 
μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης πριν από τη σύγκλιση σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο προσαρμόζοντας την 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
αναλογικά με την αξία τους, όπως 
καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για το έτος 
απαίτησης 2023 και τις σχετικές ενισχύσεις 
για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον που προβλέπονται 
στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο III του εν λόγω 
κανονισμού για το έτος υποβολής 
αιτήσεων 2023.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να διαφοροποιήσουν την 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα 
με το άρθρο 18 παράγραφος 2.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να διαφοροποιήσουν την 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα 
με το άρθρο 18 παράγραφος 2.

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν, έως το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2026 το 
αργότερο, ανώτατο όριο της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης για το κράτος 
μέλος ή για κάθε ομάδα εδαφών που 
καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν, έως το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2026 το 
αργότερο, ανώτατο όριο της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης για το κράτος 
μέλος ή για κάθε ομάδα εδαφών που 
καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 
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παράγραφος 2. παράγραφος 2.

4. Όταν η αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, όπως καθορίζεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, δεν είναι ομοιόμορφη 
εντός κράτους μέλους ή εντός ομάδας 
εδαφών, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν τη σύγκλιση της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης προς ενιαία τιμή 
μονάδας το αργότερο έως το 2026.

4. Όταν η αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, όπως καθορίζεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, δεν είναι ομοιόμορφη 
εντός κράτους μέλους ή εντός ομάδας 
εδαφών, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την πλήρη σύγκλιση της 
αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης προς 
ενιαία τιμή μονάδας το αργότερο έως το 
2026.

5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 
4, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, το 
αργότερο μέχρι το έτος 2026, όλα τα 
δικαιώματα ενίσχυσης να έχουν αξία 
τουλάχιστον 75% του μέσου 
προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού για τη 
βασική εισοδηματική στήριξη για το έτος 
υποβολής αιτήσεων 2026, όπως ορίζεται 
στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ που 
διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 106 
παράγραφος 1 για το κράτος μέλος ή για τα 
εδάφη που ορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος 2.

5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 
4, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, το 
αργότερο μέχρι το έτος 2024, όλα τα 
δικαιώματα ενίσχυσης να έχουν αξία 
τουλάχιστον 75% του μέσου 
προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού για τη 
βασική εισοδηματική στήριξη για το έτος 
υποβολής αιτήσεων 2024, όπως ορίζεται 
στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ που 
διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 106 
παράγραφος 1 για το κράτος μέλος ή για τα 
εδάφη που ορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος 2.

5α. Για τους σκοπούς της 
παραγράφου 4, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι, το αργότερο κατά το 
τελευταίο έτος υποβολής αιτήσεων της 
περιόδου προγραμματισμού, όλα τα 
δικαιώματα ενίσχυσης έχουν αξία 100% 
του μέσου προβλεπόμενου μοναδιαίου 
ποσού για τη βασική εισοδηματική 
στήριξη για το έτος υποβολής αιτήσεων 
2026, όπως ορίζεται στο στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ που διαβιβάζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 1 
για το κράτος μέλος ή για τα εδάφη που 
έχουν διαβιβαστεί σύμφωνα με το άρθρο 
18 παράγραφος 2.Για τους σκοπούς της 
παραγράφου 4, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε, για το τελευταίο έτος υποβολής 
αιτήσεων της περιόδου προγραμματισμού 
το αργότερο, όλα τα δικαιώματα 
ενίσχυσης να έχουν αξία 100% του μέσου 
προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού για τη 
βασική εισοδηματική στήριξη για το έτος 
υποβολής αιτήσεων 2026, όπως ορίζεται 
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στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ που 
διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 106 
παράγραφος 1 για το κράτος μέλος ή για 
τα εδάφη που ορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος 2.

6. Τα κράτη μέλη χρηματοδοτούν τις 
αυξήσεις στην αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που απαιτούνται για τη 
συμμόρφωση με τις παραγράφους 4 και 5 
χρησιμοποιώντας κάθε δυνατό προϊόν που 
προκύπτει από την εφαρμογή της 
παραγράφου 3, και εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο, μειώνοντας τη διαφορά μεταξύ 
της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, που καθορίζεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, και του μέσου 
προβλεπόμενου ποσού μονάδας για τη 
βασική στήριξη του εισοδήματος για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2026, όπως 
ορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ 
που διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 
106 παράγραφος 1 για το κράτος μέλος ή 
για τα εδάφη όπως ορίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 18 παράγραφος 2.

6. Τα κράτη μέλη χρηματοδοτούν τις 
αυξήσεις στην αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που απαιτούνται για τη 
συμμόρφωση με τις παραγράφους 4 και 5 
χρησιμοποιώντας κάθε δυνατό προϊόν που 
προκύπτει από την εφαρμογή της 
παραγράφου 3, και εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο, μειώνοντας τη διαφορά μεταξύ 
της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, που καθορίζεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, και του μέσου 
προβλεπόμενου ποσού μονάδας για τη 
βασική στήριξη του εισοδήματος για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2026, όπως 
ορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ 
που διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 
106 παράγραφος 1 για το κράτος μέλος ή 
για τα εδάφη όπως ορίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 18 παράγραφος 2.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να εφαρμόσουν τη μείωση στο σύνολο ή 
μέρος των δικαιωμάτων ενίσχυσης με αξία 
που προσδιορίζεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, η οποία υπερβαίνει το μέσο 
προβλεπόμενο μοναδιαίο ποσό για τη 
βασική στήριξη εισοδήματος για το έτος 
2026, όπως ορίζεται στο στρατηγικό 
σχέδιο ΚΓΠ που διαβιβάζεται σύμφωνα με 
το άρθρο 106 παράγραφος 1 για το κράτος 
μέλος ή για τα εδάφη που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να εφαρμόσουν τη μείωση στο σύνολο ή 
μέρος των δικαιωμάτων ενίσχυσης με αξία 
που προσδιορίζεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, η οποία υπερβαίνει το μέσο 
προβλεπόμενο μοναδιαίο ποσό για τη 
βασική στήριξη εισοδήματος για το έτος 
2026, όπως ορίζεται στο στρατηγικό 
σχέδιο ΚΓΠ που διαβιβάζεται σύμφωνα με 
το άρθρο 106 παράγραφος 1 για το κράτος 
μέλος ή για τα εδάφη που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2.

7. Οι μειώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 βασίζονται σε αντικειμενικά 
και αμερόληπτα κριτήρια. Με την 
επιφύλαξη του ελάχιστου ποσοστού που 
καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
5, τα κριτήρια αυτά μπορούν να 
περιλαμβάνουν τον καθορισμό μέγιστης 
μείωσης η οποία δεν μπορεί να είναι 
κατώτερη του 30%.

7. Οι μειώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 βασίζονται σε αντικειμενικά 
και αμερόληπτα κριτήρια. Με την 
επιφύλαξη του ελάχιστου ποσοστού που 
καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
5, τα κριτήρια αυτά μπορούν να 
περιλαμβάνουν τον καθορισμό μέγιστης 
μείωσης η οποία δεν μπορεί να είναι 
κατώτερη του 30% ανά έτος.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/5

Τροπολογία 1121
Peter Jahr
εξ ονόματος της Ομάδας EPP

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 44 Άρθρο 44

Επιχειρησιακά προγράμματα Επιχειρησιακά προγράμματα

1. Οι στόχοι που αναφέρονται στο 
άρθρο 42 και οι παρεμβάσεις στον τομέα 
των οπωροκηπευτικών που καθορίζονται 
από τα κράτη μέλη στα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ υλοποιούνται μέσω 
εγκεκριμένων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων των οργανώσεων 
παραγωγών ή / και ενώσεων οργανώσεων 
παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013, υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο.

1. Οι στόχοι που αναφέρονται στο 
άρθρο 42 και οι παρεμβάσεις στον τομέα 
των οπωροκηπευτικών που καθορίζονται 
από τα κράτη μέλη στα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ υλοποιούνται μέσω 
εγκεκριμένων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων των οργανώσεων 
παραγωγών ή / και ενώσεων οργανώσεων 
παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013, υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο.

2. Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών ετών και 
μέγιστη διάρκεια επτά ετών. Επιδιώκουν 
τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 
42, στοιχεία δ) και ε) και τουλάχιστον δύο 
άλλους στόχους που αναφέρονται στο εν 
λόγω άρθρο.

2. Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών ετών και 
μέγιστη διάρκεια επτά ετών. Επιδιώκουν 
τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 
42, στοιχεία β), δ) και ε) και τουλάχιστον 
δύο άλλους στόχους που αναφέρονται στο 
εν λόγω άρθρο.

3. Για κάθε επιλεγόμενο στόχο, τα 
επιχειρησιακά προγράμματα περιγράφουν 
τις παρεμβάσεις που επιλέγονται μεταξύ 
των παρεμβάσεων που καθορίζονται από 
τα κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ.

3. Για κάθε επιλεγόμενο στόχο, τα 
επιχειρησιακά προγράμματα περιγράφουν 
τις παρεμβάσεις που επιλέγονται μεταξύ 
των παρεμβάσεων που καθορίζονται από 
τα κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ.
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4. Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
υποβάλλονται στα κράτη μέλη από τις 
οργανώσεις παραγωγών ή/και τις ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών που 
αναγνωρίζονται βάσει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 προς έγκριση.

4. Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
υποβάλλονται στα κράτη μέλη από τις 
οργανώσεις παραγωγών ή/και τις ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών που 
αναγνωρίζονται βάσει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 προς έγκριση.

5. Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
μπορούν να υλοποιηθούν μόνο από τις 
οργανώσεις παραγωγών ή από ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών αναγνωρισμένες 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013.

5. Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
μπορούν να υλοποιηθούν μόνο από τις 
οργανώσεις παραγωγών ή από ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών αναγνωρισμένες 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013.

5α. Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών 
μπορούν να είναι μερικά ή συνολικά 
επιχειρησιακά προγράμματα. Τα 
συνολικά επιχειρησιακά προγράμματα 
συμμορφώνονται με τους ίδιους κανόνες 
και τις ίδιες προϋποθέσεις διαχείρισης 
που τηρούν τα επιχειρησιακά 
προγράμματα των οργανώσεων 
παραγωγών.

6. Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών δεν 
καλύπτουν τις ίδιες παρεμβάσεις με τα 
επιχειρησιακά προγράμματα των 
οργανώσεων μελών. Τα κράτη μέλη 
εξετάζουν τα επιχειρησιακά προγράμματα 
των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών 
μαζί με τα επιχειρησιακά προγράμματα 
των οργανώσεων μελών.

6. Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών δεν 
καλύπτουν τις ίδιες πράξεις με τα 
επιχειρησιακά προγράμματα των 
οργανώσεων μελών. Τα κράτη μέλη 
εξετάζουν τα επιχειρησιακά προγράμματα 
των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών 
μαζί με τα επιχειρησιακά προγράμματα 
των οργανώσεων μελών. Οι ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών μπορούν να 
υποβάλλουν μερικά επιχειρησιακά 
προγράμματα αποτελούμενα από μέτρα 
τα οποία έχουν προσδιοριστεί, αλλά δεν 
έχουν εφαρμοστεί, από οργανώσεις μέλη 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών τους 
προγραμμάτων.

Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι:

Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι:

α) οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων μιας 
ένωσης οργανώσεων παραγωγών 
χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τις 
εισφορές των μελών αυτής της ένωσης και 
ότι η εν λόγω χρηματοδότηση λαμβάνεται 
από τα επιχειρησιακά ταμεία των εν λόγω 

α) οι πράξεις στο πλαίσιο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων μιας 
ένωσης οργανώσεων παραγωγών 
χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τις 
εισφορές των μελών αυτής της ένωσης και 
ότι η εν λόγω χρηματοδότηση λαμβάνεται 
από τα επιχειρησιακά ταμεία των εν λόγω 
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οργανώσεων, οργανώσεων,

β) οι παρεμβάσεις και η αντίστοιχη 
χρηματοδοτική συμμετοχή καθορίζονται 
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε 
οργάνωσης μέλους,

β) οι παρεμβάσεις και η αντίστοιχη 
χρηματοδοτική συμμετοχή καθορίζονται 
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε 
οργάνωσης μέλους,

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι: 7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:

α) το 20 % τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει τις παρεμβάσεις 
που συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία δ) και 
ε)·

α) είτε το 20% τουλάχιστον των 
δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει τις παρεμβάσεις 
που συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία δ) και 
ε), είτε τα επιχειρησιακά προγράμματα 
περιλαμβάνουν τρεις ή περισσότερες 
δράσεις που συνδέονται με τους στόχους 
που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία 
δ) και ε)·

β) το 5 % τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει την παρέμβαση 
που συνδέεται με τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 42 στοιχείο γ)·

β) το 5 % τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει τις παρεμβάσεις 
που συνδέονται με τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 42 στοιχείο γ), και·

γ) οι παρεμβάσεις που εμπίπτουν 
στους τύπους παρεμβάσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 
στοιχεία δ), ε) και στ) δεν υπερβαίνουν το 
ένα τρίτο των συνολικών δαπανών στο 
πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.

γ) οι παρεμβάσεις που εμπίπτουν 
στους τύπους παρεμβάσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 
στοιχεία δ), ε) και στ) δεν υπερβαίνουν το 
ένα τρίτο των συνολικών δαπανών στο 
πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.

7α. Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
που εγκρίθηκαν πριν από την ... 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού] διέπονται από 
τους κανονισμούς δυνάμει των οποίων 
εγκρίθηκαν, έως την ολοκλήρωσή τους, 
εκτός εάν η ένωση παραγωγών ή η ένωση 
οργανώσεων παραγωγών αποφασίσει 
οικειοθελώς να εφαρμόσει τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en
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Τροπολογία 1122
Peter Jahr
εξ ονόματος της Ομάδας EPP

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 52 Άρθρο 52

Τύποι παρέμβασης στον αμπελοοινικό 
τομέα

Τύποι παρέμβασης στον αμπελοοινικό 
τομέα

1. Για κάθε στόχο που επιλέγεται 
μεταξύ εκείνων που ορίζονται στο άρθρο 
51, τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν 
ή περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρέμβασης:

1. Για κάθε στόχο που επιλέγεται 
μεταξύ εκείνων που ορίζονται στο άρθρο 
51, τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν 
ή περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρέμβασης:

α) αναδιάρθρωση και μετατροπή 
αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένης της 
αναφύτευσης των αμπελώνων, όταν αυτό 
κρίνεται αναγκαίο μετά την υποχρεωτική 
εκρίζωση για λόγους υγείας ή 
φυτοϋγειονομικής φύσεως κατόπιν εντολής 
της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, 
εξαιρουμένης της κανονικής ανανέωσης 
των αμπελώνων που συνίσταται στην 
αναφύτευση του ίδιου αγροτεμαχίου με 
την ίδια ποικιλία σταφυλιών σύμφωνα με 
το ίδιο σύστημα καλλιέργειας αμπέλου, 
όταν τα αμπέλια ολοκληρώσουν τον κύκλο 
ζωής τους∙

α) αναδιάρθρωση και μετατροπή 
αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένης της 
αναφύτευσης των αμπελώνων, όταν αυτό 
κρίνεται αναγκαίο μετά την υποχρεωτική 
εκρίζωση για λόγους υγείας ή 
φυτοϋγειονομικής φύσεως κατόπιν εντολής 
της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους ή 
κατόπιν προαιρετικής εκρίζωσης για 
αναφύτευση λόγω προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή και για την ενίσχυση 
της γενετικής ποικιλότητας, εξαιρουμένης 
της κανονικής ανανέωσης των αμπελώνων 
που συνίσταται στην αναφύτευση του ίδιου 
αγροτεμαχίου με την ίδια ποικιλία 
σταφυλιών σύμφωνα με το ίδιο σύστημα 
καλλιέργειας αμπέλου, όταν τα αμπέλια 
ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους∙

α α) αμπελοφυτεύσεις σε εκτάσεις 
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εκχωρηθείσες βάσει του καθεστώτος 
αδειοδότησης που θεσπίζεται στο 
κεφάλαιο 3 τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013, σε παραδοσιακές 
οινοπαραγωγικές ζώνες που απειλούνται 
με εξαφάνιση, όπως καθορίζονται από τα 
κράτη μέλη, ως μέτρο για την προστασία 
της οινοπαραγωγικής ποικιλότητας·
α β) έρευνα και πειραματική 
παραγωγή, και άλλα μέτρα, ειδικότερα 
όσον αφορά τη διατήρηση, τη μελέτη και 
την αναβάθμιση των ευρωπαϊκών 
ποικιλιών αμπέλου, τουτέστιν της 
ποικιλομορφίας που παρουσιάζεται τόσο 
εντός των ποικιλιών όσο και στη 
διασύνδεσή τους, και ανάληψη 
δραστηριοτήτων προώθησης της 
αποδοτικής τους χρήσης·
α γ) δράσεις για τη μείωση της χρήσης 
φυτοφαρμάκων·

δράσεις για τη μείωση της 
ανάληψης κινδύνων για τους 
οινοπαραγωγούς που δεσμεύονται να 
αλλάξουν ριζικά τις πρακτικές και το 
σύστημα προϊόντων τους, ούτως ώστε να 
παράγουν με πιο βιώσιμο τρόπο, μεταξύ 
άλλων με την προσθήκη διαρθρωτικής 
και βιολογικής ποικιλότητας·

β) υλικών και άυλων επενδύσεων σε 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας και υποδομής 
οινοποιείων, καθώς και δομές και εργαλεία 
μάρκετινγκ·

β) υλικών και άυλων επενδύσεων σε 
αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις, μεταξύ 
άλλων και σε απόκρημνες και 
βαθμιδωτές περιοχές, με εξαίρεση τις 
δράσεις που εμπίπτουν στο είδος 
παρέμβασης που περιγράφεται στο άρθρο 
52 παράγραφος 1 στοιχείο α) και σε 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας και υποδομής 
οινοποιείων, καθώς και δομές και εργαλεία 
μάρκετινγκ· οι επενδύσεις αυτές μπορούν 
να αποσκοπούν στην προστασία των 
αμπελώνων από τους κλιματικούς 
κινδύνους και στην προσαρμογή των 
εκμεταλλεύσεων στις νέες νομικές 
απαιτήσεις της Ένωσης·

γ) πρώιμη συγκομιδή, που σημαίνει 
την ολική καταστροφή ή απομάκρυνση 
των τσαμπιών σταφυλιών ενώ είναι ακόμα 
άγουρα, μειώνοντας έτσι την απόδοση της 

γ) πρώιμη συγκομιδή, που σημαίνει 
την ολική καταστροφή ή απομάκρυνση 
των τσαμπιών σταφυλιών ενώ είναι ακόμα 
άγουρα, μειώνοντας έτσι την απόδοση της 
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σχετικής περιοχής στο μηδέν και 
εξαιρώντας τη μη συγκομιδή, όπου τα 
εμπορικά σταφύλια δεν συλλέγονται όταν 
ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους∙

σχετικής περιοχής στο μηδέν και 
εξαιρώντας τη μη συγκομιδή, όπου τα 
εμπορικά σταφύλια δεν συλλέγονται όταν 
ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους∙

δ) ασφάλιση της συγκομιδής έναντι 
απώλειας εισοδήματος ως συνέπεια των 
δυσμενών κλιματικών φαινομένων που 
εξομοιώνονται με φυσικές καταστροφές, 
δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, ζώα, 
ασθένειες φυτών ή παρασιτώσεις∙

δ) ασφάλιση της συγκομιδής έναντι 
απώλειας εισοδήματος ως συνέπεια των 
δυσμενών κλιματικών φαινομένων που 
εξομοιώνονται με φυσικές καταστροφές, 
δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, ζώα, 
ασθένειες φυτών ή παρασιτώσεις, με 
παράλληλη διασφάλιση ότι οι δικαιούχοι 
λαμβάνουν τα αναγκαία προληπτικά 
μέτρα.

ε) υλικές και άυλες επενδύσεις στην 
καινοτομία που συνίστανται στην 
ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και 
υποπροϊόντων της οινοποίησης, των 
διαδικασιών και των τεχνολογιών, σε 
άλλες επενδύσεις που προσθέτουν αξία σε 
οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας 
εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της 
ανταλλαγής γνώσεων∙

ε) υλικές και άυλες επενδύσεις στην 
ψηφιοποίηση και στην καινοτομία οι 
οποίες συνίστανται στην ανάπτυξη 
καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογικών 
διαδικασιών, που συνδέονται με τα 
αναφερόμενα στο παράρτημα VII μέρος 
II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
προϊόντα ή με τα υποπροϊόντα της 
οινοποίησης, τις διαδικασίες και τις 
τεχνολογίες, σε άλλες επενδύσεις που 
προσθέτουν αξία σε οποιοδήποτε στάδιο 
της αλυσίδας εφοδιασμού, 
συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής 
γνώσεων, και/ή της συμβολής στην 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·

στ) την απόσταξη υποπροϊόντων της 
οινοποίησης που πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τους περιορισμούς που 
καθορίζονται στην ενότητα Δ του μέρους 
ΙΙ του παραρτήματος VIII του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013,

στ) την απόσταξη υποπροϊόντων της 
οινοποίησης που πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τους περιορισμούς που 
καθορίζονται στην ενότητα Δ του μέρους 
ΙΙ του παραρτήματος VIII του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013,

ζ) δράσεις ενημέρωσης σχετικά με 
τους οίνους της Ένωσης που διεξάγονται 
στα κράτη μέλη και οι οποίες ενθαρρύνουν 
την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου ή 
προωθούν συστήματα ποιότητας της 
Ένωσης που καλύπτουν τις ονομασίες 
προέλευσης και τις γεωγραφικές 
ενδείξεις·

ζ) δράσεις ενημέρωσης σχετικά με 
τους οίνους της Ένωσης που διεξάγονται 
στα κράτη μέλη και οι οποίες ενθαρρύνουν 
την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου,

ζ α) δράσεις που στοχεύουν σε 
καλύτερη γνώση των αγορών, όπως η 
εκπόνηση οικονομικών και ρυθμιστικών 
μελετών για τις υπάρχουσες αγορές, 
καθώς και δράσεις προώθησης του 
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οινοτουρισμού με στόχο την ενίσχυση της 
φήμης των ευρωπαϊκών αμπελώνων·

η) προώθηση των προϊόντων σε τρίτες 
χώρες με έναν ή περισσότερους από τους 
κάτωθι τρόπους:

η) προώθηση των προϊόντων και 
επικοινωνία που πραγματοποιούνται σε 
τρίτες χώρες με μία ή περισσότερες από τις 
κάτωθι ενέργειες και δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας του αμπελοοινικού 
τομέα και στο άνοιγμα, τη 
διαφοροποίηση ή την ενοποίηση των 
αγορών:

i) δημόσιες σχέσεις, προώθηση ή 
διαφήμιση που προβάλλουν ιδίως τις 
υψηλές προδιαγραφές των προϊόντων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως ως προς την 
ποιότητα, την ασφάλεια των τροφίμων ή 
την προστασία του περιβάλλοντος,

i) δημόσιες σχέσεις, προώθηση ή 
διαφήμιση που προβάλλουν ιδίως τις 
υψηλές προδιαγραφές των προϊόντων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως ως προς την 
ποιότητα, την ασφάλεια των τροφίμων ή 
την προστασία του περιβάλλοντος,

ii) συμμετοχή σε εκδηλώσεις, 
εμποροπανηγύρεις ή εκθέσεις διεθνούς 
σημασίας∙

ii) συμμετοχή σε εκδηλώσεις, 
εμποροπανηγύρεις ή εκθέσεις διεθνούς 
σημασίας∙

iii) εκστρατείες ενημέρωσης, ιδίως 
σχετικά με τα συστήματα ποιότητας της 
Ένωσης που αφορούν τις ονομασίες 
προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και 
τη βιολογική παραγωγή∙

iii) εκστρατείες ενημέρωσης, ιδίως 
σχετικά με τα συστήματα ποιότητας της 
Ένωσης που αφορούν τις ονομασίες 
προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και 
τη βιολογική παραγωγή∙

iv) μελέτες νέων αγορών, αναγκαίες 
για τη διεύρυνση των εμπορικών διεξόδων∙

iv) μελέτες νέων ή υφιστάμενων 
αγορών, αναγκαίες για τη διεύρυνση και 
την ενοποίηση των εμπορικών διεξόδων∙

v) μελέτες για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων των μέτρων ενημέρωσης 
και προώθησης∙

v) μελέτες για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων των μέτρων ενημέρωσης 
και προώθησης∙

vi) προετοιμασία τεχνικών φακέλων, 
συμπεριλαμβανομένων εργαστηριακών 
δοκιμών και αξιολογήσεων, σχετικά με 
οινολογικές πρακτικές, φυτοϋγειονομικούς 
και υγειονομικούς κανόνες, καθώς και 
άλλες απαιτήσεις τρίτων χωρών για την 
εισαγωγή προϊόντων του αμπελοοινικού 
τομέα, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών∙

vi) προετοιμασία τεχνικών φακέλων, 
συμπεριλαμβανομένων εργαστηριακών 
δοκιμών και αξιολογήσεων, σχετικά με 
οινολογικές πρακτικές, φυτοϋγειονομικούς 
και υγειονομικούς κανόνες, καθώς και 
άλλες απαιτήσεις τρίτων χωρών για την 
εισαγωγή προϊόντων του αμπελοοινικού 
τομέα, προκειμένου να αποτραπεί ο 
περιορισμός ή να καταστεί εφικτή η 
πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών∙

i) προσωρινή και φθίνουσα με τον 
καιρό συνδρομή για την κάλυψη των 
διοικητικών δαπανών για τη σύσταση 
ταμείων αλληλοβοήθειας∙

i) προσωρινή και φθίνουσα με τον 
καιρό συνδρομή για την κάλυψη των 
διοικητικών δαπανών για τη σύσταση 
ταμείων αλληλοβοήθειας∙
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i α) δράσεις για τη βελτίωση της 
χρήσης και διαχείρισης των υδάτων·
θ β) παραγωγή βιολογικών προϊόντων,
θ γ) ολοκληρωμένη παραγωγή,

παραγωγή ακριβείας ή 
ψηφιοποιημένη·

την προστασία των εδαφών και τη 
βελτίωση του άνθρακα του εδάφους·

δημιουργία ή διατήρηση 
ενδιαιτημάτων ευνοϊκών για τη 
βιοποικιλότητα ή τη διατήρηση του 
τοπίου, συμπεριλαμβανομένης της 
διατήρησης των ιστορικών 
χαρακτηριστικών του·

τη βελτίωση της καταπολέμησης 
της ανθεκτικότητας των παρασίτων και 
των αμπελοοινικών ασθενειών·

τη μείωση της παραγωγής 
αποβλήτων και τη βελτίωση της 
διαχείρισης αποβλήτων·
Τα μέτρα προώθησης που αναφέρονται 
στο στοιχείο η) του πρώτου εδαφίου 
αφορούν μόνο οίνους με προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη 
γεωγραφική ένδειξη ή οίνους με ένδειξη 
της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου.

2. Τα κράτη μέλη τεκμηριώνουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ την 
επιλογή των στόχων και των τύπων 
παρέμβασης στον αμπελοοινικό τομέα. Τα 
κράτη μέλη καθορίζουν τις παρεμβάσεις 
που επιλέγουν μεταξύ των τύπων 
παρέμβασης.

2. Τα κράτη μέλη τεκμηριώνουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ την 
επιλογή των στόχων και των τύπων 
παρέμβασης στον αμπελοοινικό τομέα. Τα 
κράτη μέλη καθορίζουν τις παρεμβάσεις 
που επιλέγουν μεταξύ των τύπων 
παρέμβασης. Τα κράτη μέλη έχουν τη 
δυνατότητα να καταρτίζουν ειδικές 
διατάξεις προβλέποντας δράσεις 
ενημέρωσης και προώθησης εκ μέρους 
των οργάνων διαχείρισης 
προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης 
και προστατευόμενων γεωγραφικών 
ενδείξεων, εν ονόματι όλων των 
ενδιαφερομένων εταιρειών, μεριμνώντας 
ιδίως για τον καθορισμό μέγιστης 
διάρκειας των εν λόγω δράσεων.

3. Πέραν των απαιτήσεων που 3. Πέραν των απαιτήσεων που 
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ορίζονται στον τίτλο V, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ ένα χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης των επιλεγμένων τύπων 
παρέμβασης και των παρεμβάσεων και 
έναν γενικό δημοσιονομικό πίνακα με τους 
πόρους που θα χρησιμοποιηθούν, και την 
προβλεπόμενη κατανομή των πόρων 
μεταξύ των επιλεγμένων τύπων 
παρέμβασης και μεταξύ παρεμβάσεων 
σύμφωνα με τις χρηματοδοτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα V.

ορίζονται στον τίτλο V, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ ένα χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης των επιλεγμένων τύπων 
παρέμβασης και των παρεμβάσεων και 
έναν γενικό δημοσιονομικό πίνακα με τους 
πόρους που θα χρησιμοποιηθούν, και την 
προβλεπόμενη κατανομή των πόρων 
μεταξύ των επιλεγμένων τύπων 
παρέμβασης και μεταξύ παρεμβάσεων 
σύμφωνα με τις χρηματοδοτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα V.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/7

Τροπολογία 1123
Peter Jahr
εξ ονόματος της Ομάδας EPP

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 64 Άρθρο 64

Τύποι παρεμβάσεων για την αγροτική 
ανάπτυξη

Τύποι παρεμβάσεων για την αγροτική 
ανάπτυξη

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο 
παρόν κεφάλαιο είναι οι ακόλουθες:

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο 
παρόν κεφάλαιο είναι οι ακόλουθες:

α) περιβαλλοντικές, κλιματικές και 
άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης∙

α) γεωργοπεριβαλλοντική 
βιωσιμότητα, μέτρα μετριασμού της 
κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής και 
άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης που είναι 
επωφελείς για το περιβάλλον

β) φυσικοί ή άλλοι περιορισμούς ανά 
περιοχή·

β) φυσικοί ή άλλοι περιορισμούς ανά 
περιοχή·

γ) Μειονεκτήματα ανά περιοχή που 
προκύπτουν από συγκεκριμένες 
υποχρεωτικές απαιτήσεις∙

γ) Μειονεκτήματα ανά περιοχή που 
προκύπτουν από συγκεκριμένες 
υποχρεωτικές απαιτήσεις∙

δ) επενδύσεις∙ δ) επενδύσεις∙

δ α) επενδύσεις στην άρδευση·
δ β) εγκατάσταση ψηφιακών 
τεχνολογιών·

ε) εγκατάσταση νέων γεωργών και 
σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων,

ε) Εγκατάσταση νέων γεωργών, 
νεοεισερχόμενων γεωργών και σύσταση 
και ανάπτυξη βιώσιμων αγροτικών 
επιχειρήσεων

στ) εργαλεία διαχείρισης κινδύνων, στ) εργαλεία διαχείρισης κινδύνων,
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ζ) συνεργασία∙ ζ) συνεργασία∙

η) ανταλλαγή γνώσεων και 
πληροφοριών.

η) ανταλλαγή γνώσεων και 
πληροφοριών.

η α) Μέτρα υπέρ των γυναικών της 
υπαίθρου
η β) ανάπτυξη στρατηγικής για έξυπνα 
χωριά·

Or. en
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 67 Άρθρο 67

Μειονεκτήματα ανά περιοχή που 
προκύπτουν από συγκεκριμένες 

υποχρεωτικές απαιτήσεις

Μειονεκτήματα ανά περιοχή που 
προκύπτουν από συγκεκριμένες 

υποχρεωτικές απαιτήσεις

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις για μειονεκτήματα 
ανά περιοχή που επιβάλλονται από τις 
απαιτήσεις που απορρέουν από την 
υλοποίηση των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ ή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
υπό τους όρους που καθορίζονται στο 
παρόν άρθρο, και τα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ με σκοπό να 
συμβάλουν στην επίτευξη των 
συγκεκριμένων στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις για μειονεκτήματα 
ανά περιοχή που επιβάλλονται από τις 
απαιτήσεις που απορρέουν από την 
υλοποίηση των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ ή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
υπό τους όρους που καθορίζονται στο 
παρόν άρθρο, και τα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ με σκοπό να 
συμβάλουν στην επίτευξη των συναφών 
συγκεκριμένων στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1.

2. Οι εν λόγω ενισχύσεις μπορούν να 
χορηγούνται στους γεωργούς, τους 
δασοκαλλιεργητές και άλλους διαχειριστές 
γης όσον αφορά περιοχές με 
μειονεκτήματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

2. Οι εν λόγω ενισχύσεις μπορούν να 
χορηγούνται σε γεωργούς, ομάδες 
γεωργών, δασοκαλλιεργητές και ομάδες 
δασοκαλλιεργητών, ιδιοκτήτες δασών και 
ομάδες ιδιοκτητών δασών. Σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, μπορούν να 
χορηγούνται και σε άλλους διαχειριστές 
γης.

2α. Στην περίπτωση νομικού 
προσώπου, ή ομάδας φυσικών ή νομικών 
προσώπων, τα κράτη μέλη μπορούν να 
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εφαρμόζουν τη μείωση στο επίπεδο των 
μελών των εν λόγω νομικών προσώπων ή 
ομάδων όπου η εθνική νομοθεσία 
προβλέπει δικαιώματα και υποχρεώσεις 
μεμονωμένων μελών συγκρίσιμα με 
εκείνα μεμονωμένων γεωργών με την 
ιδιότητα διαχειριστή εκμετάλλευσης, 
ιδίως όσον αφορά το οικονομικό, 
κοινωνικό και φορολογικό επίπεδό τους, 
εφόσον έχουν συνεισφέρει στην ενίσχυση 
των γεωργικών δομών των εν λόγω 
νομικών προσώπων ή ομάδων.

3. Κατά τον καθορισμό περιοχών με 
μειονεκτήματα, τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες περιοχές:

3. Κατά τον καθορισμό περιοχών με 
μειονεκτήματα, τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες περιοχές:

α) Γεωργικές και δασικές περιοχές 
που υπάγονται στο Natura 2000, σύμφωνα 
με τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ·

α) Γεωργικές και δασικές περιοχές 
που υπάγονται στο Natura 2000, σύμφωνα 
με τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ·

β) άλλες οριοθετημένες περιοχές 
προστασίας της φύσης με 
περιβαλλοντικούς περιορισμούς όσον 
αφορά τη γεωργία ή τα δάση που 
συμβάλλουν στην εφαρμογή του άρθρου 
10 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, οι περιοχές 
αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5% 
των χαρακτηρισμένων περιοχών Natura 
2000 οι οποίες καλύπτονται από το 
εδαφικό πεδίο εφαρμογής του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ·

β) άλλες οριοθετημένες περιοχές 
προστασίας της φύσης με 
περιβαλλοντικούς περιορισμούς όσον 
αφορά τη γεωργία ή τα δάση που 
συμβάλλουν στην εφαρμογή του άρθρου 
10 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, οι περιοχές 
αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5% 
των χαρακτηρισμένων περιοχών Natura 
2000 οι οποίες καλύπτονται από το 
εδαφικό πεδίο εφαρμογής του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ·

γ) γεωργικές εκτάσεις που 
περιλαμβάνονται στα σχέδια διαχείρισης 
λεκάνης απορροής ποταμών σύμφωνα με 
την οδηγία 2000/60/ΕΚ.

γ) γεωργικές εκτάσεις που 
περιλαμβάνονται στα σχέδια διαχείρισης 
λεκάνης απορροής ποταμών σύμφωνα με 
την οδηγία 2000/60/ΕΚ.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις στο πλαίσιο αυτού 
του είδους παρεμβάσεων προκειμένου να 
αποζημιώσουν τους δικαιούχους για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και των διαφυγόντων εισοδημάτων που 
συνδέονται με τα μειονεκτήματα για τη 
συγκεκριμένη περιοχή.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις στο πλαίσιο αυτού 
του είδους παρεμβάσεων προκειμένου να 
αποζημιώσουν τους δικαιούχους για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και των διαφυγόντων εισοδημάτων που 
συνδέονται με τα μειονεκτήματα για τη 
συγκεκριμένη περιοχή.

5. Οι επιπλέον δαπάνες και τα 
διαφυγόντα εισοδήματα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4 υπολογίζονται:

5. Οι επιπλέον δαπάνες και τα 
διαφυγόντα εισοδήματα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4 υπολογίζονται:

α) όσον αφορά τους περιορισμούς που α) όσον αφορά τους περιορισμούς που 
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απορρέουν από τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ, σε σχέση με τα 
μειονεκτήματα που απορρέουν από 
απαιτήσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
πρότυπα καλής γεωργικής και 
περιβαλλοντικής κατάστασης που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το τμήμα 2 
κεφάλαιο 1 του παρόντος τίτλου του 
άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού, 
καθώς και τους όρους που καθορίζονται 
για τη συντήρηση της γεωργικής έκτασης 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 
στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού·

απορρέουν από τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ, σε σχέση με τα 
μειονεκτήματα που απορρέουν από 
απαιτήσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
πρότυπα καλής γεωργικής και 
περιβαλλοντικής κατάστασης που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το τμήμα 2 
κεφάλαιο 1 του παρόντος τίτλου του 
άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού, 
καθώς και τους όρους που καθορίζονται 
για τη συντήρηση της γεωργικής έκτασης 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 
στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού·

β) όσον αφορά τους περιορισμούς που 
απορρέουν από την οδηγία 2000/60/ΕΚ, σε 
σχέση με τα μειονεκτήματα που 
απορρέουν από απαιτήσεις που 
υπερβαίνουν τις σχετικές κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης, με εξαίρεση την 
ΚΑΔ 2 που αναφέρεται στο παράρτημα III, 
και τα πρότυπα καλής γεωργικής και 
περιβαλλοντικής κατάστασης που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το τμήμα 2 
κεφάλαιο 1 του παρόντος τίτλου, καθώς 
και τους όρους που καθορίζονται για τη 
διατήρηση της γεωργικής έκτασης 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού.

β) όσον αφορά τους περιορισμούς που 
απορρέουν από την οδηγία 2000/60/ΕΚ, σε 
σχέση με τα μειονεκτήματα που 
απορρέουν από απαιτήσεις που 
υπερβαίνουν τις σχετικές κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης, με εξαίρεση την 
ΚΑΔ 1 που αναφέρεται στο παράρτημα III, 
και τα πρότυπα καλής γεωργικής και 
περιβαλλοντικής κατάστασης που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το τμήμα 2 
κεφάλαιο 1 του παρόντος τίτλου, καθώς 
και τους όρους που καθορίζονται για τη 
διατήρηση της γεωργικής έκτασης 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού.

6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως 
ανά εκτάριο έκτασης.

6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως 
ανά εκτάριο έκτασης και περιορίζονται 
στα μέγιστα χρηματικά ποσά που 
καθορίζονται στο παράρτημα IXα α.

Or. en


