
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 12ης Αυγούστου 2013 

σχετικά με τα ποσά που μεταφέρονται, για το οικονομικό έτος 2014, από τα εθνικά προγράμματα 
στήριξης του αμπελοοινικού τομέα στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, όπως προβλέπεται από τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 5180] 

(Τα κείμενα στην αγγλική, γαλλική, ελληνική, ισπανική και μαλτέζικη γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά) 

(2013/430/ΕΕ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβου 
λίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης 
των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωρ 
γικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 
103κθα σε συνδυασμό με το άρθρο 4, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Το άρθρο 103ιδ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 
προβλέπει ότι η χορήγηση των διαθέσιμων ενωσιακών πόρων, 
καθώς και τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια για τα εθνικά 
προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα αναφέρο 
νται στο παράρτημα Χβ του εν λόγω κανονισμού. 

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 103ιε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007, τα κράτη μέλη είχαν τη δυνατότητα να απο 
φασίσουν έως την 1η Δεκεμβρίου 2012 να παράσχουν στή 
ριξη στους αμπελοκαλλιεργητές για το οικονομικό έτος το 
2014, χορηγώντας τους δικαιώματα ενίσχυσης κατά την 
έννοια του τίτλου III κεφάλαιο 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 
2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθε 
στώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων 
καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς ( 2 ). 

(3) Τα κράτη μέλη που προτίθενται να χορηγήσουν στήριξη 
σύμφωνα με το άρθρο 103ιε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1234/2007 έχουν κοινοποιήσει τα αντίστοιχα ποσά. Για 
λόγους σαφήνειας, η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύσει 
τα ποσά αυτά. 

(4) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι 
σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την 
κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Τα ποσά που μεταφέρονται, για το οικονομικό έτος 2014, από τα 
εθνικά προγράμματα στήριξης που προβλέπονται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007 στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης που προ 
βλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009, είναι αυτά που ορί 
ζονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική Δημοκρατία, το 
Βασίλειο της Ισπανίας, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, τη 
Δημοκρατία της Μάλτας και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης 
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. 

Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2013. 

Για την Επιτροπή 

Dacian CIOLOȘ 
Μέλος της Επιτροπής

EL L 218/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2013 

( 1 ) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1. 
( 2 ) ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 16.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ποσά που μεταφέρονται από τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης (οικονομικό έτος 2014) 

(σε 1 000 ευρώ) 

Οικονομικό έτος 2014 

Ελλάδα 16 000 

Ισπανία 142 749 

Λουξεμβούργο 588 

Μάλτα 402 

Ηνωμένο Βασίλειο 120

EL 14.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 218/27
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