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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 

διάφορων τοµέων στο καθεστώς ενιαίας 

ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 

προσαρµογής για τους γεωργούς, έχει 

καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 

δικαιολογηθεί η παρουσία σηµαντικών 

ατοµικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 

ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 

ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άµεση 

εισοδηµατική στήριξη πρέπει να 

κατανέµεται πιο δίκαια µεταξύ των κρατών 

µελών, µειώνοντας τη σύνδεση µε 

ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 

συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισµού της 

Ένωσης. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η 

δικαιότερη κατανοµή της άµεσης στήριξης 

και να λαµβάνονται παράλληλα υπόψη οι 

διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 

στα επίπεδα των ηµεροµισθίων και το 

κόστος των εισροών, θα πρέπει να 

προσαρµοστούν σταδιακά τα επίπεδα 

άµεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άµεσες πληρωµές είναι 

κάτω από το επίπεδο του 90% του µέσου 

όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα τρίτο 

του χάσµατος ανάµεσα στο τρέχον επίπεδό 

τους και το επίπεδο αυτό. Η σύγκλιση αυτή 

θα πρέπει να χρηµατοδοτηθεί αναλογικά 

από όλα τα κράτη µέλη µε άµεσες 

ενισχύσεις που υπερβαίνουν τον µέσο όρο 

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 

διάφορων τοµέων στο καθεστώς ενιαίας 

ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 

προσαρµογής για τους γεωργούς, έχει 

καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 

δικαιολογηθεί η παρουσία σηµαντικών 

ατοµικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 

ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 

ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άµεση 

εισοδηµατική στήριξη πρέπει να 

κατανέµεται πιο δίκαια µεταξύ των κρατών 

µελών, µειώνοντας τη σύνδεση µε 

ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 

συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισµού της 

Ένωσης κατά τρόπον ώστε από το 2021 
τα ισχύοντα κριτήρια για τον καθορισµό 
του ποσού της άµεσης ενίσχυσης να είναι 
αντικειµενικά και ενιαία για όλους τους 
γεωργούς σε όλα τα κράτη µέλη. 
Προκειµένου να εξασφαλιστεί η 

δικαιότερη κατανοµή της άµεσης στήριξης 

και να λαµβάνονται παράλληλα υπόψη οι 

διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 

στα επίπεδα των ηµεροµισθίων και το 

κόστος των εισροών, θα πρέπει να 

προσαρµοστούν σταδιακά τα επίπεδα 

άµεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άµεσες πληρωµές είναι 

κάτω από το επίπεδο του 90% του µέσου 

όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα τρίτο 
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της Ένωσης. Επιπλέον, το σύνολο των 
δικαιωµάτων ενίσχυσης που 

ενεργοποιούνται το 2019 σε ένα κράτος 

µέλος ή σε µια περιοχή πρέπει να έχουν 

ενιαία µοναδιαία αξία κατόπιν σύγκλισης 

προς την τιµή αυτή η οποία πρέπει να 

διενεργείται γραµµικά κατά τη µεταβατική 

περίοδο. Ωστόσο, προκειµένου να 

αποφευχθούν οι διασπαστικές οικονοµικές 

επιπτώσεις για τους γεωργούς, τα κράτη 

µέλη που έχουν εφαρµόσει το καθεστώς 

ενιαίας ενίσχυσης και πιο συγκεκριµένα το 

ιστορικό µοντέλο, πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να λαµβάνουν µερικώς υπόψη 

ιστορικούς παράγοντες κατά τον 

υπολογισµό της αξίας των δικαιωµάτων 

ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρµογής 

του νέου καθεστώτος. Ο διάλογος µε 

αντικείµενο το επόµενο Πολυετές 

∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο για την περίοδο 

µε έναρξη το 2021 θα πρέπει επίσης να 

εστιαστεί στον στόχο της πλήρους 

σύγκλισης µέσω της ίσης κατανοµής της 

άµεσης στήριξης ανά την Ευρωπαϊκή 

Ένωση στη διάρκεια αυτής της περιόδου. 

του χάσµατος ανάµεσα στο τρέχον επίπεδό 

τους και το επίπεδο αυτό. Η σύγκλιση αυτή 

θα πρέπει να χρηµατοδοτηθεί αναλογικά 

από όλα τα κράτη µέλη µε άµεσες 

ενισχύσεις που υπερβαίνουν τον µέσο όρο 

της Ένωσης. Επιπλέον, το σύνολο των 
δικαιωµάτων ενίσχυσης που 

ενεργοποιούνται το 2019 σε ένα κράτος 

µέλος ή σε µια περιοχή πρέπει να έχουν 

ενιαία µοναδιαία αξία κατόπιν σύγκλισης 

προς την τιµή αυτή η οποία πρέπει να 

διενεργείται γραµµικά κατά τη µεταβατική 

περίοδο. Ωστόσο, προκειµένου να 

αποφευχθούν οι διασπαστικές οικονοµικές 

επιπτώσεις για τους γεωργούς, τα κράτη 

µέλη που έχουν εφαρµόσει το καθεστώς 

ενιαίας ενίσχυσης και πιο συγκεκριµένα το 

ιστορικό µοντέλο, πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να λαµβάνουν µερικώς υπόψη 

ιστορικούς παράγοντες κατά τον 

υπολογισµό της αξίας των δικαιωµάτων 

ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρµογής 

του νέου καθεστώτος. Ο διάλογος µε 

αντικείµενο το επόµενο Πολυετές 

∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο για την περίοδο 

µε έναρξη το 2021 θα πρέπει επίσης να 

εστιαστεί στον στόχο της πλήρους 

σύγκλισης µέσω της ίσης κατανοµής της 

άµεσης στήριξης ανά την Ευρωπαϊκή 

Ένωση στη διάρκεια αυτής της περιόδου. 

Or. en 
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Άρθρο 29 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Γενικοί κανόνες  Γενικοί κανόνες  

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 

στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 

ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 

1 ασκούν στα επιλέξιµα εκτάριά τους όπως 

καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 

τις ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίµα και το 
περιβάλλον:  

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 

στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 

ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 

1 λαµβάνουν πρόσθετη ετήσια ενίσχυση 
για τις γεωργικές πρακτικές που είναι 
επωφελείς για το κλίµα και το περιβάλλον 
εάν ασκούν, ανάλογα µε την περίπτωση, 
στα επιλέξιµα εκτάριά τους όπως 

καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, 

τις ακόλουθες πρακτικές:  

α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιµη γη τους, όπου 
η αρόσιµη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιµοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονοµών (σπαρµένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου µε καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σηµαντικό τµήµα του έτους·  

α) διαφοροποίηση καλλιεργειών·  

β) να διατηρούν τους υφιστάµενους 
µόνιµους βοσκοτόπους στην 
εκµετάλλευσή τους·  και 

β) διατήρηση των υφιστάµενων µόνιµων 
λειµώνων και µόνιµων βοσκότοπων·  

γ) να διαθέτουν περιοχή οικολογικής 
εστίασης στη γεωργική τους έκταση. 

γ) διατήρηση περιοχής οικολογικής 
εστίασης στη γεωργική τους έκταση.  
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2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 

και 4 και της αρχής της δηµοσιονοµικής 
πειθαρχίας, των γραµµικών µειώσεων 

σύµφωνα µε το άρθρο 7 και ενδεχόµενων 
µειώσεων και κυρώσεων που 
επιβάλλονται δυνάµει του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. […] [HZR], τα κράτη µέλη 
χορηγούν την ενίσχυση του παρόντος 

κεφαλαίου σε γεωργούς οι οποίοι τηρούν 

όσες από τις τρεις πρακτικές της 
παραγράφου 1 έχουν συνάφεια µε τη 
δραστηριότητά τους και συναρτήσει της 
συµµόρφωσής τους µε τις διατάξεις των 

άρθρων 30, 31 και 32. 

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3, 4 
και 4α και της αρχής της δηµοσιονοµικής 
πειθαρχίας, των γραµµικών µειώσεων 

σύµφωνα µε το άρθρο 7, τα κράτη µέλη 

χορηγούν την ενίσχυση του παρόντος 

κεφαλαίου σε γεωργούς οι οποίοι τηρούν 

όσες από τις πρακτικές της παραγράφου 1 
µπορούν να εφαρµοστούν στην 
εκµετάλλευσή τους και συναρτήσει της 
συµµόρφωσής τους µε τις διατάξεις των 

άρθρων 30, 31 και 32.  

3. Οι γεωργοί των οποίων οι 
εκµεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή 
µερικά σε περιοχές που καλύπτονται από 
τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ ή 2009/147/ΕΚ 
δικαιούνται την ενίσχυση που προβλέπεται 

στο παρόν κεφάλαιο υπό την προϋπόθεση 
ότι τηρούν τις πρακτικές που 
προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο στον 
βαθµό που οι πρακτικές αυτές στην 
οικεία εκµετάλλευση συνάδουν µε τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών.  

3. Οι γεωργοί δικαιούνται αυτοµάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 

κεφάλαιο όταν εµπίπτουν σε µία από τις 
ακόλουθες κατηγορίες: 

 - γεωργοί που συµµορφώνονται µε τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29, 
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία, ή 

 - δικαιούχοι γεωργοπεριβαλλοντικών και 
κλιµατικών ενισχύσεων που ορίστηκαν 
σύµφωνα µε το άρθρο 29 του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. [...] [RDR], ή 

 - γεωργοί των οποίων οι εκµεταλλεύσεις 
βρίσκονται σε περιοχές που ανήκουν στο 
δίκτυο Natura 2000 και καλύπτονται από 
τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ ή 2009/147/ΕΚ. 

 Το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται µόνο στις 
µονάδες εκµετάλλευσης που 
χρησιµοποιούνται για βιολογική 
παραγωγή σύµφωνα µε το άρθρο 11 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, που 
καλύπτονται από γεωργοπεριβαλλοντικά 
και κλιµατικά µέτρα σύµφωνα µε το 
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άρθρο 29 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...] 
[RDR] ή βρίσκονται σε περιοχές που 
καλύπτονται από τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ 
ή 2009/147/ΕΚ.  

4. Οι γεωργοί που συµµορφώνονται µε 
τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία δικαιούνται αυτοµάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο. 

4. Σε περίπτωση που η επιλέξιµη 
γεωργική έκταση της εκµετάλλευσης 
καλύπτεται κατά ποσοστό µεγαλύτερο 
του 75% από µόνιµους λειµώνες ή 
µόνιµους βοσκότοπους ή χρησιµοποιείται 
για την ανάπτυξη αγρωστωδών ή άλλων 
κτηνοτροφικών φυτών ή έχει 
καλλιεργηθεί µε καλλιέργειες κάτω από 
το νερό για σηµαντικό τµήµα του έτους 
και το υπόλοιπο της επιλέξιµης γεωργικής 
έκτασης δεν υπερβαίνει τα 50 εκτάρια, οι 
γεωργοί εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις 
των άρθρων 30 και 32. 

Το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται µόνο στις 
µονάδες µιας εκµετάλλευσης που 
χρησιµοποιούνται για βιολογική 
παραγωγή σύµφωνα µε το άρθρο 11 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. 

 

 4α. Οι γεωργοί των οποίων οι 
εκµεταλλεύσεις έχουν πιστοποιηθεί 
σύµφωνα µε τα εθνικά ή περιφερειακά 
συστήµατα περιβαλλοντικής 
πιστοποίησης θεωρείται ότι τηρούν τις 
σχετικές γεωργικές πρακτικές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφόσον 
τα εν λόγω συστήµατα πληρούν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 - καλύπτουν το τµήµα της εκµετάλλευσης 
του γεωργού στο οποίο εφαρµόζονται οι 
σχετικές πρακτικές που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1· και 

 - έχουν τουλάχιστον ισοδύναµο αντίκτυπο 
µε τις σχετικές πρακτικές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

5. Η ενίσχυση που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 λαµβάνει τη µορφή ετήσιας 

ενίσχυσης ανά επιλέξιµο εκτάριο που 

δηλώνεται σύµφωνα µε το άρθρο 26 

παράγραφος 1, το ποσό της οποίας 

υπολογίζεται ετησίως µε τη διαίρεση του 

ποσού που προκύπτει από την εφαρµογή 

5. Η ενίσχυση που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 λαµβάνει τη µορφή ετήσιας 

ενίσχυσης ανά επιλέξιµο εκτάριο που 

δηλώνεται σύµφωνα µε το άρθρο 26 

παράγραφος 1, το ποσό της οποίας 

υπολογίζεται ετησίως µε τη διαίρεση του 

ποσού που προκύπτει από την εφαρµογή 
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του άρθρου 33 παράγραφος 1 δια του 

συνολικού αριθµού επιλέξιµων εκταρίων 

που δηλώνονται στο κράτος µέλος 

σύµφωνα µε το άρθρο 26.  

του άρθρου 33 παράγραφος 1 δια του 

συνολικού αριθµού επιλέξιµων εκταρίων 

που δηλώνονται στο κράτος µέλος 

σύµφωνα µε το άρθρο 26.  

 5α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύµφωνα µε το άρθρο 55 για να 
επικυρώσει τα συστήµατα πιστοποίησης 
που αναφέρονται στην παράγραφο 4α και 
για να διασφαλίσει ότι τα εν λόγω 
συστήµατα έχουν τουλάχιστον ισοδύναµο 
αντίκτυπο µε τις σχετικές πρακτικές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

 Τα εν λόγω συστήµατα πιστοποίησης 
µπορούν να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα 
µέτρα: 

 - σχέδιο διαχείρισης των θρεπτικών 
ουσιών στην εκµετάλλευση· 

 - σχέδιο ενεργειακής απόδοσης στην 
εκµετάλλευσή τους, 
συµπεριλαµβανοµένης της 
βελτιστοποίησης της χρήσης των 
λυµάτων· 

 - σχέδιο δράσης για τη βιοποικιλότητα, 
συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας ή 
της διατήρησης ζωνών βιοποικιλότητας· 

 - σχέδιο διαχείρισης των υδάτων· 

 - εδαφοκάλυψη· 

 - ολοκληρωµένη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισµών. 

Or. en 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 38 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 38α 

 Γενικοί κανόνες για τη χορήγηση 
χωριστής αποσυνδεδεµένης στήριξης 

 1. Τα κράτη µέλη που εφαρµόζουν το 
καθεστώς ενιαίας στρεµµατικής 
ενίσχυσης σύµφωνα µε το άρθρο 19 
παράγραφος 1 εδάφιο β) του παρόντος 
κανονισµού µπορούν να χορηγούν 
χωριστή αποσυνδεδεµένη στήριξη σε 
γεωργούς υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου και των άρθρων 39 και 40. 

 2. Η αποσυνδεδεµένη στήριξη µπορεί να 
χορηγείται µόνο στους τοµείς ή τις 
περιφέρειες κράτους µέλους όπου 
συγκεκριµένα είδη γεωργικής 
δραστηριότητας ή συγκεκριµένοι 
γεωργικοί τοµείς αντιµετωπίζουν 
ορισµένες δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικοί για οικονοµικούς και/ή 
κοινωνικούς και/ή περιβαλλοντικούς 
λόγους. 

 3. Η αποσυνδεδεµένη στήριξη λαµβάνει 
τη µορφή ετήσιας ενίσχυσης, χορηγείται 
εντός καθορισµένων ποσοτικών ορίων 
και βασίζεται σε καθορισµένες περιοχές 
και αποδόσεις ή σε σταθερό αριθµό 
ζώων. 
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 4. Για την εξασφάλιση της αποδοτικής 
και στοχευµένης χρήσης των πόρων της 
Ένωσης και την αποφυγή της διπλής 
χρηµατοδότησης στο πλαίσιο άλλων 
παρόµοιων µέσων στήριξης, ανατίθεται 
στην Επιτροπή η αρµοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 
το άρθρο 55 σχετικά µε: 

 α) τους όρους για τη χορήγηση της 
στήριξης που αναφέρεται στο παρόν 
άρθρο, 

 β) κανόνες για τη συνοχή µε άλλα µέτρα 
της Ένωσης και για τη σώρευση της 
στήριξης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι ως άνω αλλαγές θα ισχύουν µόνο για τα νέα κράτη µέλη που εφαρµόζουν το καθεστώς της 

ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης. 

Για να αποφεύγεται ο αθέµιτος ανταγωνισµός ή οι διακρίσεις µεταξύ γεωργών, τα νέα κράτη 

µέλη που επιλέγουν να συνεχίσουν το καθεστώς ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης θα πρέπει να 

έχουν επίσης τη δυνατότητα διαφοροποίησης της ενίσχυσης, όπως προβλέπεται επί του 

παρόντος για τα κράτη µέλη που θα εφαρµόσουν το σύστηµα που βασίζεται στα δικαιώµατα 

ενίσχυσης.  

Θα πρέπει να τονιστεί ότι στις χώρες που εφαρµόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεµµατικής 

ενίσχυσης υπάρχουν επίσης συµπληρωµατικές εθνικές άµεσες ενισχύσεις (µεταβατικές εθνικές 

ενισχύσεις το 2013) και χωριστές ενισχύσεις η εφαρµογή των οποίων έχει ως αποτέλεσµα να 

υπάρχουν µεγάλες διαφορές µεταξύ ορισµένων εκµεταλλεύσεων ως προς το ποσό της άµεσης 

στήριξης. 

Με βάση τα ανωτέρω, είναι δικαιολογηµένη η καθιέρωση µηχανισµού που θα υποκαθιστούσε 

τον µηχανισµό που προτείνει η Επιτροπή (άρθρο 22 του σχεδίου κανονισµού). 

Τούτο έχει ιδιαίτερη σηµασία στο πλαίσιο της παράτασης της διεργασίας εσωτερικής σύγκλισης. 

Κατάλληλη µέθοδος για την αντιµετώπιση του ζητήµατος αυτού θα ήταν να δοθεί στα νέα κράτη 

µέλη η δυνατότητα να χρησιµοποιούν για τον σκοπό αυτό το πρόσθετο ποσό που προκύπτει από 

την αφαίρεση της βασικής ενίσχυσης. Προκειµένου να αποφευχθεί η αύξηση της συνδεδεµένης 

στήριξης, η ενίσχυση θα µπορούσε να έχει τη µορφή αποσυνδεδεµένης ενίσχυσης, όπως 

προβλέπεται σήµερα στο άρθρο 68 του κανονισµού του Συµβουλίου 73/2009. Αυτό είναι ακόµη 

πιο δικαιολογηµένο αν ληφθεί υπόψη ότι ορισµένοι από τους τοµείς που αναφέρονται στο 

άρθρο 38 του σχεδίου κανονισµού ήδη υποστηρίζονται µόνο µε αποσυνδεδεµένες ενισχύσεις 

(π.χ. το άµυλο πατάτας και η ζάχαρη). Η καθιέρωση της συνδεδεµένης στήριξης στους τοµείς 

αυτούς θα πρέπει να θεωρείται ως βήµα οπισθοδρόµησης. Θα πρέπει επίσης να αυξηθεί το 
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επίπεδο χρηµατοδότησης. 

Προτείνεται, ως κε τούτου, εναλλακτική λύση αντί του µηχανισµού διαφοροποίησης της αξίας 

των δικαιωµάτων ενίσχυσης να αποτελεί η χωριστή αποσυνδεδεµένη στήριξη προαιρετικού 

χαρακτήρα, µε επιπλέον 10% του εθνικού κονδυλίου. 
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6.3.2013 B7-0079/190 

Τροπολογία  190 

Jan Březina 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 ΚΑΠ 

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

2013/2528(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Τα κράτη µέλη που εφάρµοσαν το 
καθεστώς ενιαίας στρεµµατικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 73/2009, µπορούν 
να περιορίζουν την υπολογιζόµενη 
µοναδιαία αξία των δικαιωµάτων 
ενίσχυσης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 σε ποσό που αντιστοιχεί 
τουλάχιστον στο [40%] του εθνικού ή του 
περιφερειακού ανώτατου ορίου που 
καθορίζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 19 ή 
20, µετά την εφαρµογή της γραµµικής 
µείωσης που προβλέπεται στο άρθρο 23, 
παράγραφος 1 ή, κατά περίπτωση, στο 
άρθρο 23, παράγραφος 2. 

 Τα εν λόγω κράτη µέλη µπορούν να 
αυξήσουν την εθνική ή περιφερειακή αξία 
των δικαιωµάτων ενίσχυσης που 
υπολογίζονται σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1 στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες η συνολική αξία των δικαιωµάτων 
ενίσχυσης που κατέχει ένας γεωργός 
δυνάµει του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης είναι χαµηλότερη από τη 
συνολική αξία της ενίσχυσης που έλαβε ο 
γεωργός αυτός κατά τη διάρκεια 
οιουδήποτε ηµερολογιακού έτους της 
περιόδου µεταξύ 2009 και 2013, σύµφωνα 
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µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 73/2009. 

 Προς αυτόν το σκοπό, η εθνική ή 
περιφερειακή αξία κάθε δικαιώµατος 
ενίσχυσης του οικείου γεωργού αυξάνεται 
µε µερίδιο της διαφοράς µεταξύ της 
συνολικής αξίας της ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης και της συνολικής αξίας της 
ενίσχυσης που έλαβε ο γεωργός αυτός 
κατά το έτος που έχει επιλέξει το κράτος 
µέλος σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο, 
δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
73/2009. 

 Για τον υπολογισµό της αύξησης, ένα 
κράτος µέλος µπορεί να λάβει υπόψη τη 
στήριξη που χορηγείται σε γεωργό 
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 κατά το έτος που έχει επιλέξει το 
κράτος µέλος σύµφωνα µε το δεύτερο 
εδάφιο, εκτός από τις ενισχύσεις του 
καθεστώτος ενιαίας στρεµµατικής 
ενίσχυσης µε την προϋπόθεση ότι το εν 
λόγω κράτος µέλος έχει αποφασίσει να 
µην εφαρµόσει την προαιρετική 
συνδεδεµένη στήριξη σύµφωνα µε τον 
Τίτλο IV του παρόντος κανονισµούς 
στους σχετικούς τοµείς. 

 (Η πρόταση της Επιτροπής στο άρθρο 22 

καθιστά δυνατή για τις χώρες που 

εφαρµόζουν την ενιαία στρεµµατική 

ενίσχυση, δηλαδή την ΕΕ-15 συν τη 

Σλοβενία και τη Μάλτα, τη βαθµιαία 

εξίσωση των άµεσων ενισχύσεων των 

αγροτών µόνο µετά από αρκετά χρόνια. Η 

πρόταση της Επιτροπής αγνοεί τα 10 νέα 

κράτη µέλη που εφαρµόζουν το καθεστώς 

ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης.  Ως εκ 

τούτου, προκειµένου να αποφεύγονται οι 

διακρίσεις θα πρέπει να προβλέπεται µία 

παράλληλη αντιµετώπιση για τις χώρες που 

εφαρµόζουν το καθεστώς ενιαίας 

στρεµµατικής ενίσχυσης, µε την παρεµβολή 

µιας νέας παραγράφου 3α στο άρθρο 22). 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/191 

Τροπολογία  191 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog 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 ΚΑΠ 

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

2013/2528(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρµογής του παρόντος κανονισµού και 

για την αποφυγή του αθέµιτου 

ανταγωνισµού ή των διακρίσεων µεταξύ 

των γεωργών, πρέπει να ανατεθούν 

εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή, 

σχετικά µε: τον καθορισµό του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου για το καθεστώς 

βασικής ενίσχυσης· τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά µε αιτήσεις χορήγησης 

δικαιωµάτων ενίσχυσης· τη θέσπιση 
µέτρων σχετικά µε την επιστροφή των 

αχρησιµοποίητων δικαιωµάτων ενίσχυσης 

στο εθνικό απόθεµα· τη θέσπιση 
απαιτήσεων σχετικά µε την κοινοποίηση 

της µεταβίβασης δικαιωµάτων ενίσχυσης 

στις εθνικές αρχές και τις προθεσµίες εντός 

των οποίων πραγµατοποιείται η 

κοινοποίηση αυτή· τον καθορισµό του 
ετήσιου ανώτατου ορίου για την ενίσχυση 

γεωργικών πρακτικών επωφελών για το 

κλίµα και το περιβάλλον· τον καθορισµό 
του ετήσιου ανώτατου ορίου για την 

ενίσχυση περιοχών µε φυσικούς 

περιορισµούς· τον καθορισµό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου για την ενίσχυση νέων 

γεωργών· τον καθορισµό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου για την προαιρετική 
συνδεδεµένη στήριξη· τη θέσπιση 

(5) Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρµογής του παρόντος κανονισµού και 

για την αποφυγή του αθέµιτου 

ανταγωνισµού ή των διακρίσεων µεταξύ 

των γεωργών, πρέπει να ανατεθούν 

εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή, 

σχετικά µε: τον καθορισµό του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου για το καθεστώς 

βασικής ενίσχυσης· τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά µε αιτήσεις χορήγησης 

δικαιωµάτων ενίσχυσης· τη θέσπιση 
µέτρων σχετικά µε την επιστροφή των 

αχρησιµοποίητων δικαιωµάτων ενίσχυσης 

στο εθνικό απόθεµα· τη θέσπιση 
απαιτήσεων σχετικά µε την κοινοποίηση 

της µεταβίβασης δικαιωµάτων ενίσχυσης 

στις εθνικές αρχές και τις προθεσµίες εντός 

των οποίων πραγµατοποιείται η 

κοινοποίηση αυτή· τον καθορισµό του 
ετήσιου ανώτατου ορίου για την ενίσχυση 

γεωργικών πρακτικών επωφελών για το 

κλίµα και το περιβάλλον· τον καθορισµό 
του ετήσιου ανώτατου ορίου για την 

ενίσχυση περιοχών µε φυσικούς 

περιορισµούς· τον καθορισµό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου για την ενίσχυση νέων 

γεωργών· τη θέσπιση κανόνων για τη 
διαδικασία έγκρισης και τις κοινοποιήσεις 

προς τους παραγωγούς σχετικά µε την 
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κανόνων για τη διαδικασία αξιολόγησης 
και έγκρισης των αποφάσεων στο πλαίσιο 
της προαιρετικής συνδεδεµένης 
στήριξης· τη θέσπιση κανόνων για τη 
διαδικασία έγκρισης και τις κοινοποιήσεις 
προς τους παραγωγούς σχετικά µε την 

έγκριση των εκτάσεων και των ποικιλιών 

για τους σκοπούς της ειδικής 

καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαµβάκι· 
τη θέσπιση κανόνων για τον υπολογισµό 

της µείωσης του ποσού της ειδικής 

καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαµβάκι· 
τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε γενικές 

απαιτήσεις κοινοποίησης.» Οι εξουσίες 

αυτές πρέπει να ασκούνται σύµφωνα µε 

τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά µε τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη µέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρµοδιοτήτων από την 

Επιτροπή. 

έγκριση των εκτάσεων και των ποικιλιών 

για τους σκοπούς της ειδικής 

καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαµβάκι· 
τη θέσπιση κανόνων για τον υπολογισµό 

της µείωσης του ποσού της ειδικής 

καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαµβάκι· 
τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε γενικές 

απαιτήσεις κοινοποίησης.» Οι εξουσίες 

αυτές πρέπει να ασκούνται σύµφωνα µε 

τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά µε τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη µέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρµοδιοτήτων από την 

Επιτροπή. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/192 

Τροπολογία  192 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog 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 ΚΑΠ 

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

2013/2528(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 33 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη 
µέλη η χρήση µέρους των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άµεσες 
ενισχύσεις για συνδεδεµένη στήριξη σε 
συγκεκριµένους τοµείς σε σαφώς 
οριζόµενες περιπτώσεις. Οι πόροι που 
ενδέχεται να χρησιµοποιούνται για 
οποιαδήποτε συνδεδεµένη στήριξη πρέπει 
να περιορίζονται σε κατάλληλο επίπεδο, 
επιτρέποντας παράλληλα τη χορήγηση 
µιας τέτοιας στήριξης σε κράτη µέλη ή σε 
ειδικές περιοχές τους που αντιµετωπίζουν 
συγκεκριµένες καταστάσεις, όπου οι 
ειδικοί τύποι γεωργίας ή οι ειδικοί 
γεωργικοί τοµείς είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικοί για οικονοµικούς, 
περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς 
λόγους. Ενδείκνυται να επιτραπεί στα 
κράτη µέλη να χρησιµοποιούν έως 5% 
των εθνικών ανώτατων ορίων τους για 
την εν λόγω στήριξη, ή 10% σε 
περίπτωση που το επίπεδο συνδεδεµένης 
στήριξής τους σε τουλάχιστον ένα από τα 
έτη της περιόδου 2010-2013 υπερέβαινε 
το 5%. Ωστόσο, σε δεόντως 
δικαιολογηµένες περιπτώσεις που µια 
έκταση παρουσιάζει ορισµένες 
ευαίσθητες ανάγκες και κατόπιν έγκρισης 
της Επιτροπής, θα πρέπει να επιτρέπεται 

διαγράφεται 



 

AM\929537EL.doc  PE503.600v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

στα κράτη µέλη να χρησιµοποιούν 
παραπάνω από το 10% του εν λόγω 
ανώτατου ορίου. 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. Η στήριξη αυτή πρέπει 
επίσης να διατίθεται σε γεωργούς που θα 
κατέχουν, στις 31 ∆εκεµβρίου 2013, 
ειδικά δικαιώµατα ενίσχυσης που 
χορηγούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και τον κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 73/2009 και οι οποίοι δεν 
έχουν στη διάθεσή τους επιλέξιµα 
εκτάρια για την ενεργοποίηση των 
δικαιωµάτων ενίσχυσης. Όσον αφορά την 
έγκριση προαιρετικής συνδεµένης 
στήριξης που υπερβαίνει το 10% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται ανά κράτος µέλος, η Επιτροπή 
πρέπει επιπλέον να εξουσιοδοτείται για 
την έκδοση εκτελεστικών πράξεων χωρίς 
να εφαρµόζει τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/193 

Τροπολογία  193 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog 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 ΚΑΠ 

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

2013/2528(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 34 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(34) Για τη διασφάλιση αποτελεσµατικής 
και στοχευµένης χρήσης των πόρων της 
Ένωσης και για να αποφευχθεί η διπλή 
χρηµατοδότηση δυνάµει άλλων 
παρόµοιων µέσων στήριξης, η Επιτροπή 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει 
πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τον σκοπό θέσπισης 
κανόνων για τη χορήγηση της 
προαιρετικής συνδεδεµένης στήριξης και 
κανόνων για τη συνοχή µε άλλα µέτρα 
της Ένωσης και για τη σώρευση της 
στήριξης. 

διαγράφεται 

Or. en 



 

AM\929537EL.doc  PE503.600v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2013 B7-0079/194 

Τροπολογία  194 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog 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 ΚΑΠ 

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

2013/2528(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σηµείο v 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(v) καθεστώς προαιρετικής συνδεδεµένης 
στήριξης· 

διαγράφεται 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/195 

Τροπολογία  195 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog 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 ΚΑΠ 

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

2013/2528(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν οι γεωργοί που λαµβάνουν τη 
συνδεδεµένη στήριξη σχετικά µε ζώα, η 
οποία προβλέπεται στον τίτλο IV, 
κατέχουν λιγότερα εκτάρια από το 
κατώτατο όριο που επιλέγει ένα κράτος 
µέλος για τους σκοπούς του στοιχείου β) 
της παραγράφου 1, το κράτος µέλος 
εφαρµόζει το στοιχείο β) της παραγράφου 
1. 

διαγράφεται 

Or. en 



 

AM\929537EL.doc  PE503.600v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2013 B7-0079/196 

Τροπολογία  196 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog 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 ΚΑΠ 

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

2013/2528(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Τίτλος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 [...] διαγράφεται 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/197 

Τροπολογία  197 

Peter Jahr 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 ΚΑΠ 

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

2013/2528(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το ποσοστό προσαρµογής που 
καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 25 του 

κανονισµού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR] 

εφαρµόζεται µόνο σε άµεσες ενισχύσεις 
που υπερβαίνουν το ποσό των 5.000 ευρώ 
που πρόκειται να χορηγηθεί στους 
γεωργούς κατά το αντίστοιχο 

ηµερολογιακό έτος. 

1. Το ποσοστό προσαρµογής που 
καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 25 του 

κανονισµού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR] 

εφαρµόζεται σε όλες τις άµεσες ενισχύσεις 
που πρόκειται να χορηγηθούν στους 
γεωργούς κατά το αντίστοιχο 

ηµερολογιακό έτος. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/198 

Τροπολογία  198 

Peter Jahr 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 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 

Άρθρο 11 διαγράφεται 

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: 

 

– κατά 20% για το τµήµα που υπερβαίνει 
τα 150.000 ευρώ και έως 200.000 ευρώ· 

 

– κατά 40% για το τµήµα που υπερβαίνει 
τα 200.000 ευρώ και έως 250.000 ευρώ· 

 

– κατά 70% για το τµήµα που υπερβαίνει 
τα 250.000 ευρώ και έως 300.000 ευρώ· 

 

– κατά 100% για το τµήµα που 
υπερβαίνει τα 300.000 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 
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λαµβάνονται υπόψη οι ενισχύσεις που 
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. 

 

Or. en 

 

 


