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Τροπολογία 7
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Επιπλέον, προκειμένου να αποφευχθεί 
η εγκατάλειψη γεωργικής γης και να 
εξασφαλιστεί ότι θα διατηρηθεί η γη σε 
καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 καθόρισε κοινοτικό 
πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχετικών 
περιοχών και ιδίως τις εδαφικές και 
κλιματικές συνθήκες, τα υφιστάμενα 
συστήματα καλλιέργειας (χρήση γης, 
αμειψισπορά, καλλιεργητικές πρακτικές) 
και τη διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων. Η 
κατάργηση της υποχρεωτικής 
αγρανάπαυσης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ενδέχεται 
σε ορισμένες περιπτώσεις να έχει 
δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, 
ιδίως όσον αφορά ορισμένα 
χαρακτηριστικά του τοπίου. Επομένως, 
είναι σκόπιμο να ενισχυθούν οι 
υφιστάμενες κοινοτικές διατάξεις με στόχο 
την προστασία, όπου ενδείκνυται, 
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του 
τοπίου.

(3) Επιπλέον, προκειμένου να αποφευχθεί 
η εγκατάλειψη γεωργικής γης και να 
εξασφαλιστεί ότι θα διατηρηθεί η γη σε 
καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 καθόρισε κοινοτικό 
πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχετικών 
περιοχών και ιδίως τις εδαφικές και 
κλιματικές συνθήκες, τα υφιστάμενα 
συστήματα καλλιέργειας (χρήση γης, 
αμειψισπορά, καλλιεργητικές πρακτικές) 
και τη διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων. Η 
κατάργηση της υποχρεωτικής 
αγρανάπαυσης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ενδέχεται 
σε ορισμένες περιπτώσεις να έχει 
δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, 
ιδίως όσον αφορά ορισμένα 
χαρακτηριστικά του τοπίου. Επομένως, 
είναι σκόπιμο να ενισχυθούν οι 
υφιστάμενες κοινοτικές διατάξεις με στόχο 
την προστασία, όπου ενδείκνυται, 
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του 
τοπίου. Συνυπολογίζοντας την ανάγκη για 
τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα με στόχο 
την εξασφάλιση της ποιότητας των 
υδάτων, όπως ορίζει η νομοθεσία της ΕΕ, 
δεν θα πρέπει να επιβληθούν περαιτέρω 
περιορισμοί που θα παρακώλυαν την 
επιθυμητή αγροτική ανάπτυξη.

Or. en
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Τροπολογία 8
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο γεωργός που λαμβάνει άμεσες 
ενισχύσεις οφείλει να τηρεί τις 
κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που 
απαριθμούνται στο παράρτημα II και την 
καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση που καθορίζεται στο άρθρο 6.

1. Ο γεωργός που λαμβάνει άμεσες 
ενισχύσεις οφείλει να τηρεί τις 
κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που 
απαριθμούνται στο παράρτημα II και την 
καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση που καθορίζεται στο άρθρο 6. 
Εάν υπάρχουν επίμονα  προβλήματα 
προκαλούμενα από φυσικά φαινόμενα 
όπως πλημμύρες και γεωλισθήσεις, 
εξετάζεται η δυνατότητα παρεκκλίσεων 
από τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή.

Or. en

Τροπολογία 9
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε ποσό άμεσων ενισχύσεων που 
χορηγείται στον γεωργό για ένα 
συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος και που 
υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ μειώνεται για 
κάθε έτος μέχρι το 2012 κατά τα 
αντίστοιχα ποσοστά:

1. Κάθε ποσό άμεσων ενισχύσεων που 
χορηγείται στον γεωργό για ένα
συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος και που 
υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ μειώνεται το
2010 και 2012 κατά τα αντίστοιχα 
ποσοστά:

(α) 2009: 7%, (α) 2010: 6%
(β) 2010: 9%, (β) 2012: 7%.

(γ) 2011: 11%,
(δ) 2012: 13%.

Or. en
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Τροπολογία 10
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε ποσό άμεσων ενισχύσεων που 
χορηγείται στον γεωργό για ένα 
συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος και που 
υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ μειώνεται για 
κάθε έτος μέχρι το 2012 κατά τα 
αντίστοιχα ποσοστά:

1. Κάθε ποσό άμεσων ενισχύσεων που 
χορηγείται στον γεωργό για ένα 
συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος και που 
υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ μειώνεται για 
κάθε έτος μέχρι το 2012 κατά τα 
αντίστοιχα ποσοστά:

(α) 2009: 7%, (α) 2009: 6%,
(β) 2010: 9%, (β) 2010: 7%,
(γ) 2011: 11%, (γ) 2011: 8%,
(δ) 2012: 13%. (δ) 2012: 9%.

Or. en

Τροπολογία 11
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 2 - εδάφιο 1 – εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα ποσά που αντιστοιχούν στη μείωση 
κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες διατίθενται 
στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 128 
παράγραφος 2, με βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια:

2. Τα ποσά που προκύπτουν από τις 
μειώσεις δυνάμει του άρθρου 7, 
παράγραφος 2 διατίθενται στα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 128 παράγραφος 2, 
με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Or. en

Αιτιολόγηση

With regard to the compulsory modulation (and to the respective increase of the rate of 
compulsory modulation as referred to in Article 7(1) of the Commission’s proposal), the 
currently binding cohesion criteria used for the distribution of 20% of the amounts which 
modulation generated shall be continuingly applied as they very much contribute to the 
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proper achievement of the fundamental principles of the Common Agricultural Policy.

Τροπολογία 12
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη δίνουν προτεραιότητα 
στους γεωργούς που λαμβάνουν άμεσες 
ενισχύσεις, ύψους μεγαλύτερου των 
15.000 ευρώ ετησίως.

2. Οι συμβουλές αυτές παρέχονται 
δωρεάν σε όλους τους γεωργούς που 
λαμβάνουν ενιαίες ενισχύσεις ανά 
εκμετάλλευση κάτω των 15.000 ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Avoidance of erosion of single farm payment and of its contribution to regional economies.

Τροπολογία 13
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, 
η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
την εφαρμογή του συστήματος παροχής 
συμβουλών, συνοδευόμενη εφόσον 
χρειαστεί, από τις σχετικές προτάσεις 
προκειμένου το σύστημα να καταστεί 
υποχρεωτικό.

Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, 
η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
την εφαρμογή του συστήματος παροχής 
συμβουλών, συνοδευόμενη εφόσον 
χρειαστεί, από τις σχετικές προτάσεις 
προκειμένου το σύστημα να καταστεί 
υποχρεωτικό. Οι γεωργοί που λαμβάνουν 
ενιαίες ενισχύσεις ανά εκμετάλλευση 
κάτω των 15 000 ευρώ δεν επιβαρύνονται 
με έξοδα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Avoidance of erosion of single farm payment and of its contribution to regional economies.

Τροπολογία 14
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση αμέλειας, το ποσοστό της 
μείωσης δεν υπερβαίνει το 5% και, σε 
περίπτωση επαναλαμβανόμενης μη 
συμμόρφωσης, το 15%.

2. Σε περίπτωση αμέλειας, το ποσοστό της 
μείωσης δεν υπερβαίνει το 5% και, σε 
περίπτωση επαναλαμβανόμενης μη 
συμμόρφωσης, το 15%.

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν 
τη μη εφαρμογή μείωσης όταν μία 
περίπτωση μη συμμόρφωσης μπορεί να 
θεωρηθεί ήσσονος σημασίας, λόγω της 
σοβαρότητας, της έκτασης και της 
διάρκειάς της. Ωστόσο, οι περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης που αποτελούν άμεσο 
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία 
των ζώων δεν θεωρούνται ήσσονος 
σημασίας.

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν 
τη μη εφαρμογή μείωσης όταν μία 
περίπτωση μη συμμόρφωσης μπορεί να 
θεωρηθεί ήσσονος σημασίας, λόγω της 
σοβαρότητας, της έκτασης και της 
διάρκειάς της. Ωστόσο, οι περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης που αποτελούν άμεσο 
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία 
των ζώων δεν θεωρούνται ήσσονος 
σημασίας. Σε περίπτωση που 
προκαλούνται προβλήματα από 
ασυνήθεις κλιματικές συνθήκες, 
εξετάζεται η δυνατότητα εξαιρέσεων.

Εκτός εάν ο γεωργός έλαβε άμεσα 
επανορθωτικά μέτρα τερματίζοντας έτσι τη 
διαπιστωθείσα μη συμμόρφωση, η αρμόδια 
αρχή προβαίνει στις απαιτούμενες 
ενέργειες οι οποίες μπορεί, όπου 
ενδείκνυται, να περιορίζονται σε 
διοικητικό έλεγχο, προκειμένου ο γεωργός 
να αντιμετωπίσει επανορθωτικά τις 
διαπιστώσεις μη συμμόρφωσης. Η 
διαπίστωση μη συμμόρφωσης ήσσονος 
σημασίας, καθώς και τα προς λήψη μέτρα 
επανόρθωσης κοινοποιούνται στον 
γεωργό.

Εκτός εάν ο γεωργός έλαβε άμεσα 
επανορθωτικά μέτρα τερματίζοντας έτσι τη 
διαπιστωθείσα μη συμμόρφωση, η αρμόδια 
αρχή προβαίνει στις απαιτούμενες 
ενέργειες οι οποίες μπορεί, όπου 
ενδείκνυται, να περιορίζονται σε 
διοικητικό έλεγχο, προκειμένου ο γεωργός 
να αντιμετωπίσει επανορθωτικά τις 
διαπιστώσεις μη συμμόρφωσης. Η 
διαπίστωση μη συμμόρφωσης ήσσονος 
σημασίας, καθώς και τα προς λήψη μέτρα 
επανόρθωσης κοινοποιούνται στον 
γεωργό.

Or. en
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Αιτιολόγηση

This is needed to cover situations such as persistent flooding.

Τροπολογία 15
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις 
περιφέρειες με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια, όπως η θεσμική ή 
διοικητική δομή τους ή/και το 
περιφερειακό γεωργικό δυναμικό.

2. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις 
περιφέρειες με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια, όπως η θεσμική ή 
διοικητική δομή τους ή/και το 
περιφερειακό γεωργικό δυναμικό.

Τα κράτη μέλη με λιγότερα από τρία 
εκατομμύρια επιλέξιμα εκτάρια μπορούν 
να θεωρούνται ως μία και μόνη 
περιφέρεια.

Τα κράτη μέλη με λιγότερα από τρία 
εκατομμύρια επιλέξιμα εκτάρια μπορούν 
να θεωρούνται ως μία και μόνη 
περιφέρεια. Η Επιτροπή παρέχει 
μηχανισμό υποβολής προσφυγών για τα 
θιγόμενα μέρη που επιθυμούν να 
αμφισβητήσουν τον προσδιορισμό των 
περιφερειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

To ensure that no existing or new discrimination in sustained at regional level.

Τροπολογία 16
Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις 
περιφέρειες με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια, όπως η θεσμική ή 
διοικητική δομή τους ή/και το 

2. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις 
περιφέρειες με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια, όπως η θεσμική ή 
διοικητική δομή τους ή/και το 
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περιφερειακό γεωργικό δυναμικό. περιφερειακό γεωργικό δυναμικό, και/ή τα 
διαρθρωτικά προβλήματα που πλήττουν 
τις μειονεκτούσες περιφέρειες.

Τα κράτη μέλη με λιγότερα από τρία 
εκατομμύρια επιλέξιμα εκτάρια μπορούν 
να θεωρούνται ως μία και μόνη 
περιφέρεια.

Τα κράτη μέλη με λιγότερα από τρία 
εκατομμύρια επιλέξιμα εκτάρια μπορούν 
να θεωρούνται ως μία και μόνη 
περιφέρεια.

Or. en

Τροπολογία 17
Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να παρακρατούν 
έως και το 50% της συνιστώσας των 
εθνικών ανωτάτων ορίων που αναφέρονται 
στο άρθρο 41, η οποία αντιστοιχεί στις 
ενισχύσεις για αιγοπρόβειο κρέας που 
απαριθμούνται στο παράρτημα VI του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και 
καταβάλλουν, σε ετήσια βάση, 
συμπληρωματική ενίσχυση στους 
γεωργούς.

Τα κράτη μέλη δύνανται να παρακρατούν 
έως και το 50% της συνιστώσας των 
εθνικών ανωτάτων ορίων που αναφέρονται 
στο άρθρο 41, η οποία αντιστοιχεί στις 
ενισχύσεις για αιγοπρόβειο κρέας που 
απαριθμούνται στο παράρτημα VI του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και 
καταβάλλουν, σε ετήσια βάση, 
συμπληρωματική ενίσχυση στους 
γεωργούς. Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες 
ανεξάρτητες περιφερειακές διοικήσεις 
τους επικεντρώνουν τις ενισχύσεις αυτές 
στις μειονεκτούσες περιφέρειες και στις 
ειδικές φυλές ζώων.

Or. en

Τροπολογία 18
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα νέα κράτη μέλη ορίζουν τις 
περιφέρειες με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια.

2. Τα νέα κράτη μέλη ορίζουν τις 
περιφέρειες με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια. Η Επιτροπή 
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παρέχει μηχανισμό υποβολής προσφυγών 
για τα θιγόμενα μέρη που επιθυμούν να 
αμφισβητήσουν τον προσδιορισμό των 
περιφερειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

To ensure that no new discrimination is permitted at Regional level.

Τροπολογία 19
Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 – στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) σε περιοχές που υπόκεινται σε 
προγράμματα αναδιάρθρωσης ή/και 
ανάπτυξης, με σκοπό την αποφυγή της 
εγκατάλειψης της γης ή/και την 
αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων για 
τους γεωργούς στις περιοχές αυτές,

(γ) σε περιοχές που υπόκεινται σε 
προγράμματα αναδιάρθρωσης ή/και 
ανάπτυξης, με σκοπό την αποφυγή της 
εγκατάλειψης της γης ή/και την 
αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων για 
τους γεωργούς στις περιοχές αυτές·και την 
αύξηση των δυνατοτήτων γεωργικής 
εκμετάλλευσης σε μειονεκτούσες 
περιφέριεες με σοβαρά και επίμονα
διαρθρωτικά μειονεκτήματα,

Or. en

Τροπολογία 20
Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η πριμοδότηση για τις προβατίνες και η 
πριμοδότηση για τις αίγες χορηγούνται υπό 
μορφή ετήσιας ενίσχυσης ανά επιλέξιμο 
ζώο, ανά ημερολογιακό έτος και ανά 

3. Η πριμοδότηση για τις προβατίνες και η 
πριμοδότηση για τις αίγες χορηγούνται υπό 
μορφή ετήσιας ενίσχυσης ανά επιλέξιμο 
ζώο, ανά ημερολογιακό έτος και ανά 
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γεωργό εντός των ατομικών ανωτάτων 
ορίων. Ο ελάχιστος αριθμός ζώων για τα 
οποία υποβάλλεται αίτηση πριμοδότησης 
καθορίζεται από το οικείο κράτος μέλος. 
Αυτός ο ελάχιστος αριθμός δεν πρέπει να 
είναι κατώτερος των 10 ή ανώτερος των 
50.

γεωργό εντός των ατομικών ανωτάτων 
ορίων. Ο ελάχιστος αριθμός ζώων για τα 
οποία υποβάλλεται αίτηση πριμοδότησης 
καθορίζεται από το οικείο κράτος μέλος ή 
την αρμόδια ανεξάρτητη περιφερειακή 
διοίκησή του. Αυτός ο ελάχιστος αριθμός 
δεν πρέπει να είναι κατώτερος των 10 ή 
ανώτερος των 50.

Or. en

Τροπολογία 21
Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περιοχές όπου η παραγωγή αιγοειδών 
και προβατοειδών αποτελεί παραδοσιακή 
δραστηριότητα ή συνεισφέρει σημαντικά 
στην αγροτική οικονομία, καταβάλλεται 
συμπληρωματική πριμοδότηση στους 
γεωργούς. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις 
περιοχές αυτές. Σε κάθε περίπτωση, η 
συμπληρωματική πριμοδότηση χορηγείται 
μόνο σε γεωργό, στην εκμετάλλευση του 
οποίου το 50% τουλάχιστον της 
χρησιμοποιούμενης για τη γεωργία 
έκτασης βρίσκεται σε μειονεκτικές 
περιοχές που ορίζονται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999.

1. Σε περιοχές όπου η παραγωγή αιγοειδών 
και προβατοειδών αποτελεί παραδοσιακή 
δραστηριότητα, συνεισφέρει σημαντικά 
στην αγροτική οικονομία ή 
πραγματοποιείται σε μειονεκτούσα 
περιφέρεια, καταβάλλεται 
συμπληρωματική πριμοδότηση στους 
γεωργούς. Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες 
ανεξάρτητες περιφερειακές διοικήσεις 
τους ορίζουν τις περιοχές αυτές. Σε κάθε 
περίπτωση, η συμπληρωματική 
πριμοδότηση χορηγείται μόνο σε γεωργό, 
στην εκμετάλλευση του οποίου το 50% 
τουλάχιστον της χρησιμοποιούμενης για τη 
γεωργία έκτασης βρίσκεται σε 
μειονεκτικές περιοχές που ορίζονται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1257/1999.

Or. en
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Τροπολογία 22
Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 95 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μπορούν να κατανέμουν σε 
γεωργούς δικαιώματα πριμοδότησης, εντός 
των ορίων των εθνικών τους αποθεμάτων. 
Κατά την κατανομή αυτή, αποδίδουν 
προτεραιότητα ιδίως στους 
νεοεισερχόμενους στον τομέα γεωργούς, 
στους νέους σε ηλικία γεωργούς ή σε 
άλλους γεωργούς με προτεραιότητα.

3. Τα κράτη μπορούν να κατανέμουν σε 
γεωργούς δικαιώματα πριμοδότησης, εντός 
των ορίων των εθνικών τους αποθεμάτων. 
Κατά την κατανομή αυτή, αποδίδουν 
προτεραιότητα ιδίως στους 
νεοεισερχόμενους στον τομέα γεωργούς, 
στους νέους σε ηλικία γεωργούς, τους 
γεωργούς των μειονεκτουσών 
περιφερειών ή σε άλλους γεωργούς με 
προτεραιότητα.

Or. en

Τροπολογία 23
Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν, εντός 
των ορίων των αποθεμάτων αυτών, τα 
εθνικά τους αποθέματα για την κατανομή 
δικαιωμάτων πριμοδότησης ιδίως στους 
νεοεισερχόμενους στον τομέα γεωργούς, 
στους νέους σε ηλικία γεωργούς και σε 
άλλους γεωργούς με προτεραιότητα.

3. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν, εντός 
των ορίων των αποθεμάτων αυτών, τα 
εθνικά τους αποθέματα για την κατανομή 
δικαιωμάτων πριμοδότησης ιδίως στους 
νεοεισερχόμενους στον τομέα γεωργούς, 
στους νέους σε ηλικία γεωργούς, στους 
γεωργούς των μειονεκτουσών 
περιφερειών και σε άλλους γεωργούς με 
προτεραιότητα.

Or. en
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Τροπολογία 24
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 - παράγραφος 4 – εδάφια 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε γεωργός που λαμβάνει στήριξη στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας 
στρεμματικής ενίσχυσης οφείλει να τηρεί 
τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης 
που αναφέρονται στο παράρτημα II, 
σύμφωνα με το ακόλουθο 
χρονοδιάγραμμα:

Κάθε γεωργός που λαμβάνει στήριξη στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας 
στρεμματικής ενίσχυσης οφείλει να τηρεί 
τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης 
που αναφέρονται στο παράρτημα II, 
σύμφωνα με το ακόλουθο 
χρονοδιάγραμμα:

(α) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο A ισχύουν από την 
1η Ιανουαρίου 2009,

(α) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο A ισχύουν από την 
1η Ιανουαρίου 2009,

(β) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ, σημεία B και Γ ισχύουν από 
την 1η Ιανουαρίου 2011,

(β) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ, σημείο B ισχύουν από την 
1η Ιανουαρίου 2011,

(βα) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ, σημείο Γ ισχύουν από την 
1η Ιανουαρίου2013.

Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη 
Ρουμανία, η εφαρμογή των άρθρων 4, 5, 
25, 26 και 27 είναι προαιρετική μέχρι την 
31η Δεκεμβρίου 2011 στο βαθμό που οι 
διατάξεις αυτές αφορούν κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης. Από την 
1η Ιανουαρίου 2012, ο γεωργός που 
λαμβάνει ενίσχυση στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης στα ως άνω κράτη μέλη οφείλει 
να τηρεί τις κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης που αναφέρονται στο 
παράρτημα II, σύμφωνα με το ακόλουθο 
χρονοδιάγραμμα:

Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη 
Ρουμανία, η εφαρμογή των άρθρων 4, 5, 
25, 26 και 27 είναι προαιρετική μέχρι την 
31η Δεκεμβρίου 2011 στο βαθμό που οι 
διατάξεις αυτές αφορούν κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης. Από την 
1η Ιανουαρίου 2012, ο γεωργός που 
λαμβάνει ενίσχυση στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης στα ως άνω κράτη μέλη οφείλει 
να τηρεί τις κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης που αναφέρονται στο 
παράρτημα II, σύμφωνα με το ακόλουθο 
χρονοδιάγραμμα:

οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο A ισχύουν από την 
1η Ιανουαρίου 2012,

οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο A ισχύουν από την 
1η Ιανουαρίου 2012,

(β) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ, σημεία B και Γ ισχύουν από 
την 1η Ιανουαρίου 2014,

(β) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ, σημείο B  ισχύουν από την 
1η Ιανουαρίου 2014,

(βα) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ, σημείο Γ ισχύουν από την 
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1η Ιανουαρίου 2016.

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment takes over the provision included in Parliament's resolution of 11 December 
2007, which was adopted by a very wide majority.
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