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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη ορίζουν το ποσό της 

ετήσιας ενίσχυσης για το καθεστώς 

µικροκαλλιεργητών σε ένα από τα 

ακόλουθα επίπεδα, µε την επιφύλαξη των 

παραγράφων 2 και 3: 

1. Τα κράτη µέλη ορίζουν το ποσό της 

ετήσιας ενίσχυσης για το καθεστώς 

µικροκαλλιεργητών σε ένα από τα 

ακόλουθα επίπεδα, µε την επιφύλαξη των 

παραγράφων 2 και 3: 

α) ποσό που δεν υπερβαίνει το 15% της 

εθνικής µέσης ενίσχυσης ανά δικαιούχο·  

α) ποσό που δεν υπερβαίνει το 15% της 

εθνικής µέσης ενίσχυσης ανά δικαιούχο·  

β) ποσό που αντιστοιχεί στην εθνική µέση 

ενίσχυση ανά εκτάριο πολλαπλασιαζόµενο 

επί αριθµητική τιµή που αντιστοιχεί στον 

αριθµό των εκταρίων ο οποίος δεν 

υπερβαίνει τα τρία. 

β) ποσό που αντιστοιχεί στο 150% της 

εθνικής µέσης ενίσχυσης ανά εκτάριο 

πολλαπλασιαζόµενο επί αριθµητική τιµή 

που αντιστοιχεί στον αριθµό των εκταρίων 

ο οποίος δεν υπερβαίνει τα πέντε. 

Η εθνική µέση ενίσχυση που αναφέρεται 

στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου 

καθορίζεται από τα κράτη µέλη µε βάση το 

εθνικό ανώτατο όριο που ορίζεται στο 

παράρτηµα ΙΙ για το ηµερολογιακό έτος 

2019 και το πλήθος των γεωργών που 

έχουν λάβει δικαιώµατα ενίσχυσης 

σύµφωνα µε το άρθρο 21 παράγραφος 1. 

Η εθνική µέση ενίσχυση που αναφέρεται 

στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου 

καθορίζεται από τα κράτη µέλη µε βάση το 

εθνικό ανώτατο όριο που ορίζεται στο 

παράρτηµα ΙΙ για το ηµερολογιακό έτος 

2019 και το πλήθος των γεωργών που 

έχουν λάβει δικαιώµατα ενίσχυσης 

σύµφωνα µε το άρθρο 21 παράγραφος 1. 

Η εθνική µέση ενίσχυση που αναφέρεται 

στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου 

καθορίζεται από τα κράτη µέλη µε βάση το 

εθνικό ανώτατο όριο που ορίζεται στο 

παράρτηµα ΙΙ για το ηµερολογιακό έτος 

2019 και τον αριθµό των επιλέξιµων 

Η εθνική µέση ενίσχυση που αναφέρεται 

στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου 

καθορίζεται από τα κράτη µέλη µε βάση το 

εθνικό ανώτατο όριο που ορίζεται στο 

παράρτηµα ΙΙ για το ηµερολογιακό έτος 

2019 και τον αριθµό των επιλέξιµων 
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εκταρίων που δηλώνονται σύµφωνα µε το 

άρθρο 26 το 2014.  

εκταρίων που δηλώνονται σύµφωνα µε το 

άρθρο 26 το 2014.  

2. Το ποσό που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 δεν είναι χαµηλότερο από 

500 ευρώ και υψηλότερο από 1.000 ευρώ. 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 51 

παράγραφος 1, σε περίπτωση που η 

εφαρµογή της παραγράφου 1 καταλήγει σε 

ποσό χαµηλότερο των 500 ευρώ ή 

υψηλότερο των 1.000 ευρώ, το ποσό θα 

στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα 

κάτω, αντίστοιχα, προς το ελάχιστο ή 

µέγιστο ποσό. 

2. Το ποσό που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 δεν είναι χαµηλότερο από 

1.000 ευρώ και υψηλότερο από 2.000 

ευρώ. Με την επιφύλαξη του άρθρου 51 

παράγραφος 1, σε περίπτωση που η 

εφαρµογή της παραγράφου 1 καταλήγει σε 

ποσό χαµηλότερο των 1.000 ευρώ ή 

υψηλότερο των 2.000 ευρώ, το ποσό θα 

στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα 

κάτω, αντίστοιχα, προς το ελάχιστο ή 

µέγιστο ποσό. 

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, 

στην Κύπρο και τη Μάλτα το ποσό που 

προβλέπεται στην παράγραφο 1 µπορεί να 

οριστεί σε τιµή χαµηλότερη από 500 ευρώ 

αλλά όχι χαµηλότερη από 200 ευρώ. 

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, 

στην Κύπρο και τη Μάλτα το ποσό που 

προβλέπεται στην παράγραφο 1 µπορεί να 

οριστεί σε τιµή χαµηλότερη από 500 ευρώ 

αλλά όχι χαµηλότερη από 200 ευρώ. 

Or. pt 
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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. Σε περίπτωση που το συνολικό ποσό 

των ενισχύσεων που οφείλονται στο 

πλαίσιο του καθεστώτος 

µικροκαλλιεργητών υπερβαίνει το 25% 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. 

Or. pt 

 

 


