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6.3.2013 B7-0079/122 

Τροπολογία  122 

Astrid Lulling, Michel Dantin, Mathieu Grosch, Ivo Belet, Jean-Pierre Audy, Jean-Paul 

Gauzès και άλλοι 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0079/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων για άµεσες 

ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 

πολιτικής 

COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – στοιχείο α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (α) Κατά παρέκκλιση της πρώτης και της 
δεύτερης παραγράφου, τα κράτη µέλη 
µπορούν να χορηγήσουν κατ’ αποκοπή 
ποσό που δεν υπερβαίνει τα ποσά που 
αναφέρονται στο Παράρτηµα […]· 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/123 

Τροπολογία  123 

Astrid Lulling, Michel Dantin, Mathieu Grosch, Ivo Belet, Jean-Pierre Audy, Jean-Paul 

Gauzès και άλλοι 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0079/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων για άµεσες 

ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 

πολιτικής 

COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 37 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Με βάση το εκτιµώµενο ποσοστό που 

κοινοποιείται από τα κράτη µέλη δυνάµει 

της παραγράφου 1, η Επιτροπή ορίζει, µε 
την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, το 
αντίστοιχο ανώτατο όριο για την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 36, 
σε ετήσια βάση. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 56 παράγραφος 2. 

4. Η Επιτροπή ορίζει, µε την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, σε ετήσια βάση, 
τα ακόλουθα: 

 - ανώτατα όρια για την ενίσχυση που 
προβλέπεται στο άρθρο 36, µε βάση είτε 
το εκτιµώµενο είτε το καθορισµένο 
ποσοστό που κοινοποιείται από τα κράτη 

µέλη δυνάµει της παραγράφου 1· 

 - ποσά που ορίζονται στο Παράρτηµα 
[…] βάσει του µέσου µεγέθους της 
εκµετάλλευσης που κατέχουν νέοι 
γεωργοί και της µέσης αξίας των 
δικαιωµάτων ενίσχυσης που κατέχουν οι 
γεωργοί. 

 Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 

εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 56 

παράγραφος 2. 
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