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Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων για τη στήριξη της 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 

περιβάλλον και το κλίµα καλύπτουν µόνο 

τις δεσµεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τα 

σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που 

καθορίζονται σύµφωνα µε το κεφάλαιο Ι 

του τίτλου VI του κανονισµού (ΕΕ) 

αριθ. HR/2012 και άλλες σχετικές 

υποχρεώσεις που καθορίζονται στο 

κεφάλαιο 2 του τίτλου III του κανονισµού 

(ΕΕ) αριθ. DP/2012, τις σχετικές ελάχιστες 

απαιτήσεις για χρήση λιπασµάτων και 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς 

και άλλες σχετικές υποχρεωτικές 

απαιτήσεις που επιβάλλονται από την 

εθνική νοµοθεσία. Όλες αυτές οι 

υποχρεωτικές απαιτήσεις προσδιορίζονται 

στο πρόγραµµα. 

3. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 

περιβάλλον και το κλίµα καλύπτουν µόνο 

τις δεσµεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τα 

σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που 

καθορίζονται σύµφωνα µε το κεφάλαιο Ι 

του τίτλου VI του κανονισµού (ΕΕ) 

αριθ. HR/2012 και όλες τις υποχρεώσεις 

που καθορίζονται στο κεφάλαιο 2 του 

τίτλου III του κανονισµού (ΕΕ) 

αριθ. DP/2012, τις σχετικές ελάχιστες 

απαιτήσεις για χρήση λιπασµάτων και 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς 

και άλλες σχετικές υποχρεωτικές 

απαιτήσεις που επιβάλλονται από την 

εθνική νοµοθεσία. Όλες αυτές οι 

υποχρεωτικές απαιτήσεις προσδιορίζονται 

στο πρόγραµµα. 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Καµία στήριξη από το ΕΓΤΑΑ δεν 

παρέχεται για υποχρεώσεις που 

καλύπτονται από το Κεφάλαιο 2 του 

Τίτλου ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΕ) 

αριθ. .../.... [κανονισµός κοινών 

διατάξεων - ΚΚ∆] 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 64 – παράγραφος 4  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή προβαίνει, µε εκτελεστική 

πράξη, στην ετήσια κατανοµή ανά κράτος 

µέλος των ποσών που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, ύστερα από αφαίρεση του 

ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 2, 

λαµβάνοντας υπόψη τη µεταφορά 

κονδυλίων που αναφέρεται στο άρθρο 14 

παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΕ) 

αριθ. DP/2012. Κατά την ετήσια κατανοµή 

η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη της: 

4. Η Επιτροπή προβαίνει, µε εκτελεστική 

πράξη, στην ετήσια κατανοµή ανά κράτος 

µέλος των ποσών που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, ύστερα από αφαίρεση του 

ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 2, 

λαµβάνοντας υπόψη τη µεταφορά 

κονδυλίων που αναφέρεται στο άρθρο 14 

παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΕ) 

αριθ. DP/2012. Κατά την ετήσια κατανοµή 

η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη:  

α) αντικειµενικά κριτήρια συνδεόµενα µε 

τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 

4· και 

α) αντικειµενικά κριτήρια συνδεόµενα µε 

τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 

4.  

β) τις προηγούµενες επιδόσεις.  
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