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6.3.2013 B7-0079/165 

Τροπολογία  165 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, 

Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 σχετικά µε την 

χρηµατοδότηση, την διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΑΠ 

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

2013/2528(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Η κατανοµή της άµεσης 

εισοδηµατικής στήριξης µεταξύ των 

γεωργών χαρακτηρίζεται από τη διάθεση 

δυσανάλογων ποσών ενίσχυσης σε σχετικά 

µικρό αριθµό µεγάλων δικαιούχων. Λόγω 

οικονοµιών µεγέθους, οι µεγαλύτεροι 

δικαιούχοι δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο 

ενιαίας στήριξης για να επιτευχθεί 

αποτελεσµατικά ο στόχος της 

εισοδηµατικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 

στις δυνατότητες προσαρµογής τους, οι 

δικαιούχοι αυτοί µπορούν ευκολότερα να 

λειτουργήσουν µε χαµηλότερα επίπεδα 

ενιαίας στήριξης. Εποµένως, είναι δίκαιη η 

εισαγωγή ενός συστήµατος για µεγάλους 

δικαιούχους σύµφωνα µε το οποίο το 

επίπεδο στήριξης µειώνεται σταδιακά και 

τελικά περιορίζεται µε την επιβολή 

ανώτατου ορίου για τη βελτίωση της 

κατανοµής των ενισχύσεων µεταξύ των 

γεωργών. Ένα τέτοιο σύστηµα πρέπει 

ωστόσο να λαµβάνει υπόψη τα επίπεδα 

έντασης της µισθωτής εργασίας, 

προκειµένου να αποφευχθούν δυσανάλογες 

επιπτώσεις σε µεγάλες αγροτικές 

εκµεταλλεύσεις µε υψηλό αριθµό 

απασχολουµένων. Τα ανώτατα αυτά 

επίπεδα δεν πρέπει να εφαρµόζονται σε 

(15) Η κατανοµή της άµεσης 

εισοδηµατικής στήριξης µεταξύ των 

γεωργών χαρακτηρίζεται από τη διάθεση 

δυσανάλογων ποσών ενίσχυσης σε σχετικά 

µικρό αριθµό µεγάλων δικαιούχων. Λόγω 

οικονοµιών µεγέθους, οι µεγαλύτεροι 

δικαιούχοι δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο 

ενιαίας στήριξης για να επιτευχθεί 

αποτελεσµατικά ο στόχος της 

εισοδηµατικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 

στις δυνατότητες προσαρµογής τους, οι 

δικαιούχοι αυτοί µπορούν ευκολότερα να 

λειτουργήσουν µε χαµηλότερα επίπεδα 

ενιαίας στήριξης. Εποµένως, είναι δίκαιη η 

εισαγωγή ενός συστήµατος για µεγάλους 

δικαιούχους σύµφωνα µε το οποίο το 

επίπεδο στήριξης µειώνεται σταδιακά και 

τελικά περιορίζεται µε την επιβολή 

ανώτατου ορίου για τη βελτίωση της 

κατανοµής των ενισχύσεων µεταξύ των 

γεωργών. Ένα τέτοιο σύστηµα πρέπει 

ωστόσο να λαµβάνει υπόψη τα επίπεδα 

έντασης της µισθωτής εργασίας, 

προκειµένου να αποφευχθούν δυσανάλογες 

επιπτώσεις σε µεγάλες αγροτικές 

εκµεταλλεύσεις µε υψηλό αριθµό 

απασχολουµένων. Τα ανώτατα αυτά 

επίπεδα δεν πρέπει να εφαρµόζονται σε 
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ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργικές 

πρακτικές επωφελείς για το κλίµα και το 

περιβάλλον εφόσον κάτι τέτοιο µπορεί να 

έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των 

ευεργετικών επιδιωκόµενων στόχων. 
Προκειµένου να εφαρµοστεί η επιβολή 

ανώτατου ορίου, τα κράτη µέλη πρέπει να 

θεσπίσουν ορισµένα κριτήρια για να 

αποφευχθεί η καταχρηστική χρήση από 

τους γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν να 

αποφύγουν τις επιπτώσεις της. Τα έσοδα 

από τη µείωση και την επιβολή ανώτατου 

ορίου στις ενισχύσεις προς µεγάλους 

δικαιούχους πρέπει να παραµένουν στα 

κράτη µέλη όπου δηµιουργήθηκαν και να 

χρησιµοποιούνται για τη χρηµατοδότηση 
έργων µε σηµαντική συνεισφορά στην 
καινοτοµία σύµφωνα µε τον κανονισµό 
(ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
…., για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
[RDR]. 

ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργικές 

πρακτικές επωφελείς για το κλίµα και το 

περιβάλλον εφόσον κάτι τέτοιο µπορεί να 

έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των 

ευεργετικών επιδιωκόµενων στόχων. 
Προκειµένου να εφαρµοστεί η επιβολή 

ανώτατου ορίου, τα κράτη µέλη πρέπει να 

θεσπίσουν ορισµένα κριτήρια για να 

αποφευχθεί η καταχρηστική χρήση από 

τους γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν να 

αποφύγουν τις επιπτώσεις της. Τα έσοδα 

από τη µείωση και την επιβολή ανώτατου 

ορίου στις ενισχύσεις προς µεγάλους 

δικαιούχους πρέπει να παραµένουν στα 

κράτη µέλη όπου δηµιουργήθηκαν και να 

χρησιµοποιούνται για τη χρηµατοδότηση 
δηµόσιων µηχανισµών για την επίτευξη 
σταθερών και ικανοποιητικών τιµών για 
τα γεωργικά προϊόντα.  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/166 

Τροπολογία  166 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, 

Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 σχετικά µε την 

χρηµατοδότηση, την διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΑΠ 

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

2013/2528(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι 

υποχρεώσεις που προβλέπονται για το 

µέτρο της διαφοροποίησης της γεωργίας 
εφαρµόζονται µε αναλογικό και 

αµερόληπτο τρόπο και οδηγούν στη 

βελτίωση της περιβαλλοντικής 

προστασίας, η Επιτροπή πρέπει να 

εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 

σύµφωνα µε το άρθρο 290 της Συνθήκης 

για τον σκοπό της θέσπισης του ορισµού 

της έννοιας «καλλιέργεια» και των 

κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του 

µέτρου. 

(27) Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι 

υποχρεώσεις που προβλέπονται για το 

µέτρο της αµειψισποράς εφαρµόζονται µε 
αναλογικό και αµερόληπτο τρόπο και 

οδηγούν στη βελτίωση της 

περιβαλλοντικής προστασίας, η Επιτροπή 

πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει 

πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 290 της 

Συνθήκης για τον σκοπό της θέσπισης του 

ορισµού της έννοιας «καλλιέργεια» και 
των κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του 

µέτρου. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/167 

Τροπολογία  167 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, 

Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 σχετικά µε την 

χρηµατοδότηση, την διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΑΠ 

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

2013/2528(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 στ α) ως «αµειψισπορά» νοείται: η 
παραγωγή φυτικών προϊόντων που 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τέσσερις 
διαφορετικές καλλιέργειες, µεταξύ των 
οποίων ένα οσπριοειδές·  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/168 

Τροπολογία  168 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, 

Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 σχετικά µε την 

χρηµατοδότηση, την διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΑΠ 

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

2013/2528(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 στ α) οι γεωργικές δραστηριότητές τους 
αποτελούν ασήµαντο µέρος των 
συνολικών οικονοµικών δραστηριοτήτων 
τους, ή η κύρια δραστηριότητα ή ο 
εταιρικός σκοπός τους δεν συνίσταται 
στην άσκηση γεωργικής δραστηριότητας· 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/169 

Τροπολογία  169 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, 

Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 σχετικά µε την 

χρηµατοδότηση, την διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΑΠ 

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

2013/2528(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 11 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σταδιακή µείωση και επιβολή ανώτατου 

ορίου ενίσχυσης  
Σταδιακή µείωση και επιβολή ανώτατου 

ορίου ενίσχυσης  

1. Το ποσό των άµεσων ενισχύσεων που 

πρόκειται να χορηγηθούν σε γεωργό 

σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό σε 

ένα δεδοµένο ηµερολογιακό έτος 

µειώνεται ως εξής:  

1. Το ποσό των άµεσων ενισχύσεων που 

πρόκειται να χορηγηθούν σε γεωργό 

σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό σε 

ένα δεδοµένο ηµερολογιακό έτος 

µειώνεται ως εξής:  

– κατά 20% για το τµήµα που υπερβαίνει 

τα 150.000 ευρώ και έως 200.000 ευρώ  
– κατά 10% για το τµήµα που υπερβαίνει 

τα 25.000 ευρώ και έως 50.000 ευρώ  

– κατά 40% για το τµήµα που υπερβαίνει 

τα 200.000 ευρώ και έως 250.000 ευρώ  
– κατά 20% για το τµήµα που υπερβαίνει 

τα 50.000 ευρώ και έως 75.000 ευρώ  

– κατά 70% για το τµήµα που υπερβαίνει 

τα 250.000 ευρώ και έως 300.000 ευρώ  
– κατά 50% για το τµήµα που υπερβαίνει 

τα 75.000 ευρώ και έως 100.000 ευρώ  

– κατά 100% για το τµήµα που υπερβαίνει 

τα 300.000 ευρώ.  
κατά 100% για το τµήµα που υπερβαίνει τα 
100.000 ευρώ.  

2. Το ποσό που ορίζεται στην παράγραφο 1 

υπολογίζεται µε την αφαίρεση των µισθών 

που έχουν πραγµατικά καταβληθεί και 

δηλωθεί από τον γεωργό κατά τα 

προηγούµενα έτη, συµπεριλαµβανοµένων 

φόρων και κοινωνικών εισφορών σχετικά 

µε την απασχόληση, από το συνολικό ποσό 

των άµεσων ενισχύσεων προς χορήγηση 

αρχικά στον γεωργό, χωρίς να 

λαµβάνονται υπόψη οι ενισχύσεις που 

2. Το ποσό που ορίζεται στην παράγραφο 1 

υπολογίζεται µε την αφαίρεση των µισθών 

που έχουν πραγµατικά καταβληθεί και 

δηλωθεί από τον γεωργό κατά τα 

προηγούµενα έτη, συµπεριλαµβανοµένων 

φόρων και κοινωνικών εισφορών σχετικά 

µε την απασχόληση, από το συνολικό ποσό 

των άµεσων ενισχύσεων προς χορήγηση 

αρχικά στον γεωργό, χωρίς να 

λαµβάνονται υπόψη οι ενισχύσεις που 
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πρόκειται να χορηγηθούν σύµφωνα µε το 

κεφάλαιο 2 του τίτλου ΙΙΙ του παρόντος 

κανονισµού.  

πρόκειται να χορηγηθούν σύµφωνα µε το 

κεφάλαιο 2 του τίτλου ΙΙΙ του παρόντος 

κανονισµού.  

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε καµία 

ενίσχυση δεν χορηγείται στους γεωργούς 

για τους οποίους αποδεικνύεται ότι, από 

την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 

πρότασης της Επιτροπής για τον παρόντα 

κανονισµό, δηµιουργούν τεχνητές 

συνθήκες για να αποφύγουν τις 

επενέργειες του παρόντος άρθρου.  

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε καµία 

ενίσχυση δεν χορηγείται στους γεωργούς 

για τους οποίους αποδεικνύεται ότι, από 

την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 

πρότασης της Επιτροπής για τον παρόντα 

κανονισµό, δηµιουργούν τεχνητές 

συνθήκες για να αποφύγουν τις 

επενέργειες του παρόντος άρθρου.  

Or. fr 
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Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, 
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 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 σχετικά µε την 

χρηµατοδότηση, την διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΑΠ 

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

2013/2528(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) οι γεωργικές δραστηριότητές τους 
αποτελούν ασήµαντο µέρος των 
συνολικών οικονοµικών δραστηριοτήτων 
τους, ή η κύρια δραστηριότητα ή ο 
εταιρικός σκοπός τους δεν συνίσταται 
στην άσκηση γεωργικής δραστηριότητας· 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/171 

Τροπολογία  171 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, 

Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 σχετικά µε την 

χρηµατοδότηση, την διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΑΠ 

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

2013/2528(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 36 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Γενικοί κανόνες  Γενικοί κανόνες  

1. Τα κράτη µέλη χορηγούν ετήσια 

ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας οι 

οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 

του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 

προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.  

1. Τα κράτη µέλη χορηγούν ετήσια 

ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και 
σε νέους γεωργούς οι οποίοι δικαιούνται 
ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος 

βασικής ενίσχυσης που προβλέπεται στο 

κεφάλαιο 1.  

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, ως «γεωργοί νεαρής ηλικίας» 

νοούνται:  

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, ως «γεωργοί νεαρής ηλικίας 
και νέοι γεωργοί» νοούνται:  

α) φυσικά πρόσωπα που δηµιουργούν για 

πρώτη φορά γεωργική εκµετάλλευση ως 

επικεφαλής της εκµετάλλευσης ή οι οποίοι 

έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια 

των πέντε ετών που προηγούνται της 

πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς 

βασικής ενίσχυσης όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 73 παράγραφος 1 του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. […] [HZR], και  

α) φυσικά πρόσωπα που δηµιουργούν για 

πρώτη φορά γεωργική εκµετάλλευση ως 

επικεφαλής της εκµετάλλευσης ή οι οποίοι 

έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια 

των πέντε ετών που προηγούνται της 

πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς 

βασικής ενίσχυσης όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 73 παράγραφος 1 του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. […] [HZR], και  

β) οι οποίοι είναι ηλικίας µικρότερης από 
40 έτη κατά τη στιγµή υποβολής της 

αίτησης που προβλέπεται στο στοιχείο α).  

β) οι οποίοι είναι ηλικίας µικρότερης από 
40 έτη κατά τη στιγµή υποβολής της 

αίτησης που προβλέπεται στο στοιχείο α).  

3. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής της 

δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, της σταδιακής 

επιβολής ανωτάτων ορίων, των γραµµικών 

3. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής της 

δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, της σταδιακής 

επιβολής ανωτάτων ορίων, των γραµµικών 
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µειώσεων όπως προβλέπονται στο άρθρο 

7, και ενδεχόµενων µειώσεων και 

αποκλεισµών που επιβάλλονται σύµφωνα 

µε το άρθρο 65 του κανονισµού (ΕΕ ) αριθ. 
[…] [HZR], η ενίσχυση που προβλέπεται 

στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 

χορηγείται ετησίως κατόπιν ενεργοποίησης 

των δικαιωµάτων ενίσχυσης από τον 

γεωργό.  

µειώσεων όπως προβλέπονται στο άρθρο 

7, και ενδεχόµενων µειώσεων και 

αποκλεισµών που επιβάλλονται σύµφωνα 

µε το άρθρο 65 του κανονισµού (ΕΕ ) αριθ. 
[…] [HZR], η ενίσχυση που προβλέπεται 

στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 

χορηγείται ετησίως κατόπιν ενεργοποίησης 

των δικαιωµάτων ενίσχυσης από τον 

γεωργό.  

4. Η ενίσχυση που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 χορηγείται ανά γεωργό για 

περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
Η περίοδος αυτή µειώνεται κατά τον 

αριθµό των ετών που µεσολαβούν µεταξύ 

της εγκατάστασης και της πρώτης 

υποβολής της αίτησης που προβλέπεται 

στο στοιχείο α) της παραγράφου 2.  

4. Η ενίσχυση που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 χορηγείται ανά γεωργό για 

περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
Η περίοδος αυτή µειώνεται κατά τον 

αριθµό των ετών που µεσολαβούν µεταξύ 

της εγκατάστασης και της πρώτης 

υποβολής της αίτησης που προβλέπεται 

στο στοιχείο α) της παραγράφου 2.  

5. Τα κράτη µέλη υπολογίζουν κάθε έτος 

το ποσό της ενίσχυσης που προβλέπεται 

στο άρθρο 1 µε τον πολλαπλασιασµό 

αριθµητικής τιµής που αντιστοιχεί στο 

25% της µέσης αξίας των δικαιωµάτων 

ενίσχυσης που κατέχει ο γεωργός επί τον 

αριθµό των δικαιωµάτων που έχει 

ενεργοποιήσει σύµφωνα µε το άρθρο 26 

παράγραφος 1.  

5. Τα κράτη µέλη υπολογίζουν κάθε έτος 

το ποσό της ενίσχυσης που προβλέπεται 

στο άρθρο 1 µε τον πολλαπλασιασµό 

αριθµητικής τιµής που αντιστοιχεί στο 

25% της µέσης αξίας των δικαιωµάτων 

ενίσχυσης που κατέχει ο γεωργός επί τον 

αριθµό των δικαιωµάτων που έχει 

ενεργοποιήσει σύµφωνα µε το άρθρο 26 

παράγραφος 1.  

Κατά την εφαρµογή του πρώτου εδαφίου, 

τα κράτη µέλη τηρούν τα ακόλουθα 

µέγιστα όρια του αριθµού των 

ενεργοποιηµένων δικαιωµάτων ενίσχυσης 

που πρόκειται να ληφθούν υπόψη:  

Κατά την εφαρµογή του πρώτου εδαφίου, 

τα κράτη µέλη τηρούν τα ακόλουθα 

µέγιστα όρια του αριθµού των 

ενεργοποιηµένων δικαιωµάτων ενίσχυσης 

που πρόκειται να ληφθούν υπόψη:  

α) σε κράτη µέλη όπου το µέσο µέγεθος 
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων όπως 

ορίζεται στο παράρτηµα VI είναι 

µικρότερο, ή ίσο µε 25 εκτάρια, µέγιστο 

αριθµό 25·  

α) σε κράτη µέλη όπου το µέσο µέγεθος 
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων όπως 

ορίζεται στο παράρτηµα VI είναι 

µικρότερο, ή ίσο µε 25 εκτάρια, µέγιστο 

αριθµό 25·  

β) σε κράτη µέλη όπου το µέσο µέγεθος 
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων όπως 

ορίζεται στο παράρτηµα VI είναι 

µεγαλύτερο από 25 εκτάρια, µέγιστο που 

δεν θα είναι µικρότερο από 25 ούτε 

µεγαλύτερο από το µέσο µέγεθος.  

β) σε κράτη µέλη όπου το µέσο µέγεθος 
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων όπως 

ορίζεται στο παράρτηµα VI είναι 

µεγαλύτερο από 25 εκτάρια, µέγιστο που 

δεν θα είναι µικρότερο από 25 ούτε 

µεγαλύτερο από το µέσο µέγεθος.  

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 

το άρθρο 55 σχετικά µε τις συνθήκες υπό 

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 

το άρθρο 55 σχετικά µε τις συνθήκες υπό 
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τις οποίες νοµικό πρόσωπο µπορεί να 

θεωρείται επιλέξιµο για τη λήψη της 

ενίσχυσης που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1, συγκεκριµένα της 

εφαρµογής του ορίου ηλικίας που ορίζεται 

στην παράγραφο 2 στοιχείο β) σε ένα ή 

περισσότερα φυσικά πρόσωπα που 

συµµετέχουν στο νοµικό πρόσωπο.  

τις οποίες νοµικό πρόσωπο µπορεί να 

θεωρείται επιλέξιµο για τη λήψη της 

ενίσχυσης που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1, συγκεκριµένα της 

εφαρµογής του ορίου ηλικίας που ορίζεται 

στην παράγραφο 2 στοιχείο β) σε ένα ή 

περισσότερα φυσικά πρόσωπα που 

συµµετέχουν στο νοµικό πρόσωπο.  

Or. fr 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Γενικοί κανόνες  Γενικοί κανόνες  

1.Τα κράτη µέλη επιτρέπεται να χορηγούν 

συνδεδεµένη στήριξη σε γεωργούς 

σύµφωνα µε όρους που θεσπίζονται στο 

παρόν κεφάλαιο.  

1.Τα κράτη µέλη επιτρέπεται να χορηγούν 

συνδεδεµένη στήριξη σε γεωργούς 

σύµφωνα µε όρους που θεσπίζονται στο 

παρόν κεφάλαιο.  

Η συνδεδεµένη στήριξη µπορεί να 

χορηγείται στους ακόλουθους τοµείς και 

παραγόµενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 

σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 

όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί µε 

κέλυφος, άµυλο πατάτας, γάλα και 

γαλακτοκοµικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 

αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 

µεταξοσκώληκες, αποξηραµένη 

χορτονοµή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 

ζαχαροκάλαµο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόµησης.  

Η συνδεδεµένη στήριξη µπορεί να 

χορηγείται στους ακόλουθους τοµείς και 

παραγόµενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 

σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 

όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί µε 

κέλυφος, άµυλο πατάτας, γάλα και 

γαλακτοκοµικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 

αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 

µεταξοσκώληκες, αποξηραµένη 

χορτονοµή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 

ζαχαροκάλαµο και κιχώριο και 
οπωροκηπευτικά.  

2. Η συνδεδεµένη στήριξη µπορεί να 

χορηγείται µόνο σε τοµείς ή σε περιοχές 

κράτους µέλους όπου συγκεκριµένοι τύποι 

γεωργικής δραστηριότητας ή 

συγκεκριµένοι γεωργικοί τοµείς συναντούν 

ορισµένες δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικοί για οικονοµικούς ή/και 

κοινωνικούς ή/και περιβαλλοντικούς 

2. Η συνδεδεµένη στήριξη µπορεί να 

χορηγείται µόνο σε τοµείς ή σε περιοχές 

κράτους µέλους όπου συγκεκριµένοι τύποι 

γεωργικής δραστηριότητας ή 

συγκεκριµένοι γεωργικοί τοµείς συναντούν 

ορισµένες δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικοί για οικονοµικούς ή/και 

κοινωνικούς ή/και περιβαλλοντικούς 
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λόγους.  λόγους.  

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, 

η συνδεδεµένη στήριξη µπορεί επίσης να 

χορηγείται σε γεωργούς οι οποίοι 

κατέχουν, στις 31 ∆εκεµβρίου 2013, τα 

δικαιώµατα ενίσχυσης που χορηγούνται 

σύµφωνα µε το τµήµα 2 του κεφαλαίου 3 

του τίτλου ΙΙΙ και το άρθρο 71ιγ του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και 

σύµφωνα µε το άρθρο 60 και το τέταρτο 

εδάφιο του άρθρου 65 του κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ. 73/2009 και οι οποίοι δεν έχουν 

επιλέξιµα εκτάρια για την ενεργοποίηση 

των δικαιωµάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο 

του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, όπως 

προβλέπεται στο κεφάλαιο 1 του τίτλου ΙΙΙ 

του παρόντος κανονισµού, κατά 

παρέκκλιση από το στοιχείο α).   

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, 

η συνδεδεµένη στήριξη µπορεί επίσης να 

χορηγείται σε γεωργούς οι οποίοι 

κατέχουν, στις 31 ∆εκεµβρίου 2013, τα 

δικαιώµατα ενίσχυσης που χορηγούνται 

σύµφωνα µε το τµήµα 2 του κεφαλαίου 3 

του τίτλου ΙΙΙ και το άρθρο 71ιγ του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και 

σύµφωνα µε το άρθρο 60 και το τέταρτο 

εδάφιο του άρθρου 65 του κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ. 73/2009 και οι οποίοι δεν έχουν 

επιλέξιµα εκτάρια για την ενεργοποίηση 

των δικαιωµάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο 

του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, όπως 

προβλέπεται στο κεφάλαιο 1 του τίτλου ΙΙΙ 

του παρόντος κανονισµού, κατά 

παρέκκλιση από το στοιχείο α).   

4.  Η συνδεδεµένη στήριξη µπορεί να 

χορηγηθεί µόνο στον βαθµό που απαιτείται 

για τη δηµιουργία κινήτρου για τη 

διατήρηση των τρεχόντων επιπέδων 

παραγωγής στις περιοχές αυτές.  

4.  Η συνδεδεµένη στήριξη µπορεί να 

χορηγηθεί µόνο στον βαθµό που απαιτείται 

για τη δηµιουργία κινήτρου για τη 

διατήρηση των τρεχόντων επιπέδων 

παραγωγής και γεωργικής απασχόλησης 
στις περιοχές αυτές.  

5. Η συνδεδεµένη στήριξη λαµβάνει τη 

µορφή ετήσιας ενίσχυσης, χορηγείται 

εντός καθορισµένων ποσοτικών ορίων και 

βασίζεται σε καθορισµένες περιοχές και 

αποδόσεις ή σε σταθερό αριθµό ζώων.  

5. Η συνδεδεµένη στήριξη λαµβάνει τη 

µορφή ετήσιας ενίσχυσης και χορηγείται 

εντός καθορισµένων ποσοτικών ορίων και 

βάσει καθορισµένων εκτάσεων και 

αποδόσεων ή καθορισµένου αριθµού 

ζώων.  

6. Οποιαδήποτε συνδεδεµένη στήριξη 

χορηγείται δυνάµει του παρόντος άρθρου 

πρέπει να συνάδει µε άλλα µέτρα και 

πολιτικές της Ένωσης.  

6. Οποιαδήποτε συνδεδεµένη στήριξη 

χορηγείται δυνάµει του παρόντος άρθρου 

πρέπει να συνάδει µε άλλα µέτρα και 

πολιτικές της Ένωσης.  

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 

το άρθρο 55 της Συνθήκης για:  

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 

το άρθρο 55 της Συνθήκης για:  

α) τους όρους για τη χορήγηση της 

στήριξης που αναφέρεται στο παρόν 

κεφάλαιο,  

α) τους όρους για τη χορήγηση της 

στήριξης που αναφέρεται στο παρόν 

κεφάλαιο,  

β) κανόνες για τον ειρµό µε άλλα µέτρα 

της Ένωσης και για τη σώρευση της 

στήριξης.  

β) κανόνες για τον ειρµό µε άλλα µέτρα 

της Ένωσης και για τη σώρευση της 

στήριξης.  
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 42α 

 Γενικοί κανόνες για την υποστήριξη των 
µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων  

 1. Τα κράτη µέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση στις µικρές γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις και στους 
µικροκαλλιεργητές που δικαιούνται 
ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης που προβλέπεται στο 
κεφάλαιο 1. 

 2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, ως µικρές γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις ή µικροκαλλιεργητές 
νοούνται εκµεταλλεύσεις το µέγεθος των 
οποίων καθορίζεται από τα κράτη µέλη. 
Τα κριτήρια καθορισµού διευκρινίζονται 
στις πράξεις που ανατίθενται κατ’ 
εξουσιοδότηση στην Επιτροπή. 

 3. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής της 
δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, της 
σταδιακής επιβολής ανωτάτων ορίων, 
των γραµµικών µειώσεων όπως 
προβλέπονται στο άρθρο 7, και 
ενδεχόµενων µειώσεων και αποκλεισµών 
που επιβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 
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65 του κανονισµού (ΕΕ ) αριθ. […] 
[HZR], η ενίσχυση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
χορηγείται ετησίως κατόπιν 
ενεργοποίησης των δικαιωµάτων 
ενίσχυσης από τον γεωργό. 

 4. Τα κράτη µέλη ορίζουν το ποσό που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1, εντός 
του ορίου των δηµοσιονοµικών 
διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 
51, παράγραφος 2, του παρόντος 
κανονισµού. 

 5. Οι γεωργοί που λαµβάνουν ενίσχυση 
στο πλαίσιο της ενίσχυσης στις µικρές 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις και τους 
µικροκαλλιεργητές µπορούν να 
συµµετάσχουν στο θεµατικό 
υποπρόγραµµα που ορίζει το άρθρο 8, 
παράγραφος 1 β, του κανονισµού για την 
αγροτική ανάπτυξη, τρίτο εδάφιο. 

Or. fr 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Σε περίπτωση που το συνολικό ποσό 
των ενισχύσεων που οφείλονται στο 
πλαίσιο του καθεστώτος 
µικροκαλλιεργητών υπερβαίνει το 10% 
του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτηµα II, τα κράτη 
µέλη εφαρµόζουν γραµµική µείωση των 

ποσών που πρέπει να καταβληθούν 

σύµφωνα µε τον παρόντα τίτλο ώστε να 

τηρηθεί το ανωτέρω ποσοστό. 

2. Οι ενισχύσεις που οφείλονται στο 
πλαίσιο του καθεστώτος πολύ µικρών 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων και στο 
πλαίσιο της ενίσχυσης στις µικρές 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις έχουν 
προτεραιότητα και τα κράτη µέλη 
εφαρµόζουν γραµµική µείωση των ποσών 

που πρέπει να καταβληθούν σύµφωνα µε 

τον παρόντα τίτλο ώστε να τηρηθεί το 
ετήσιο ανώτατο όριο που ορίζεται στο 
παράρτηµα II. 

Or. fr 

 

 


