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Τροπολογία 283
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

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 
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 

(33) Η αποσύνδεση της άμεσης στήριξης 
και η εισαγωγή του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης αποτέλεσαν βασικά στοιχεία 
στη διαδικασία μεταρρύθμισης της ΚΓΠ.
Από την πείρα που αποκτήθηκε από την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1782/2003 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 σε συνδυασμό με την εξέλιξη της 
κατάστασης της αγοράς προκύπτει ότι τα 
καθεστώτα τα οποία κρατήθηκαν εκτός 
του καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης το 2003 
μπορούν σήμερα να ενταχθούν στο 
καθεστώς βασικής ενίσχυσης για την 
προαγωγή μιας περισσότερο 
προσανατολισμένης στην αγορά και 
βιώσιμης γεωργίας.
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επίσης να διατίθεται σε γεωργούς που θα 
κατέχουν, στις 31 Δεκεμβρίου 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

Τροπολογία 284
Julie Girling

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 

διαγράφεται
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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 
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 Δεκεμβρίου 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

Τροπολογία 285
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33
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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 
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 
Δεκεμβρίου 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 

(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 20% 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 
στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν 
παραπάνω από το 20% 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 
απασχόλησης και παραγωγής στις 
περιοχές αυτές ή για την υποστήριξη 
τομέων ή προϊόντων που παρουσιάζουν 
σημαντικά πλεονεκτήματα ως προς την 
βελτίωση του περιβάλλοντος, της 
βιοποικιλότητας ή την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής. Η στήριξη αυτή 
πρέπει επίσης να διατίθεται σε γεωργούς 
που θα κατέχουν, στις 31 Δεκεμβρίου 
2013, ειδικά δικαιώματα ενίσχυσης που 
χορηγούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
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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.

(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. bg

Τροπολογία 286
Hynek Fajmon

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 

(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. Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη να θεσπίσουν δικό τους επίπεδο 
στήριξης, το οποίο δεν υπερβαίνει το 15%
των εθνικών ανώτατων ορίων τους. Η 
συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να χορηγηθεί 
μόνο στον βαθμό που απαιτείται για τη 
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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 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 Δεκεμβρίου 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.

δημιουργία κινήτρου για τη διατήρηση των 
τρεχόντων επιπέδων παραγωγής στις 
περιοχές αυτές ή για τη στήριξη τομέων ή 
τύπων παραγωγής που παρέχουν 
σημαντικά πλεονεκτήματα ως προς την 
βελτίωση του περιβάλλοντος, την 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος 
ή τη βιοποικιλότητα. Η στήριξη αυτή 
πρέπει επίσης να διατίθεται σε γεωργούς
που θα κατέχουν, στις 31 Δεκεμβρίου 
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.

Or. en

Τροπολογία 287
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

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 

(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 
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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 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 Δεκεμβρίου 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. 

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. Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη να χρησιμοποιούν έως 10 % των 
εθνικών ανώτατων ορίων τους για την εν 
λόγω στήριξη 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 και για να 
εξασφαλίζεται η ορθή τήρηση της ως 
άνω προϋπόθεσης πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί ηΕπιτροπή να 
παρακολουθεί τα επίπεδα παραγωγής 
στους τομείς και τις περιφέρειες όπου 
εφαρμόζεται αυτή η μορφή στήριξης και, 
εάν είναι απαραίτητο, να απαιτεί από τα 
κράτη μέλη να μειώσουν το ποσοστό των 
άμεσων ενισχύσεων που παρέχονται σε 
συνδεδεμένη στήριξη. Η στήριξη αυτή 
πρέπει επίσης να διατίθεται σε γεωργούς 
που θα κατέχουν, στις 31 Δεκεμβρίου 
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.
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182/2011.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όρια που επιβάλλονται στη συνδεδεμένη στήριξη σύμφωνα με τροπολογίες στα άρθρα.

Τροπολογία 288
Robert Sturdy, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

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 στα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν παραπάνω από το 10% του 

(33) Δεν πρέπει να επιτρέπεται πλέον στα 
κράτη μέλη η χρήση μέρους των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για συνδεδεμένη στήριξη σε 
συγκεκριμένους τομείς, πλην σε πολύ 
σαφώς οριζόμενες περιπτώσεις και για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα. 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 ουσιώδους 
σημασίας 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. Ωστόσο, σε πολύ 
εξαιρετικές και δεόντως δικαιολογημένες 
περιπτώσεις που μια έκταση παρουσιάζει 
ορισμένες ευαίσθητες ανάγκες και κατόπιν 
έγκρισης της Επιτροπής, θα πρέπει να 
επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν παραπάνω από το 5% του 
εν λόγω ανώτατου ορίου. Η συνδεδεμένη 
στήριξη μπορεί να χορηγηθεί μόνο στον 
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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 Δεκεμβρίου 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.

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 Δεκεμβρίου 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 
5% 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. Η 
δυνατότητα συνδεδεμένης στήριξης 
πρέπει να περιορίζεται σε μικρούς τομείς 
με ειδικές ανάγκες και δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως γενικό μέσο. Σε 
συνδυασμό με αυτό, όλες συνδεδεμένες 
ενισχύσεις πρέπει να καταργηθούν το 
συντομότερο δυνατό.

Or. en

Τροπολογία 289
Izaskun Bilbao Barandica

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 

(33) Όσον αφορά τομείς και περιπτώσεις 
που θα έχουν σαφώς προσδιοριστεί από 
τα κράτη μέλη ή τις θεσμοθετημένες 
περιφέρειες με αρμοδιότητες στη 
γεωργία, θα μπορούσε να τους επιτραπεί
η χρήση μέρους των εθνικών ανώτατων 
ορίων τους για τις άμεσες ενισχύσεις για 
συνδεδεμένη στήριξη. Οι πόροι που 
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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 
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 
Δεκεμβρίου 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.

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 και όπου η στήριξη αυτή 
συμβάλλει στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητάς τους, της ποιότητας 
των προϊόντων τους ή στην 
επανεξισορρόπηση της αλυσίδας αξίας. 
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 
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 
Δεκεμβρίου 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 



AM\907852EL.doc 13/185 PE492.791v01-00

EL

έκδοση εκτελεστικών πράξεων χωρίς να 
εφαρμόζει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι ανισορροπίες στην αλυσίδα αξίας είναι μια από τις βασικές αιτίες της εξαφάνισης 
ορισμένων τομέων σε μια παγκοσμιοποιημένη και ανοιχτή αγορά.

Τροπολογία 290
Struan Stevenson

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 

(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 ή λόγους χαρακτηριστικών του 
τοπίου. 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 
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της Επιτροπής, θα πρέπει να επιτρέπεται 
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 
Δεκεμβρίου 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.

ευαίσθητες ανάγκες και κατόπιν έγκρισης 
της Επιτροπής, θα πρέπει να επιτρέπεται 
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 
απασχόλησης ή παραγωγής στις περιοχές 
αυτές για τη στήριξη τομέων ή τύπων 
παραγωγής που παρέχουν σημαντικά 
πλεονεκτήματα για περιβαλλοντικούς 
λόγους, περιλαμβανομένων της 
βιοποικιλότητας και της βιωσιμότητας 
του τοπίου και της καταπολέμησης της 
αλλαγής του κλίματος. Η στήριξη αυτή 
πρέπει επίσης να διατίθεται σε γεωργούς 
που θα κατέχουν, στις 31 Δεκεμβρίου 
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

Τροπολογία 291
Vasilica Viorica Dăncilă

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 

(33) Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη η χρήση μέρους των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
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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 
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 
Δεκεμβρίου 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. 

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 
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 
Δεκεμβρίου 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. 
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182/2011. 182/2011. Η χορήγηση συνδεδεμένης 
στήριξης είναι αρκετά δυσχερής, καθώς 
εξαρτάται από την ιδιαίτερη οικονομική, 
κοινωνική και περιβαλλοντική 
κατάσταση. Η προσθήκη νέων 
διατάξεων, για παράδειγμα "κινήτρων", 
με στόχο τη διατήρηση των σημερινών 
επιπέδων απασχόλησης ή παραγωγής 
στις αντίστοιχες περιοχές ή για τη 
στήριξη τομέων ή προϊόντων που 
παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα 
για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ή 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, θα 
καθιστούσαν απλούστερη ή ευχερέστερη 
τη χορήγηση στήριξης.

Or. ro

Τροπολογία 292
Hans-Peter Mayer

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 

(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 
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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 
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 
Δεκεμβρίου 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.

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 
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 
Δεκεμβρίου 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 να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση της απόφασης αυτής δεν πρόκειται για τεχνικό ζήτημα, αλλά για ρύθμιση.

Τροπολογία 293
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34
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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

Τροπολογία 294
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Όσον αφορά τη στήριξη στον τομέα 
του βαμβακιού, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 έκρινε αναγκαίο ότι μέρος αυτής 
εξακολουθούσε να συνδέεται με την 
καλλιέργεια βαμβακιού μέσω μιας ειδικής 
ενίσχυσης καλλιέργειας ανά επιλέξιμο 
εκτάριο, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος 
διατάραξης της παραγωγής στις περιοχές 
βαμβακοπαραγωγής, λαμβανομένων 
υπόψη όλων των παραγόντων που 
επηρεάζουν την επιλογή αυτή. Η επιλογή 
αυτή πρέπει να διατηρηθεί σύμφωνα με 
τους στόχους που ορίζονται στο 
πρωτόκολλο αριθ. 4 για το βαμβάκι της 
πράξης προσχώρησης του 1979.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 295
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Όσον αφορά τη στήριξη στον τομέα 
του βαμβακιού, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 έκρινε αναγκαίο ότι μέρος αυτής 
εξακολουθούσε να συνδέεται με την 
καλλιέργεια βαμβακιού μέσω μιας ειδικής 
ενίσχυσης καλλιέργειας ανά επιλέξιμο 
εκτάριο, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος 
διατάραξης της παραγωγής στις περιοχές 
βαμβακοπαραγωγής, λαμβανομένων 
υπόψη όλων των παραγόντων που 
επηρεάζουν την επιλογή αυτή. Η επιλογή 
αυτή πρέπει να διατηρηθεί σύμφωνα με 
τους στόχους που ορίζονται στο 
πρωτόκολλο αριθ. 4 για το βαμβάκι της 
πράξης προσχώρησης του 1979.

(35) Όσον αφορά τη στήριξη στον τομέα 
του βαμβακιού, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 έκρινε αναγκαία τη σύνδεση για 
τελευταία φορά μέρους αυτής με την 
καλλιέργεια βαμβακιού μέσω μιας ειδικής 
ενίσχυσης καλλιέργειας ανά επιλέξιμο 
εκτάριο, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος 
διατάραξης της παραγωγής στις περιοχές 
βαμβακοπαραγωγής, λαμβανομένων 
υπόψη όλων των παραγόντων που 
επηρεάζουν την επιλογή αυτή. Η επιλογή 
αυτή πρέπει να διατηρηθεί για 
περιορισμένη διάρκεια σύμφωνα με τους 
στόχους που ορίζονται στο πρωτόκολλο 
αριθ. 4 για το βαμβάκι της πράξης 
προσχώρησης του 1979. Για την καλύτερη 
προσαρμογή του μέτρου αυτού στις 
προκλήσεις της ΚΓΠ θεωρείται σκόπιμο 
να αξιολογηθεί η αναγκαιότητα και η 
αποτελεσματικότητα της ειδικής 
καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι.

Or. de

Τροπολογία 296
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Όσον αφορά τη στήριξη στον τομέα 
του βαμβακιού, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 έκρινε αναγκαίο ότι μέρος αυτής 
εξακολουθούσε να συνδέεται με την 
καλλιέργεια βαμβακιού μέσω μιας ειδικής 
ενίσχυσης καλλιέργειας ανά επιλέξιμο 

(35) Όσον αφορά τη στήριξη στον τομέα 
του βαμβακιού, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 έκρινε αναγκαίο ότι μέρος αυτής 
εξακολουθούσε να συνδέεται με την 
καλλιέργεια βαμβακιού μέσω μιας ειδικής 
ενίσχυσης καλλιέργειας ανά επιλέξιμο 
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εκτάριο, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος 
διατάραξης της παραγωγής στις περιοχές 
βαμβακοπαραγωγής, λαμβανομένων 
υπόψη όλων των παραγόντων που 
επηρεάζουν την επιλογή αυτή. Η επιλογή 
αυτή πρέπει να διατηρηθεί σύμφωνα με 
τους στόχους που ορίζονται στο 
πρωτόκολλο αριθ. 4 για το βαμβάκι της 
πράξης προσχώρησης του 1979.

εκτάριο, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος 
διατάραξης της παραγωγής στις περιοχές 
βαμβακοπαραγωγής, λαμβανομένων 
υπόψη όλων των παραγόντων που 
επηρεάζουν την επιλογή αυτή. Ενώ η 
επιλογή αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί 
σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται 
στο πρωτόκολλο αριθ. 4 για το βαμβάκι 
της πράξης προσχώρησης του 1979, η 
εφαρμογή της πρέπει να είναι αυστηρά 
περιορισμένη και προοδευτικά να 
μειώνεται.

Or. en

Τροπολογία 297
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Προκειμένου να επιτραπεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή της ειδικής 
ενίσχυσης καλλιέργειας για βαμβάκι, η 
Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 
εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τον σκοπό 
θέσπισης κανόνων και όρων σχετικά με 
την έγκριση των εκτάσεων και των 
ποικιλιών σχετικά με την ειδική ενίσχυση 
καλλιέργειας για το βαμβάκι και κανόνων 
σχετικά με τους όρους χορήγησης της εν 
λόγω ειδικής ενίσχυσης, τις απαιτήσεις 
επιλεξιμότητας και τις γεωπονικές 
πρακτικές, τα κριτήρια έγκρισης των 
διεπαγγελματικών οργανώσεων, τις 
υποχρεώσεις των παραγωγών και την 
περίπτωση στην οποία η εγκεκριμένη 
διεπαγγελματική οργάνωση δεν τηρεί τα 
εν λόγω κριτήρια.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 298
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Το κεφάλαιο 2 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 637/2008 του Συμβουλίου, της 23ης 
Ιουνίου 2008, περί τροποποιήσεως του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και 
εισαγωγής προγραμμάτων αναδιάρθρωσης 
του τομέα του βαμβακιού προέβλεπε ότι 
κάθε κράτος μέλος παραγωγής βαμβακιού 
πρέπει είτε κάθε τέσσερα έτη και για 
πρώτη φορά την 1η Ιανουαρίου 2009 να 
υποβάλει στη Επιτροπή σχέδιο 
προγράμματος τετραετούς αναδιάρθρωσης 
είτε να υποβάλει στην Επιτροπή, πριν από 
τις 31 Δεκεμβρίου 2009, ένα ενιαίο σχέδιο 
τροποποιημένου προγράμματος 
αναδιάρθρωσης διάρκειας οκτώ ετών. Η 
πείρα έχει καταδείξει ότι η αναδιάρθρωση 
του τομέα του βαμβακιού θα 
εξυπηρετούνταν καλύτερα μέσω άλλων 
μέτρων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
στο πλαίσιο του προγραμματισμού 
αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτείται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[RDR], που θα επέτρεπε επίσης 
μεγαλύτερο συντονισμό με μέτρα σε 
άλλους τομείς. Ωστόσο, τα κεκτημένα 
δικαιώματα και η δικαιολογημένη 
εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων που ήδη 
συμμετέχουν σε προγράμματα 
αναδιάρθρωσης πρέπει να τηρούνται. 
Συνεπώς πρέπει να επιτραπεί στα τρέχοντα 
τετραετή ή οκταετή προγράμματα να 
συνεχίσουν μέχρι την ολοκλήρωσή τους. 
Ωστόσο, στο τέλος της περιόδου αυτής, τα 
προγράμματα πρέπει να τερματιστούν. Τα 
διαθέσιμα κεφάλαια για τα τετραετή 
προγράμματα θα μπορούν στη συνέχεια να 
ενσωματωθούν στα διαθέσιμα κεφάλαια 
της Ένωσης για μέτρα στο πλαίσιο της 
αγροτικής ανάπτυξης, από το 2014. Τα 
κεφάλαια που θα είναι διαθέσιμα μετά το 

(37) Το κεφάλαιο 2 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 637/2008 του Συμβουλίου, της 23ης 
Ιουνίου 2008, περί τροποποιήσεως του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και 
εισαγωγής προγραμμάτων αναδιάρθρωσης 
του τομέα του βαμβακιού προέβλεπε ότι 
κάθε κράτος μέλος παραγωγής βαμβακιού 
πρέπει είτε κάθε τέσσερα έτη και για 
πρώτη φορά την 1η Ιανουαρίου 2009 να 
υποβάλει στη Επιτροπή σχέδιο 
προγράμματος τετραετούς αναδιάρθρωσης 
είτε να υποβάλει στην Επιτροπή, πριν από 
τις 31 Δεκεμβρίου 2009, ένα ενιαίο σχέδιο 
τροποποιημένου προγράμματος 
αναδιάρθρωσης διάρκειας οκτώ ετών. Η
πείρα έχει καταδείξει ότι η αναδιάρθρωση 
του τομέα του βαμβακιού θα 
εξυπηρετούνταν καλύτερα μέσω άλλων 
μέτρων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
στο πλαίσιο του προγραμματισμού 
αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτείται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[RDR], που θα επέτρεπε επίσης 
μεγαλύτερο συντονισμό με μέτρα σε 
άλλους τομείς. Ωστόσο, τα κεκτημένα 
δικαιώματα και η δικαιολογημένη 
εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων που ήδη 
συμμετέχουν σε προγράμματα 
αναδιάρθρωσης πρέπει να τηρούνται. 
Συνεπώς πρέπει να επιτραπεί στα τρέχοντα 
τετραετή ή οκταετή προγράμματα να 
συνεχίσουν μέχρι την ολοκλήρωσή τους. 
Ωστόσο, στο τέλος της περιόδου αυτής, τα 
προγράμματα πρέπει να τερματιστούν. Τα 
διαθέσιμα κεφάλαια για τα τετραετή 
προγράμματα πρέπει στη συνέχεια να 
ενσωματωθούν στα διαθέσιμα κεφάλαια 
της Ένωσης για μέτρα στο πλαίσιο της 
αγροτικής ανάπτυξης, από το 2014. Τα 
κεφάλαια που θα είναι διαθέσιμα μετά το 
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τέλος των οκταετών προγραμμάτων δεν θα 
είναι χρήσιμα για τα προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης το 2018 δεδομένης 
της περιόδου προγραμματισμού και θα 
μπορούσαν συνεπώς να αξιοποιηθούν με 
πιο χρήσιμο τρόπο, μεταφερόμενα σε 
καθεστώτα ενίσχυσης στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού, όπως προβλέπεται 
ήδη στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 5 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
637/2008. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
637/2008 θα καταστεί συνεπώς άνευ 
αντικειμένου από την 1η Ιανουαρίου 2014 
ή την 1η Ιανουαρίου 2018 όσον αφορά 
κράτη μέλη τα οποία έχουν αντίστοιχα, 
τετραετή ή οκταετή προγράμματα. Ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 637/2008 πρέπει, 
συνεπώς, να καταργηθεί.

τέλος των οκταετών προγραμμάτων δεν θα 
είναι χρήσιμα για τα προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης το 2018 δεδομένης 
της περιόδου προγραμματισμού και θα 
μπορούσαν συνεπώς να αξιοποιηθούν με 
πιο χρήσιμο τρόπο, μεταφερόμενα σε 
καθεστώτα ενίσχυσης στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού, όπως προβλέπεται 
ήδη στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 5 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
637/2008. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
637/2008 θα καταστεί συνεπώς άνευ 
αντικειμένου από την 1η Ιανουαρίου 2014 
ή την 1η Ιανουαρίου 2018 όσον αφορά 
κράτη μέλη τα οποία έχουν αντίστοιχα, 
τετραετή ή οκταετή προγράμματα. Ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 637/2008 πρέπει, 
συνεπώς, να καταργηθεί.

Or. en

Τροπολογία 299
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Πρέπει να δημιουργηθεί ένα απλό και 
ειδικό καθεστώς για τους 
μικροκαλλιεργητές προκειμένου να 
μειωθούν τα διοικητικά κόστη που 
συνδέονται με τη διαχείριση και τον 
έλεγχο της άμεσης στήριξης. Για τον λόγο 
αυτό, πρέπει να θεσπιστεί μια κατ’ 
αποκοπή ενίσχυση η οποία θα αντικαθιστά 
όλες τις άμεσες ενισχύσεις. Θα πρέπει να 
προβλεφθούν κανόνες με σκοπό την 
απλούστευση των διατυπώσεων, 
μετριάζοντας, μεταξύ άλλων, τις 
υποχρεώσεις των μικροκαλλιεργητών όπως 
εκείνες που σχετίζονται με την αίτηση 
στήριξης, τις γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 

(38) Επιτρέπεται να δημιουργηθεί ένα 
απλό και ειδικό καθεστώς για τους 
μικροκαλλιεργητές προκειμένου να 
μειωθούν τα διοικητικά κόστη που 
συνδέονται με τη διαχείριση και τον 
έλεγχο της άμεσης στήριξης. Για τον λόγο 
αυτό, πρέπει να θεσπιστεί μια κατ’ 
αποκοπή ενίσχυση η οποία θα αντικαθιστά 
όλες τις άμεσες ενισχύσεις. Θα πρέπει να 
προβλεφθούν κανόνες με σκοπό την 
απλούστευση των διατυπώσεων, 
μετριάζοντας, μεταξύ άλλων, τις 
υποχρεώσεις των μικροκαλλιεργητών όπως 
εκείνες που σχετίζονται με την αίτηση 
στήριξης, τις γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
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περιβάλλον, την πολλαπλή συμμόρφωση 
και τους ελέγχους όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] χωρίς να 
τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη του συνόλου 
των μεταρρυθμιστικών στόχων, υπό την 
έννοια ότι η νομοθεσία της Ένωσης στην 
οποία παραπέμπει το παράρτημα ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] 
εφαρμόζεται στους μικροκαλλιεργητές. 
Στόχος του καθεστώτος αυτού θα πρέπει 
να είναι η στήριξη της υφιστάμενης 
γεωργικής διάρθρωσης των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση 
χωρίς να εναντιώνεται στην ανάπτυξη προς 
πλέον ανταγωνιστικές δομές. Για τον λόγο 
αυτό, η πρόσβαση στο καθεστώς θα πρέπει 
να περιορίζεται στις υφιστάμενες 
εκμεταλλεύσεις.

περιβάλλον, την πολλαπλή συμμόρφωση 
και τους ελέγχους όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] χωρίς να 
τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη του συνόλου 
των μεταρρυθμιστικών στόχων, υπό την 
έννοια ότι η νομοθεσία της Ένωσης στην 
οποία παραπέμπει το παράρτημα ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] 
εφαρμόζεται στους μικροκαλλιεργητές. 
Ωστόσο για παραβιάσεις της εθνικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας πρέπει να 
επιβάλλονται κυρώσεις επί της ενίσχυσης. 
Στόχος του καθεστώτος αυτού θα πρέπει 
να είναι η στήριξη της υφιστάμενης 
γεωργικής διάρθρωσης των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση 
χωρίς να εναντιώνεται στην ανάπτυξη προς 
πλέον ανταγωνιστικές δομές. Για τον λόγο 
αυτό, η πρόσβαση στο καθεστώς θα πρέπει 
να περιορίζεται στις υφιστάμενες 
εκμεταλλεύσεις. 

Or. en

Τροπολογία 300
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Πρέπει να δημιουργηθεί ένα απλό και 
ειδικό καθεστώς για τους 
μικροκαλλιεργητές προκειμένου να 
μειωθούν τα διοικητικά κόστη που 
συνδέονται με τη διαχείριση και τον 
έλεγχο της άμεσης στήριξης. Για τον λόγο 
αυτό, πρέπει να θεσπιστεί μια κατ’ 
αποκοπή ενίσχυση η οποία θα αντικαθιστά 
όλες τις άμεσες ενισχύσεις. Θα πρέπει να
προβλεφθούν κανόνες με σκοπό την 
απλούστευση των διατυπώσεων, 
μετριάζοντας, μεταξύ άλλων, τις 
υποχρεώσεις των μικροκαλλιεργητών όπως 
εκείνες που σχετίζονται με την αίτηση 

(38) Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη η χρήση μέρους των εθνικών τους 
ανώτατων ορίων των αμέσων ενισχύσεων 
για να θεσπίσουν ένα απλό και ειδικό 
καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές 
προκειμένου να μειωθούν τα διοικητικά 
κόστη που συνδέονται με τη διαχείριση και 
τον έλεγχο της άμεσης στήριξης. Για τον 
λόγο αυτό, πρέπει να θεσπιστεί μια κατ’ 
αποκοπή ενίσχυση η οποία θα αντικαθιστά
όλες τις άμεσες ενισχύσεις. Θα πρέπει να 
προβλεφθούν κανόνες με σκοπό την 
απλούστευση των διατυπώσεων, 
μετριάζοντας, μεταξύ άλλων, τις 
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στήριξης, τις γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον, την πολλαπλή συμμόρφωση
και τους ελέγχους όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] χωρίς να 
τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη του συνόλου 
των μεταρρυθμιστικών στόχων, υπό την 
έννοια ότι η νομοθεσία της Ένωσης στην 
οποία παραπέμπει το παράρτημα ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] 
εφαρμόζεται στους μικροκαλλιεργητές. 
Στόχος του καθεστώτος αυτού θα πρέπει 
να είναι η στήριξη της υφιστάμενης 
γεωργικής διάρθρωσης των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση 
χωρίς να εναντιώνεται στην ανάπτυξη προς 
πλέον ανταγωνιστικές δομές. Για τον λόγο 
αυτό, η πρόσβαση στο καθεστώς θα πρέπει 
να περιορίζεται στις υφιστάμενες 
εκμεταλλεύσεις.

υποχρεώσεις των μικροκαλλιεργητών όπως 
εκείνες που σχετίζονται με την αίτηση 
στήριξης, τις γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον και τους ελέγχους όπως 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] 
[ΟΡΚ] χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 
επίτευξη του συνόλου των 
μεταρρυθμιστικών στόχων, υπό την έννοια 
ότι η νομοθεσία της Ένωσης στην οποία 
παραπέμπει το παράρτημα ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] 
εφαρμόζεται στους μικροκαλλιεργητές. Οι 
κανόνες σχετικά με την πολλαπλή 
συμμόρφωση θα συνεχίσουν όμως να 
ισχύουν για τους μικροκαλλιεργητές, 
επειδή έχει σημασία όλοι οι γεωργοί που 
λαμβάνουν στήριξη της ΕΕ, ασχέτως του 
μεγέθους των εκμεταλλεύσεών τους, να 
τηρούν ελάχιστα περιβαλλοντικά 
πρότυπα. Στόχος του καθεστώτος αυτού 
θα πρέπει να είναι η στήριξη της 
υφιστάμενης γεωργικής διάρθρωσης των 
μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην 
Ένωση χωρίς να εναντιώνεται στην 
ανάπτυξη προς πλέον ανταγωνιστικές 
δομές. Για τον λόγο αυτό, η πρόσβαση στο 
καθεστώς θα πρέπει να περιορίζεται στις 
υφιστάμενες εκμεταλλεύσεις.

Or. en

Τροπολογία 301
James Nicholson, Julie Girling, Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Πρέπει να δημιουργηθεί ένα απλό και 
ειδικό καθεστώς για τους 
μικροκαλλιεργητές προκειμένου να 
μειωθούν τα διοικητικά κόστη που 
συνδέονται με τη διαχείριση και τον 
έλεγχο της άμεσης στήριξης. Για τον λόγο

(38) Επιτρέπεται ένα κράτος μέλος να 
θεσπίσει ένα απλό και ειδικό καθεστώς για 
τους μικροκαλλιεργητές για να μειωθούν 
τα διοικητικά κόστη που συνδέονται με τη 
διαχείριση και τον έλεγχο της άμεσης 
στήριξης. Για τον σκοπό αυτό, επιτρέπεται 
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αυτό, πρέπει να θεσπιστεί μια κατ’ 
αποκοπή ενίσχυση η οποία θα αντικαθιστά 
όλες τις άμεσες ενισχύσεις. Θα πρέπει να 
προβλεφθούν κανόνες με σκοπό την 
απλούστευση των διατυπώσεων, 
μετριάζοντας, μεταξύ άλλων, τις 
υποχρεώσεις των μικροκαλλιεργητών όπως 
εκείνες που σχετίζονται με την αίτηση 
στήριξης, τις γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον, την πολλαπλή συμμόρφωση 
και τους ελέγχους όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] χωρίς 
να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη του 
συνόλου των μεταρρυθμιστικών στόχων, 
υπό την έννοια ότι η νομοθεσία της 
Ένωσης στην οποία παραπέμπει το 
παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] [ΟΡΚ] εφαρμόζεται στους 
μικροκαλλιεργητές. Στόχος του 
καθεστώτος αυτού θα πρέπει να είναι η 
στήριξη της υφιστάμενης γεωργικής 
διάρθρωσης των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων στην Ένωση χωρίς να 
εναντιώνεται στην ανάπτυξη προς πλέον 
ανταγωνιστικές δομές. Για τον λόγο αυτό, 
η πρόσβαση στο καθεστώς θα πρέπει να 
περιορίζεται στις υφιστάμενες 
εκμεταλλεύσεις.

ένα κράτος μέλος να θεσπίσει μια κατ’ 
αποκοπή ενίσχυση η οποία θα αντικαθιστά 
όλες τις άμεσες ενισχύσεις. Επιτρέπεται
να προβλεφθούν κανόνες με σκοπό την 
απλούστευση των διατυπώσεων, 
μετριάζοντας, μεταξύ άλλων, τις 
υποχρεώσεις των μικροκαλλιεργητών όπως 
εκείνες που σχετίζονται με την αίτηση 
στήριξης και τις γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 
επίτευξη του συνόλου των 
μεταρρυθμιστικών στόχων, υπό την έννοια 
ότι η νομοθεσία της Ένωσης στην οποία 
παραπέμπει το παράρτημα ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] 
εφαρμόζεται στους μικροκαλλιεργητές. 
Στόχος του καθεστώτος αυτού θα πρέπει 
να είναι η στήριξη της υφιστάμενης 
γεωργικής διάρθρωσης των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση 
χωρίς να εναντιώνεται στην ανάπτυξη προς 
πλέον ανταγωνιστικές δομές. Για τον λόγο 
αυτό, η πρόσβαση στο καθεστώς θα πρέπει 
να περιορίζεται στις υφιστάμενες 
εκμεταλλεύσεις.

Or. en

Τροπολογία 302
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Πρέπει να δημιουργηθεί ένα απλό και 
ειδικό καθεστώς για τους 
μικροκαλλιεργητές προκειμένου να 
μειωθούν τα διοικητικά κόστη που 
συνδέονται με τη διαχείριση και τον 
έλεγχο της άμεσης στήριξης. Για τον λόγο

(38) Μπορεί ένα κράτος μέλος να 
θεσπίσει ένα απλό και ειδικό καθεστώς για 
τους μικροκαλλιεργητές για να μειωθούν 
τα διοικητικά κόστη που συνδέονται με τη 
διαχείριση και τον έλεγχο της άμεσης 
στήριξης. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί ένα 
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αυτό, πρέπει να θεσπιστεί μια κατ’ 
αποκοπή ενίσχυση η οποία θα αντικαθιστά 
όλες τις άμεσες ενισχύσεις. Θα πρέπει να 
προβλεφθούν κανόνες με σκοπό την 
απλούστευση των διατυπώσεων, 
μετριάζοντας, μεταξύ άλλων, τις 
υποχρεώσεις των μικροκαλλιεργητών όπως 
εκείνες που σχετίζονται με την αίτηση 
στήριξης, τις γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον, την πολλαπλή συμμόρφωση 
και τους ελέγχους όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] χωρίς 
να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη του 
συνόλου των μεταρρυθμιστικών στόχων, 
υπό την έννοια ότι η νομοθεσία της 
Ένωσης στην οποία παραπέμπει το 
παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] [ΟΡΚ] εφαρμόζεται στους 
μικροκαλλιεργητές. Στόχος του 
καθεστώτος αυτού θα πρέπει να είναι η 
στήριξη της υφιστάμενης γεωργικής 
διάρθρωσης των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων στην Ένωση χωρίς να 
εναντιώνεται στην ανάπτυξη προς πλέον 
ανταγωνιστικές δομές. Για τον λόγο αυτό, 
η πρόσβαση στο καθεστώς θα πρέπει να 
περιορίζεται στις υφιστάμενες 
εκμεταλλεύσεις.

κράτος μέλος να θεσπίσει μια κατ’ 
αποκοπή ενίσχυση η οποία θα αντικαθιστά 
όλες τις άμεσες ενισχύσεις. Θα πρέπει να 
προβλεφθούν κανόνες με σκοπό την 
απλούστευση των διατυπώσεων, 
μετριάζοντας, μεταξύ άλλων, τις 
υποχρεώσεις των μικροκαλλιεργητών όπως 
εκείνες που σχετίζονται με την αίτηση 
στήριξης, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 
επίτευξη του συνόλου των 
μεταρρυθμιστικών στόχων, υπό την έννοια 
ότι η νομοθεσία της Ένωσης στην οποία 
παραπέμπει το παράρτημα ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] 
εφαρμόζεται στους μικροκαλλιεργητές. 
Στόχος του καθεστώτος αυτού θα πρέπει 
να είναι η στήριξη της υφιστάμενης 
γεωργικής διάρθρωσης των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση 
χωρίς να εναντιώνεται στην ανάπτυξη προς 
πλέον ανταγωνιστικές δομές. Για τον λόγο 
αυτό, η πρόσβαση στο καθεστώς θα πρέπει 
να περιορίζεται στις υφιστάμενες 
εκμεταλλεύσεις.

Or. en

Τροπολογία 303
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Πρέπει να δημιουργηθεί ένα απλό και 
ειδικό καθεστώς για τους 
μικροκαλλιεργητές προκειμένου να 
μειωθούν τα διοικητικά κόστη που 
συνδέονται με τη διαχείριση και τον 
έλεγχο της άμεσης στήριξης. Για τον λόγο

(38) Μπορεί ένα κράτος μέλος να 
θεσπίσει ένα απλό και ειδικό καθεστώς για 
τους μικροκαλλιεργητές για να μειωθούν 
τα διοικητικά κόστη που συνδέονται με τη 
διαχείριση και τον έλεγχο της άμεσης 
στήριξης. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί ένα 
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αυτό, πρέπει να θεσπιστεί μια κατ’ 
αποκοπή ενίσχυση η οποία θα αντικαθιστά 
όλες τις άμεσες ενισχύσεις. Θα πρέπει να 
προβλεφθούν κανόνες με σκοπό την 
απλούστευση των διατυπώσεων, 
μετριάζοντας, μεταξύ άλλων, τις 
υποχρεώσεις των μικροκαλλιεργητών όπως 
εκείνες που σχετίζονται με την αίτηση 
στήριξης, τις γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον, την πολλαπλή συμμόρφωση 
και τους ελέγχους όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] χωρίς να 
τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη του συνόλου 
των μεταρρυθμιστικών στόχων, υπό την 
έννοια ότι η νομοθεσία της Ένωσης στην 
οποία παραπέμπει το παράρτημα ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] 
εφαρμόζεται στους μικροκαλλιεργητές. 
Στόχος του καθεστώτος αυτού θα πρέπει 
να είναι η στήριξη της υφιστάμενης 
γεωργικής διάρθρωσης των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση 
χωρίς να εναντιώνεται στην ανάπτυξη προς 
πλέον ανταγωνιστικές δομές. Για τον λόγο 
αυτό, η πρόσβαση στο καθεστώς θα πρέπει 
να περιορίζεται στις υφιστάμενες 
εκμεταλλεύσεις.

κράτος μέλος να θεσπίσει μια κατ’ 
αποκοπή ενίσχυση η οποία θα αντικαθιστά 
όλες τις άμεσες ενισχύσεις. Θα πρέπει να 
προβλεφθούν κανόνες με σκοπό την 
απλούστευση των διατυπώσεων, 
μετριάζοντας, μεταξύ άλλων, τις 
υποχρεώσεις των μικροκαλλιεργητών όπως 
εκείνες που σχετίζονται με την αίτηση 
στήριξης, τις γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον, την πολλαπλή συμμόρφωση 
και τους ελέγχους όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] χωρίς να 
τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη του συνόλου 
των μεταρρυθμιστικών στόχων, υπό την 
έννοια ότι η νομοθεσία της Ένωσης στην 
οποία παραπέμπει το παράρτημα ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] 
εφαρμόζεται στους μικροκαλλιεργητές. 
Στόχος του καθεστώτος αυτού θα πρέπει 
να είναι η στήριξη της υφιστάμενης 
γεωργικής διάρθρωσης των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση 
χωρίς να εναντιώνεται στην ανάπτυξη προς 
πλέον ανταγωνιστικές δομές. Για τον λόγο 
αυτό, η πρόσβαση στο καθεστώς θα πρέπει 
να περιορίζεται στις υφιστάμενες
εκμεταλλεύσεις.

Or. en

Τροπολογία 304
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Πρέπει να δημιουργηθεί ένα απλό και 
ειδικό καθεστώς για τους 
μικροκαλλιεργητές προκειμένου να 
μειωθούν τα διοικητικά κόστη που 
συνδέονται με τη διαχείριση και τον 
έλεγχο της άμεσης στήριξης. Για τον λόγο

(38) Πρέπει να είναι δυνατή η θέσπιση 
ενός απλού και ειδικού καθεστώτος για 
τους μικροκαλλιεργητές για να μειωθούν 
τα διοικητικά κόστη που συνδέονται με τη 
διαχείριση και τον έλεγχο της άμεσης 
στήριξης. Πρέπει ωστόσο να επιτρέπεται 
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αυτό, πρέπει να θεσπιστεί μια κατ’ 
αποκοπή ενίσχυση η οποία θα αντικαθιστά 
όλες τις άμεσες ενισχύσεις. Θα πρέπει να 
προβλεφθούν κανόνες με σκοπό την 
απλούστευση των διατυπώσεων, 
μετριάζοντας, μεταξύ άλλων, τις 
υποχρεώσεις των μικροκαλλιεργητών όπως 
εκείνες που σχετίζονται με την αίτηση 
στήριξης, τις γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον, την πολλαπλή συμμόρφωση 
και τους ελέγχους όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] χωρίς να 
τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη του συνόλου 
των μεταρρυθμιστικών στόχων, υπό την 
έννοια ότι η νομοθεσία της Ένωσης στην 
οποία παραπέμπει το παράρτημα ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] 
εφαρμόζεται στους μικροκαλλιεργητές. 
Στόχος του καθεστώτος αυτού θα πρέπει 
να είναι η στήριξη της υφιστάμενης 
γεωργικής διάρθρωσης των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση 
χωρίς να εναντιώνεται στην ανάπτυξη προς 
πλέον ανταγωνιστικές δομές. Για τον λόγο 
αυτό, η πρόσβαση στο καθεστώς θα πρέπει 
να περιορίζεται στις υφιστάμενες 
εκμεταλλεύσεις.

στα κράτη μέλη να αποφασίζουν τα ίδια 
εάν θα θεσπίσουν ένα ειδικό καθεστώς.
Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να θεσπιστεί 
μια κατ’ αποκοπή ενίσχυση η οποία θα 
αντικαθιστά όλες τις άμεσες ενισχύσεις. 
Θα πρέπει να προβλεφθούν κανόνες με 
σκοπό την απλούστευση των 
διατυπώσεων, μετριάζοντας, μεταξύ 
άλλων, τις υποχρεώσεις των 
μικροκαλλιεργητών όπως εκείνες που 
σχετίζονται με την αίτηση στήριξης, τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον, την 
πολλαπλή συμμόρφωση και τους ελέγχους 
όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[…] [ΟΡΚ] χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 
επίτευξη του συνόλου των 
μεταρρυθμιστικών στόχων, υπό την έννοια 
ότι η νομοθεσία της Ένωσης στην οποία 
παραπέμπει το παράρτημα ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] 
εφαρμόζεται στους μικροκαλλιεργητές. 
Στόχος του καθεστώτος αυτού θα πρέπει 
να είναι η στήριξη της υφιστάμενης 
γεωργικής διάρθρωσης των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση 
χωρίς να εναντιώνεται στην ανάπτυξη προς 
πλέον ανταγωνιστικές δομές. Για τον λόγο 
αυτό, η πρόσβαση στο καθεστώς θα πρέπει 
να περιορίζεται στις υφιστάμενες 
εκμεταλλεύσεις.

Or. en

Τροπολογία 305
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent 
Johansson, Anne E. Jensen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Πρέπει να δημιουργηθεί ένα απλό και 
ειδικό καθεστώς για τους 
μικροκαλλιεργητές προκειμένου να 

(38) Πρέπει να εξουσιοδοτηθούν τα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιούν μέρος του 
εθνικού ανωτάτου ορίου τους για τις 
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μειωθούν τα διοικητικά κόστη που 
συνδέονται με τη διαχείριση και τον 
έλεγχο της άμεσης στήριξης. Για τον λόγο
αυτό, πρέπει να θεσπιστεί μια κατ’ 
αποκοπή ενίσχυση η οποία θα αντικαθιστά 
όλες τις άμεσες ενισχύσεις. Θα πρέπει να 
προβλεφθούν κανόνες με σκοπό την 
απλούστευση των διατυπώσεων, 
μετριάζοντας, μεταξύ άλλων, τις 
υποχρεώσεις των μικροκαλλιεργητών όπως 
εκείνες που σχετίζονται με την αίτηση 
στήριξης, τις γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον, την πολλαπλή συμμόρφωση 
και τους ελέγχους όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] χωρίς να 
τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη του συνόλου 
των μεταρρυθμιστικών στόχων, υπό την 
έννοια ότι η νομοθεσία της Ένωσης στην 
οποία παραπέμπει το παράρτημα ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] 
εφαρμόζεται στους μικροκαλλιεργητές. 
Στόχος του καθεστώτος αυτού θα πρέπει 
να είναι η στήριξη της υφιστάμενης 
γεωργικής διάρθρωσης των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση 
χωρίς να εναντιώνεται στην ανάπτυξη προς 
πλέον ανταγωνιστικές δομές. Για τον λόγο 
αυτό, η πρόσβαση στο καθεστώς θα πρέπει 
να περιορίζεται στις υφιστάμενες 
εκμεταλλεύσεις.

άμεσες ενισχύσεις για την θέσπιση ενός 
απλού και ειδικού καθεστώς για τους 
μικροκαλλιεργητές για να μειωθούν τα 
διοικητικά κόστη που συνδέονται με τη 
διαχείριση και τον έλεγχο της άμεσης 
στήριξης. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να 
θεσπιστεί μια κατ’ αποκοπή ενίσχυση η 
οποία θα αντικαθιστά όλες τις άμεσες 
ενισχύσεις. Θα πρέπει να προβλεφθούν 
κανόνες με σκοπό την απλούστευση των 
διατυπώσεων, μετριάζοντας, μεταξύ 
άλλων, τις υποχρεώσεις των 
μικροκαλλιεργητών όπως εκείνες που 
σχετίζονται με την αίτηση στήριξης, τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον, τους 
ελέγχους της πολλαπλής συμμόρφωσης
όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[…] [ΟΡΚ] χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 
επίτευξη του συνόλου των 
μεταρρυθμιστικών στόχων, υπό την έννοια 
ότι η νομοθεσία της Ένωσης στην οποία 
παραπέμπει το παράρτημα ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] 
εφαρμόζεται στους μικροκαλλιεργητές. 
Στόχος του καθεστώτος αυτού θα πρέπει 
να είναι η στήριξη της υφιστάμενης 
γεωργικής διάρθρωσης των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση 
χωρίς να εναντιώνεται στην ανάπτυξη προς 
πλέον ανταγωνιστικές δομές και χωρίς να 
παρεμποδίζει τη διαρθρωτική αλλαγή στη 
γεωργία. Για τον λόγο αυτό, η πρόσβαση 
στο καθεστώς θα πρέπει να περιορίζεται 
στις υφιστάμενες εκμεταλλεύσεις.

Or. en

Τροπολογία 306
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Πρέπει να δημιουργηθεί ένα απλό και 
ειδικό καθεστώς για τους 
μικροκαλλιεργητές προκειμένου να 
μειωθούν τα διοικητικά κόστη που 
συνδέονται με τη διαχείριση και τον 
έλεγχο της άμεσης στήριξης. Για τον λόγο
αυτό, πρέπει να θεσπιστεί μια κατ’ 
αποκοπή ενίσχυση η οποία θα 
αντικαθιστά όλες τις άμεσες ενισχύσεις. 
Θα πρέπει να προβλεφθούν κανόνες με 
σκοπό την απλούστευση των 
διατυπώσεων, μετριάζοντας, μεταξύ 
άλλων, τις υποχρεώσεις των 
μικροκαλλιεργητών όπως εκείνες που 
σχετίζονται με την αίτηση στήριξης, τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον, την 
πολλαπλή συμμόρφωση και τους ελέγχους 
όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. […] [ΟΡΚ] χωρίς να τίθεται σε 
κίνδυνο η επίτευξη του συνόλου των 
μεταρρυθμιστικών στόχων, υπό την 
έννοια ότι η νομοθεσία της Ένωσης στην 
οποία παραπέμπει το παράρτημα ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] 
εφαρμόζεται στους μικροκαλλιεργητές.
Στόχος του καθεστώτος αυτού θα πρέπει 
να είναι η στήριξη της υφιστάμενης 
γεωργικής διάρθρωσης των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση 
χωρίς να εναντιώνεται στην ανάπτυξη προς 
πλέον ανταγωνιστικές δομές. Για τον λόγο 
αυτό, η πρόσβαση στο καθεστώς θα 
πρέπει να περιορίζεται στις υφιστάμενες 
εκμεταλλεύσεις.

(38) Πρέπει να δημιουργηθεί ένα απλό και 
ειδικό καθεστώς για τους 
μικροκαλλιεργητές για να βοηθεί τους 
μικρούς καλλιεργητές και τις ομάδες 
παραγωγών να συμμετέχουν στις 
γεωργικές δραστηριότητες. Για τον σκοπό
αυτό πρέπει να θεσπιστεί ειδικό καθεστώς 
υπό τις άμεσες ενισχύσεις. Θα πρέπει να 
προβλεφθούν κανόνες με σκοπό την 
απλούστευση των διατυπώσεων. Το
καθεστώς των μικροκαλλιεργητών δεν 
πρέπει να είναι μοντέλο ‘επιλογής της μη 
συμμετοχής’ για τις μικρές γεωργικές 
επιχειρήσεις, το οποίο να βοηθεί τους 
γεωργούς να εγκαταλείψουν το τομέα. 
Συνεπώς οι γεωργοί πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να εγκαταλείπουν το 
‘καθεστώς για μικροκαλλιεργητές’ ή να 
εντάσσονται σε αυτό και να κινούνται 
προς άλλο σύστημα γεωργικής 
δραστηριότητας που ορίζεται στον 
παρόντα κανονισμό. Οι μικροί 
καλλιεργητές δεν πρέπει αυτομάτως να 
εξαιρούνται από τα μέτρα για πράσινη 
γεωργία και πρέπει να τηρούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση. Στόχος του 
καθεστώτος αυτού θα πρέπει να είναι η 
στήριξη της υφιστάμενης γεωργικής 
διάρθρωσης των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων στην Ένωση χωρίς να 
εναντιώνεται στην ανάπτυξη προς πλέον 
ανταγωνιστικές δομές.

Or. en

Τροπολογία 307
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Πρέπει να δημιουργηθεί ένα απλό και 
ειδικό καθεστώς για τους 
μικροκαλλιεργητές προκειμένου να 
μειωθούν τα διοικητικά κόστη που 
συνδέονται με τη διαχείριση και τον 
έλεγχο της άμεσης στήριξης. Για τον λόγο 
αυτό, πρέπει να θεσπιστεί μια κατ’ 
αποκοπή ενίσχυση η οποία θα αντικαθιστά 
όλες τις άμεσες ενισχύσεις. Θα πρέπει να 
προβλεφθούν κανόνες με σκοπό την 
απλούστευση των διατυπώσεων, 
μετριάζοντας, μεταξύ άλλων, τις 
υποχρεώσεις των μικροκαλλιεργητών όπως 
εκείνες που σχετίζονται με την αίτηση 
στήριξης, τις γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον, την πολλαπλή συμμόρφωση 
και τους ελέγχους όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] χωρίς να 
τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη του συνόλου 
των μεταρρυθμιστικών στόχων, υπό την 
έννοια ότι η νομοθεσία της Ένωσης στην 
οποία παραπέμπει το παράρτημα ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] 
εφαρμόζεται στους μικροκαλλιεργητές. 
Στόχος του καθεστώτος αυτού θα πρέπει 
να είναι η στήριξη της υφιστάμενης 
γεωργικής διάρθρωσης των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση 
χωρίς να εναντιώνεται στην ανάπτυξη προς 
πλέον ανταγωνιστικές δομές. Για τον λόγο 
αυτό, η πρόσβαση στο καθεστώς θα πρέπει 
να περιορίζεται στις υφιστάμενες 
εκμεταλλεύσεις.

(38) Πρέπει να δημιουργηθούν δύο απλοί 
τύποι στήριξης για τους 
μικροκαλλιεργητές. Αφενός, απαιτείται 
ένα απλό και ειδικό καθεστώς για τις πολύ 
μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και για 
τις οικογενειακές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις προκειμένου να μειωθούν 
τα διοικητικά κόστη που συνδέονται με τη 
διαχείριση και τον έλεγχο της άμεσης 
στήριξης. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να 
θεσπιστεί μια κατ’ αποκοπή ενίσχυση η 
οποία θα αντικαθιστά όλες τις άμεσες 
ενισχύσεις. Θα πρέπει να προβλεφθούν 
κανόνες με σκοπό την απλούστευση των 
διατυπώσεων, μετριάζοντας, μεταξύ 
άλλων, τις υποχρεώσεις των 
μικροκαλλιεργητών όπως εκείνες που 
σχετίζονται με την αίτηση στήριξης, τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον, την 
πολλαπλή συμμόρφωση και τους ελέγχους 
όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[…] [ΟΡΚ] χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 
επίτευξη του συνόλου των 
μεταρρυθμιστικών στόχων, υπό την έννοια 
ότι η νομοθεσία της Ένωσης στην οποία 
παραπέμπει το παράρτημα ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] 
εφαρμόζεται στους μικροκαλλιεργητές. 
Στόχος του καθεστώτος αυτού θα πρέπει 
να είναι η στήριξη της υφιστάμενης 
γεωργικής διάρθρωσης των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση 
χωρίς να εναντιώνεται στην ανάπτυξη προς 
πλέον παραγωγικές δομές. Για τον λόγο 
αυτό, η πρόσβαση στο καθεστώς θα πρέπει 
να περιορίζεται στις υφιστάμενες 
εκμεταλλεύσεις. Αφετέρου, μια ενίσχυση 
στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, 
συμπληρωματική των υπολοίπων μορφών 
στήριξης που χορηγούνται στον γεωργό. 
Οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις που 
συνδέονται με την αίτηση στήριξης, τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον, την 
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πολλαπλή συμμόρφωση και τους ελέγχους 
όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. […] [ΟΡΚ] θα πρέπει να ισχύουν για 
τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Or. fr

Τροπολογία 308
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Πρέπει να δημιουργηθεί ένα απλό και 
ειδικό καθεστώς για τους 
μικροκαλλιεργητές προκειμένου να 
μειωθούν τα διοικητικά κόστη που 
συνδέονται με τη διαχείριση και τον 
έλεγχο της άμεσης στήριξης. Για τον λόγο 
αυτό, πρέπει να θεσπιστεί μια κατ’ 
αποκοπή ενίσχυση η οποία θα αντικαθιστά 
όλες τις άμεσες ενισχύσεις. Θα πρέπει να 
προβλεφθούν κανόνες με σκοπό την 
απλούστευση των διατυπώσεων, 
μετριάζοντας, μεταξύ άλλων, τις 
υποχρεώσεις των μικροκαλλιεργητών όπως 
εκείνες που σχετίζονται με την αίτηση 
στήριξης, τις γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το
περιβάλλον, την πολλαπλή συμμόρφωση 
και τους ελέγχους όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] χωρίς 
να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη του 
συνόλου των μεταρρυθμιστικών στόχων, 
υπό την έννοια ότι η νομοθεσία της 
Ένωσης στην οποία παραπέμπει το 
παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] [ΟΡΚ] εφαρμόζεται στους 
μικροκαλλιεργητές. Στόχος του 
καθεστώτος αυτού θα πρέπει να είναι η 
στήριξη της υφιστάμενης γεωργικής 
διάρθρωσης των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων στην Ένωση χωρίς να 
εναντιώνεται στην ανάπτυξη προς πλέον 

(38) Πρέπει να δημιουργηθεί ένα απλό και 
ειδικό καθεστώς για τους 
μικροκαλλιεργητές προκειμένου να 
μειωθούν τα διοικητικά κόστη που 
συνδέονται με τη διαχείριση και τον 
έλεγχο της άμεσης στήριξης. Για τον λόγο 
αυτό, πρέπει να θεσπιστεί μια κατ’ 
αποκοπή ενίσχυση η οποία θα αντικαθιστά 
όλες τις άμεσες ενισχύσεις. Θα πρέπει να 
προβλεφθούν κανόνες με σκοπό την 
απλούστευση των διατυπώσεων, 
μετριάζοντας, μεταξύ άλλων, τις 
υποχρεώσεις των μικροκαλλιεργητών όπως 
εκείνες που σχετίζονται με την αίτηση 
στήριξης και τις γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 
επίτευξη του συνόλου των 
μεταρρυθμιστικών στόχων, υπό την έννοια 
ότι οι απαιτήσεις πολλαπλής 
συμμόρφωσης και η νομοθεσία της 
Ένωσης στην οποία παραπέμπει το 
παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] [ΟΡΚ] εφαρμόζεται στους 
μικροκαλλιεργητές. Στόχος του 
καθεστώτος αυτού θα πρέπει να είναι η 
στήριξη της υφιστάμενης γεωργικής 
διάρθρωσης των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων στην Ένωση χωρίς να 
εναντιώνεται στην ανάπτυξη προς πλέον 
ανταγωνιστικές δομές. Για τον λόγο αυτό, 
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ανταγωνιστικές δομές. Για τον λόγο αυτό, 
η πρόσβαση στο καθεστώς θα πρέπει να 
περιορίζεται στις υφιστάμενες 
εκμεταλλεύσεις.

η πρόσβαση στο καθεστώς θα πρέπει να 
περιορίζεται στις υφιστάμενες 
εκμεταλλεύσεις.

Or. de

Τροπολογία 309
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Πρέπει να δημιουργηθεί ένα απλό και 
ειδικό καθεστώς για τους 
μικροκαλλιεργητές προκειμένου να 
μειωθούν τα διοικητικά κόστη που 
συνδέονται με τη διαχείριση και τον 
έλεγχο της άμεσης στήριξης. Για τον λόγο 
αυτό, πρέπει να θεσπιστεί μια κατ’ 
αποκοπή ενίσχυση η οποία θα αντικαθιστά 
όλες τις άμεσες ενισχύσεις. Θα πρέπει να 
προβλεφθούν κανόνες με σκοπό την 
απλούστευση των διατυπώσεων, 
μετριάζοντας, μεταξύ άλλων, τις 
υποχρεώσεις των μικροκαλλιεργητών όπως 
εκείνες που σχετίζονται με την αίτηση 
στήριξης, τις γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον, την πολλαπλή συμμόρφωση 
και τους ελέγχους όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] χωρίς να
τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη του συνόλου 
των μεταρρυθμιστικών στόχων, υπό την 
έννοια ότι η νομοθεσία της Ένωσης στην 
οποία παραπέμπει το παράρτημα ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] 
εφαρμόζεται στους μικροκαλλιεργητές.
Στόχος του καθεστώτος αυτού θα πρέπει 
να είναι η στήριξη της υφιστάμενης
γεωργικής διάρθρωσης των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση 
χωρίς να εναντιώνεται στην ανάπτυξη προς 
πλέον ανταγωνιστικές δομές. Για τον λόγο 

(38) Πρέπει να δημιουργηθεί ένα απλό και 
ειδικό καθεστώς για τους 
μικροκαλλιεργητές προκειμένου να 
μειωθούν τα διοικητικά κόστη που 
συνδέονται με τη διαχείριση και τον 
έλεγχο της άμεσης στήριξης. Για τον λόγο 
αυτό, πρέπει να θεσπιστεί μια κατ’ 
αποκοπή ενίσχυση η οποία θα αντικαθιστά 
όλες τις άμεσες ενισχύσεις. Θα πρέπει να 
προβλεφθούν κανόνες με σκοπό την 
απλούστευση των διατυπώσεων, 
μετριάζοντας, μεταξύ άλλων, τις 
υποχρεώσεις των μικροκαλλιεργητών όπως 
εκείνες που σχετίζονται με την αίτηση 
στήριξης, τις γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον, την πολλαπλή συμμόρφωση 
και τους ελέγχους όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] χωρίς να 
τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη του συνόλου 
των μεταρρυθμιστικών στόχων, υπό την 
έννοια ότι η νομοθεσία της Ένωσης στην 
οποία παραπέμπει το παράρτημα ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] 
εφαρμόζεται στους μικροκαλλιεργητές.
Στόχος του καθεστώτος αυτού θα πρέπει 
να είναι η στήριξη της γεωργικής 
διάρθρωσης των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων στην Ένωση χωρίς να 
εναντιώνεται στην ανάπτυξη προς πλέον
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αυτό, η πρόσβαση στο καθεστώς θα 
πρέπει να περιορίζεται στις υφιστάμενες 
εκμεταλλεύσεις.

παραγωγικές δομές.

Or. pt

Τροπολογία 310
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Πρέπει να δημιουργηθεί ένα απλό και 
ειδικό καθεστώς για τους 
μικροκαλλιεργητές προκειμένου να 
μειωθούν τα διοικητικά κόστη που 
συνδέονται με τη διαχείριση και τον 
έλεγχο της άμεσης στήριξης. Για τον λόγο 
αυτό, πρέπει να θεσπιστεί μια κατ’ 
αποκοπή ενίσχυση η οποία θα αντικαθιστά 
όλες τις άμεσες ενισχύσεις. Θα πρέπει να 
προβλεφθούν κανόνες με σκοπό την 
απλούστευση των διατυπώσεων, 
μετριάζοντας, μεταξύ άλλων, τις 
υποχρεώσεις των μικροκαλλιεργητών όπως 
εκείνες που σχετίζονται με την αίτηση 
στήριξης, τις γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον, την πολλαπλή συμμόρφωση 
και τους ελέγχους όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] χωρίς να 
τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη του συνόλου 
των μεταρρυθμιστικών στόχων, υπό την 
έννοια ότι η νομοθεσία της Ένωσης στην 
οποία παραπέμπει το παράρτημα ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] 
εφαρμόζεται στους μικροκαλλιεργητές. 
Στόχος του καθεστώτος αυτού θα πρέπει 
να είναι η στήριξη της υφιστάμενης 
γεωργικής διάρθρωσης των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση 
χωρίς να εναντιώνεται στην ανάπτυξη προς 
πλέον ανταγωνιστικές δομές. Για τον λόγο 
αυτό, η πρόσβαση στο καθεστώς θα πρέπει 

(38) Πρέπει να δημιουργηθεί ένα απλό και 
ειδικό καθεστώς για τους 
μικροκαλλιεργητές προκειμένου να 
μειωθούν τα διοικητικά κόστη που 
συνδέονται με τη διαχείριση και τον 
έλεγχο της άμεσης στήριξης. Για τον λόγο 
αυτό, πρέπει να θεσπιστεί μια κατ’ 
αποκοπή ενίσχυση η οποία θα αντικαθιστά 
όλες τις άμεσες ενισχύσεις. Θα πρέπει να 
προβλεφθούν κανόνες με σκοπό την 
απλούστευση των διατυπώσεων, 
μετριάζοντας, μεταξύ άλλων, τις 
υποχρεώσεις των μικροκαλλιεργητών όπως 
εκείνες που σχετίζονται με την αίτηση 
στήριξης, τις γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον, την πολλαπλή συμμόρφωση 
και τους ελέγχους όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] χωρίς να 
τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη του συνόλου 
των μεταρρυθμιστικών στόχων, υπό την 
έννοια ότι η νομοθεσία της Ένωσης στην 
οποία παραπέμπει το παράρτημα ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] 
εφαρμόζεται στους μικροκαλλιεργητές. 
Στόχος του καθεστώτος αυτού θα πρέπει 
να είναι η στήριξη της υφιστάμενης 
γεωργικής διάρθρωσης των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση 
χωρίς να εναντιώνεται στην ανάπτυξη προς 
πλέον βιώσιμες δομές. Για τον λόγο αυτό, 
η πρόσβαση στο καθεστώς θα πρέπει να 
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να περιορίζεται στις υφιστάμενες 
εκμεταλλεύσεις.

περιορίζεται στις υφιστάμενες 
εκμεταλλεύσεις.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή γεωργία δεν έπαψε να προσαρμόζεται στις νέες απαιτήσεις και έχει κερδίσει σε 
παραγωγικότητα, αλλά δεν εξασφαλίζει, ή δεν κατορθώνει να το πράξει σε ικανοποιητικό 
βαθμό, την ευημερία των γεωργών, ανδρών και γυναικών, και των κτηνοτρόφων. Η έννοια της 
λεγόμενης "παραγωγικότητας" έχει επίσης ως συνέπεια να ευνοούνται οι πλέον παραγωγικές 
περιοχές, συχνά εις βάρος της καλής κατάστασης των εδαφών, με αποτέλεσμα την παραμέληση 
των περιοχών που θεωρούνται πιο φτωχές και πιο δυσπρόσιτες. Το θέμα βεβαίως είναι ότι η 
γεωργία είναι αναπόσπαστα δεμένη με το έδαφος και με την γη και ότι έχουμε ανάγκη από το 
σύνολο των τύπων της ευρωπαϊκής γεωργίας για να διασφαλίσουμε την επισιτιστική μας 
ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό πρέπει να ενστερνιστούμε την αρχή της βιωσιμότητας στην τριπλή 
της διασταση: οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική.

Τροπολογία 311
Gabriel Mato Adrover

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39α) Η γεωργία στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες αντιμετωπίζει ιδιαίτερες 
δυσκολίες που σχετίζονται με τον 
νησιωτικό και απομακρυσμένο 
χαρακτήρα τους και, συνεπώς, είναι 
αναγκαίο να αντιμετωπιστούν με 
ιδιαίτερο τρόπο και μέσω χωριστών 
διατάξεων, που τώρα περιλαμβάνονται 
στον κανονισμό αριθ. 247/2006. Τα 
σημαντικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν 
οι περιοχές αυτές, για γεωγραφικούς και 
κλιματικούς λόγους, όσον αφορά τη 
διαφοροποίηση της παραγωγής τους, 
κάνουν αναγκαία την επέκταση αυτής της 
ιδιαίτερης αντιμετώπισης και στις 
αποφάσεις που παίρνει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση σε δημοσιονομικά θέματα που 
σχετίζονται με τον παρόντα κανονισμό.

Or. es
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Τροπολογία 312
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Για λόγους απλούστευσης και για να 
ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των 
άκρως απόκεντρων περιφερειών, η 
διαχείριση των άμεσων ενισχύσεων στις 
περιφέρειες αυτές θα πρέπει να 
διενεργείται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων στήριξης που θεσπίστηκαν 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 247/2006.
Κατά συνέπεια, για τις περιφέρειες αυτές 
δεν θα ισχύουν διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού σχετικά με το καθεστώς 
βασικής ενίσχυσης και τις σχετικές 
ενισχύσεις και με τη συνδεδεμένη στήριξη
.

(40) Για λόγους απλούστευσης και δια 
λόγους καλύτερης προσαρμογής της ΚΓΠ 
στην ιδιαίτερη κατάσταση των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών -οι οποίες 
μειονεκτούν λόγω των μικρών τους 
διαστάσεων και της μεγάλης απόστασης 
από τις αγορές- η διαχείριση των άμεσων 
ενισχύσεων, καθώς και όλες τις 
ενισχύσεις του εισοδήματος των γεωργών
στις περιφέρειες αυτές θα πρέπει να 
διενεργείται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων στήριξης που θεσπίστηκαν 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 247/2006.
Κατά συνέπεια, για τις περιφέρειες αυτές 
δεν θα ισχύουν διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού σχετικά με το καθεστώς 
βασικής ενίσχυσης και τις σχετικές 
ενισχύσεις και με τη συνδεδεμένη στήριξη
.

Or. pt

Τροπολογία 313
Gabriel Mato Adrover

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Για λόγους απλούστευσης και για να 
ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των 
άκρως απόκεντρων περιφερειών, η 
διαχείριση των άμεσων ενισχύσεων στις 
περιφέρειες αυτές θα πρέπει να 
διενεργείται στο πλαίσιο των 

(40) Για λόγους απλούστευσης και για να 
ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των 
άκρως απόκεντρων περιφερειών, η 
διαχείριση των άμεσων ενισχύσεων στις 
περιφέρειες αυτές θα πρέπει να 
διενεργείται στο πλαίσιο των 
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προγραμμάτων στήριξης που θεσπίστηκαν 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 247/2006. 
Κατά συνέπεια, για τις περιφέρειες αυτές 
δεν θα ισχύουν διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού σχετικά με το καθεστώς 
βασικής ενίσχυσης και τις σχετικές 
ενισχύσεις και με τη συνδεδεμένη στήριξη.

προγραμμάτων στήριξης που θεσπίστηκαν 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 247/2006. 
Κατά συνέπεια, για τις περιφέρειες αυτές 
δεν θα ισχύουν διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού σχετικά με το καθεστώς 
βασικής ενίσχυσης και τις σχετικές 
ενισχύσεις και με τη συνδεδεμένη στήριξη.
Ωστόσο, θα ήταν σκόπιμο να αναλυθεί η 
επίδραση που θα μπορούσε να έχει μια 
ενδεχόμενη τροποποίηση του παρόντος 
κανονισμού σε αυτές τις περιφέρειες.

Or. es

Τροπολογία 314
Esther Herranz García, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40α) Η ανομοιογένεια του αγροτικού 
τομέα σε ορισμένες απομονωμένες 
περιοχές με λιγότερο αποδοτικά 
συστήματα παραγωγής απαιτεί ιδιαίτερα 
μέσα αγροτικής πολιτικής, σχετικά με τα 
οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 
επαρκή πείρα και τα οποία κάνουν 
δυνατό έναν καλύτερο προσανατολισμό 
του τομέα προς την αγορά, περιορίζουν 
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
εγκατάλειψης της δραστηριότητας και 
επιτρέπουν τη συγκράτηση του 
κοινωνικού ιστού στην ύπαιθρο, 
συνάδοντας έτσι και με την επιδίωξη της 
βιωσιμότητας. Πρέπει να μελετηθούν 
βαθύτερα τα ειδικά καθεστώτα για 
εκείνες τις νησιωτικές περιοχές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που, λόγω των 
χαρακτηριστικών τους, παρουσιάζουν 
ομοιότητες με τις περιοχές εκείνες όπου 
αυτά τα μέσα της αγροτικής πολιτικής 
αποδείχθηκαν επιτυχημένα.

Or. es
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Τροπολογία 315
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42α) Με σκοπό την ενίσχυση των 
κοινωνικών κριτηρίων, τα κράτη μέλη 
πρέπει να προωθήσουν και να 
καθιερώσουν συστήματα πιστοποίησης 
του εργασιακού ίχνους (βεβαιωμένη 
κοινωνική πιστοποίηση με τη συμμετοχή 
των κοινωνικών εταίρων), που θα 
λειτουργεί τόσο ως δίαυλος ενημέρωσης 
των καταναλωτών, όσο και ως κίνητρο 
για μια εταιρική κοινωνική ευθύνη που θα 
προωθεί την αναγνώριση και την επιλογή 
των καλύτερων εργασιακών σχέσεων και 
πρακτικών. Αυτό το σύστημα 
ενημέρωσης σχετικά με το εργασιακό 
ίχνος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και 
για τα εισαγόμενα προϊόντα.

Or. es

Τροπολογία 316
Liam Aylward, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Με σκοπό την ενίσχυση της πολιτικής 
τους για την αγροτική ανάπτυξη, θα πρέπει 
να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα 
μεταφοράς πόρων από το ανώτατο όριο 
των άμεσων ενισχύσεών τους στην 
στήριξή τους με σκοπό την αγροτική 
ανάπτυξη. Συγχρόνως, στα κράτη μέλη 
στα οποία το επίπεδο των άμεσων 
ενισχύσεων παραμένει χαμηλότερο από 

(43) Με σκοπό την ενίσχυση της πολιτικής 
τους για την αγροτική ανάπτυξη, θα πρέπει 
να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα 
μεταφοράς πόρων από το ανώτατο όριο 
των άμεσων ενισχύσεών τους στην 
στήριξή τους με σκοπό την αγροτική 
ανάπτυξη. Όλα τα χρήματα που 
μεταφέρονται ως ανωτέρω πρέπει να 
υπόκεινται σε συγχρηματοδότηση από το 



AM\907852EL.doc 39/185 PE492.791v01-00

EL

το 90% του μέσου επιπέδου της Ένωσης 
θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα 
μεταφοράς πόρων από τη στήριξή τους 
για περιβαλλοντική ανάπτυξη στο 
ανώτατο όριο των άμεσων ενισχύσεών 
τους. Τέτοιες επιλογές πρέπει να 
πραγματοποιούνται, εντός ορισμένων 
ορίων, άπαξ και για τη συνολική περίοδο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

κράτος μέλος στο ποσοστό που ισχύει για 
το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης στο 
εν λόγω κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν δεν υπάρχει απαίτηση για συγχρηματοδότηση, υπάρχει κίνδυνος πόροι του πρώτου πυλώνα 
να μπορούν να χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη για να μειώσουν τις απαιτήσεις για
συγχρηματοδότηση που τους επιβάλλονται και με αυτόν τον τρόπο να βελτιώνουν τα δημόσια 
οικονομικά τους εις βάρος της ΚΓΠ.

Τροπολογία 317
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Με σκοπό την ενίσχυση της πολιτικής 
τους για την αγροτική ανάπτυξη, θα πρέπει 
να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα 
μεταφοράς πόρων από το ανώτατο όριο 
των άμεσων ενισχύσεών τους στην 
στήριξή τους με σκοπό την αγροτική 
ανάπτυξη. Συγχρόνως, στα κράτη μέλη 
στα οποία το επίπεδο των άμεσων 
ενισχύσεων παραμένει χαμηλότερο από 
το 90% του μέσου επιπέδου της Ένωσης 
θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα 
μεταφοράς πόρων από τη στήριξή τους 
για περιβαλλοντική ανάπτυξη στο 
ανώτατο όριο των άμεσων ενισχύσεών 
τους. Τέτοιες επιλογές πρέπει να 
πραγματοποιούνται, εντός ορισμένων 
ορίων, άπαξ και για τη συνολική περίοδο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(43) Με σκοπό την ενίσχυση της πολιτικής 
τους για την αγροτική ανάπτυξη, θα πρέπει 
να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα 
μεταφοράς πόρων από το ανώτατο όριο 
των άμεσων ενισχύσεών τους στην 
στήριξή τους με σκοπό την αγροτική 
ανάπτυξη. Όλα τα χρήματα που 
μεταφέρονται ως ανωτέρω πρέπει να 
υπόκεινται σε συγχρηματοδότηση από το 
κράτος μέλος στο ποσοστό που ισχύει για 
το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης στο 
εν λόγω κράτος μέλος.
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Or. en

Τροπολογία 318
Brian Simpson, Karin Kadenbach, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Με σκοπό την ενίσχυση της πολιτικής 
τους για την αγροτική ανάπτυξη, θα πρέπει 
να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα 
μεταφοράς πόρων από το ανώτατο όριο 
των άμεσων ενισχύσεών τους στην 
στήριξή τους με σκοπό την αγροτική 
ανάπτυξη. Συγχρόνως, στα κράτη μέλη 
στα οποία το επίπεδο των άμεσων 
ενισχύσεων παραμένει χαμηλότερο από 
το 90% του μέσου επιπέδου της Ένωσης 
θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα 
μεταφοράς πόρων από τη στήριξή τους 
για περιβαλλοντική ανάπτυξη στο 
ανώτατο όριο των άμεσων ενισχύσεών 
τους. Τέτοιες επιλογές πρέπει να 
πραγματοποιούνται, εντός ορισμένων 
ορίων, άπαξ και για τη συνολική περίοδο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(43) Με σκοπό την ενίσχυση της πολιτικής 
τους για την αγροτική ανάπτυξη, θα πρέπει 
να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα 
μεταφοράς πόρων από το ανώτατο όριο 
των άμεσων ενισχύσεών τους στην 
στήριξή τους με σκοπό την αγροτική 
ανάπτυξη. Τέτοια επιλογή πρέπει να 
πραγματοποιείται, εντός ορισμένων 
ορίων, άπαξ και για τη συνολική περίοδο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η διάταξη θα περιόριζε την επικέντρωση στην στήριξη των δημόσιων δαπανών για 
δημόσια αγαθά από την ΚΓΠ και θα συνιστούσε σημαντική οπισθοδρόμηση ως προς την 
εξέλιξη της ΚΓΠ, συνεπώς πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 319
George Lyon, Phil Bennion

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Με σκοπό την ενίσχυση της πολιτικής 
τους για την αγροτική ανάπτυξη, θα πρέπει 
να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα 
μεταφοράς πόρων από το ανώτατο όριο 
των άμεσων ενισχύσεών τους στην 
στήριξή τους με σκοπό την αγροτική 
ανάπτυξη. Συγχρόνως, στα κράτη μέλη στα 
οποία το επίπεδο των άμεσων ενισχύσεων 
παραμένει χαμηλότερο από το 90% του 
μέσου επιπέδου της Ένωσης θα πρέπει να 
δοθεί η δυνατότητα μεταφοράς πόρων από 
τη στήριξή τους για περιβαλλοντική 
ανάπτυξη στο ανώτατο όριο των άμεσων 
ενισχύσεών τους. Τέτοιες επιλογές πρέπει 
να πραγματοποιούνται, εντός ορισμένων 
ορίων, άπαξ και για τη συνολική περίοδο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(43) Με σκοπό την ενίσχυση της πολιτικής 
τους για την αγροτική ανάπτυξη, θα πρέπει 
να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα 
μεταφοράς πόρων από το ανώτατο όριο 
των άμεσων ενισχύσεών τους στην 
στήριξή τους με σκοπό την αγροτική 
ανάπτυξη. Όλα τα ποσά που μεταφέρονται 
ως ανωτέρω δεν πρέπει να 
αντιπροσωπεύουν άνω του 15 % του 
ανωτάτου ορίου αμέσων ενισχύσεων, 
πρέπει δε να χρησιμοποιούνται με 
συγχρηματοδότηση. Όλα τα κράτη μέλη 
πρέπει να μπορούν να αυξήσουν αυτήν 
την μεταφορά με ποσό ανάλογο προς τα 
χρήματα που δεν θα έχουν χορηγηθεί ως 
ενίσχυση στις εκτάσεις που υπόκεινται σε 
φυσικούς περιορισμούς. Έχουν επίσης 
την δυνατότητα να επιλέξουν μεταφορά 
των μη δαπανηθέντων ποσών για 
οικολογική μέριμνα ώστε να παρέχουν 
πρόσθετη ενίσχυση στα αγροτο-
περιβαλλοντικά μέτρα της ανάπτυξης της 
υπαίθρου. Συγχρόνως, στα κράτη μέλη στα 
οποία το επίπεδο των άμεσων ενισχύσεων 
παραμένει χαμηλότερο από το 90% του 
μέσου επιπέδου της Ένωσης θα πρέπει να 
δοθεί η δυνατότητα μεταφοράς πόρων από 
τη στήριξή τους για περιβαλλοντική 
ανάπτυξη στο ανώτατο όριο των άμεσων 
ενισχύσεών τους. Τέτοιες επιλογές πρέπει 
να πραγματοποιούνται, εντός ορισμένων 
ορίων, άπαξ και για τη συνολική περίοδο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 320
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Με σκοπό την ενίσχυση της πολιτικής 
τους για την αγροτική ανάπτυξη, θα πρέπει 
να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα 
μεταφοράς πόρων από το ανώτατο όριο 
των άμεσων ενισχύσεών τους στην 
στήριξή τους με σκοπό την αγροτική 
ανάπτυξη. Συγχρόνως, στα κράτη μέλη στα 
οποία το επίπεδο των άμεσων ενισχύσεων 
παραμένει χαμηλότερο από το 90% του 
μέσου επιπέδου της Ένωσης θα πρέπει να 
δοθεί η δυνατότητα μεταφοράς πόρων από 
τη στήριξή τους για περιβαλλοντική 
ανάπτυξη στο ανώτατο όριο των άμεσων 
ενισχύσεών τους. Τέτοιες επιλογές πρέπει 
να πραγματοποιούνται, εντός ορισμένων 
ορίων, άπαξ και για τη συνολική περίοδο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(43) Με σκοπό την ενίσχυση της πολιτικής 
τους για την αγροτική ανάπτυξη, θα πρέπει 
να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα 
μεταφοράς πόρων από το ανώτατο όριο 
των άμεσων ενισχύσεών τους στην 
στήριξή τους με σκοπό την αγροτική 
ανάπτυξη. Μετά την μεταφορά των 
πόρων, η συγχρηματοδότησή τους παύει 
να είναι δυνατή. Τα κράτη μέλη συνεπώς 
που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις 
ανώτερες του ευρωπαϊκού μέσου όρου θα 
έχουν την δυνατότητα να ενσωματώσουν 
την μεταφορά των πόρων του Πυλώνα Ι 
στον Πυλώνα ΙΙ. Συγχρόνως, στα κράτη 
μέλη στα οποία το επίπεδο των άμεσων 
ενισχύσεων παραμένει χαμηλότερο από το 
90% του μέσου επιπέδου της Ένωσης θα 
πρέπει να δοθεί η δυνατότητα μεταφοράς 
πόρων από τη στήριξή τους για 
περιβαλλοντική ανάπτυξη στο ανώτατο 
όριο των άμεσων ενισχύσεών τους. Τέτοιες 
επιλογές πρέπει να πραγματοποιούνται, 
εντός ορισμένων ορίων, άπαξ και για τη 
συνολική περίοδο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

Or. fr

Τροπολογία 321
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Με σκοπό την ενίσχυση της πολιτικής 
τους για την αγροτική ανάπτυξη, θα πρέπει 
να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα 
μεταφοράς πόρων από το ανώτατο όριο 
των άμεσων ενισχύσεών τους στην 
στήριξή τους με σκοπό την αγροτική 
ανάπτυξη. Συγχρόνως, στα κράτη μέλη στα 

(43) Με σκοπό την ενίσχυση της πολιτικής 
τους για την αγροτική ανάπτυξη, θα πρέπει 
να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα 
μεταφοράς πόρων από το ανώτατο όριο 
των άμεσων ενισχύσεών τους στην 
στήριξή τους με σκοπό την αγροτική 
ανάπτυξη. Συγχρόνως, στα κράτη μέλη στα 
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οποία το επίπεδο των άμεσων ενισχύσεων 
παραμένει χαμηλότερο από το 90% του 
μέσου επιπέδου της Ένωσης θα πρέπει να 
δοθεί η δυνατότητα μεταφοράς πόρων από 
τη στήριξή τους για περιβαλλοντική 
ανάπτυξη στο ανώτατο όριο των άμεσων 
ενισχύσεών τους. Τέτοιες επιλογές πρέπει 
να πραγματοποιούνται, εντός ορισμένων 
ορίων, άπαξ και για τη συνολική περίοδο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

οποία το επίπεδο των άμεσων ενισχύσεων 
παραμένει χαμηλότερο από το 90% του 
μέσου επιπέδου της Ένωσης θα πρέπει να 
δοθεί η δυνατότητα μεταφοράς πόρων από 
τη στήριξή τους για περιβαλλοντική 
ανάπτυξη στο ανώτατο όριο των άμεσων 
ενισχύσεών τους. Τέτοιες επιλογές πρέπει 
να πραγματοποιούνται, εντός ορισμένων 
ορίων, άπαξ και για τη συνολική περίοδο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 
Είναι σημαντικό να καθοριστεί με ποιον 
τρόπο μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν αυτοί οι πόροι, σε 
συνθήκες υπό τις οποίες η οικολογική 
προσέγγιση είναι υποχρεωτική και 
συνιστά τη βάση για αγρο-περιβαλλοντικά 
σχέδια στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα.

Or. ro

Τροπολογία 322
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Με σκοπό την ενίσχυση της πολιτικής 
τους για την αγροτική ανάπτυξη, θα πρέπει 
να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα 
μεταφοράς πόρων από το ανώτατο όριο 
των άμεσων ενισχύσεών τους στην 
στήριξή τους με σκοπό την αγροτική 
ανάπτυξη. Συγχρόνως, στα κράτη μέλη στα 
οποία το επίπεδο των άμεσων ενισχύσεων 
παραμένει χαμηλότερο από το 90% του 
μέσου επιπέδου της Ένωσης θα πρέπει να 
δοθεί η δυνατότητα μεταφοράς πόρων από 
τη στήριξή τους για περιβαλλοντική 
ανάπτυξη στο ανώτατο όριο των άμεσων 
ενισχύσεών τους. Τέτοιες επιλογές πρέπει 
να πραγματοποιούνται, εντός ορισμένων 
ορίων, άπαξ και για τη συνολική περίοδο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(43) Με σκοπό την ενίσχυση της πολιτικής 
τους για την αγροτική ανάπτυξη, θα πρέπει 
να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα 
μεταφοράς πόρων από το ανώτατο όριο 
των άμεσων ενισχύσεών τους στην 
στήριξή τους με σκοπό την αγροτική 
ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποδίδουν 
προτεραιότητα στη χρηματοδότηση των 
μέτρων συγκέντρωσης της προσφοράς 
μέσω της στήριξης των οργανώσεων 
παραγωγών που προβλέπονται από τον 
κανονισμό για την αγροτική ανάπτυξη.  
Συγχρόνως, στα κράτη μέλη στα οποία το 
επίπεδο των άμεσων ενισχύσεων 
παραμένει χαμηλότερο από το 90% του 
μέσου επιπέδου της Ένωσης θα πρέπει να 
δοθεί η δυνατότητα μεταφοράς πόρων από 
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τη στήριξή τους για περιβαλλοντική 
ανάπτυξη στο ανώτατο όριο των άμεσων 
ενισχύσεών τους. Τέτοιες επιλογές πρέπει 
να πραγματοποιούνται, εντός ορισμένων 
ορίων, άπαξ και για τη συνολική περίοδο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Or. it

Τροπολογία 323
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Με σκοπό την ενίσχυση της πολιτικής 
τους για την αγροτική ανάπτυξη, θα πρέπει 
να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα 
μεταφοράς πόρων από το ανώτατο όριο 
των άμεσων ενισχύσεών τους στην 
στήριξή τους με σκοπό την αγροτική 
ανάπτυξη. Συγχρόνως, στα κράτη μέλη στα 
οποία το επίπεδο των άμεσων ενισχύσεων 
παραμένει χαμηλότερο από το 90% του 
μέσου επιπέδου της Ένωσης θα πρέπει να 
δοθεί η δυνατότητα μεταφοράς πόρων από 
τη στήριξή τους για περιβαλλοντική 
ανάπτυξη στο ανώτατο όριο των άμεσων 
ενισχύσεών τους. Τέτοιες επιλογές πρέπει 
να πραγματοποιούνται, εντός ορισμένων 
ορίων, άπαξ και για τη συνολική περίοδο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(43) Με σκοπό την ενίσχυση της πολιτικής 
τους για την αγροτική ανάπτυξη, θα πρέπει 
να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα 
μεταφοράς πόρων από το ανώτατο όριο 
των άμεσων ενισχύσεών τους στην 
στήριξή τους με σκοπό την αγροτική 
ανάπτυξη. Συγχρόνως, στα κράτη μέλη στα 
οποία το επίπεδο των άμεσων ενισχύσεων 
παραμένει χαμηλότερο από το 90% του 
μέσου επιπέδου της Ένωσης θα πρέπει να 
δοθεί η δυνατότητα μεταφοράς πόρων από 
τη στήριξή τους για περιβαλλοντική 
ανάπτυξη στο ανώτατο όριο των άμεσων 
ενισχύσεών τους. Τέτοιες επιλογές πρέπει 
να πραγματοποιούνται, εντός ορισμένων 
ορίων και όπου είναι τούτο δυνατόν, άπαξ 
και για τη συνολική περίοδο εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 324
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44 α) Για να προστατευθεί η κατάσταση 
των τοπίων στην Ευρώπη, οι ενισχύσεις 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού πρέπει 
να συνάδουν με τις αρχές της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο  και 
το άρθρο 3 της Συνθήκης της Λισαβόνας 
που εξασφαλίζει ότι η πολιτιστική 
κληρονομιά της Ευρώπης αποτελεί 
αντικείμενο προστασίας και ανάπτυξης. 
Το τοπίο συνιστά βασική πτυχή του 
πολιτισμού και της περιφερειακής 
παράδοσης, βελτιώνοντας την 
πολιτισμική και γεωγραφική πολυμορφία, 
αποτελεί επίσης βάση για τη σύγχρονη 
βιοποικιλότητα που έχουμε η οποία έχει 
διαμορφωθεί από αιώνες γεωργικής 
δραστηριότητας και διαχείρισης δασών.

Or. en

Τροπολογία 325
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -1
Κατάργηση των άμεσων ενισχύσεων

1. Οι άμεσες ενισχύσεις καταργούνται 
έως το 2025 με διαδικασία κατά την 
οποία:
α) η κατάργηση πραγματοποιείται 
σταδιακά,
β) τα κεφάλαια που αποδεσμεύονται 
χρησιμοποιούνται για προγράμματα για 
την προστασία και βελτίωση:
(i) του περιβάλλοντος
(ii) της κτηνοτροφίας



PE492.791v01-00 46/185 AM\907852EL.doc

EL

(iii) των υδάτων και της ποιότητας των 
υδάτων
(iv) του εδάφους και της ποιότητας του 
εδάφους
(v) καθώς και για τον μετριασμό αλλαγών 
που συνδέονται με τις κλιματικές 
συνθήκες
γ) τα κεφάλαια που αποδεσμεύονται στις 
περιπτώσεις συμμετοχής κατά 100% 
χρησιμοποιούνται με προσανατολισμό σε 
περιφερειακό επίπεδο.

Or. de

Τροπολογία 326
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) ενίσχυση για γεωργούς με γεωργικές 
πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 327
Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) ενίσχυση για γεωργούς με γεωργικές 
πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 328
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) ενίσχυση για γεωργούς με γεωργικές
πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον·

(ii) ενίσχυση για γεωργούς που υιοθετούν 
πρακτικές προηγμένης βιώσιμης 
γεωργικής δραστηριότητας, επωφελείς 
για τη βιοποικιλότητα, την ορθή 
διαχείριση της γονιμότητας του εδάφους 
και των υδάτων, για το κλίμα και το 
περιβάλλον και οι οποίες υπερβαίνουν 
τους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης·

Or. en

Τροπολογία 329
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) ενίσχυση για γεωργούς με γεωργικές 
πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον·

(ii) ένα υποχρεωτικό καθεστώς για τα 
κράτη μέλη αλλά εθελοντικό για τους 
γεωργούς που θα προβλέπει ενίσχυση για
τους ίδιους τους γεωργούς με γεωργικές 
πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον·

Or. it

Τροπολογία 330
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) ενίσχυση για γεωργούς με γεωργικές 
πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον·

(ii) πρόσθετη ενίσχυση για γεωργούς με 
γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον·

Or. de

Τροπολογία 331
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) ενίσχυση για γεωργούς με γεωργικές 
πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον·

(ii) ενίσχυση αναπλήρωσης διαφοράς για 
γεωργούς με γεωργικές πρακτικές 
επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 332
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο b – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) νέο, χρηματοδοτούμενο με 
ευρωπαϊκά κεφάλαια καθεστώς 
ενίσχυσης για τις αποικίες στον τομέα της 
μελισσοκομίας.

Or. bg

Τροπολογία 333
Marc Tarabella
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) ενίσχυση τους για τους γεωργούς 
νεαρής ηλικίας που αρχίζουν τη γεωργική 
τους δραστηριότητα·

iv) ενίσχυση τους για τους νέους γεωργούς 
που αρχίζουν τη γεωργική τους 
δραστηριότητα·

Or. fr

Τροπολογία 334
Brian Simpson, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) ενίσχυση για νεαρούς γεωργούς που 
αρχίζουν τη γεωργική δραστηριότητά τους·

(iv) προαιρετική ενίσχυση για νεαρούς 
γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική 
δραστηριότητά τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα του 2ου πυλώνα που σχετίζονται με τους νεαρούς αγρότες συνιστούν 
αποτελεσματικότερο τρόπο στήριξης και ενθάρρυνσης των νεοεισερχομένων στο επάγγελμα, 
συνεπώς τα μέτρα του 1ου πυλώνα πρέπει να είναι προαιρετικής υλοποίησης για τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 335
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) ενίσχυση για νεαρούς γεωργούς που 
αρχίζουν τη γεωργική δραστηριότητά τους·

(iv) προαιρετική ενίσχυση για νεαρούς 
γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική 
δραστηριότητά τους·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας πρέπει να είναι προαιρετική για τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες.

Τροπολογία 336
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) ενίσχυση για νεαρούς γεωργούς που 
αρχίζουν τη γεωργική δραστηριότητά τους·

(iv) προαιρετική ενίσχυση για νεαρούς 
γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική 
δραστηριότητά τους·

Or. en

Τροπολογία 337
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) ενίσχυση για νεαρούς γεωργούς που 
αρχίζουν τη γεωργική δραστηριότητά τους·

(iv) προαιρετική ενίσχυση για νεαρούς 
γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική 
δραστηριότητά τους·

Or. de

Τροπολογία 338
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) ενίσχυση για νεαρούς γεωργούς που (iv) ενίσχυση για νεαρούς γεωργούς και 
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αρχίζουν τη γεωργική δραστηριότητά τους· νεοεισερχομένους στη δραστηριότητα
που αρχίζουν τη γεωργική τους 
δραστηριότητα·

Or. en

Τροπολογία 339
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) ενίσχυση τους για τους γεωργούς 
νεαρής ηλικίας που αρχίζουν τη γεωργική 
τους δραστηριότητα·

iv) ενίσχυση τους για τους γεωργούς 
νεαρής ηλικίας και για τους νέους 
γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους 
δραστηριότητα·

Or. fr

Τροπολογία 340
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Mariya 
Gabriel, Γεώργιος Παπαστάμκος, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Sergio Paolo 
Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Czesław 
Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) ενίσχυση για νεαρούς γεωργούς που 
αρχίζουν τη γεωργική δραστηριότητά τους·

(iv) υποχρεωτική ενίσχυση τους για τους 
γεωργούς νεαρής ηλικίας που αρχίζουν τη 
γεωργική τους δραστηριότητα·

Or. en

Τροπολογία 341
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) ενίσχυση για νεαρούς γεωργούς που 
αρχίζουν τη γεωργική δραστηριότητά τους·

(iv) υποχρεωτική ενίσχυση για νεαρούς 
γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική 
δραστηριότητά τους·

Or. en

Τροπολογία 342
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) ενίσχυση για νεαρούς γεωργούς που 
αρχίζουν τη γεωργική δραστηριότητά τους·

(iv) ενίσχυση για νεαρούς γεωργούς που 
αρχίζουν τη γεωργική δραστηριότητά τους
και για γυναίκες γεωργούς·

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι γυναίκες καλούνται να διαδραματίζουν ολοένα σημαντιότερο ρόλο στη σύγχρονη κοινωνία 
δεδομένου ότι έχουν πολυλειτουργικό ρόλο και ότι ακριβώς χάρη σε αυτή την ποικιλία ρόλων 
μπορούν επίσης να συμβάλουν σημαντικά στην πρόοδο και την καινοτομία σε όλα τα κοινωνικά 
επίπεδα και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ιδίως στην ύπαιθρο. Κατά συνέπεια είναι 
θεμελιώδες να αναφέρονται και να προστατεύονται εξίσου με τους νέους στο πλαίσιο της ΚΑλΠ.

Τροπολογία 343
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v) καθεστώς προαιρετικής συνδεδεμένης διαγράφεται
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στήριξης·

Or. en

Τροπολογία 344
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vi) ειδική καλλιεργητική ενίσχυση για το 
βαμβάκι·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 345
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vi) ειδική καλλιεργητική ενίσχυση για το 
βαμβάκι·

(vi) προσωρινή ειδική καλλιεργητική 
ενίσχυση για το βαμβάκι·

Or. de

Τροπολογία 346
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vii) απλουστευμένο καθεστώς για 
μικροκαλλιεργητές·

vii) απλουστευμένο καθεστώς για 
καλλιεργητές·

Or. fr
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Τροπολογία 347
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vii) απλουστευμένο καθεστώς για 
μικροκαλλιεργητές·

(vii) απλουστευμένο προαιρετικό 
καθεστώς για μικροκαλλιεργητές·

Or. de

Τροπολογία 348
James Nicholson, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vii) απλουστευμένο καθεστώς για 
μικροκαλλιεργητές·

(vii) προαιρετικό απλουστευμένο 
καθεστώς για μικροκαλλιεργητές·

Or. en

Τροπολογία 349
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Mariya Gabriel, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vii) απλουστευμένο καθεστώς για 
μικροκαλλιεργητές·

(vii) προαιρετικό απλουστευμένο 
καθεστώς για μικροκαλλιεργητές·

Or. en
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Τροπολογία 350
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vii) απλουστευμένο καθεστώς για 
μικροκαλλιεργητές·

(vii) προαιρετικό απλουστευμένο 
καθεστώς για μικροκαλλιεργητές·

Or. en

Τροπολογία 351
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vii) απλουστευμένο καθεστώς για 
μικροκαλλιεργητές·

(vii) προαιρετικό απλουστευμένο 
καθεστώς για μικροκαλλιεργητές·

Or. en

Τροπολογία 352
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vii) απλουστευμένο καθεστώς για 
μικροκαλλιεργητές·

(vii) προαιρετικό απλουστευμένο 
καθεστώς για μικροκαλλιεργητές·

Or. en

Τροπολογία 353
Marc Tarabella
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vii) απλουστευμένο καθεστώς για 
μικροκαλλιεργητές·

vii) προαιρετικό απλουστευμένο καθεστώς 
για μικροκαλλιεργητές·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ποικίλλει σημαντικά από ένα κράτος μέλος σε 
άλλο. Το καθεστώς μικροκαλλιεργητών μπορεί να είναι χρήσιμο σε ορισμένες περιπτώσεις αλλά 
μπορεί σε άλλες να γίνεται αιτία στρεβλώσεων του ανταγωνισμού σε άλλα κράτη μέλη. Αυτό 
σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να κρίνει καλύτερα από τα κράτη μέλη την χρησιμότητα του 
καθεστώτος των μικροκαλλιεργητών.

Τροπολογία 354
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vii α) ενίσχυση για μικρές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, την οποία καθορίζει το 
κράτος μέλος.

Or. fr

Τροπολογία 355
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vii α) ενίσχυση για μικροκαλλιεργητές, 
την οποία καθορίζει το εκάστοτε κράτος 
μέλος·
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Or. fr

Τροπολογία 356
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2 διαγράφεται
Τροποποίηση του παραρτήματος I
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τον σκοπό της 
τροποποίησης του καταλόγου των 
καθεστώτων στήριξης που ορίζονται στο 
παράρτημα Ι.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 357
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2 διαγράφεται
Τροποποίηση του παραρτήματος I
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τον σκοπό της 
τροποποίησης του καταλόγου των 
καθεστώτων στήριξης που ορίζονται στο 
παράρτημα Ι.

Or. fr
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Τροπολογία 358
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ως «γεωργός» νοείται το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο ή η ομάδα φυσικών ή 
νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως της 
νομικής ιδιότητας που αποδίδει το εθνικό 
δίκαιο στην ομάδα και τα μέλη της, του 
οποίου η εκμετάλλευση βρίσκεται στην 
επικράτεια της Ένωσης, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 52 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση σε συνάρτηση με τα άρθρα 349 και 
355 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το οποίο ασκεί 
γεωργική δραστηριότητα· 

α) ως «γεωργός» νοείται το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο ή η ομάδα φυσικών ή 
νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως της 
νομικής ιδιότητας που αποδίδει το εθνικό 
δίκαιο στην ομάδα και τα μέλη της, του 
οποίου η εκμετάλλευση βρίσκεται στην 
επικράτεια της Ένωσης, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 52 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση σε συνάρτηση με τα άρθρα 349 και 
355 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το οποίο ασκεί 
γεωργική δραστηριότητα· Όταν γεωργός 
είναι μία νομίμως καταχωρισμένη μη 
κερδοσκοπική οργάνωση ή παρόμοια 
φιλανθρωπική οργάνωση ή 
εξουσιοδοτημένη από την κεντρική ή από 
περιφερειακή κυβέρνηση, της οποίας 
σύμφωνα με το καταστατικό της 
πρωταρχικός σκοπός είναι η ενεργός 
προστασία και διαχείρισης γης και/ή του 
ιστορικού περιβάλλοντος αποβλέποντας 
στη διατήρηση και το δημόσιο όφελος, 
ένα κράτος μέλος μπορεί να επιλέξει να 
αναγνωρίσει τις εκμεταλλεύσεις τους ή 
ομάδα των εκμεταλλεύσεών τους ως επί 
μέρους και χωριστές επιχειρήσεις για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της … για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της .... για τη 
χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την 
παρακολούθηση της κοινής γεωργικής 
πολιτικής (οριζόντιος κανονισμός)·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα είδη μη κερδοσκοπικών οργανώσεων διαχειρίζονται πολλαπλές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις με σκοπό τη διασφάλιση περισσότερο βιώσιμης και φιλικής προς το περιβάλλον 
προσέγγισης της γεωργικής δραστηριότητας.  Είναι συνεπώς λογικό να επιτρέπεται στα κράτη 
μέλη να μεταχειρίζονται τις πολλαπλές εκμεταλλεύσεις οργάνωσης αυτού του είδους ως επί 
μέρους και χωριστές επιχειρήσεις για τους σκοπούς των ενισχύσεων από την ΚΓΠ και της 
παρακολούθησης για να απλουστεύονται οι διοικητικές απαιτήσεις και να αποφεύγεται το 
δυσανάλογο κόστος για τον δικαιούχο και τις εθνικές υπηρεσίες πληρωμών.

Τροπολογία 359
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) ως «μισθωτός αγρότης» νοείται ο 
αγρότης σε έμμισθη απασχόληση· μπορεί 
να είναι μόνιμος, μόνιμος ασυνεχούς 
απασχόλησης ή συμβασιούχος και η 
δραστηριότητά του έχει θεμελιώδη 
σημασία ως βάση της αγροτικής 
εργασίας και της αλυσίδας αξίας, ενώ οι 
συνθήκες εργασίας του, όσον αφορά τη 
σταθερότητα, την ασφάλεια και τον 
επαγγελματισμό, αποτελούν κύριο στόχο 
των προσπαθειών βελτίωσης.

Or. es

Τροπολογία 360
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ως «εκμετάλλευση» νοείται το σύνολο 
των παραγωγικών μονάδων τις οποίες 

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο
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διαχειρίζεται ο γεωργός και οι οποίες 
βρίσκονται στην επικράτεια του ίδιου 
κράτους μέλους·

Or. es

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 361
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ως «εκμετάλλευση» νοείται το σύνολο 
των παραγωγικών μονάδων τις οποίες 
διαχειρίζεται ο γεωργός και οι οποίες 
βρίσκονται στην επικράτεια του ίδιου 
κράτους μέλους·

β) ως «εκμετάλλευση» νοείται το σύνολο 
των παραγωγικών μονάδων τις οποίες 
διαχειρίζεται ο γεωργός, η οικογένειά του 
ή πλείονες οικογένειες και οι οποίες 
βρίσκονται στην επικράτεια του ίδιου 
κράτους μέλους·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της εκμετάλλευση πρέπει να διευρυνθεί για να περιλαμβάνει και οικογενειακές 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή εκμεταλλεύσεις τις οποίες λειτουργού πλείονες οικογένειες, στοιχείο 
που δεν αντιβαίνει στην ατομική ιδιοκτησία της γεωργικής γης.

Τροπολογία 362
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) ως "προηγμένα βιώσιμα γεωργικά 
συστήματα" νοούνται: γεωργικές 
πρακτικές που υπερβαίνουν τους 
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ισχύοντες βασικούς κανόνες πολλαπλής 
συμμόρφωσης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
...[HZR] και σε συνεχή πρόοδο προς 
βελτίωση του τρόπου με τον οποίον 
διαχειρίζονται τις φυσικές θρεπτικές 
ουσίες, τους κύκλους των υδάτων και τις 
ροές ενέργειας ώστε να μειώνεται η ζημία 
που προκαλείται στο περιβάλλον και η 
σπατάλη μη ανανεώσιμων φυσικών 
πόρων και να διατηρείται υψηλό επίπεδο 
καλλιεργειών, ζώων εκτροφής και 
ποικιλότητας φυσικών στοιχείων στο 
σύστημα παραγωγής.

Or. en

Τροπολογία 363
Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) "βιομηχανική γεωργία" : εντατική 
παραγωγή ζωικού κεφαλαίου που 
διαρθρωτικά εξαρτάται από αγορά 
ζωοτροφών και υψηλή κατανάλωση 
ενεργείας·

Or. en

Τροπολογία 364
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) "μη βιώσιμα γεωργικά συστήματα" : 
πρακτικές καλλιέργειας και 
αναπαραγωγής ζώων οι οποίες 
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συστηματικά παραβαίνουν υφιστάμενους 
κανόνες γραμμής βάσης της πολλαπλής 
συμμόρφωσης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
... [HZR] ως συνέπεια χαμηλού επιπέδου 
διαχείρισης του κύκλου θρεπτικών 
ουσιών και υψηλής εξάρτησης από 
εξωτερικές εισροές ενεργείας, βιοκτόνων, 
αντιβιοτικών, ύδατος και θρεπτικών 
ουσιών·

Or. en

Τροπολογία 365
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β γ) "μικροκαλλιεργητής" : μικρής 
κλίμακας παραγωγός, περιλαμβανομένων 
των γεωργών μερικής απασχόλησης και 
ημι-αυτοσυντήρησης με έκταση 
μικρότερη των 5 ha αλλά με τουλάχιστον 
25 % της δραστηριότητας επί της 
εκμετάλλευσης και με συνολικό καθαρό 
εισόδημα από την παραγωγή επί της 
εκμετάλλευσης περιλαμβανομένων των 
συνδεομένων δραστηριοτήτων 
μεταποίησης και εμπορίας των 
προϊόντων της εκμετάλλευσης και λοιπών 
υπηρεσιών που σχετίζονται με την 
εκμετάλλευση·

Or. en

Τροπολογία 366
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια 
γεωργικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της συγκομιδής, της 
άμελξης, της αναπαραγωγής ζώων και της 
εκτροφής ζώων για γεωργική 
εκμετάλλευση,

– η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια 
γεωργικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της συγκομιδής, της 
άμελξης, της αναπαραγωγής ζώων και της 
εκτροφής ζώων για γεωργική 
εκμετάλλευση, και, στο πλαίσιο της 
τελευταίας, της αξιοποίησης κατοικίδιων 
ιππιδών για δραστηριότητες άλλες εκτός 
εκείνων του θεάματος. 

Or. fr

Τροπολογία 367
Ulrike Rodust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια 
γεωργικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων της συγκομιδής, 
της άμελξης, της αναπαραγωγής και 
εκτροφής ζώων για γεωργική 
εκμετάλλευση,

– η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια 
γεωργικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων της συγκομιδής, 
της άμελξης, της αναπαραγωγής και 
εκτροφής ζώων για γεωργική 
εκμετάλλευση, ο θερισμός ή η βόσκηση 
σε εκτάσεις κυρίως ή αποκλειστικά για 
περιβαλλοντικούς λόγους,

Or. de

Τροπολογία 368
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια 
γεωργικών προϊόντων, 

η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια 
γεωργικών προϊόντων, 
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συμπεριλαμβανομένης της συγκομιδής, της 
άμελξης, της αναπαραγωγής ζώων και της 
εκτροφής ζώων για γεωργική 
εκμετάλλευση,

συμπεριλαμβανομένης της συγκομιδής, της 
άμελξης, της εκγύμνασης, της 
εκπαίδευσης, της αναπαραγωγής ζώων και 
της εκτροφής ζώων για γεωργική 
εκμετάλλευση,

Or. fr

Τροπολογία 369
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια 
γεωργικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων της συγκομιδής, 
της άμελξης, της αναπαραγωγής και 
εκτροφής ζώων για γεωργική 
εκμετάλλευση,

– η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια 
γεωργικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων της συγκομιδής, 
της άμελξης, της αναπαραγωγής και 
εκτροφής ζώων για συνήθη γεωργική 
εκμετάλλευση,

Or. es

Τροπολογία 370
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια 
γεωργικών προϊόντων,
συμπεριλαμβανομένης της συγκομιδής, 
της άμελξης, της αναπαραγωγής ζώων και 
της εκτροφής ζώων για γεωργική 
εκμετάλλευση,

– η αγροτική παραγωγή που περιλαμβάνει 
την εκτροφή ζώων ή την καλλιέργεια 
γεωργικών προϊόντων,
συμπεριλαμβανομένων της συγκομιδής, 
της άμελξης, της αναπαραγωγής και
εκτροφής ζώων για γεωργική 
εκμετάλλευση,

Or. pt
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Τροπολογία 371
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η διατήρηση της γης σε κατάσταση, η 
οποία την καθιστά κατάλληλη για βοσκή 
και καλλιέργεια χωρίς ιδιαίτερες 
προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των 
παραδοσιακών γεωργικών μεθόδων και
μηχανημάτων, ή

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 372
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η διατήρηση της γης σε κατάσταση, η 
οποία την καθιστά κατάλληλη για βοσκή 
και καλλιέργεια χωρίς ιδιαίτερες 
προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των 
παραδοσιακών γεωργικών μεθόδων και 
μηχανημάτων, ή

– η διατήρηση της γης σε καλή γεωργική 
και περιβαλλοντική κατάσταση και 

Or. en

Τροπολογία 373
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η διατήρηση της γης σε κατάσταση, η – η διατήρηση της γης σε καλή γεωργική 
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οποία την καθιστά κατάλληλη για βοσκή 
και καλλιέργεια χωρίς ιδιαίτερες 
προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των 
παραδοσιακών γεωργικών μεθόδων και 
μηχανημάτων, ή

και περιβαλλοντική κατάσταση (ΚΓΠΚ), ή

Or. en

Τροπολογία 374
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η διατήρηση της γης σε κατάσταση η 
οποία την καθιστά κατάλληλη για βοσκή 
και καλλιέργεια χωρίς ιδιαίτερες 
προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των 
παραδοσιακών γεωργικών μεθόδων και 
μηχανημάτων, ή

– η διατήρηση της γης σε κατάσταση η 
οποία την καθιστά κατάλληλη για βοσκή 
και καλλιέργεια· για τις γεωργικές 
εκτάσεις εκ φύσεως διατηρούμενες στην 
κατάσταση αυτή, η εν λόγω διατήρηση 
συνδέεται με την άσκηση ελάχιστης 
δραστηριότητας που ορίζεται από τα 
κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία 375
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η διατήρηση της γης σε κατάσταση, η 
οποία την καθιστά κατάλληλη για βοσκή 
και καλλιέργεια χωρίς ιδιαίτερες 
προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των 
παραδοσιακών γεωργικών μεθόδων και 
μηχανημάτων, ή

– η διατήρηση της γης σε κατάσταση, η 
οποία την καθιστά κατάλληλη για βοσκή 
και καλλιέργεια χωρίς ιδιαίτερες 
προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των 
συνήθων γεωργικών μεθόδων και 
μηχανημάτων, ή

Or. es
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Αιτιολόγηση

Ο όρος "συνήθεις" είναι καταλληλότερος.

Τροπολογία 376
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η διατήρηση της γης σε κατάσταση, η 
οποία την καθιστά κατάλληλη για βοσκή 
και καλλιέργεια χωρίς ιδιαίτερες 
προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των 
παραδοσιακών γεωργικών μεθόδων και 
μηχανημάτων, ή

– η διατήρηση της γης σε κατάσταση, η 
οποία την καθιστά κατάλληλη για βοσκή 
και καλλιέργεια χωρίς ιδιαίτερες 
προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των 
συνήθων γεωργικών μεθόδων και 
μηχανημάτων, ή

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι καταλληλότερη η διατύπωση "συνήθεις γεωργικές μέθοδοι και μηχανήματα" και όχι 
"παραδοσιακές", που είναι πιθανό να μην ταυτίζονται.

Τροπολογία 377
Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η διατήρηση της γης σε κατάσταση, η 
οποία την καθιστά κατάλληλη για βοσκή 
και καλλιέργεια χωρίς ιδιαίτερες 
προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των 
παραδοσιακών γεωργικών μεθόδων και 
μηχανημάτων, ή

– η διατήρηση της γης σε κατάσταση 
ετοιμότητας για βοσκή και καλλιέργεια 
χωρίς ιδιαίτερες προπαρασκευαστικές 
ενέργειες πέραν των παραδοσιακών 
γεωργικών μεθόδων και μηχανημάτων, ή

Or. pl



PE492.791v01-00 68/185 AM\907852EL.doc

EL

Τροπολογία 378
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η άσκηση ελάχιστης δραστηριότητας, 
όπως ορίζεται από τα κράτη μέλη, σε 
γεωργικές εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη 
για βοσκή ή καλλιέργεια·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 379
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η άσκηση της ελάχιστης 
δραστηριότητας που θεσπίζεται από 
κράτος μέλος για γεωργικές περιοχές εκ 
φύσεως κατάλληλες για βοσκή ή 
καλλιέργεια·

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 380
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η άσκηση ελάχιστης δραστηριότητας, 
όπως ορίζεται από τα κράτη μέλη, σε 
γεωργικές εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη 

– η άσκηση ελάχιστης δραστηριότητας σε 
γεωργικές εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη 
για βοσκή ή καλλιέργεια·
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για βοσκή ή καλλιέργεια·

Or. en

Τροπολογία 381
James Nicholson, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η άσκηση ελάχιστης δραστηριότητας, 
όπως ορίζεται από τα κράτη μέλη, σε
γεωργικές εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη 
για βοσκή ή καλλιέργεια·

– στις περιπτώσεις όπου η γεωργική 
έκταση διατηρείται κατά φυσικό τρόπο
σε κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή 
καλλιέργεια, της δε γης δεν γίνεται χρήση 
όπως ορίζεται στην πρώτη περίπτωση ως 
ανωτέρω δεν υφίσταται γεωργική 
δραστηριότητα·

Or. en

Τροπολογία 382
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η άσκηση ελάχιστης δραστηριότητας, 
όπως ορίζεται από τα κράτη μέλη, σε 
γεωργικές εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη 
για βοσκή ή καλλιέργεια·

– η άσκηση ελάχιστης δραστηριότητας σε 
γεωργικές εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη 
για βοσκή ή καλλιέργεια, 
περιλαμβανομένης της γεωργίας που 
επίσης αγγίζει στόχους διατήρησης της 
φύσης, επί παραδείγματι τα συστήματα 
γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας ή η 
γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές 
Natura 2000 ή ισοδύναμα προγράμματα·

Or. en
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Τροπολογία 383
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η άσκηση ελάχιστης δραστηριότητας, 
όπως ορίζεται από τα κράτη μέλη, σε 
γεωργικές εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη 
για βοσκή ή καλλιέργεια·

– εάν το επιλέγει το κράτος μέλος σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, οσάκις 
έκταση δεν απαιτεί δραστηριότητα 
διατήρησης αλλά αντιθέτως διατηρείται 
με φυσικό τρόπο σε κατάσταση 
κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια, 
δραστηριότητες που επιτρέπεται να 
ορίζονται σε επίπεδο κράτους μέλους ή 
περιφερείας·

Or. en

Τροπολογία 384
James Nicholson, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η άσκηση ελάχιστης δραστηριότητας, 
όπως ορίζεται από τα κράτη μέλη, σε 
γεωργικές εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη 
για βοσκή ή καλλιέργεια·

– εάν το επιλέγει το κράτος μέλος σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, οσάκις 
έκταση δεν απαιτεί δραστηριότητα 
διατήρησης αλλά αντιθέτως διατηρείται 
με φυσικό τρόπο σε κατάσταση 
κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια, οι 
δραστηριότητες επιτρέπεται να ορίζονται 
σε επίπεδο κράτους μέλους ή περιφερείας·

Or. en

Τροπολογία 385
Brian Simpson
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η άσκηση ελάχιστης δραστηριότητας, 
όπως ορίζεται από τα κράτη μέλη, σε 
γεωργικές εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη 
για βοσκή ή καλλιέργεια·

– εάν το επιλέγει το κράτος μέλος σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, οσάκις 
έκταση δεν απαιτεί δραστηριότητα 
διατήρησης αλλά αντιθέτως διατηρείται 
με φυσικό τρόπο σε κατάσταση 
κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια, 
δραστηριότητες που επιτρέπεται να 
ορίζονται σε επίπεδο κράτους μέλους ή 
περιφερείας·

Or. en

Τροπολογία 386
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η άσκηση της ελάχιστης δραστηριότητας 
που θεσπίζεται από κράτος μέλος για 
γεωργικές περιοχές εκ φύσεως κατάλληλες 
για βοσκή ή καλλιέργεια·

– η άσκηση της ελάχιστης δραστηριότητας 
που θεσπίζεται από κράτος μέλος ή, 
ενδεχομένως, από θεσμοθετημένη 
περιφέρεια σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 20 του παρόντος κανονισμού για 
γεωργικές περιοχές εκ φύσεως κατάλληλες 
για βοσκή ή καλλιέργεια·

Or. es

Αιτιολόγηση

Σεβασμός στην αρχή της επικουρικότητας, στο πλαίσιο που ορίζει η Επιτροπή. Δεν πρέπει τα 
κράτη να εκμεταλλευθούν τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής για να επαναφέρουν 
υπό κεντρικό έλεγχο ορισμένες πολιτικές που λειτουργούν πολύ καλύτερα σε περιφερειακό 
επίπεδο.

Τροπολογία 387
Luís Paulo Alves
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η άσκηση της ελάχιστης δραστηριότητας 
που θεσπίζεται από κράτος μέλος για 
γεωργικές περιοχές εκ φύσεως κατάλληλες 
για βοσκή ή καλλιέργεια·

– η άσκηση ελάχιστης δραστηριότητας, 
όπως ορίζεται από τα κράτη μέλη, σε 
γεωργικές εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη 
για βοσκή ή καλλιέργεια, πράγμα που 
μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένα και 
ένα ελάχιστο ζωικό κεφάλαιο·

Or. pt

Τροπολογία 388
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η άσκηση ελάχιστης δραστηριότητας, 
όπως ορίζεται από τα κράτη μέλη, σε 
γεωργικές εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη 
για βοσκή ή καλλιέργεια·

– η άσκηση ελάχιστης δραστηριότητας, 
όπως ορίζεται από τα κράτη μέλη ή τις 
περιφέρειες, σε γεωργικές εκτάσεις εκ 
φύσεως διατηρούμενες σε κατάσταση 
κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια·

Or. en

Τροπολογία 389
Ivari Padar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η άσκηση ελάχιστης δραστηριότητας, 
που θεσπίζεται από τα κράτη μέλη με 
σκοπό τη διατήρηση της φύσης δυνάμει 
του Natura2000 ή ισοδυνάμων 
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προγραμμάτων διατήρησης της φύσης.

Or. en

Τροπολογία 390
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– διαχείριση της γης που εκτελείται εξ 
ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο για την 
επίτευξη περιβαλλοντικού οφέλους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στον ορισμό της "γεωργικής δραστηριότητας " πρέπει να περιληφθεί η έννοια της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της γης.

Τροπολογία 391
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

–οι δραστηριότητες που καλύπτονται από 
τις περιπτώσεις 2 και 3 πρέπει να 
τυγχάνουν επιχορηγήσεων άπαξ εντός 
τριετίας

Or. en

Τροπολογία 392
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa
Zamora
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ως «γεωργικά προϊόντα» νοούνται τα 
προϊόντα που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι της Συνθήκης, εξαιρουμένων 
των αλιευτικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένου του βαμβακιού·

δ) ως «αγροτικά προϊόντα» νοούνται τα 
προϊόντα που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι της Συνθήκης, εξαιρουμένων 
των αλιευτικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένου του βαμβακιού·

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο όρος "αγροτικά" καλύπτει τόσο τα γεωργικά όσο και τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Ο όρος
"γεωργικά" αναφέρεται μόνο στα φυτικά προϊόντα.

Τροπολογία 393
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ως «γεωργικά προϊόντα» νοούνται τα 
προϊόντα που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι της Συνθήκης, εξαιρουμένων 
των αλιευτικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένου του βαμβακιού·

δ) ως «αγροτικά προϊόντα» νοούνται τα 
προϊόντα που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι της Συνθήκης, εξαιρουμένων 
των αλιευτικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένου του βαμβακιού·

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο όρος "αγροτικά" καλύπτει τόσο τα γεωργικά όσο και τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Ο όρος 
"γεωργικά" αναφέρεται μόνο στα φυτικά προϊόντα.

Τροπολογία 394
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ως «γεωργική έκταση» νοείται 
οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, 
μόνιμων βοσκότοπων ή μόνιμων 
καλλιεργειών·

ε) ως «γεωργική έκταση» νοείται 
οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, 
μόνιμων βοσκότοπων και λιβαδιών ή 
μόνιμων καλλιεργειών, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών της 
αγροδασοκομίας·

Or. fr

Τροπολογία 395
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ως «γεωργική έκταση» νοείται 
οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, 
μόνιμων βοσκότοπων ή μόνιμων 
καλλιεργειών·

ε) ως «γεωργική έκταση» νοείται 
οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, 
μόνιμων βοσκότοπων ή μόνιμων 
καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών της αγροδασοκομίας·

Or. fr

Τροπολογία 396
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ως «γεωργική έκταση» νοείται 
οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, 
μόνιμων βοσκότοπων ή μόνιμων 
καλλιεργειών·

ε) ως «γεωργική έκταση» νοείται 
οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, 
μόνιμων λιβαδιών ή μόνιμων 
καλλιεργειών·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του μονίμου "βοσκοτόπου" (πρώην "λιβάδι") δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τη 
βοσκή σε εκτάσεις άγριας βλάστησης όπου τα είδη κτηνοτροφικών φυτών μπορεί να είναι 
ξυλώδη, όχι κατ’ ανάγκην μόνον ποώδη. Η βοσκή σε καθιερωμένους βοσκοτόπους 
προλαμβάνει την εγκατάλειψη και την απώλεια βιοποικιλότητας μέσω της παρέμβασης κοινών 
ειδών και διατηρεί συστήματα υψηλής φυσικής αξίας παρέχοντας ούτως ένα δημόσιο αγαθό. Η 
τροποποίηση αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί σε ολόκληρο τον κανονισμό.

Τροπολογία 397
Σπύρος Δανέλλης, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ως «γεωργική έκταση» νοείται 
οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, 
μόνιμων βοσκότοπων ή μόνιμων 
καλλιεργειών·

ε) ως «γεωργική έκταση» νοείται 
οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, 
μόνιμων λιβαδιών ή μόνιμων 
καλλιεργειών·

Or. en

Τροπολογία 398
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Herbert Dorfmann, Γεώργιος 
Παπαστάμκος, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ως «γεωργική έκταση» νοείται 
οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, 
μόνιμων βοσκότοπων ή μόνιμων 
καλλιεργειών·

ε) ως «γεωργική έκταση» νοείται 
οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, 
μόνιμων βοσκότοπων και λιβαδιών ή 
μόνιμων καλλιεργειών·

Or. en

Τροπολογία 399
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ως «γεωργική έκταση» νοείται 
οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, 
μόνιμων βοσκότοπων ή μόνιμων 
καλλιεργειών·

ε) ως «γεωργική έκταση» νοείται 
οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, 
μόνιμων βοσκότοπων, μόνιμων λιβαδιών
ή μόνιμων καλλιεργειών·

Or. fr

Τροπολογία 400
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ως «γεωργική έκταση» νοείται 
οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, 
μόνιμων βοσκότοπων ή μόνιμων 
καλλιεργειών·

ε) ως «γεωργική έκταση» νοείται 
οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, 
μόνιμων λειμώνων και βοσκότοπων και/ή
μόνιμων καλλιεργειών·

Or. it

Τροπολογία 401
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) ως «αγροδασοκομία» νοείται 
σύστημα παραγωγής που συνδυάζει 
δέντρα και φυτά προοριζόμενα για 
καλλιέργεια ή για βοσκή εντός ή στις 
άκρες των ίδιων αγροτεμαχίων·

Or. fr
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Τροπολογία 402
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) ως «αγροδασοκομία» νοείται 
σύστημα παραγωγής που συνδυάζει 
δέντρα και φυτά καλλιεργούμενα ή προς
βόσκηση εντός ή στα όρια των ίδιων 
αγροτεμαχίων·

Or. fr

Τροπολογία 403
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) ως «αρόσιμη γη» νοείται η γη που 
καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή 
εκτάσεις διαθέσιμες για φυτική παραγωγή 
αλλά τελούσες υπό αγρανάπαυση, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων υπό 
καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύμφωνα 
με τα άρθρα 22, 23 και 24 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1257/1999, το άρθρο 39 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και το 
άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[ΚΑΑ], ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για 
γη που βρίσκεται υπό θερμοκήπια ή υπό 
σταθερό ή κινητό κάλυμμα·

στ) ως «αρόσιμη γη» νοείται η γη που 
καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή 
εκτάσεις διαθέσιμες για φυτική παραγωγή 
αλλά τελούσες υπό αγρανάπαυση, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων υπό 
καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύμφωνα 
με το άρθρο 32 του παρόντος κανονισμού,
τα άρθρα 22, 23 και 24 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1257/1999, το άρθρο 39 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και το 
άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[ΚΑΑ], ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για 
γη που βρίσκεται υπό θερμοκήπια ή υπό 
σταθερό ή κινητό κάλυμμα·

Or. es
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Τροπολογία 404
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) ως «αρόσιμη γη» νοείται η γη που 
καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή 
εκτάσεις διαθέσιμες για φυτική παραγωγή 
αλλά τελούσες υπό αγρανάπαυση, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων υπό 
καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύμφωνα 
με τα άρθρα 22, 23 και 24 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1257/1999, το άρθρο 39 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και το 
άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[ΚΑΑ], ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για 
γη που βρίσκεται υπό θερμοκήπια ή υπό 
σταθερό ή κινητό κάλυμμα·

στ) ως «αρόσιμη γη» νοείται η γη που 
καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή 
εκτάσεις διαθέσιμες για φυτική παραγωγή 
αλλά τελούσες υπό αγρανάπαυση, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων υπό 
καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύμφωνα 
με το άρθρο 32 του παρόντος κανονισμού,
και τα άρθρα 22, 23 και 24 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, το 
άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 και το άρθρο 29 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΚΑΑ], 
ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για γη που 
βρίσκεται υπό θερμοκήπια ή υπό σταθερό 
ή κινητό κάλυμμα·

Or. es

Αιτιολόγηση

Στον ορισμό της αρόσιμης γης θα πρέπει να περιλαμβάνονται ρητά οι επιφάνειες που, σύμφωνα 
με το άρθρο 32, αποτελούν "περιοχές οικολογικής εστίασης" και αποσύρονται από την 
παραγωγή.

Τροπολογία 405
Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) ως «αρόσιμη γη» νοούνται η γη που 
καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή 
εκτάσεις διαθέσιμες για φυτική παραγωγή 
αλλά ακαλλιέργητες, 
συμπεριλαμβανομένων εκτάσεων υπό 
καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύμφωνα 

στ) ως «αρόσιμη γη» νοούνται η γη που 
καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή 
εκτάσεις διαθέσιμες για φυτική παραγωγή, 
συμπεριλαμβανομένων των εποχιακών 
λιβαδιών, αλλά ακαλλιέργητες, 
συμπεριλαμβανομένων εκτάσεων υπό 
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με τα άρθρα 22, 23 και 24 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1257/1999, με το άρθρο 39 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και με 
το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] [RDR], ανεξαρτήτως του αν πρόκειται 
για γη υπό θερμοκήπια ή υπό σταθερό ή 
κινητό κάλυμμα·

καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύμφωνα 
με τα άρθρα 22, 23 και 24 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1257/1999, με το άρθρο 39 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και με 
το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] [RDR], ανεξαρτήτως του αν πρόκειται 
για γη υπό θερμοκήπια ή υπό σταθερό ή 
κινητό κάλυμμα·

Or. fr

Τροπολογία 406
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) "αμειψισπορά": καλλιέργεια 
εσοδείας που περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τέσσερις διαφορετικές καλλιέργειες 
μεταξύ των οποίων ένα οσπριοειδές·

Or. en

Τροπολογία 407
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) "αμειψισπορά": καλλιέργεια 
εσοδείας που περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τέσσερις διαφορετικές καλλιέργειες 
μεταξύ των οποίων ένα οσπριοειδές·

Or. en
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Τροπολογία 408
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) ως «μόνιμες καλλιέργειες» νοούνται οι 
μη εναλλασσόμενες καλλιέργειες, εκτός 
από τους μόνιμους βοσκότοπους, οι 
οποίες καταλαμβάνουν τις εκτάσεις για 
περίοδο πέντε ετών ή μεγαλύτερη και 
αποδίδουν επαναλαμβανόμενες 
συγκομιδές, συμπεριλαμβανομένων των 
φυτωρίων, και τα πρεμνοφυή δάση 
βραχυχρόνιας αμειψισποράς·

ζ) «μόνιμες καλλιέργειες»: οι μη 
εναλλασσόμενες καλλιέργειες, εκτός από 
τα μόνιμα λιβάδια, οι οποίες 
καταλαμβάνουν τις εκτάσεις για περίοδο 
πέντε ετών ή μεγαλύτερη και αποδίδουν 
επαναλαμβανόμενες συγκομιδές, 
συμπεριλαμβανομένων των φυτωρίων, των 
οπωροφόρων δένδρων και των δένδρων 
ξηρών καρπών, των ελιών και τα 
πρεμνοφυή δάση βραχυχρόνιας 
αμειψισποράς,

Or. en

Τροπολογία 409
Σπύρος Δανέλλης, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) ως «μόνιμες καλλιέργειες» νοούνται οι 
μη εναλλασσόμενες καλλιέργειες, εκτός 
από τους μόνιμους βοσκότοπους, οι 
οποίες καταλαμβάνουν τις εκτάσεις για 
περίοδο πέντε ετών ή μεγαλύτερη και 
αποδίδουν επαναλαμβανόμενες 
συγκομιδές, συμπεριλαμβανομένων των 
φυτωρίων, και τα πρεμνοφυή δάση 
βραχυχρόνιας αμειψισποράς·

ζ) ως «μόνιμες καλλιέργειες» νοούνται οι 
μη εναλλασσόμενες καλλιέργειες, εκτός 
από τα μόνιμα λιβάδια, οι οποίες 
καταλαμβάνουν τις εκτάσεις για περίοδο 
πέντε ετών ή μεγαλύτερη και αποδίδουν 
επαναλαμβανόμενες συγκομιδές, 
συμπεριλαμβανομένων των φυτωρίων, και 
τα πρεμνοφυή δάση βραχυχρόνιας 
αμειψισποράς·

Or. en
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Τροπολογία 410
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) ως «μόνιμες καλλιέργειες» νοούνται οι 
μη εναλλασσόμενες καλλιέργειες, εκτός 
από τους μόνιμους βοσκότοπους, οι οποίες 
καταλαμβάνουν τις εκτάσεις για περίοδο 
πέντε ετών ή μεγαλύτερη και αποδίδουν 
επαναλαμβανόμενες συγκομιδές, 
συμπεριλαμβανομένων των φυτωρίων, και 
τα πρεμνοφυή δάση βραχυχρόνιας 
αμειψισποράς·

ζ) ως «μόνιμες καλλιέργειες» νοούνται οι 
μη εναλλασσόμενες καλλιέργειες, εκτός 
από τους μόνιμους βοσκότοπους, οι οποίες 
καταλαμβάνουν τις εκτάσεις για περίοδο 
πέντε ετών ή μεγαλύτερη και αποδίδουν 
επαναλαμβανόμενες συγκομιδές, 
συμπεριλαμβανομένων των φυτωρίων·

Or. pt

Τροπολογία 411
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) ως «μόνιμες καλλιέργειες» νοούνται οι 
μη εναλλασσόμενες καλλιέργειες, εκτός 
από τους μόνιμους βοσκότοπους, οι οποίες 
καταλαμβάνουν τις εκτάσεις για περίοδο 
πέντε ετών ή μεγαλύτερη και αποδίδουν 
επαναλαμβανόμενες συγκομιδές, 
συμπεριλαμβανομένων των φυτωρίων, και 
τα πρεμνοφυή δάση βραχυχρόνιας 
αμειψισποράς·

ζ) ως «μόνιμες καλλιέργειες» νοούνται οι 
μη εναλλασσόμενες καλλιέργειες, εκτός 
από τους μόνιμους βοσκότοπους, οι οποίες 
καταλαμβάνουν τις εκτάσεις για περίοδο 
πέντε ετών ή μεγαλύτερη και αποδίδουν 
επαναλαμβανόμενες συγκομιδές, 
συμπεριλαμβανομένων των φυτωρίων, των 
οπωρώνων σε λειμώνες και των 
πρεμνοφυών δασών βραχυχρόνιας 
αμειψισποράς·

Or. de

Τροπολογία 412
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) ως «μόνιμες καλλιέργειες» νοούνται οι 
μη εναλλασσόμενες καλλιέργειες, εκτός 
από τους μόνιμους βοσκότοπους, οι οποίες 
καταλαμβάνουν τις εκτάσεις για περίοδο 
πέντε ετών ή μεγαλύτερη και αποδίδουν 
επαναλαμβανόμενες συγκομιδές, 
συμπεριλαμβανομένων των φυτωρίων, και
τα πρεμνοφυή δάση βραχυχρόνιας 
αμειψισποράς·

ζ) ως «μόνιμες καλλιέργειες» νοούνται οι 
μη εναλλασσόμενες καλλιέργειες, εκτός 
από τους μόνιμους βοσκότοπους, οι οποίες 
καταλαμβάνουν τις εκτάσεις για περίοδο 
πέντε ετών ή μεγαλύτερη και αποδίδουν 
επαναλαμβανόμενες συγκομιδές, 
συμπεριλαμβανομένων των φυτωρίων, τα 
πρεμνοφυή δάση βραχυχρόνιας 
αμειψισποράς και φυτείες λεύκας·

Or. it

Τροπολογία 413
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα·
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος και μόνιμο 
λιβάδι» νοείται η γη που χρησιμοποιείται 
για την ανάπτυξη κτηνοτροφικών φυτών
(σπαρμένα ή αυτοφυή, ποώδη, θαμνώδη 
και/ή δενδρώδη) ή οποιουδήποτε άλλου 
είδους κατάλληλου για βοσκή και δεν έχει 
περιληφθεί στην αμειψισπορά·

Or. fr

Τροπολογία 414
Γεώργιος Παπαστάμκος, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo 
Fidanza, Paolo Bartolozzi
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα·
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος και μόνιμο 
λιβάδι» νοείται η γη που χρησιμοποιείται 
για την ανάπτυξη κτηνοτροφικών φυτών
(σπαρμένα ή αυτοφυή, ποώδη, θαμνώδη 
και/ή δενδρώδη) ή οποιουδήποτε άλλου 
είδους κατάλληλου για βοσκή και δεν έχει 
περιληφθεί στην αμειψισπορά·

Or. fr

Τροπολογία 415
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος ή μόνιμο 
λιβάδι» νοείται η γη που χρησιμοποιείται 
για την ανάπτυξη αγρωστωδών ή άλλων 
ποωδών κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό 
τρόπο (αυτοφυή) ή με καλλιέργεια 
(σπαρμένα) και δεν έχει περιληφθεί στην 
αμειψισπορά· μπορεί να περιλαμβάνει 
άλλα είδη κατάλληλα για βοσκή υπό τον 
όρο ότι επικρατούν τα αγρωστώδη και 
λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

Or. fr

Τροπολογία 416
Agustín Díaz de Mera García Consuegra



AM\907852EL.doc 85/185 PE492.791v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος και 
παραδοσιακός βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων κτηνοτροφικών 
φυτών με φυσικό τρόπο (αυτοφυή) ή με 
καλλιέργεια (σπαρμένα) και δεν έχει 
περιληφθεί στην αμειψισπορά της 
εκμετάλλευσης· μπορεί να περιλαμβάνει 
άλλα είδη ή στοιχεία που είναι σημαντικά 
για τον χαρακτηρισμό της έκτασης ως 
παραδοσιακού βοσκοτόπου, όπως η 
εκμετάλλευση του λειμώνα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αναφέρεται στους μόνιμους βοσκοτόπους και όχι στους θεριζόμενους 
λειμώνες, ώστε να ληφθούν υπόψη τα παραδοσιακά συστήματα βόσκησης, όπως οι λειμώνες 
όπου υπάρχουν και άλλα, μη ποώδη, είδη φυτών και οι οποίοι γίνονται αντικείμενο 
εκμετάλλευσης από την εκτατική κτηνοτροφία.

Τροπολογία 417
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Marielle de Sarnez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί δέκα έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη που 
προσφέρονται για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά· Όπου τα 
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αγρωστώδη και λοιπά ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά παραδοσιακά δεν 
επικρατούν στις εκτάσεις βοσκής, τα 
κράτη μέλη μπορεί να αποφασίσουν να 
περιλάβουν γη που μπορεί να τυγχάνει 
βοσκής και που εγγράφεται σε 
καθιερωμένες τοπικές πρακτικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καλλιεργούμενοι βοσκότοποι εν γένει τυγχάνουν εκ νέου σποράς ανά 8 έως 10 έτη ή και 
ακόμη μακρύτερο χρονικό διάστημα. Ο περιορισμός της περιόδου αμειψισποράς σε πέντε έτη 
θα έχει αποτέλεσμα το πάγωμα μεγάλων εκτάσεων παραγωγικών και καλλιεργούμενων 
βοσκοτόπων. Ο ορισμός του μόνιμου βοσκοτόπου δεν πρέπει να αποκλείεται παραδοσιακά 
λιβάδια υψηλής οικολογικής αξίας όπου δεν επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη φυτά.

Τροπολογία 418
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί δέκα έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

Or. en

Τροπολογία 419
Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί οκτώ έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά· λωρίδες χλόης 
σύμφωνα με γεωργοπεριβαλλοντικά και 
κλιματικά μέτρα όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [...] [RDR] 
αποκλείονται·

Or. en

Τροπολογία 420
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί οκτώ έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

Or. en
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Τροπολογία 421
Phil Prendergast

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα και 
με αποκατάσταση, εάν είναι απαραίτητο) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί οκτώ έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

Or. en

Τροπολογία 422
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

η) ως «μόνιμο λιβάδι» νοείται η γη που 
χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων κτηνοτροφικών 
φυτών η οποία δεν έχει οργωθεί ή σπαρεί 
εκ νέου επί επτά έτη ή μακρύτερο 
διάστημα· θα περιλαμβάνει και άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή· 

Or. en
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Τροπολογία 423
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα)
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα·
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

η) ως «μόνιμο λιβάδι» νοείται η γη που 
χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων κτηνοτροφικών 
φυτών η οποία δεν έχει οργωθεί ή σπαρεί 
εκ νέου επί επτά έτη ή μακρύτερο 
διάστημα· θα περιλαμβάνει και άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή·

Or. en

Τροπολογία 424
Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα)
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων κτηνοτροφικών 
φυτών με φυσικό τρόπο και δεν έχει 
περιληφθεί στην αμειψισπορά της 
εκμετάλλευσης, οργωθεί ή σπαρεί εκ νέου
επί επτά έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει και άλλα είδη ή
χαρακτηριστικά· Τα κράτη μέλη μπορεί 
να αποφασίσουν να περιλάβουν γη που 
μπορεί να τυγχάνει βοσκής και που 
εγγράφεται σε καθιερωμένες τοπικές 
πρακτικές 
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Or. en

Τροπολογία 425
Martin Häusling
on behalf of the Verts/ALE Group

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

η) ως «μόνιμο λιβάδι» νοείται η γη που 
χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων μη ποωδών 
ζωοτροφών (σπαρμένα ή αυτοφυή,
θαμνώδη και/ή δενδρώδη) και η οποία 
δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά και 
δεν έχει οργωθεί ή καλλιεργηθεί εκ νέου 
επί επτά έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή εκτός από τα 
αγρωστώδη και λοιπά ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά·

Or. fr

Τροπολογία 426
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα·
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 

η) ως «μόνιμο λιβάδι» νοείται η γη που 
χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων κτηνοτροφικών 
φυτών με φυσικό τρόπο (αυτοφυή) ή με 
καλλιέργεια (σπαρμένα) και δεν έχει 
περιληφθεί στην αμειψισπορά επί πέντε 
έτη ή μακρύτερο διάστημα·
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ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

Or. fr

Τροπολογία 427
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί τρία έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

Or. en

Τροπολογία 428
Ulrike Rodust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα·
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που καλύπτεται από αγρωστώδη ή άλλα 
φυτά για βόσκηση (αυτοφυή ή 
καλλιεργούμενα), υποβάλλεται σε θερισμό 
και/ή βόσκηση και δεν έχει οργωθεί και 
σπαρθεί εκ νέου επί πέντε έτη ή 
μακρύτερο διάστημα. Στους μόνιμους 
βοσκότοπους μπορούν να ενταχθούν 
χαρακτηριστικά τοπίου που ορίζονται 
από τα κράτη μέλη, εφόσον η σχετική 
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ποώδη κτηνοτροφικά φυτά· έκταση διαθέτει χωριστό κωδικό χρήσης 
για εκτατικό βοσκότοπο ή αποτελείται 
κατά τουλάχιστον 50% από έκταση για 
βόσκηση και/ή θερισμό·

Or. de

Τροπολογία 429
Σπύρος Δανέλλης, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα)
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

η) ως «μόνιμο λιβάδι» νοείται η γη που 
χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων κτηνοτροφικών 
φυτών, περιλαμβανομένων των ξυλωδών 
ειδών, η οποία δεν έχει οργωθεί ή σπαρεί 
εκ νέου επί επτά έτη ή μακρύτερο 
διάστημα· θα περιλαμβάνει και άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή·

Or. en

Τροπολογία 430
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα·

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος και λειμώνας» 
νοείται η γη που χρησιμοποιείται για την 
ανάπτυξη αγρωστωδών ή άλλων 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά
επί πέντε έτη τουλάχιστον· μπορεί να 



AM\907852EL.doc 93/185 PE492.791v01-00

EL

μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

περιλαμβάνει άλλα είδη ή στοιχεία 
σημαντικά για τον χαρακτηρισμό της γης 
ως λειμώνα·

Or. it

Τροπολογία 431
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα)
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα·
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

η) «μόνιμος λειμώνας και βοσκότοπος» 
για την ανάπτυξη αγρωστωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα)
που δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά
της εκμετάλλευσης επί πέντε έτη
τουλάχιστον· μπορεί να περιλαμβάνει 
άλλα είδη ή στοιχεία σημαντικά για τον 
χαρακτηρισμό της γης ως λειμώνα·

Or. it

Τροπολογία 432
Phil Bennion

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· 

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα,
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μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

εξαιρουμένης της περίπτωσης γης που 
έχει μετατραπεί σε βοσκότοπο ως μέρος 
πιστοποιημένης περιβαλλοντικής 
ενέργειας ή φιλοπεριβαλλοντικού μέτρου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιλογές φιλοπεριβαλλοντικής πρακτικής που περιλαμβάνουν την κάλυψη αρόσιμης γης με χλόη 
θα φέρουν άλλως απώλεια του χαρακτηρισμού αρόσιμη γη μετά την παρέλευση 5 ετών και ο 
καλλιεργητής θα πρέπει να παράσχει νέες επιλογές φιλοπεριβαλλοντικής πρακτικής επί άλλης 
εκτάσεως, καθόσον τα φιλοπεριβαλλοντικά μέτρα εφαρμόζονται μόνον σε αρόσιμη γη. 
Πρόκειται περί προοδευτικής διεργασίας, εάν γίνεται χρήση της παραγωγής χορτονομής στα 
περιβαλλοντικά συστήματα·ή της έκτασης οικολογικής εστίασης, η οποία τελικώς φέρει την εκ 
νέου ταξινόμηση γης ως μονίμου βοσκοτόπου.

Τροπολογία 433
Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

η) ως «μόνιμο λιβάδι» νοείται η γη που 
χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων κτηνοτροφικών 
φυτών με φυσικό τρόπο (αυτοφυή) ή με 
καλλιέργεια (σπαρμένα) και δεν έχει 
περιληφθεί στην αμειψισπορά επί πέντε 
έτη ή μακρύτερο διάστημα· μπορεί να 
περιλαμβάνει άλλα είδη που προσφέρονται
για βοσκή υπό τον όρο ότι επικρατούν τα 
αγρωστώδη και λοιπά κτηνοτροφικά φυτά·
Όπου τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά παραδοσιακά δεν 
επικρατούν στις εκτάσεις βοσκής, τα 
κράτη μέλη μπορεί να αποφασίσουν να 
περιλάβουν γη που μπορεί να τυγχάνει 
βοσκής και που εγγράφεται σε 
καθιερωμένες τοπικές πρακτικές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιτρέπει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία για να έχουν οι βοσκότοποι διάφορα 
χαρακτηριστικά, το οποίο είναι απαραίτητο όταν στην πραγματικότητα οι  βοσκότοποι είναι 
πολύ διαφορετικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 434
Diane Dodds, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη που 
προσφέρονται για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
κτηνοτροφικά φυτά· Όπου τα αγρωστώδη 
και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά 
παραδοσιακά δεν επικρατούν στις 
εκτάσεις βοσκής, τα κράτη μέλη μπορεί 
να αποφασίσουν να περιλάβουν γη που 
μπορεί να τυγχάνει βοσκής και που 
εγγράφεται σε καθιερωμένες τοπικές 
πρακτικές.

Or. en

Τροπολογία 435
James Nicholson, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
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που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη υπό τον 
όρο ότι επικρατούν τα αγρωστώδη και 
λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά· Όπου τα 
αγρωστώδη και λοιπά ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά παραδοσιακά δεν 
επικρατούν στις εκτάσεις βοσκής, τα 
κράτη μέλη μπορεί να αποφασίσουν να 
περιλάβουν γη που μπορεί να τυγχάνει 
βοσκής και που εγγράφεται σε 
καθιερωμένες τοπικές πρακτικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε μερικές περιοχές μπορεί να τυγχάνει βοσκής η ερείκη·και τούτο εγγράφεται στις 
καθιερωμένες τοπικές πρακτικές.  Αυτή η γη πρέπει να εγγράφεται στον ορισμό του μονίμου 
βοσκοτόπου.

Τροπολογία 436
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη υπό τον 
όρο ότι επικρατούν τα αγρωστώδη και 
λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά. Όπου τα 
αγρωστώδη και λοιπά ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά παραδοσιακά δεν 
επικρατούν στις εκτάσεις βοσκής, τα 
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κράτη μέλη μπορεί να αποφασίσουν να 
περιλάβουν γη που μπορεί να τυγχάνει 
βοσκής και που εγγράφεται σε 
καθιερωμένες τοπικές πρακτικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να περιλαμβάνουν εκτάσεις όπου παρατηρούνται σε 
περιορισμένο βαθμό αλλά διάσπαρτα ζιζάνια, όπως είναι διάφορα είδη αγκαθιών, διότι το να 
μην επιτρέπεται μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό πολλών άλλως επιλέξιμων εκτάσεων. Πέραν 
τούτου πρέπει να είναι δυνατό να λαμβάνουν τα κράτη μέλη υπόψη τις καθιερωμένες πρακτικές 
όσον αφορά τη φύση των μονίμων βοσκοτόπων.

Τροπολογία 437
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών ή ξυλωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά· Όπου τα 
αγρωστώδη και λοιπά ποώδη ή ξυλώδη 
κτηνοτροφικά φυτά παραδοσιακά δεν 
επικρατούν στις εκτάσεις βοσκής, τα 
κράτη μέλη μπορεί να αποφασίσουν να 
περιλάβουν γη που μπορεί να τυγχάνει 
βοσκής και που εγγράφεται σε 
καθιερωμένες τοπικές πρακτικές.

Or. en
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Τροπολογία 438
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα·
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος και μόνιμα 
λιβάδια» νοείται η γη που χρησιμοποιείται 
για την ανάπτυξη αγρωστωδών ή άλλων 
ποωδών κτηνοτροφικών φυτών (σπαρμένα 
ή αυτοφυή, ποώδη, θαμνώδη και/ή 
δενδρώδη) κατάλληλων για βοσκή και δεν 
έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά επί 
πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· οι 
επιφάνειες αυτές μπορούν να αφορούν 
ελάχιστα παραγωγικές περιοχές, όπως 
είναι οι κτηνοτροφικές περιοχές, οι 
χερσότοποι, οι θαμνότοποι, οι θερινοί και 
ορεινοί βοσκότοποι.

Or. fr

Τροπολογία 439
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

η) ως «μόνιμο λιβάδι» νοείται η γη που 
χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων κτηνοτροφικών 
φυτών με φυσικό τρόπο (αυτοφυή) ή με 
καλλιέργεια (σπαρμένα) και δεν έχει 
περιληφθεί στην αμειψισπορά επί πέντε 
έτη ή μακρύτερο διάστημα· μπορεί να 
περιλαμβάνει άλλα είδη κατάλληλα για 
βοσκή ή στοιχεία σημαντικά για τον 
χαρακτηρισμό της γης ως μονίμου 
λιβαδιού. Τα κράτη μέλη ή οι περιφέρειες 
μπορεί να αποφασίζουν να επιτρέπουν 
καλλιέργειες μακράς εναλλαγής σε 
διαστήματα 5 ετών ή μακρύτερα, οσάκις 
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αυτές οι παραδοσιακές πρακτικές 
ωφελούν το περιβάλλον

Or. en

Τροπολογία 440
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλες εκτάσεις 
κατάλληλες για βόσκηση, υπό τον όρο ότι 
έχουν παραδοσιακά χρησιμοποιηθεί ως 
βοσκότοποι, ακόμη και αν δεν επικρατούν 
εκεί τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά·

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος ορισμός θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα σε σχέση με ορισμένα 
μεσογειακά οικοσυστήματα που είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για βόσκηση, όπως τα λιβάδια με 
πουρναριές, που είναι κατάλληλες για την εκτροφή ζώων, ή άλλες εκτάσεις όπως οι ορεινοί 
λειμώνες, γεγονός που κάνει αναγκαία τη διεύρυνση του ορισμού και σε εκτάσεις που 
αποδεδειγμένα είναι κατάλληλες για βόσκηση, αφού έχουν παραδοσιακά χρησιμοποιηθεί για τον 
σκοπό αυτόν, ακόμα και αν δεν επικρατούν εκεί τα ποώδη φυτά.

Τροπολογία 441
James Nicholson, Julie Girling, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και είτε δεν έχει περιληφθεί στην 
αμειψισπορά επί πέντε έτη ή μακρύτερο 
διάστημα είτε έχει τύχει εκ νέου σποράς 
με παρόμοια ή την ίδια χορτονομή ή 
κτηνοτροφικό φυτό για χρονικό διάστημα 
πέντε ετών ή μακρύτερο. μπορεί να 
περιλαμβάνει άλλα είδη κατάλληλα για 
βοσκή υπό τον όρο ότι επικρατούν τα 
αγρωστώδη και λοιπά ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά, περιλαμβανομένης 
για παράδειγμα της ερείκης·

Or. en

Τροπολογία 442
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και είτε δεν έχει περιληφθεί στην 
αμειψισπορά επί πέντε έτη ή μακρύτερο 
διάστημα είτε έχει τύχει εκ νέου σποράς 
με παρόμοια ή την ίδια χορτονομή ή 
κτηνοτροφικό φυτό για χρονικό διάστημα 
πέντε ετών ή μακρύτερο. μπορεί να 
περιλαμβάνει άλλα είδη κατάλληλα για 
βοσκή υπό τον όρο ότι επικρατούν τα 
αγρωστώδη και λοιπά ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά, μεταξύ αυτών, για 
παράδειγμα, η ερείκη·
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Or. en

Τροπολογία 443
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη που 
μπορούν να βοσκηθούν, υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος ορισμός θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα σε σχέση με ορισμένα 
μεσογειακά οικοσυστήματα που είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για βόσκηση, όπως τα λιβάδια με 
πουρναριές, που είναι κατάλληλες για την εκτροφή ζώων, ή άλλες εκτάσεις όπως οι ορεινοί 
λειμώνες. Με την τροπολογία διευρύνεται ο ορισμός, ώστε να περιλάβει και άλλα φυτικά είδη τα 
οποία, χωρίς να είναι οπωσδήποτε κατάλληλα για βοσκή, συμβάλλουν στην εκτροφή των ζώων.

Τροπολογία 444
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
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και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη που θα 
μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως βοσκή,
υπό τον όρο ότι επικρατούν τα αγρωστώδη 
και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

Or. es

Αιτιολόγηση

Ενσωματώνονται στον ορισμό οικοσυστήματα που είναι κατάλληλα για βόσκηση, όπως τα 
ορεινά λιβάδια.  Η πρόταση της Επιτροπής τα αποκλείει.

Τροπολογία 445
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα, 
περιλαμβανομένων των εκτάσεων που 
έχουν οργωθεί και στις οποίες έχει 
αποκατασταθεί η χορτονομή και 
αποκλειομένων των εκτάσεων με 
περιορισμούς καλλιέργειας λόγω της 
υλοποίησης του Natura 2000, της οδηγίας 
πλαισίου για τα ύδατα και της οδηγίας για 
τη νιτρορύπανση  μπορεί να περιλαμβάνει 
και άλλα είδη που δεν είναι κατάλληλα για 
βοσκή υπό τον όρο ότι επικρατούν τα 
αγρωστώδη και λοιπά ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιτρέπεται να προβαίνει κανείς σε όργωμα και αποκατάσταση των μονίμων 
βοσκοτόπων για να διατηρείται υψηλό επίπεδο παραγωγής ζωοτροφής από τη γη.

Τροπολογία 446
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη που 
προσφέρονται για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
κτηνοτροφικά φυτά· Οι ζώνες χλόης που 
άπτονται γεωργο-περιβαλλοντικών 
μέτρων όπως εκείνα του κανονισμού (ΕΕ) 
Αριθ.[…] [RDR] εξαιρούνται.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βάσει των ισχυουσών διατάξεων, μια ζώνη χλόης που παραμένει επί τόπου καθίσταται μόνιμος 
βοσκότοπος μετά από 5 χρόνια. Αυτό πρέπει να αποφευχθεί.

Τροπολογία 447
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) ως "οικολογική υποδομή" νοούνται: 
στοιχεία του τοπίου, της αγροτο-
δασοκομίας, της βιοποικιλότητας, της 
διαχείρισης υδάτων και εδάφους, των 
βιοτόπων κλπ. που σταθεροποιούν και 
ενισχύουν τις αγροτο-οικολογικές 
πρακτικές καλλιέργειας και το σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αυξηθεί η λειτουργική βιοποικιλότητα και συνεπώς η λειτουργία του αγροτο-
οικοσυστήματος/η παροχή δημοσίου αγαθού. Στοιχεία του τοπίου (φράκτες από φυτά, χαντάκια, 
υγρότοποι και άλλα ημιφυσικά τμήματα των φυσικών ενδιαιτημάτων, κλπ.) θα περιλαμβάνονται 
με ζώνες ανάσχεσης για να δημιουργούνται αγροτο-οικολογικές υποδομές (ταμιευτήρες 
φυσικών ενδιαιτημάτων για επικονιαστές και θηρευτές επιβλαβών οργανισμών, καλλιέργεια 
ειδών διαχείρισης αγροτοοικοσυστήματος για τη συγκέντρωση της περίσσειας απορροών για να 
προστατεύονται οι υδάτινες οδοί και να προάγεται η ανατροφοδότηση των υπογείων υδάτων, 
προστασία από διάβρωση του εδάφους, ή ρύθμιση της ισορροπίας των υδάτων και των 
θρεπτικών ουσιών).

Τροπολογία 448
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) ως "αγροτο-οικολογική υποδομή" 
νοούνται: στοιχεία του τοπίου, μεταξύ 
των οποίων φράκτες από φυτά, μικρές 
λίμνες, αναβαθμίδες και ενδιάμεσες 
ζώνες, της αγροτο-δασοκομίας, της 
βιοποικιλότητας, της διαχείρισης υδάτων 
και εδάφους, των βιοτόπων κλπ. που 
σταθεροποιούν και ενισχύουν τις αγροτο-
οικολογικές πρακτικές καλλιέργειας και 
το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης·

Or. en
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Τροπολογία 449
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) ως "αγροί υψηλής φυσικής αξίας" 
νοούνται: εκτάσεις με ειδικά υψηλή 
ποικιλότητα ειδών και φυσικών 
ενδιαιτημάτων, χαμηλής έντασης 
πρακτικές γεωργικής δραστηριότητας 
και υψηλό ποσοστό φυσικής βλάστησης·

Or. en

Τροπολογία 450
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) ως «γεωργία υψηλής φυσικής αξίας» 
νοούνται: τα γεωργικά συστήματα που 
περιλαμβάνουν γεωργικές 
δραστηριότητες και αγρούς που, λόγω 
των χαρακτηριστικών τους, μπορεί να 
αναμένεται ότι θα στηρίξουν υψηλά 
επίπεδα βιοποικιλότητας ή ειδών και 
ενδιαιτημάτων που παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον από άποψη διατήρησης. Τα 
συστήματα αυτά χαρακτηρίζονται από 
χαμηλής έντασης γεωργική 
δραστηριότητα και υψηλό ποσοστό 
φυσικής ή ημιφυσικής βλάστησης. 
Μπορεί να χαρακτηρίζονται επίσης από 
υψηλή ποικιλότητα κάλυψης της γης.

Or. en
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Τροπολογία 451
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) ως «γεωργία υψηλής φυσικής αξίας» 
νοούνται τα γεωργικά συστήματα που 
περιλαμβάνουν γεωργικές 
δραστηριότητες και αγρούς οι οποίοι, 
λόγω των χαρακτηριστικών τους, μπορεί 
να αναμένεται ότι θα στηρίξουν υψηλά 
επίπεδα βιοποικιλότητας ή ειδών και 
ενδιαιτημάτων που παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον από άποψη διατήρησης. Τα 
συστήματα αυτά χαρακτηρίζονται από 
χαμηλής έντασης γεωργική 
δραστηριότητα και υψηλό ποσοστό 
φυσικής ή ημιφυσικής βλάστησης. 
Μπορεί να χαρακτηρίζονται επίσης από 
υψηλή ποικιλότητα κάλυψης της γης.

Or. en

Τροπολογία 452
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η α) ως «αγροτικό σύστημα υψηλής 
φυσικής αξίας» νοείται μια περιοχή όπου 
η γεωργία υποστηρίζει ή σχετίζεται με 
μια μεγάλη ποικιλία ειδών και οικοτόπων, 
ή με την παρουσία ειδών των οποίων η 
διατήρηση είναι προβληματική·"

Or. es
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Τροπολογία 453
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η α) ως «αγροτικό σύστημα υψηλής 
φυσικής αξίας» νοείται μια περιοχή, 
κυρίως της Ευρώπης,  όπου η γεωργία 
υποστηρίζει ή σχετίζεται με μια μεγάλη 
ποικιλία ειδών και οικοτόπων, ή με την 
παρουσία ειδών των οποίων η διατήρηση 
είναι προβληματική·

Or. es

Τροπολογία 454
Ivari Padar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) ως ´παραδοσιακός λειμώνας και 
λιβάδι` νοείται: γη που παραδοσιακά 
χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων κτηνοτροφικών 
φυτών η οποία δεν έχει καλλιεργηθεί ή 
σπαρεί επί επτά έτη ή μακρύτερο 
διάστημα και περιλαμβάνει όλα τα είδη 
που μπορούν να αποτελέσουν βοσκή ή 
συγκομιδή για ζωοτροφή·

Or. en

Τροπολογία 455
Martin Häusling
on behalf of the Verts/ALE Group

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) ως «αγρωστώδη ή άλλα ποώδη
κτηνοτροφικά φυτά» νοούνται όλα τα 
ποώδη φυτά που παραδοσιακά 
απαντώνται στους φυσικούς βοσκότοπους 
ή συνήθως περιλαμβάνονται στα μείγματα 
σπόρων προς σπορά βοσκότοπων ή 
λιβαδιών στο κράτος μέλος (είτε 
χρησιμοποιούνται για τη βοσκή ζώων είτε 
όχι)·

θ) ως «αγρωστώδεις και άλλες 
ζωοτροφές» νοούνται όλες οι ζωοτροφές, 
ποώδεις, καρποφόρες ή ξυλώδεις που 
αποτελούν διατροφική πηγή και 
απαντώνται και παραδοσιακά 
αξιοποιούνται στους ημιφυσικούς
βοσκότοπους ή συνήθως περιλαμβάνονται 
στα μείγματα σπόρων προς σπορά 
βοσκότοπων ή λιβαδιών στο κράτος μέλος 
(είτε χρησιμοποιούνται για τη βοσκή ζώων 
είτε όχι)

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός επιτρέπει να ληφθούν υπόψη εκτεταμένοι τόποι βοσκής, στους οποίους 
χρησιμοποιείται μεγάλη ποικιλία κτηνοτροφικών φυτών με τα οποία τρέφονται αγελάδες και 
αιγοπρόβατα.  Ο ορισμός καλύπτει επίσης τους τύπους βλάστησης που χρησιμοποιούνται για την 
εκτροφή ζώων και που βρίσκονται σε διάφορες ζώνες βλάστησης από τις Μεσογειακές ακτές 
μέχρι την βόρεια Ευρώπη. Τα εν λόγω εδάφη βλάστησης οφείλουν συνεπώς να θεωρηθούν 
επιλέξιμα μολονότι περιέχουν θάμνους, χαμόδεντρα  και δέντρα.

Τροπολογία 456
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) ως «αγρωστώδη ή άλλα ποώδη
κτηνοτροφικά φυτά» νοούνται όλα τα 
ποώδη φυτά που παραδοσιακά απαντώνται 
στους φυσικούς βοσκότοπους ή συνήθως 
περιλαμβάνονται στα μείγματα σπόρων 
προς σπορά βοσκότοπων ή λιβαδιών στο 
κράτος μέλος (είτε χρησιμοποιούνται για 
τη βοσκή ζώων είτε όχι)·

θ) ως «αγρωστώδη ή άλλα κτηνοτροφικά 
φυτά» νοούνται όλα τα φυτά που 
παραδοσιακά απαντώνται σε επιφάνειες με 
φυσική βλάστηση προς βόσκηση ή 
συνήθως περιλαμβάνονται στα μείγματα 
σπόρων προς σπορά βοσκότοπων ή 
λιβαδιών στο κράτος μέλος (είτε 
χρησιμοποιούνται για τη βοσκή ζώων είτε 
όχι)·

Or. fr
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Τροπολογία 457
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) ως «αγρωστώδη ή άλλα ποώδη
κτηνοτροφικά φυτά» νοούνται όλα τα 
ποώδη φυτά που παραδοσιακά απαντώνται 
στους φυσικούς βοσκότοπους ή συνήθως 
περιλαμβάνονται στα μείγματα σπόρων 
προς σπορά βοσκότοπων ή λιβαδιών στο 
κράτος μέλος (είτε χρησιμοποιούνται για 
τη βοσκή ζώων είτε όχι)·

θ) ως «αγρωστώδη ή άλλα κτηνοτροφικά
φυτά» νοούνται όλα τα φυτά που 
παραδοσιακά απαντώνται σε επιφάνειες με 
φυσική βλάστηση προς βόσκηση ή 
συνήθως περιλαμβάνονται στα μείγματα 
σπόρων προς σπορά βοσκότοπων ή 
λιβαδιών στο κράτος μέλος (είτε 
χρησιμοποιούνται για τη βοσκή ζώων είτε 
όχι)·;

Or. fr

Τροπολογία 458
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) ως «αγρωστώδη ή άλλα ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά» νοούνται όλα τα 
ποώδη φυτά που παραδοσιακά απαντώνται 
στους φυσικούς βοσκότοπους ή συνήθως 
περιλαμβάνονται στα μείγματα σπόρων 
προς σπορά βοσκότοπων ή λιβαδιών στο 
κράτος μέλος (είτε χρησιμοποιούνται για 
τη βοσκή ζώων είτε όχι)·

θ) ως «αγρωστώδη ή άλλα ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά» νοούνται όλα τα 
ποώδη φυτά που παραδοσιακά απαντώνται 
σε επιφάνειες με φυσική βλάστηση προς 
βόσκηση ή συνήθως περιλαμβάνονται στα 
μείγματα σπόρων προς σπορά βοσκότοπων 
ή λιβαδιών στο κράτος μέλος (είτε 
χρησιμοποιούνται για τη βοσκή ζώων είτε 
όχι)·

Or. fr

Τροπολογία 459
Jens Rohde
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) ως «αγρωστώδη ή άλλα ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά» νοούνται όλα τα 
ποώδη φυτά που παραδοσιακά απαντώνται 
στους φυσικούς βοσκότοπους ή συνήθως 
περιλαμβάνονται στα μείγματα σπόρων 
προς σπορά βοσκότοπων ή λιβαδιών στο 
κράτος μέλος (είτε χρησιμοποιούνται για 
τη βοσκή ζώων είτε όχι)·

θ) ως «αγρωστώδη ή άλλα ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά» νοούνται: όλα τα 
φυτά που τρώγονται από ζώα βοσκής και
παραδοσιακά απαντούν στους φυσικούς 
βοσκότοπους ή συνήθως περιλαμβάνονται 
στα μείγματα σπόρων προς σπορά 
βοσκοτόπων ή λιβαδιών στο κράτος μέλος 
(είτε χρησιμοποιούνται για τη βοσκή ζώων 
είτε όχι).

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα φυτά που είναι κατάλληλα για βοσκή πρέπει να εντάσσονται φυσικά στους μόνιμους 
λειμώνες.

Τροπολογία 460
Ulrike Rodust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) ως «αγρωστώδη ή άλλα ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά» νοούνται όλα τα 
ποώδη φυτά που παραδοσιακά απαντώνται 
στους φυσικούς βοσκότοπους ή συνήθως 
περιλαμβάνονται στα μείγματα σπόρων 
προς σπορά βοσκότοπων ή λιβαδιών στο 
κράτος μέλος (είτε χρησιμοποιούνται για 
τη βοσκή ζώων είτε όχι)·

θ) ως «αγρωστώδη ή άλλα ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά» νοούνται όλα τα 
ποώδη φυτά που παραδοσιακά απαντώνται 
στους φυσικούς βοσκότοπους ή συνήθως 
περιλαμβάνονται στα μείγματα σπόρων 
προς σπορά βοσκότοπων ή λιβαδιών στο 
κράτος μέλος (είτε χρησιμοποιούνται για 
τη βοσκή ζώων είτε όχι)· Στην κατηγορία 
αυτή περιλαμβάνονται επίσης νανώδεις 
θάμνοι, καλαμιές, βούρλα, βούτομα και 
άλλα φυτά που δεν χρησιμοποιούνται ή 
χρησιμοποιούνται μόνο περιορισμένα ως 
ζωοτροφή·

Or. de
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Τροπολογία 461
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ α) ως "ακαλλιέργητη γη" νοούνται: 
όλες οι εκτάσεις που δεν τυγχάνουν 
γεωργικής διαχείρισης χωρίς όμως να 
περιλαμβάνονται οι μόνιμοι λειμώνες, τα 
λιβάδια ή γη επί της οποίας δεν ασκείται 
προσωρινά δραστηριότητα παραγωγής

Or. en

Τροπολογία 462
Phil Prendergast

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. ως "ακαλλιέργητη γη" νοούνται: 
όλες οι εκτάσεις που δεν τυγχάνουν 
γεωργικής διαχείρισης χωρίς όμως να 
περιλαμβάνονται οι μόνιμοι λειμώνες, τα 
λιβάδια ή γη επί της οποίας δεν ασκείται 
προσωρινά δραστηριότητα παραγωγής

Or. en

Τροπολογία 463
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ α) ως 'ημιφυσική και ακαλλιέργητη γη' 
νοείται:  γη {στην οποία παρέχεται 
προστασία δυνάμει} της οδηγίας για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων 
στο περιβάλλον (ΕΠΕ) (85/337/ΕΟΚ)

Or. en

Τροπολογία 464
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) ως «φυτώρια» νοούνται οι ακόλουθες 
εκτάσεις με νεαρά ξυλώδη φυτά που 
καλλιεργούνται στο ύπαιθρο με σκοπό τη 
μεταφύτευση:

ι) ως «φυτώρια» νοούνται οι ακόλουθες 
εκτάσεις με νεαρά ξυλώδη ή ποώδη φυτά 
που καλλιεργούνται στο ύπαιθρο με σκοπό 
τη μεταφύτευση:

Or. es

Τροπολογία 465
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) ως «οπωρώνες λειμώνων» νοούνται 
εκτάσεις που καλύπτονται από 
οπωροφόρα και διαθέτουν οικολογική και 
πολιτιστική σημασία·

Or. de
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Τροπολογία 466
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) ως «πρεμνοφυή δάση βραχυχρόνιας 
αμειψισποράς» νοούνται οι εκτάσεις που 
έχουν φυτευτεί με είδη δέντρων του 
κωδικού ΣΟ 06029041 που πρέπει να 
καθοριστούν από τα κράτη μέλη και που 
συνίστανται σε ξυλώδεις, πολυετείς 
καλλιέργειες, τα ριζώματα ή οι 
παραφυάδες των οποίων παραμένουν στο 
έδαφος μετά τη συγκομιδή, και τα οποία 
αναπτύσσουν νέους βλαστούς την 
επόμενη περίοδο και με μέγιστο κύκλο 
συγκομιδής που καθορίζεται από τα 
κράτη μέλη.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 467
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) ως «πρεμνοφυή δάση μικρού 
περίτροπου χρόνου» νοούνται εκτάσεις 
που είναι φυτεμένες με είδη δέντρων του 
κωδικού ΣΟ 06 02 9041 καθοριζόμενα από 
τα κράτη μέλη και αποτελούνται από 
ξυλώδεις πολυετείς καλλιέργειες, με 
έρριζα υποκείμενα ή παραφυάδες που 
παραμένουν στο έδαφος μετά τη 
συγκομιδή και αναπτύσσουν νέους 
βλαστούς την επόμενη περίοδο και με 
μέγιστο κύκλο συγκομιδής που 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. es
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Τροπολογία 468
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) ως «πρεμνοφυή δάση μικρού 
περίτροπου χρόνου» νοούνται εκτάσεις 
που είναι φυτεμένες με είδη δέντρων του 
κωδικού ΣΟ 06 02 9041 καθοριζόμενα από 
τα κράτη μέλη και αποτελούνται από 
ξυλώδεις πολυετείς καλλιέργειες, με 
έρριζα υποκείμενα ή παραφυάδες που 
παραμένουν στο έδαφος μετά τη 
συγκομιδή και αναπτύσσουν νέους 
βλαστούς την επόμενη περίοδο και με 
μέγιστο κύκλο συγκομιδής που 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. es

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 469
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) ως «πρεμνοφυή δάση μικρού 
περίτροπου χρόνου» νοούνται εκτάσεις 
που είναι φυτεμένες με είδη δέντρων του 
κωδικού ΣΟ 06 02 9041 καθοριζόμενα από 
τα κράτη μέλη και αποτελούνται από 
ξυλώδεις πολυετείς καλλιέργειες, με έρριζα 
υποκείμενα ή παραφυάδες που 
παραμένουν στο έδαφος μετά τη 

ια) ως «πρεμνοφυή δάση μικρού 
περίτροπου χρόνου» νοούνται τα είδη 
δέντρων του κωδικού ΣΟ 06 02 9041 
καθοριζόμενα από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών και αποτελούνται από 
ξυλώδεις αειθαλείς καλλιέργειες, με έρριζα 
υποκείμενα ή παραφυάδες που 
παραμένουν στο έδαφος μετά τη 
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συγκομιδή και αναπτύσσουν νέους 
βλαστούς την επόμενη περίοδο και με 
μέγιστο κύκλο συγκομιδής που 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

συγκομιδή και αναπτύσσουν νέους 
βλαστούς την επόμενη περίοδο και με 
μέγιστο κύκλο συγκομιδής που 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη·

Or. es

Τροπολογία 470
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) ως «φυτείες λεύκης» νοούνται οι 
εκτάσεις που έχουν φυτευτεί με είδη 
δέντρων του είδους Populus spp. με 
μέγιστο κύκλο συγκομιδής δέκα πέντε 
ετών.

Or. it

Τροπολογία 471
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια α) ως "πολυετείς καλλιέργειες" 
νοούνται: οι μη εναλλασσόμενες 
καλλιέργειες πλην των μονίμων 
βοσκοτόπων και οι μόνιμες καλλιέργειες 
οι οποίες καταλαμβάνουν τις εκτάσεις για 
περίοδο πέντε ετών ή μικρότερο 
διάστημα και αποδίδουν 
επαναλαμβανόμενες συγκομιδές

Or. en
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Τροπολογία 472
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια α) ως "πολυετείς καλλιέργειες" 
νοούνται: οι μη εναλλασσόμενες 
καλλιέργειες πλην των μονίμων 
βοσκοτόπων και οι μόνιμες καλλιέργειες 
οι οποίες καταλαμβάνουν τις εκτάσεις για 
περίοδο πέντε ετών ή μικρότερο 
διάστημα και αποδίδουν 
επαναλαμβανόμενες συγκομιδές

Or. en

Τροπολογία 473
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) ως «αρόσιμη ή καλλιεργήσιμη γη» 
νοείται το σύνολο των αγροτικών 
εκτάσεων που περιλαμβάνονται στις 
υποκατηγορίες του κεφαλαίου ΙΙ του 
παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1166/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Νοεμβρίου 2008.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται ο ορισμός της "αρόσιμης γης" ώστε να γίνει σαφές ότι στον ορισμό αυτόν δεν 
περιλαμβάνονται οι μόνιμες καλλιέργειες. Η ισπανική μετάφραση του όρου "arable land" στο 
άρθρο 29, παράγραφος 1 της πρότασης κανονισμού για τις άμεσες πληρωμές είναι επίσης 
λανθασμένη.
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Τροπολογία 474
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια α) ως "νεοεισερχόμενος" νοείται: 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα 
φυσικών ή νομικών προσώπων, 
ανεξαρτήτως της νομικής ιδιότητας που 
αποδίδει η νομοθεσία του κράτους μέλους 
στην ομάδα και τα μέλη της, του οποίου η 
γεωργική δραστηριότητα ευρίσκεται 
εντός της επικρατείας της Ένωσης, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 52 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το οποίο 
μόλις αρχίζει γεωργική δραστηριότητα 
μόνο ή σε συνεργασία με άλλους 
γεωργούς ή νεοεισερχομένους όπως 
ορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, 
στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 475
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) ως «φροντίδα της γης» νοείται το 
σύνολο των νομικών στρατηγικών ή 
τεχνικών μέσα από τις οποίες συνδέονται 
οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες της γης με τη 
διατήρηση και τη χρήση των φυσικών, 
πολιτιστικών και σχετικών με το τοπίο 
αξιών και πόρων της·

Or. es
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Τροπολογία 476
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) ως «περιβαλλοντικά δημόσια 
αγαθά» νοούνται τα περιβαλλοντικά 
αγαθά των οικοσυστημάτων που 
εξασφαλίζουν τη λειτουργία των
οικοσυστημάτων αυτών και είναι 
σημαντικά για την ευημερία των 
ανθρώπων και των ανθρώπινων 
κοινωνιών.

Or. es

Τροπολογία 477
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) ως «περιβαλλοντικές δημόσιες 
υπηρεσίες» νοούνται οι περιβαλλοντικές 
υπηρεσίες των οικοσυστημάτων που 
εξασφαλίζουν τη λειτουργία των 
οικοσυστημάτων αυτών και είναι 
σημαντικά για την ευημερία των 
ανθρώπων και των ανθρώπινων 
κοινωνιών.

Or. es

Τροπολογία 478
Willy Meyer
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 55 της Συνθήκης 
με σκοπό:

διαγράφεται

α) τη θέσπιση πρόσθετων ορισμών 
σχετικά με την πρόσβαση στη στήριξη 
βάσει του παρόντος κανονισμού·
β) τον καθορισμό του πλαισίου εντός του 
οποίου τα κράτη μέλη καθορίζουν τις 
ελάχιστες δραστηριότητες που πρόκειται 
να ασκούνται σε περιοχές εκ φύσεως 
κατάλληλες για βοσκή ή καλλιέργεια·
γ) τη θέσπιση των κριτηρίων που πρέπει 
να πληρούν οι γεωργοί, ώστε να 
θεωρείται ότι έχουν τηρήσει την 
υποχρέωση της διατήρησης της 
γεωργικής έκτασης σε κατάσταση 
κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
γ).
δ) τη θέσπιση των κριτηρίων 
προσδιορισμού της επικράτησης 
αγρωστωδών και λοιπών ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών για τους σκοπούς 
της παραγράφου 1 στοιχείο η).

Or. es

Τροπολογία 479
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη θέσπιση πρόσθετων ορισμών 
σχετικά με την πρόσβαση στη στήριξη 
βάσει του παρόντος κανονισμού·

διαγράφεται
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Or. es

Τροπολογία 480
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη θέσπιση πρόσθετων ορισμών 
σχετικά με την πρόσβαση στη στήριξη 
βάσει του παρόντος κανονισμού·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 481
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον καθορισμό του πλαισίου εντός του 
οποίου τα κράτη μέλη καθορίζουν τις 
ελάχιστες δραστηριότητες που πρόκειται 
να ασκούνται σε περιοχές εκ φύσεως 
κατάλληλες για βοσκή ή καλλιέργεια·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 482
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον καθορισμό του πλαισίου εντός του διαγράφεται
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οποίου τα κράτη μέλη καθορίζουν τις 
ελάχιστες δραστηριότητες που πρόκειται 
να ασκούνται σε περιοχές εκ φύσεως 
κατάλληλες για βοσκή ή καλλιέργεια·

Or. es

Τροπολογία 483
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον καθορισμό του πλαισίου εντός του 
οποίου τα κράτη μέλη καθορίζουν τις 
ελάχιστες δραστηριότητες που πρόκειται 
να ασκούνται σε περιοχές εκ φύσεως 
κατάλληλες για βοσκή ή καλλιέργεια·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 484
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον καθορισμό του πλαισίου εντός του 
οποίου τα κράτη μέλη καθορίζουν τις
ελάχιστες δραστηριότητες που πρόκειται 
να ασκούνται σε περιοχές εκ φύσεως 
κατάλληλες για βοσκή ή καλλιέργεια·

β) τον καθορισμό του πλαισίου που ορίζει 
τις ελάχιστες δραστηριότητες που 
πρόκειται να ασκούνται σε περιοχές εκ 
φύσεως κατάλληλες για βοσκή ή 
καλλιέργεια·

Or. en

Τροπολογία 485
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Elisabeth Jeggle, Mariya 
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Gabriel, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον καθορισμό του πλαισίου εντός του 
οποίου τα κράτη μέλη καθορίζουν τις 
ελάχιστες δραστηριότητες που πρόκειται 
να ασκούνται σε περιοχές εκ φύσεως 
κατάλληλες για βοσκή ή καλλιέργεια·

β) τη θέσπιση των κριτηρίων με τα οποία
τα κράτη μέλη καθορίζουν τις ελάχιστες 
δραστηριότητες που πρόκειται να 
ασκούνται σε περιοχές εκ φύσεως 
κατάλληλες για βοσκή ή καλλιέργεια·

Or. en

Τροπολογία 486
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη θέσπιση των κριτηρίων που πρέπει 
να πληρούν οι γεωργοί, ώστε να 
θεωρείται ότι έχουν τηρήσει την 
υποχρέωση της διατήρησης της 
γεωργικής έκτασης σε κατάσταση 
κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
γ).

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 487
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη θέσπιση των κριτηρίων που πρέπει 
να πληρούν οι γεωργοί, ώστε να 

διαγράφεται
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θεωρείται ότι έχουν τηρήσει την 
υποχρέωση της διατήρησης της 
γεωργικής έκτασης σε κατάσταση 
κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
γ).

Or. es

Τροπολογία 488
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη θέσπιση των κριτηρίων που πρέπει 
να πληρούν οι γεωργοί, ώστε να 
θεωρείται ότι έχουν τηρήσει την 
υποχρέωση της διατήρησης της 
γεωργικής έκτασης σε κατάσταση 
κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
γ).

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 489
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη θέσπιση των κριτηρίων που πρέπει να 
πληρούν οι γεωργοί, ώστε να θεωρείται ότι 
έχουν τηρήσει την υποχρέωση της 
διατήρησης της γεωργικής έκτασης σε 
κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή 
καλλιέργεια, όπως αναφέρεται στην 

γ) τη θέσπιση των κριτηρίων που πρέπει να 
πληρούν οι γεωργοί, ώστε να θεωρείται ότι 
έχουν τηρήσει την υποχρέωση της 
διατήρησης της γεωργικής έκτασης σε 
κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή 
καλλιέργεια και σε ορθή γεωργική και 
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παράγραφο 1 στοιχείο γ). περιβαλλοντική κατάσταση.

Or. en

Τροπολογία 490
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Marielle de Sarnez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη θέσπιση των κριτηρίων 
προσδιορισμού της επικράτησης 
αγρωστωδών και λοιπών ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών για τους σκοπούς 
της παραγράφου 1 στοιχείο η).

δ) τη θέσπιση των κριτηρίων 
προσδιορισμού της επικράτησης 
αγρωστωδών και λοιπών ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών και των κριτηρίων 
προσδιορισμού των καθιερωμένων 
τοπικών πρακτικών στις οποίες 
παραπέμπει η παράγραφος 1 στοιχείο η).

Or. en

Τροπολογία 491
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη θέσπιση των κριτηρίων 
προσδιορισμού της επικράτησης 
αγρωστωδών και λοιπών ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών για τους σκοπούς 
της παραγράφου 1 στοιχείο η).

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. es

Τροπολογία 492
Izaskun Bilbao Barandica
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη θέσπιση των κριτηρίων 
προσδιορισμού της επικράτησης 
αγρωστωδών και λοιπών ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών για τους σκοπούς 
της παραγράφου 1 στοιχείο η).

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. es

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 493
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το παράρτημα (…) του παρόντος 
κανονισμού καθορίζει:
α) το πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη 
μέλη ορίζουν τις ελάχιστες 
δραστηριότητες που πρόκειται να 
ασκούνται σε περιοχές εκ φύσεως 
κατάλληλες για βοσκή ή καλλιέργεια·
β) το πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη 
μέλη ορίζουν τα κριτήρια που πρέπει να 
πληρούν οι γεωργοί, ώστε να θεωρείται 
ότι έχουν τηρήσει την υποχρέωση της 
διατήρησης της γεωργικής έκτασης σε 
κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή 
καλλιέργεια, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο γ).

Or. es
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Αιτιολόγηση

Στη βασική πράξη πρέπει να ορίζονται τόσο το πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να 
προσδιορίσουν τα κράτη μέλη τις "ελάχιστες δραστηριότητες" όσο και το πλαίσιο εντός του 
οποίου τα κράτη μέλη θα ορίσουν τα κριτήρια για τη διατήρηση της έκτασης σε κατάλληλη 
κατάσταση για την παραγωγή. Στη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, η Επιτροπή 
πρέπει να προσδιορίσει τα πλαίσια αυτά.

Τροπολογία 494
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το παράρτημα (…) του παρόντος 
κανονισμού καθορίζει:
α) το πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη 
μέλη καθορίζουν τις ελάχιστες 
δραστηριότητες που πρόκειται να 
ασκούνται σε περιοχές εκ φύσεως 
κατάλληλες για βοσκή ή καλλιέργεια·
β) το πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη 
μέλη θα ορίζουν τα κριτήρια που πρέπει 
να πληρούν οι γεωργοί, ώστε να 
θεωρείται ότι έχουν τηρήσει την 
υποχρέωση της διατήρησης της 
γεωργικής έκτασης σε κατάσταση 
κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
γ).

Or. es

Αιτιολόγηση

Στη βασική πράξη πρέπει να ορίζονται τόσο το πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να 
προσδιορίσουν τα κράτη μέλη τις "ελάχιστες δραστηριότητες" όσο και το πλαίσιο εντός του 
οποίου τα κράτη μέλη θα ορίσουν τα κριτήρια για τη διατήρηση της έκτασης σε κατάλληλη 
κατάσταση για την παραγωγή.
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Τροπολογία 495
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το παράρτημα (…) του παρόντος 
κανονισμού καθορίζει:
α) το πλαίσιο εντός του οποίου οι 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των 
κρατών μελών αρμόδιες θεσμικές αρχές 
καθορίζουν τις ελάχιστες δραστηριότητες 
που πρόκειται να ασκούνται σε περιοχές 
εκ φύσεως κατάλληλες για βοσκή ή 
καλλιέργεια·
β) το πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη 
μέλη ή, κατά περίπτωση, οι 
θεσμοθετημένες περιφέρειες, ορίζουν τα 
κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι 
γεωργοί, ώστε να θεωρείται ότι έχουν 
τηρήσει την υποχρέωση της διατήρησης 
της γεωργικής έκτασης σε κατάσταση 
κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
γ).

Or. es

Τροπολογία 496
Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε κράτος μέλος και για κάθε 
έτος, το εθνικό ανώτατο όριο, που 
αποτελείται από τη συνολική αξία όλων 
των χορηγούμενων δικαιωμάτων, του 
εθνικού αποθέματος και των ανώτατων 
ορίων που καθορίζονται σύμφωνα με τα 
άρθρα 33, 35, 37 και 39, είναι αυτό που 

1. Για κάθε κράτος μέλος και κάθε έτος, το 
εθνικό ανώτατο όριο που αποτελείται από 
τη συνολική αξία όλων των χορηγηθέντων 
δικαιωμάτων, του εθνικού αποθέματος και 
των ανωτάτων ορίων που καθορίζονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 29 παράγραφος 5β, 
35, 37 και 39 αντιστοιχεί σε εκείνο που 
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προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ. παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. fr

Τροπολογία 497
Diane Dodds, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε κράτος μέλος και κάθε έτος, το 
εθνικό ανώτατο όριο που αποτελείται από 
τη συνολική αξία όλων των χορηγηθέντων 
δικαιωμάτων, του εθνικού αποθέματος και 
των ανωτάτων ορίων που καθορίζονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 33, 35, 37 και 39 
αντιστοιχεί σε εκείνο που παρατίθεται στο 
παράρτημα ΙΙ.

1. Για κάθε κράτος μέλος και για κάθε 
έτος, το εθνικό ανώτατο όριο, που 
αποτελείται από τη συνολική αξία όλων 
των χορηγούμενων δικαιωμάτων, του 
εθνικού αποθέματος και των ανώτατων 
ορίων που καθορίζονται σύμφωνα με τα 
άρθρα 35, 37 και 39, είναι αυτό που 
προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 498
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε κράτος μέλος και για κάθε 
έτος, το εθνικό ανώτατο όριο, που 
αποτελείται από τη συνολική αξία όλων 
των χορηγούμενων δικαιωμάτων, του 
εθνικού αποθέματος και των ανώτατων 
ορίων που καθορίζονται σύμφωνα με τα 
άρθρα 33, 35, 37 και 39, είναι αυτό που 
προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ.

1. Για κάθε κράτος μέλος και για κάθε 
έτος, το εθνικό ανώτατο όριο, που 
αποτελείται από τη συνολική αξία όλων 
των χορηγούμενων δικαιωμάτων, του 
εθνικού αποθέματος και των ανώτατων 
ορίων που καθορίζονται σύμφωνα με τα 
άρθρα 35, 37 και 39, είναι αυτό που 
προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. fr



AM\907852EL.doc 129/185 PE492.791v01-00

EL

Τροπολογία 499
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε κράτος μέλος και κάθε έτος, το 
εθνικό ανώτατο όριο που αποτελείται από 
τη συνολική αξία όλων των χορηγηθέντων 
δικαιωμάτων, του εθνικού αποθέματος και 
των ανωτάτων ορίων που καθορίζονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 33, 35, 37 και 39 
αντιστοιχεί σε εκείνο που παρατίθεται στο 
παράρτημα ΙΙ.

1. Για κάθε κράτος μέλος και για κάθε 
έτος, το εθνικό ανώτατο όριο, που 
αποτελείται από τη συνολική αξία όλων 
των χορηγούμενων δικαιωμάτων, του 
εθνικού αποθέματος και των ανώτατων 
ορίων που καθορίζονται σύμφωνα με τα 
άρθρα 33, 35, 37, 37α και 39, είναι αυτό 
που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. it

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να μεταφερθεί τη δέσμη διαχείρισης των κινδύνων στον πυλώνα Ι.

Τροπολογία 500
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Οι άμεσες ενισχύσεις κατανέμονται 
μεταξύ των κρατών μελών κατά τρόπον 
ώστε έκαστο κράτος μέλος λαμβάνει ως 
εθνικό ανώτατο όριο ποσό που 
αντιστοιχεί στον αριθμό εκταρίων που 
καλύπτονται από αξιώσεις για άμεσες 
ενισχύσεις το 2013 πολλαπλασιασμένο επί 
τον μέσο συντελεστή αμέσων ενισχύσεων 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση το 
2013 Τα κράτη μέλη στα οποία η μέση 
τιμή αμέσων ενισχύσεων ανά εκτάριο, η 
οποία υπολογίζεται βάσει των ενισχύσεων 
το 2013, υπερβαίνει το 110 % της μέσης 
τιμής ενισχύσεων σε ολόκληρη την 
Ένωση μπορεί να εφαρμόζουν πρόσθετες 
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ενισχύσεις από τον προϋπολογισμό τους 
σε ποσό που δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα 
της διαφοράς ανάμεσα στο μέσο ποσό 
αμέσων ενισχύσεων του κράτους μέλους 
και τη μέση τιμή για την ΕΕ το 2013.

Or. en

Τροπολογία 501
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι άμεσες ενισχύσεις κατανέμονται 
μεταξύ των κρατών μελών κατά τρόπον 
ώστε έκαστο κράτος μέλος λαμβάνει ως 
εθνικό ανώτατο όριο ποσό που 
αντιστοιχεί στον αριθμό εκταρίων που 
καλύπτονται από αιτήσεις για άμεσες 
ενισχύσεις το 2013 πολλαπλασιασμένο επί 
τον μέσο συντελεστή αμέσων ενισχύσεων 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση το 
2013 Τα κράτη μέλη όπου η μέση τιμή 
των ανά εκτάριο αμέσων ενισχύσεων, που 
υπολογίζεται βάσει των ενισχύσεων το 
2013, υπερβαίνει το 110% των μέσων 
ενισχύσεων σε ολόκληρη την ΕΕ μπορούν 
να εφαρμόζουν πρόσθετες ενισχύσεις από 
τον κρατικό προϋπολογισμό τους με ποσό 
που δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα της 
διαφοράς ανάμεσα στο μέσο ποσό των 
αμέσων ενισχύσεων στο συγκεκριμένο 
κράτος και τη μέση τιμή για την ΕΕ το 
2013.

Or. en

Τροπολογία 502
Marian-Jean Marinescu
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα εθνικά ανώτατα όρια 
υπολογίζονται κατά τρόπον ώστε έκαστο 
κράτος μέλος κάτω από τη μέση τιμή 
αμέσων ενισχύσεων από την ΕΕ το 2013 
ανακτά έως το 2018 δύο τρίτα της 
διαφοράς μεταξύ της μέσης τιμής για την 
ΕΕ το 2013 και του επιπέδου για το 
κράτος μέλος το 2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να επιτευχθεί ένα όσο το δυνατό δικαιότερο σύστημα κατανομής πόρων.

Τροπολογία 503
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εάν κρίνεται σκόπιμο και σύμφωνα 
με τις συνταγματικές τους διευθετήσεις, 
τα κράτη μέλη μπορεί να εφαρμόζουν 
διατάξεις της κοινής γεωργικής πολιτικής 
σε περιφερειακό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 504
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σύμφωνα με τις συνταγματικές τους 
διευθετήσεις τα κράτη μέλη μπορεί να 
εφαρμόζουν σχετικές διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού σε περιφερειακό 
επίπεδο Σε αυτήν την περίπτωση, τα 
κράτη μέλη ορίζουν τις περιφέρειες 
σύμφωνα με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια και υποδιαιρούν το 
εθνικό ανώτατο όριο μεταξύ των 
περιφερειών. Τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να λαμβάνουν όλες τις αποφάσεις 
στις οποίες παραπέμπει ο παρών 
κανονισμός σε περιφερειακό επίπεδο και 
να εφαρμόζουν τις δημοσιονομικές 
διατάξεις στις οποίες παραπέμπουν τα 
άρθρα 33, 35, 37, 39 και 51 στα 
περιφερειακά ανώτατα όρια και να 
εφαρμόζουν τον μηχανισμό ευελιξίας του 
άρθρου 14 στα περιφερειακά ανώτατα 
όρια. Μπορούν επίσης να αποφασίσουν 
τη θέσπιση περιφερειακών αποθεμάτων 
προς διαχείριση των διατάξεων του 
άρθρου 23.

Or. en

Τροπολογία 505
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σύμφωνα με τις συνταγματικές τους 
διευθετήσεις τα κράτη μέλη μπορεί να 
εφαρμόζουν σχετικές διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού σε περιφερειακό 
επίπεδο Σε αυτήν την περίπτωση, τα 
κράτη μέλη ορίζουν τις περιφέρειες 
σύμφωνα με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια και υποδιαιρούν το 
εθνικό ανώτατο όριο μεταξύ των 
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περιφερειών. Τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να λαμβάνουν όλες τις αποφάσεις 
στις οποίες παραπέμπει ο παρών 
κανονισμός σε περιφερειακό επίπεδο και 
να εφαρμόζουντις τις δημοσιονομικές 
διατάξεις στις οποίες παραπέμπουν τα 
άρθρα 33, 35, 37, 39 και 51 στα 
περιφερειακά ανώτατα όρια. Μπορούν 
επίσης να αποφασίσουν τη θέσπιση 
περιφερειακών αποθεμάτων.

Or. en

Τροπολογία 506
James Nicholson, Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να εφαρμόσουν τον 
παρόντα κανονισμό σε περιφερειακό 
επίπεδο. Σε αυτήν την περίπτωση, τα 
κράτη μέλη ορίζουν τις περιφέρειες 
σύμφωνα με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια και υποδιαιρούν το 
εθνικό ανώτατο όριο μεταξύ των 
περιφερειών. Τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να λαμβάνουν όλες τις αποφάσεις 
στις οποίες παραπέμπει ο παρών 
κανονισμός σε περιφερειακό επίπεδο και 
να εφαρμόζουν τις δημοσιονομικές 
διατάξεις στις οποίες παραπέμπουν τα 
άρθρα 33, 35, 37, 39 και 51 στα 
περιφερειακά ανώτατα όρια. Μπορούν 
επίσης να αποφασίσουν τη θέσπιση 
περιφερειακών αποθεμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να επιτρέπεται πλήρης μετάβαση στο επίπεδο των περιφερειών.  Όλες οι αποφάσεις που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών πρέπει να λαμβάνονται σε περιφερειακό 
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επίπεδο και όλες οι μειώσεις πρέπει να εφαρμόζονται στο περιφερειακό ανώτατο όριο.  Το 
εθνικό απόθεμα πρέπει επίσης να λειτουργεί στο επίπεδο των περιφερειών και να μπορούν οι 
περιφέρειες να λαμβάνουν δικές τους αποφάσεις περί του ποίος πρέπει να λάβει επιχορηγήσεις 
και σε ποίο επίπεδο. 

Τροπολογία 507
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να εφαρμόσουν τον 
παρόντα κανονισμό σε περιφερειακό 
επίπεδο. Σε αυτήν την περίπτωση, τα 
κράτη μέλη ορίζουν τις περιφέρειες 
σύμφωνα με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια και υποδιαιρούν το 
εθνικό ανώτατο όριο μεταξύ των 
περιφερειών. Τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να λαμβάνουν όλες τις αποφάσεις 
στις οποίες παραπέμπει ο παρών 
κανονισμός σε περιφερειακό επίπεδο και 
να εφαρμόζουν τις δημοσιονομικές 
διατάξεις στις οποίες παραπέμπουν τα 
άρθρα 33, 35, 37, 39 και 51 στα 
περιφερειακά ανώτατα όρια. Μπορούν 
επίσης να αποφασίσουν τη θέσπιση 
περιφερειακών αποθεμάτων.

Or. en

Τροπολογία 508
James Nicholson, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, τα 
συνολικά ποσά των άμεσων ενισχύσεων 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, τα 
συνολικά ποσά των άμεσων ενισχύσεων 
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που μπορούν να χορηγηθούν σε ένα 
κράτος μέλος δυνάμει των τίτλων ΙΙΙ, ΙV 
και V σε σχέση με ένα ημερολογιακό έτος, 
κατόπιν εφαρμογής του άρθρου 11, δεν θα 
υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που 
ορίζονται στο παράρτημα IV του παρόντος 
κανονισμού.

που μπορούν να χορηγηθούν σε ένα 
κράτος μέλος δυνάμει των τίτλων ΙΙΙ, ΙV 
και V σε σχέση με ένα ημερολογιακό έτος, 
δεν θα υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που 
ορίζονται στο παράρτημα III του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 509
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, τα 
συνολικά ποσά των άμεσων ενισχύσεων 
που μπορούν να χορηγηθούν σε ένα 
κράτος μέλος δυνάμει των τίτλων ΙΙΙ, ΙV 
και V σε σχέση με ένα ημερολογιακό έτος, 
κατόπιν εφαρμογής του άρθρου 11, δεν θα 
υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που 
ορίζονται στο παράρτημα IV του παρόντος 
κανονισμού.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, τα 
συνολικά ποσά των άμεσων ενισχύσεων 
που μπορούν να χορηγηθούν σε ένα 
κράτος μέλος δυνάμει των τίτλων ΙΙΙ, ΙV 
και V σε σχέση με ένα ημερολογιακό έτος, 
δεν θα υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που 
ορίζονται στο παράρτημα III του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 510
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, τα 
συνολικά ποσά των άμεσων ενισχύσεων 
που μπορούν να χορηγηθούν σε ένα 
κράτος μέλος δυνάμει των τίτλων ΙΙΙ, ΙV 
και V σε σχέση με ένα ημερολογιακό έτος, 
κατόπιν εφαρμογής του άρθρου 11, δεν θα 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, τα 
συνολικά ποσά των άμεσων ενισχύσεων 
που μπορούν να χορηγηθούν σε ένα 
κράτος μέλος δυνάμει των τίτλων ΙΙΙ, ΙV 
και V σε σχέση με ένα ημερολογιακό έτος, 
δεν θα υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που 
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υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που 
ορίζονται στο παράρτημα IV του παρόντος 
κανονισμού.

ορίζονται στο παράρτημα III του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 511
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, τα 
συνολικά ποσά των άμεσων ενισχύσεων 
που μπορούν να χορηγηθούν σε ένα 
κράτος μέλος δυνάμει των τίτλων ΙΙΙ, ΙV 
και V σε σχέση με ένα ημερολογιακό έτος, 
κατόπιν εφαρμογής του άρθρου 11, δεν θα 
υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που 
ορίζονται στο παράρτημα IV του παρόντος 
κανονισμού.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, τα 
συνολικά ποσά των άμεσων ενισχύσεων 
που μπορούν να χορηγηθούν σε ένα 
κράτος μέλος δυνάμει των τίτλων ΙΙΙ, ΙV 
και V σε σχέση με ένα ημερολογιακό έτος, 
δεν θα υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που 
ορίζονται στο παράρτημα III του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 512
Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, τα 
συνολικά ποσά των άμεσων ενισχύσεων 
που μπορούν να χορηγηθούν σε ένα 
κράτος μέλος δυνάμει των τίτλων ΙΙΙ, ΙV 
και V σε σχέση με ένα ημερολογιακό έτος, 
κατόπιν εφαρμογής του άρθρου 11, δεν θα 
υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που 
ορίζονται στο παράρτημα IV του παρόντος 
κανονισμού.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, τα 
συνολικά ποσά των άμεσων ενισχύσεων 
που μπορούν να χορηγηθούν σε ένα 
κράτος μέλος δυνάμει των τίτλων ΙΙΙ, ΙV 
και V σε σχέση με ένα ημερολογιακό έτος, 
δεν θα υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που 
ορίζονται στο παράρτημα III του παρόντος 
κανονισμού.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διάταξη συνιστά φραγμό για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, καθόσον 
ανάγει σε κίνητρο τη διάσπαση των διαρθρώσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
προβάλλοντας ότι η αύξηση μεγέθους δεν είναι επιθυμητή και αναπόφευκτα οδηγώντας σε 
στρεβλές συνέπειες για την παραγωγικότητα της εργασίας. Θα πλήξει επίσης διάφορα 
φιλανθρωπικά ιδρύματα, καθόσον είναι μηχανισμός στήριξης του εισοδήματος που δεν είναι 
προσανατολισμένος στην ανάγκη. Επιπλέον, θα επέφερε περαιτέρω διοικητικό φόρτο και θα 
προκαλούσε προβλήματα όσον αφορά την αρχή της ίσης μεταχείρισης των δικαιούχων.

Τροπολογία 513
James Nicholson, Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, τα 
συνολικά ποσά των άμεσων ενισχύσεων 
που μπορούν να χορηγηθούν σε ένα 
κράτος μέλος δυνάμει των τίτλων ΙΙΙ, ΙV 
και V σε σχέση με ένα ημερολογιακό έτος, 
κατόπιν εφαρμογής του άρθρου 11, δεν θα 
υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που 
ορίζονται στο παράρτημα IV του παρόντος 
κανονισμού.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, τα 
συνολικά ποσά των άμεσων ενισχύσεων 
που μπορούν να χορηγηθούν σε ένα 
κράτος μέλος δυνάμει των τίτλων ΙΙΙ, ΙV 
και V σε σχέση με ένα ημερολογιακό έτος, 
κατόπιν εφαρμογής του άρθρου 11, δεν θα 
υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που 
ορίζονται στο παράρτημα IV του παρόντος 
κανονισμού. Για τον σκοπό αυτό τα 
κράτη μέλη μπορούν να υποδιαιρούν το 
ανώτατο όριο που ορίζεται στο 
παράρτημα III του παρόντος κανονισμού 
μεταξύ περιφερειών που ορίζονται 
σύμφωνα με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να επιτρέπεται μετάβαση στο επίπεδο των περιφερειών.

Τροπολογία 514
Alyn Smith
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, τα 
συνολικά ποσά των άμεσων ενισχύσεων 
που μπορούν να χορηγηθούν σε ένα 
κράτος μέλος δυνάμει των τίτλων ΙΙΙ, ΙV 
και V σε σχέση με ένα ημερολογιακό έτος, 
κατόπιν εφαρμογής του άρθρου 11, δεν θα 
υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που 
ορίζονται στο παράρτημα IV του παρόντος 
κανονισμού.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, τα 
συνολικά ποσά των άμεσων ενισχύσεων 
που μπορούν να χορηγηθούν σε ένα 
κράτος μέλος δυνάμει των τίτλων ΙΙΙ, ΙV 
και V σε σχέση με ένα ημερολογιακό έτος, 
κατόπιν εφαρμογής του άρθρου 11, δεν θα 
υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που 
ορίζονται στο παράρτημα IV του παρόντος 
κανονισμού. Για τον σκοπό αυτό τα 
κράτη μέλη μπορούν να υποδιαιρούν το 
ανώτατο όριο που ορίζεται στο 
παράρτημα III του παρόντος κανονισμού 
μεταξύ περιφερειών που ορίζονται 
σύμφωνα με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια. 

Or. en

Τροπολογία 515
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, τα 
συνολικά ποσά των άμεσων ενισχύσεων 
που μπορούν να χορηγηθούν σε ένα 
κράτος μέλος δυνάμει των τίτλων ΙΙΙ, ΙV 
και V σε σχέση με ένα ημερολογιακό έτος, 
κατόπιν εφαρμογής του άρθρου 11, δεν θα 
υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που 
ορίζονται στο παράρτημα IV του παρόντος 
κανονισμού.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, τα 
συνολικά ποσά των άμεσων ενισχύσεων 
που μπορούν να χορηγηθούν σε ένα 
κράτος μέλος δυνάμει των τίτλων ΙΙΙ, ΙV 
και V σε σχέση με ένα ημερολογιακό έτος, 
κατόπιν εφαρμογής του άρθρου 11, δεν θα 
υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που 
ορίζονται στο παράρτημα IV του παρόντος 
κανονισμού. Για τον σκοπό αυτό τα 
κράτη μέλη μπορούν να υποδιαιρούν το 
ανώτατο όριο που ορίζεται στο 
παράρτημα III του παρόντος κανονισμού 
μεταξύ περιφερειών που ορίζονται 
σύμφωνα με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια.
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Or. en

Τροπολογία 516
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για κάθε κράτος μέλος και για κάθε 
έτος, το εκτιμώμενο προϊόν της επιβολής 
ανώτατου ορίου όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 11, το οποίο αντανακλάται στη 
διαφορά μεταξύ των εθνικών ανωτάτων 
ορίων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, 
στο οποίο προστίθεται το διαθέσιμο ποσό 
δυνάμει του άρθρου 44, και των καθαρών 
ανωτάτων ορίων που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, διατίθεται ως ενωσιακή 
στήριξη για μέτρα στο πλαίσιο
προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης ο 
οποίος χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
ΕΓΤΑΑ, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ.[…] [RDR].

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Το σύνολο της παραγράφου αυτής ενσωματώνεται στο άρθρο 11 σχετικά με τα ανώτατα όρια.

Τροπολογία 517
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για κάθε κράτος μέλος και για κάθε 
έτος, το εκτιμώμενο προϊόν της επιβολής 
ανώτατου ορίου όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 11, το οποίο αντανακλάται στη 

διαγράφεται
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διαφορά μεταξύ των εθνικών ανωτάτων 
ορίων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, 
στο οποίο προστίθεται το διαθέσιμο ποσό 
δυνάμει του άρθρου 44, και των καθαρών 
ανωτάτων ορίων που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, διατίθεται ως ενωσιακή 
στήριξη για μέτρα στο πλαίσιο 
προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης ο 
οποίος χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
ΕΓΤΑΑ, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ.[…] [RDR].

Or. es

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκοπιμότερο να ενσωματωθεί η παράγραφος αυτή στο άρθρο 11, που αναφέρεται 
συγκεκριμένα στα ανώτατα όρια.

Τροπολογία 518
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για κάθε κράτος μέλος και για κάθε 
έτος, το εκτιμώμενο προϊόν της επιβολής 
ανώτατου ορίου όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 11, το οποίο αντανακλάται στη 
διαφορά μεταξύ των εθνικών ανωτάτων 
ορίων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, 
στο οποίο προστίθεται το διαθέσιμο ποσό 
δυνάμει του άρθρου 44, και των καθαρών 
ανωτάτων ορίων που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, διατίθεται ως ενωσιακή 
στήριξη για μέτρα στο πλαίσιο 
προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης ο 
οποίος χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
ΕΓΤΑΑ, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ.[…] [RDR].

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 519
Richard Ashworth, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για κάθε κράτος μέλος και για κάθε 
έτος, το εκτιμώμενο προϊόν της επιβολής 
ανώτατου ορίου όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 11, το οποίο αντανακλάται στη 
διαφορά μεταξύ των εθνικών ανωτάτων 
ορίων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, 
στο οποίο προστίθεται το διαθέσιμο ποσό 
δυνάμει του άρθρου 44, και των καθαρών 
ανωτάτων ορίων που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, διατίθεται ως ενωσιακή 
στήριξη για μέτρα στο πλαίσιο 
προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης ο 
οποίος χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
ΕΓΤΑΑ, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ.[…] [RDR].

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 520
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για κάθε κράτος μέλος και για κάθε 
έτος, το εκτιμώμενο προϊόν της επιβολής 
ανώτατου ορίου όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 11, το οποίο αντανακλάται στη 
διαφορά μεταξύ των εθνικών ανωτάτων 
ορίων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, 
στο οποίο προστίθεται το διαθέσιμο ποσό 
δυνάμει του άρθρου 44, και των καθαρών 
ανωτάτων ορίων που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, διατίθεται ως ενωσιακή 
στήριξη για μέτρα στο πλαίσιο 
προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης ο 

διαγράφεται
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οποίος χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
ΕΓΤΑΑ, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ.[…] [RDR].

Or. en

Τροπολογία 521
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για κάθε κράτος μέλος και για κάθε 
έτος, το εκτιμώμενο προϊόν της επιβολής 
ανώτατου ορίου όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 11, το οποίο αντανακλάται στη 
διαφορά μεταξύ των εθνικών ανωτάτων 
ορίων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, 
στο οποίο προστίθεται το διαθέσιμο ποσό 
δυνάμει του άρθρου 44, και των καθαρών 
ανωτάτων ορίων που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, διατίθεται ως ενωσιακή 
στήριξη για μέτρα στο πλαίσιο 
προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης ο 
οποίος χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
ΕΓΤΑΑ, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ.[…] [RDR].

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 522
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για κάθε κράτος μέλος και για κάθε 
έτος, το εκτιμώμενο προϊόν της επιβολής 
ανώτατου ορίου όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 11, το οποίο αντανακλάται στη 

διαγράφεται
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διαφορά μεταξύ των εθνικών ανωτάτων 
ορίων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, 
στο οποίο προστίθεται το διαθέσιμο ποσό 
δυνάμει του άρθρου 44, και των καθαρών 
ανωτάτων ορίων που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, διατίθεται ως ενωσιακή 
στήριξη για μέτρα στο πλαίσιο 
προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης ο 
οποίος χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
ΕΓΤΑΑ, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ.[…] [RDR].

Or. en

Τροπολογία 523
Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για κάθε κράτος μέλος και για κάθε 
έτος, το εκτιμώμενο προϊόν της επιβολής 
ανώτατου ορίου όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 11, το οποίο αντανακλάται στη 
διαφορά μεταξύ των εθνικών ανωτάτων 
ορίων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, 
στο οποίο προστίθεται το διαθέσιμο ποσό 
δυνάμει του άρθρου 44, και των καθαρών 
ανωτάτων ορίων που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, διατίθεται ως ενωσιακή 
στήριξη για μέτρα στο πλαίσιο 
προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης ο 
οποίος χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
ΕΓΤΑΑ, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ.[…] [RDR].

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διάταξη συνιστά φραγμό για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, καθόσον 
ανάγει σε κίνητρο τη διάσπαση των διαρθρώσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
προβάλλοντας ότι η αύξηση μεγέθους δεν είναι επιθυμητή και αναπόφευκτα οδηγώντας σε 
στρεβλές συνέπειες για την παραγωγικότητα της εργασίας. Θα πλήξει επίσης διάφορα 
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φιλανθρωπικά ιδρύματα, καθόσον είναι μηχανισμός στήριξης του εισοδήματος που δεν είναι 
προσανατολισμένος στην ανάγκη. Επιπλέον, θα επέφερε περαιτέρω διοικητικό φόρτο και θα 
προκαλούσε προβλήματα όσον αφορά την αρχή της ίσης μεταχείρισης των δικαιούχων.

Τροπολογία 524
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για κάθε κράτος μέλος και για κάθε 
έτος, το εκτιμώμενο προϊόν της επιβολής 
ανώτατου ορίου όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 11, το οποίο αντανακλάται στη 
διαφορά μεταξύ των εθνικών ανωτάτων 
ορίων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, 
στο οποίο προστίθεται το διαθέσιμο ποσό 
δυνάμει του άρθρου 44, και των καθαρών 
ανωτάτων ορίων που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, διατίθεται ως ενωσιακή 
στήριξη για μέτρα στο πλαίσιο 
προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης ο 
οποίος χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
ΕΓΤΑΑ, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ.[…] [RDR].

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκοπιμότερο να ενσωματωθεί η παράγραφος αυτή στο άρθρο 11, που αναφέρεται 
συγκεκριμένα στα ανώτατα όρια, ή να αντικατασταθεί από την τροπολογία αριθ. 3.

Τροπολογία 525
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για κάθε κράτος μέλος και για κάθε 
έτος, το εκτιμώμενο προϊόν της επιβολής 

2. Για κάθε κράτος μέλος και για κάθε 
έτος, το εκτιμώμενο προϊόν της επιβολής 
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ανώτατου ορίου όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 11, το οποίο αντανακλάται στη 
διαφορά μεταξύ των εθνικών ανωτάτων 
ορίων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, 
στο οποίο προστίθεται το διαθέσιμο ποσό 
δυνάμει του άρθρου 44, και των καθαρών 
ανωτάτων ορίων που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, διατίθεται ως ενωσιακή 
στήριξη για μέτρα στο πλαίσιο 
προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης ο 
οποίος χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
ΕΓΤΑΑ, όπως ορίζεται στον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ.[…] [RDR].

ανώτατου ορίου όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 11, το οποίο αντανακλάται στη 
διαφορά μεταξύ των εθνικών ανωτάτων 
ορίων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, 
στο οποίο προστίθεται το διαθέσιμο ποσό 
δυνάμει του άρθρου 44, και των καθαρών 
ανωτάτων ορίων που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, αναδιανέμεται: α) ως 
ενωσιακή στήριξη για μέτρα στο πλαίσιο 
προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης ο 
οποίος χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
ΕΓΤΑΑ, όπως ορίζεται στον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ.[…] [RDR].

β) στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα, εάν 
προορίζεται για την αύξηση των 
ενισχύσεων προς τους μικροκαλλιεργητές 

Or. pt

Τροπολογία 526
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για κάθε κράτος μέλος και για κάθε 
έτος, το εκτιμώμενο προϊόν της επιβολής 
ανώτατου ορίου όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 11, το οποίο αντανακλάται στη 
διαφορά μεταξύ των εθνικών ανωτάτων 
ορίων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, 
στο οποίο προστίθεται το διαθέσιμο ποσό 
δυνάμει του άρθρου 44, και των καθαρών 
ανωτάτων ορίων που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, διατίθεται ως ενωσιακή 
στήριξη για μέτρα στο πλαίσιο 
προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης ο 
οποίος χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
ΕΓΤΑΑ, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ.[…] [RDR].

2. Για κάθε κράτος μέλος και για κάθε 
έτος, το εκτιμώμενο προϊόν της επιβολής 
ανώτατου ορίου που προβλέπεται στο
άρθρο 11 –το οποίο αντιστοιχεί στη 
διαφορά μεταξύ, αφενός, του αθροίσματος 
των εθνικών ανώτατων ορίων του 
παραρτήματος ΙΙ και του ποσού που 
διατίθεται δυνάμει του άρθρου 44 και, 
αφετέρου, των καθαρών ανώτατων ορίων 
που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ –
διατίθεται ως ενωσιακή στήριξη ή για 
μέτρα στο πλαίσιο του προγραμματισμού 
αγροτικής ανάπτυξης που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, όπως 
ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.[…] 
[ΚΑΑ] ή για το εθνικό απόθεμα για να 
χρησιμοποιείται ως δικαιώματα για 
γεωργούς οι οποίοι άρχισαν τις γεωργικές 
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τους δραστηριότητες εντός της 
πενταετίας που προηγείται του χρόνου 
παροχής του δικαιώματος. Τα κράτη 
μέλη ή οι περιφέρειες αποφασίζουν 
σχετικά με τη χρήση του προϊόντος της 
επιβολής ανώτατου ορίου. 

Or. en

Τροπολογία 527
Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για κάθε κράτος μέλος και για κάθε 
έτος, το εκτιμώμενο προϊόν της επιβολής 
ανώτατου ορίου όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 11, το οποίο αντανακλάται στη 
διαφορά μεταξύ των εθνικών ανωτάτων 
ορίων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, 
στο οποίο προστίθεται το διαθέσιμο ποσό 
δυνάμει του άρθρου 44, και των καθαρών 
ανωτάτων ορίων που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, διατίθεται ως ενωσιακή 
στήριξη για μέτρα στο πλαίσιο 
προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης ο 
οποίος χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
ΕΓΤΑΑ, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ.[…] [RDR].

2. Για κάθε κράτος μέλος και για κάθε 
έτος, το εκτιμώμενο προϊόν της επιβολής 
ανώτατου ορίου όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 11, το οποίο αντανακλάται στη 
διαφορά μεταξύ των εθνικών ανωτάτων 
ορίων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, 
στο οποίο προστίθεται το διαθέσιμο ποσό 
δυνάμει του άρθρου 44, και των καθαρών 
ανωτάτων ορίων που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, διατίθεται ως αύξηση 
αμέσων ενισχύσεων που δεν υπόκεινται 
στην επιβολή ανωτάτου ορίου.

Or. pl

Τροπολογία 528
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για κάθε κράτος μέλος και για κάθε 2. Για κάθε κράτος μέλος και για κάθε 
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έτος, το εκτιμώμενο προϊόν της επιβολής 
ανώτατου ορίου όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 11, το οποίο αντανακλάται στη 
διαφορά μεταξύ των εθνικών ανωτάτων 
ορίων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, 
στο οποίο προστίθεται το διαθέσιμο ποσό 
δυνάμει του άρθρου 44, και των καθαρών 
ανωτάτων ορίων που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, διατίθεται ως ενωσιακή 
στήριξη για μέτρα στο πλαίσιο 
προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης ο 
οποίος χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
ΕΓΤΑΑ, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ.[…] [RDR].

έτος, το εκτιμώμενο προϊόν της επιβολής 
ανώτατου ορίου που προβλέπεται στο 
άρθρο 11 –το οποίο προκύπτει από τη 
διαφορά μεταξύ, αφενός, του αθροίσματος 
των εθνικών ανώτατων ορίων του 
παραρτήματος ΙΙ και του ποσού που 
διατίθεται δυνάμει του άρθρου 44 και, 
αφετέρου, των καθαρών ανώτατων ορίων 
που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ –
διατίθεται στο σχετικό κράτος μέλος για 
μέτρα στο πλαίσιο του προγραμματισμού 
αγροτικής ανάπτυξης που απευθύνονται σε 
γεωργούς ή ομάδες γεωργών και που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
ΕΓΤΑΑ, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ.[…] [RDR].

Or. en

Τροπολογία 529
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για κάθε κράτος μέλος και για κάθε 
έτος, το εκτιμώμενο προϊόν της επιβολής 
ανώτατου ορίου όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 11, το οποίο αντανακλάται στη 
διαφορά μεταξύ των εθνικών ανωτάτων 
ορίων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, 
στο οποίο προστίθεται το διαθέσιμο ποσό 
δυνάμει του άρθρου 44, και των καθαρών 
ανωτάτων ορίων που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, διατίθεται ως ενωσιακή 
στήριξη για μέτρα στο πλαίσιο 
προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης ο 
οποίος χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
ΕΓΤΑΑ, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ.[…] [RDR].

2. Για κάθε κράτος μέλος και για κάθε 
έτος, το εκτιμώμενο προϊόν της επιβολής 
ανώτατου ορίου που προβλέπεται στο 
άρθρο 11 –το οποίο προκύπτει από τη 
διαφορά μεταξύ, αφενός, του αθροίσματος 
των εθνικών ανώτατων ορίων του 
παραρτήματος ΙΙ και του ποσού που 
διατίθεται δυνάμει του άρθρου 44 και, 
αφετέρου, των καθαρών ανώτατων ορίων 
που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ –
διατίθεται ως ενωσιακή στήριξη για μέτρα 
που θα επιλέξουν τα κράτη μέλη, στο 
πλαίσιο του προγραμματισμού αγροτικής 
ανάπτυξης που χρηματοδοτείται από το 
ΕΓΤΑΑ, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ.[…] [ΚΑΑ].

Or. en



PE492.791v01-00 148/185 AM\907852EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν πώς θα δαπανηθεί το προϊόν 
της επιβολής ανωτάτου ορίου το οποίο διατίθεται ως στήριξη για μέτρα δυνάμει  του 
προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης.

Τροπολογία 530
James Nicholson, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για κάθε κράτος μέλος και για κάθε 
έτος, το εκτιμώμενο προϊόν της επιβολής 
ανώτατου ορίου όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 11, το οποίο αντανακλάται στη 
διαφορά μεταξύ των εθνικών ανωτάτων 
ορίων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, 
στο οποίο προστίθεται το διαθέσιμο ποσό 
δυνάμει του άρθρου 44, και των καθαρών 
ανωτάτων ορίων που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, διατίθεται ως ενωσιακή 
στήριξη για μέτρα στο πλαίσιο 
προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης ο 
οποίος χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
ΕΓΤΑΑ, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ.[…] [RDR].

2. Για κάθε κράτος μέλος και για κάθε 
έτος, το εκτιμώμενο προϊόν της επιβολής 
ανώτατου ορίου που προβλέπεται στο 
άρθρο 11 –το οποίο προκύπτει από τη 
διαφορά μεταξύ, αφενός, του αθροίσματος 
των εθνικών ανώτατων ορίων του 
παραρτήματος ΙΙ και του ποσού που 
διατίθεται δυνάμει του άρθρου 44 και, 
αφετέρου, των καθαρών ανώτατων ορίων 
που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ –
διατίθεται ως ενωσιακή στήριξη για μέτρα 
στο πλαίσιο του προγραμματισμού 
αγροτικής ανάπτυξης στο ίδιο κράτος 
μέλος που χρηματοδοτείται από το 
ΕΓΤΑΑ, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ.[…] [ΚΑΑ].

Or. en

Τροπολογία 531
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κάθε χρόνο, κάθε κράτος μέλος 
μπορεί να χρησιμοποιεί τα ενδεχόμενα 
υπόλοιπα διαφόρων ειδών πληρωμών σε 
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σχέση με τα εθνικά ανώτατα όρια που 
θέτει το παράρτημα ΙΙ, για τη χορήγηση 
συνδεδεμένης στήριξης σε σχέση με τον 
τίτλο V ή, κατά περίπτωση, για την 
αντιστάθμιση τυχόν ελλειμμάτων σε 
κάποιο από τα στοιχεία πληρωμών, ή για 
τη δημιουργία ενός κοινού ταμείου που 
θα χρησιμοποιείται σε καταστάσεις 
απρόβλεπτων τομεακών κρίσεων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ευελιξία στη χρήση των κονδυλίων για τα διάφορα στοιχεία 
πληρωμών, καθώς και για τα υπόλοιπα που ενδεχομένως θα προκύψουν μετά την εκτέλεση των 
ετήσιων πληρωμών, κάνοντας έτσι δυνατή τη χρήση των ποσών αυτών για τη δημιουργία και 
την εφαρμογή σε κάθε κράτος μέλος ενός κοινού ταμείου που θα χρησιμοποιείται σε 
καταστάσεις απρόβλεπτων τομεακών κρίσεων.

Τροπολογία 532
João Ferreira, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το προϊόν που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 μπορεί επίσης να 
αναδιανέμεται στο πλαίσιο του πρώτου 
πυλώνα εάν προορίζεται για την αύξηση 
των ενισχύσεων προς τους 
μικροκαλλιεργητές 

Or. pt

Τροπολογία 533
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τον σκοπό της 
αναθεώρησης των ανώτατων ορίων που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τον σκοπό της 
αναθεώρησης των ανώτατων ορίων που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, ώστε να 
λαμβάνεται υπόψη η διαφορά μεταξύ των 
ανωτάτων ορίων που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙ και της εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού κάθε έτος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται να υπάρχει η δυνατότητα ανακατανομής σε μελλοντικά οικονομικά έτη των 
υπολοίπων ή κονδυλίων που δεν χρησιμοποιήθηκαν στη διάρκεια κάθε οικονομικού έτους. 
Πρόκειται για έναν μηχανισμό παρόμοιο με εκείνον που εφαρμόστηκα στη συμφωνία της 
"ιατρικής εξέτασης" και διατυπώθηκε στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 69 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Τροπολογία 534
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Από το έτος 2017 και στο εξής, η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 55 για να λαμβάνεται υπόψη κατά 
τον προσδιορισμό των ανώτατων ορίων 
που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, η 
διαφορά μεταξύ των ανωτάτων ορίων 
που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ και της 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού τα 
οικονομικά έτη 2015 και 2016. Η διαφορά 
αυτή θα μπορεί να χρησιμοποιείται για 
τις πληρωμές που αντιστοιχούν στον 
τίτλο IV κεφάλαιο 1.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Από το 2017 και μετά, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα κονδυλίων 
του 2015 και 2016, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση συνδεδεμένης 
στήριξης, μειώνοντας έτσι το αναγκαίο ποσό για την χρηματοδότηση της στήριξης αυτής και 
αυξάνοντας έτσι το συνολικό ποσό της πληρωμής, κάνοντας τελικά δυνατή την καλύτερη χρήση 
και των δύο κονδυλίων.

Τροπολογία 535
Martin Häusling

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης πρέπει να είναι υποχρεωτικοί για όλα τα γεωργικά 
συστήματα.

Τροπολογία 536
Sergio Paolo Francesco Silvestris

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] 

1. Το ποσοστό προσαρμογής που 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR] 



PE492.791v01-00 152/185 AM\907852EL.doc

EL

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

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

Or. it

Τροπολογία 537
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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 στο σύνολο των ενισχύσεων 
που πρόκειται να χορηγηθούν στους 
γεωργούς κατά το αντίστοιχο 
ημερολογιακό έτος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πιστεύουμε ότι η προσαρμογή λόγω δημοσιονομικής πειθαρχίας πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες 
τις άμεσες πληρωμές και όχι μόνο στα ποσά που υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ.

Τροπολογία 538
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα 
οποία ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

διαγράφεται
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α) το ετήσιο ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων είναι μικρότερο από το 5% 
των συνολικών εσόδων που απέκτησαν 
από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά 
το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος· ή
β) οι γεωργικές τους εκτάσεις είναι 
κυρίως εκτάσεις διατηρούμενες σε 
κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή 
καλλιέργεια και στις εκτάσεις αυτές δεν 
ασκούν την ελάχιστη δραστηριότητα που 
έχει θεσπιστεί από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο γ).

Or. en

Τροπολογία 539
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα 
οποία ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

1. Παρέχεται η εξουσία στα κράτη μέλη 
και τις περιφέρειες να εκπονούν δικό τους 
νομικό πλαίσιο και ορισμούς για να 
εξασφαλίζουν, εφόσον χρειάζεται, ότι οι 
άμεσες ενισχύσεις χορηγούνται μόνον σε 
γεωργούς που επιδίδονται σε γεωργικές 
δραστηριότητες.

Or. en

Τροπολογία 540
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 

1. Παρέχεται η εξουσία στα κράτη μέλη 
να εκπονούν δικό τους νομικό πλαίσιο και 
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φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα 
οποία ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

ορισμούς για να εξασφαλίζουν, εφόσον 
χρειάζεται, ότι οι άμεσες ενισχύσεις 
χορηγούνται μόνον σε γεωργούς που 
επιδίδονται σε γεωργικές 
δραστηριότητες.

Or. en

Τροπολογία 541
James Nicholson, Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα 
οποία ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

1. Παρέχεται η εξουσία στα κράτη μέλη 
να εκπονούν δικό τους νομικό πλαίσιο και 
ορισμούς για να εξασφαλίζουν, εφόσον 
χρειάζεται, ότι οι άμεσες ενισχύσεις 
χορηγούνται μόνον σε γεωργούς που 
επιδίδονται σε γεωργικές 
δραστηριότητες.

Or. en

Τροπολογία 542
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα 
οποία ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

1. Παρέχεται η εξουσία στα κράτη μέλη 
να εκπονούν δικό τους νομικό πλαίσιο και 
ορισμούς για να εξασφαλίζουν, εφόσον 
χρειάζεται, ότι οι άμεσες ενισχύσεις 
χορηγούνται μόνον σε γεωργούς που 
επιδίδονται σε γεωργικές 
δραστηριότητες.

Or. en



AM\907852EL.doc 155/185 PE492.791v01-00

EL

Τροπολογία 543
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα 
οποία ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους «ενεργούς 
γεωργούς» στην εθνική τους νομοθεσία 
σύμφωνα με τον ορισμό της «γεωργικής 
δραστηριότητας» στο άρθρο 4, 
παράγραφος 1, στοιχείο γ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής για ορισμό του «ενεργού γεωργού» δεν μπορεί να λειτουργήσει. Η 
ποσότητα άμεσης ενίσχυσης από μόνη της δεν λέει τίποτε για τη δραστηριότητα του γεωργού. Ο 
ορισμός του «ενεργού γεωργού» πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 544
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα 
οποία ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων όταν αυτά 
δεν ασκούν μια ελάχιστη δραστηριότητα 
που ορίζεται από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, 
στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού.

Or. es

Τροπολογία 545
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα 
οποία ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλα, 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια 
για να εξασφαλίσουν ότι δεν χορηγούνται 
άμεσες ενισχύσεις σε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο:

Or. en

Τροπολογία 546
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα 
οποία ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

1. Άμεση ενίσχυση χορηγείται μόνο σε 
ενεργούς γεωργούς, οι οποίοι μπορεί να 
είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα κράτη 
μέλη επιλέγουν να εξαιρέσουν από την 
κατηγορία του ενεργού γεωργού τα 
πρόσωπα για τα οποία ισχύει κάποιο από 
τα ακόλουθα:

Or. fr

Τροπολογία 547
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα 
οποία ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, εάν το 
κράτος μέλος ή η περιφέρεια έχει 
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θεσπίσει κατάλογο δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με τη γη που διατηρείται 
κατά φυσικό τρόπο σε κατάσταση 
κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια και 
δεν εκτελείται ουδεμία από τις εν λόγω 
δραστηριότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξασφαλίζει ότι μόνον στις περιπτώσεις όπου κράτος μέλος επιθυμεί να μη χορηγεί ενισχύσεις 
σε γη αυτού του τύπου και έχει θεσπίσει κατάλογο δραστηριοτήτων ενεργοποιείται η 
απαγόρευση της παροχής ενισχύσεων.

Τροπολογία 548
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα 
οποία ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, εάν το 
κράτος μέλος ή η περιφέρεια έχει 
θεσπίσει κατάλογο δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με τη γη που διατηρείται 
κατά φυσικό τρόπο σε κατάσταση 
κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια και 
δεν εκτελείται ουδεμία από τις εν λόγω 
δραστηριότητες.

Or. en

Τροπολογία 549
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα 
οποία ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

1. Τα κράτη μέλη επιλέγουν να 
εφαρμόσουν μία τουλάχιστον από τις 
διατάξεις των ακόλουθων στοιχείων α), 
β) γ) ή δ)προκειμένου να μην χορηγήσουν 
άμεσες ενισχύσεις σε φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, ή ομάδες φυσικών ή νομικών 
προσώπων, για τα οποία ισχύει κάποιο από 
τα ακόλουθα:

Or. fr

Τροπολογία 550
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα 
οποία ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

1. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν να 
χορηγήσουν άμεσες ενισχύσεις σε γεωργό 
σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Or. it

Τροπολογία 551
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα 
οποία ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε νομικά πρόσωπα, ή ομάδες νομικών 
προσώπων που καταχωρούνται σε 
"αρνητικό κατάλογο" που καταρτίζεται 
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εν μέρει σε επίπεδο ΕΕ και στον οποίο 
προσδιορίζονται η μη ενεργοί αγρότες.
Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να 
ορίζουν, κατά την κρίση τους, πρόσθετα 
μη μεροληπτικά κριτήρια για τον 
αποκλεισμό των αιτούντων που, από 
οικονομική άποψη,  ασκούν μόνο οριακά 
την αγροτική δραστηριότητα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Με τον ορισμό του ενεργού αγρότη, η Επιτροπή επιδιώκει να αποκλείσει εκείνους των οποίων η 
εμπορική κατεύθυνση δεν είναι, ή είναι μόνο οριακά, προσανατολισμένη σε μια εμπορική 
δραστηριότητα, όπως οι αερολιμένες, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις κ.λπ.. Κρίνεται ότι ο 
στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί ευκολότερα αποκλείοντας εκείνα τα νομικά πρόσωπα των 
οποίων ο εμπορικός σκοπός δεν είναι η αγροτική δραστηριότητα.

Τροπολογία 552
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα 
οποία ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, εάν 
χρησιμοποιούν λιγότερες από τις μισές 
γεωργικές τους εκτάσεις για γεωργικές 
δραστηριότητες και στις εκτάσεις που 
δεν χρησιμοποιούνται για γεωργικές 
δραστηριότητες δεν πραγματοποιούν 
κάποια ετήσια ελάχιστη δραστηριότητα 
που ορίζεται από τα κράτη μέλη. Κατόπιν 
ενημέρωσης της Επιτροπής, τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίσουν τον 
προαποκλεισμό από τη λήψη άμεσων 
ενισχύσεων ορισμένων ειδών χρήσης της 
έκτασης που δεν συνίστανται στην 
άσκηση γεωργικής δραστηριότητας. 

Or. de
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Τροπολογία 553
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα 
οποία ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων των 
οποίων ο κύριος επιχειρηματικός στόχος 
δεν είναι οι γεωργικές δραστηριότητες με 
βάση αντικειμενικά και αμερόληπτα 
κριτήρια που καθορίζονται από τα κράτη 
μέλη.

Or. en

Τροπολογία 554
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα 
οποία ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες
φυσικών ή νομικών προσώπων των 
οποίων ο κύριος επιχειρηματικός στόχος 
δεν είναι οι γεωργικές δραστηριότητες με 
βάση αντικειμενικά και αμερόληπτα 
κριτήρια που καθορίζονται από τα κράτη 
μέλη.

Or. en

Τροπολογία 555
Alfreds Rubiks
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα 
οποία ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα 
οποία ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα 
(εξαιρουμένων των παραγωγών στις 
μειονεκτούσες  περιφέρειες και των 
προϊόντων από ποικίλες περιοχές που 
υπόκεινται σε περιορισμούς):

Or. lv

Τροπολογία 556
Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα 
οποία ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα 
οποία ισχύει η παρακάτω περίπτωση:

Or. de

Τροπολογία 557
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα 
οποία ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων που δεν 
επιδίδονται σε γεωργική δραστηριότητα 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
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στοιχείο γ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της ενεργού γεωργικής δραστηριότητας πρέπει να σχετίζεται με τη γεωργική 
δραστηριότητα στην οποία επιδίδεται ο γεωργός και όχι σε μη γεωργικό εισόδημα, όπως 
προτείνει η Επιτροπή. Πέραν τούτου η πρόταση της Επιτροπής προκαλεί τεράστιο διοικητικό 
κόστος τόσο για τις αρχές όσο και για τους γεωργούς, στοιχείο που πρέπει να αποφευχθεί.

Τροπολογία 558
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα 
οποία ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων·

Or. en

Τροπολογία 559
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα 
οποία ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

1. Δεν χορηγείται άμεση ενίσχυση σε 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων:

Or. es
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Τροπολογία 560
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα 
οποία ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

1. Δεν χορηγείται ούτε μεταβιβάζεται
καμία άμεση ενίσχυση σε φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, ή ομάδες φυσικών ή νομικών 
προσώπων, για τα οποία ισχύει κάποιο από 
τα ακόλουθα:

Or. es

Αιτιολόγηση

Προσθέτοντας αυτήν την απαίτηση, δεν θα αποφευχθεί μόνον η πιθανή εισροή ιδιοκτητών γης 
που δεν έχουν γεωργική δραστηριότητα, αλλά επίσης οι υφιστάμενοι ιδιοκτήτες που δεν ασκούν 
γεωργική δραστηριότητα και οι οποίοι σήμερα λαμβάνουν ενισχύσεις θα αποκλεισθούν από ένα 
νέο καθεστώς άμεσης ενίσχυσης.

Τροπολογία 561
Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα 
οποία ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα 
οποία ισχύουν τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 562
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα 
οποία ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα 
οποία ισχύουν τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 563
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα 
οποία ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

1. Δεν χορηγείται ούτε μεταβιβάζεται
καμία άμεση ενίσχυση σε φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, ή ομάδες φυσικών ή νομικών 
προσώπων, για τα οποία ισχύει κάποιο από 
τα ακόλουθα:

Or. es

Αιτιολόγηση

Προσθέτοντας αυτήν την απαίτηση, δεν θα αποφευχθεί μόνον η πιθανή εισροή ιδιοκτητών γης 
που δεν έχουν γεωργική δραστηριότητα, αλλά επίσης οι υφιστάμενοι ιδιοκτήτες που δεν ασκούν 
γεωργική δραστηριότητα και οι οποίοι σήμερα λαμβάνουν ενισχύσεις θα αποκλεισθούν από ένα 
νέο καθεστώς άμεσης ενίσχυσης.

Τροπολογία 564
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 

1. Άμεσες ενισχύσεις χορηγούνται σε 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες 
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φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα 
οποία ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

φυσικών ή νομικών προσώπων:

Or. en

Τροπολογία 565
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean 
Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το ετήσιο ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων είναι μικρότερο από το 5% 
των συνολικών εσόδων που απέκτησαν 
από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά 
το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος· ή

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 566
James Nicholson, Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το ετήσιο ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων είναι μικρότερο από το 5% 
των συνολικών εσόδων που απέκτησαν 
από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά 
το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος· ή

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 567
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το ετήσιο ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων είναι μικρότερο από το 5% 
των συνολικών εσόδων που απέκτησαν 
από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά 
το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος· ή

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 568
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το ετήσιο ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων είναι μικρότερο από το 5% 
των συνολικών εσόδων που απέκτησαν 
από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά 
το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος, ή

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 569
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το ετήσιο ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων είναι μικρότερο από το 5% 
των συνολικών εσόδων που απέκτησαν 
από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά 
το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος· ή

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής για ορισμό του «ενεργού γεωργού» δεν μπορεί να λειτουργήσει. Η 
ποσότητα άμεσης ενίσχυσης από μόνη της δεν λέει τίποτε για τη δραστηριότητα του γεωργού. Ο 
ορισμός του «ενεργού γεωργού» πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 570
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το ετήσιο ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων είναι μικρότερο από το 5% 
των συνολικών εσόδων που απέκτησαν 
από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά 
το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος· ή

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 571
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το ετήσιο ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων είναι μικρότερο από το 5% 
των συνολικών εσόδων που απέκτησαν 
από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά 
το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος· ή

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Κρίνουμε ότι η έννοια του ενεργού αγρότη θα πρέπει να συνδέεται με μια ελάχιστη αγροτική 
δραστηριότητα στις αγροτικές εκτάσεις του, ενώ θα πρέπει να αποκλείονται εκείνοι των οποίων 
ο εμπορικός σκοπός δεν είναι καθόλου ή είναι μόνο οριακά συνδεδεμένος με την αγροτική 
δραστηριότητα.
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Τροπολογία 572
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το ετήσιο ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων είναι μικρότερο από το 5% 
των συνολικών εσόδων που απέκτησαν 
από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά 
το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος· ή

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 573
Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το ετήσιο ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων είναι μικρότερο από το 5% 
των συνολικών εσόδων που απέκτησαν 
από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά 
το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος· ή

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφευχθεί η προκύπτουσα από την πρόταση της Επιτροπής συνολική επιδείνωση 
της θέσης εκμεταλλεύσεων που έχουν συμμετάσχει και πρόκειται να συνεχίσουν να συμμετέχουν 
σε σχετικά μεγάλο βαθμό σε γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα. Η υποχρεωτικά πολυετής διάρκεια 
της συμμετοχής σε γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα αποτελεί, όπως και στην περίπτωση της 
βιολογικής καλλιέργειας, μια θεμελιώδη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική απόφαση, από την 
οποία προκύπτει σημαντική προστιθέμενη αξία όσον αφορά τον οικολογικό προσανατολισμό.
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Τροπολογία 574
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το ετήσιο ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων είναι μικρότερο από το 5% 
των συνολικών εσόδων που απέκτησαν 
από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά 
το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος· ή

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 575
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το ετήσιο ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων είναι μικρότερο από το 5% 
των συνολικών εσόδων που απέκτησαν 
από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά 
το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος· ή

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 576
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το ετήσιο ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων είναι μικρότερο από το 5% 
των συνολικών εσόδων που απέκτησαν 

διαγράφεται
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από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά 
το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος· ή

Or. en

Τροπολογία 577
James Nicholson, Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το ετήσιο ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων είναι μικρότερο από το 5% 
των συνολικών εσόδων που απέκτησαν 
από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά 
το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος· ή

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 578
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το ετήσιο ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων είναι μικρότερο από το 5% 
των συνολικών εσόδων που απέκτησαν 
από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά 
το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος· ή

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της ενεργού γεωργικής δραστηριότητας πρέπει να σχετίζεται με τη γεωργική 
δραστηριότητα στην οποία επιδίδεται ο γεωργός και όχι σε μη γεωργικό εισόδημα, όπως 
προτείνει η Επιτροπή. Πέραν τούτου η πρόταση της Επιτροπής προκαλεί τεράστιο διοικητικό 
κόστος τόσο για τις αρχές όσο και για τους γεωργούς, στοιχείο που πρέπει να αποφευχθεί.
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Τροπολογία 579
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το ετήσιο ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων είναι μικρότερο από το 5% 
των συνολικών εσόδων που απέκτησαν 
από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά 
το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος· ή

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 580
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το ετήσιο ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων είναι μικρότερο από το 5% 
των συνολικών εσόδων που απέκτησαν 
από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά 
το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος· ή

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 581
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το ετήσιο ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων είναι μικρότερο από το 5% 

διαγράφεται



PE492.791v01-00 172/185 AM\907852EL.doc

EL

των συνολικών εσόδων που απέκτησαν 
από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά 
το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος· ή

Or. en

Τροπολογία 582
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το ετήσιο ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων είναι μικρότερο από το 5% 
των συνολικών εσόδων που απέκτησαν 
από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά 
το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος· ή

α) τα οποία ασκούν γεωργική 
δραστηριότητα ή διατηρούν γεωργικές 
εκτάσεις σε ορθή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση, σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του 
Συμβουλίου, ή

Or. en

Τροπολογία 583
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το ετήσιο ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων είναι μικρότερο από το 5% 
των συνολικών εσόδων που απέκτησαν 
από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά 
το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος· ή

(a) τα οποία δεν εκτρέφουν ζώα ή δεν 
καλλιεργούν γεωργικά προϊόντα, 
περιλαμβανομένων της συγκομιδής, της 
άμελξης, της αναπαραγωγής και της 
εκτροφής ζώων για γεωργική 
εκμετάλλευση· ή

Or. en
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Τροπολογία 584
James Nicholson, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το ετήσιο ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων είναι μικρότερο από το 5% 
των συνολικών εσόδων που απέκτησαν 
από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά 
το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος· ή

α) τα οποία δεν εκτρέφουν ζώα ή δεν 
καλλιεργούν γεωργικά προϊόντα, 
περιλαμβανομένων της συγκομιδής, της 
άμελξης, της αναπαραγωγής και της 
εκτροφής ζώων για γεωργική 
εκμετάλλευση· ή

Or. en

Τροπολογία 585
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το ετήσιο ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων είναι μικρότερο από το 5% 
των συνολικών εσόδων που απέκτησαν 
από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά 
το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος· ή

α) η γεωργική έκταση της εκμετάλλευσης 
χρησιμοποιείται για απαγορευμένη μη 
γεωργική δραστηριότητα· ή

Or. en

Τροπολογία 586
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το ετήσιο ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων είναι μικρότερο από το 5% 
των συνολικών εσόδων που απέκτησαν 

α) η γεωργική έκταση της εκμετάλλευσης 
χρησιμοποιείται για απαγορευμένη μη 
γεωργική δραστηριότητα· ή
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από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά 
το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος· ή

Or. en

Τροπολογία 587
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το ετήσιο ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων είναι μικρότερο από το 5% 
των συνολικών εσόδων που απέκτησαν 
από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά 
το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος· ή

α) πρόσωπα που δεν συμμετέχουν κατά 
τρόπο τακτικό και δραστήριο στη 
διαχείριση των εργασιών μιας 
εκμετάλλευσης, ή δεν άσκησαν αγροτική 
δραστηριότητα στη διάρκεια του 2011·
τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τα 
κριτήρια που επιτρέπουν τον ορισμό 
αυτής της συμμετοχής·

Or. es

Αιτιολόγηση

Προσθέτοντας αυτήν την απαίτηση, δεν θα αποφευχθεί μόνον η πιθανή εισροή ιδιοκτητών γης 
που δεν έχουν γεωργική δραστηριότητα, αλλά επίσης οι υφιστάμενοι ιδιοκτήτες που δεν ασκούν 
γεωργική δραστηριότητα και οι οποίοι σήμερα λαμβάνουν ενισχύσεις θα αποκλεισθούν από ένα 
νέο καθεστώς άμεσης ενίσχυσης.

Τροπολογία 588
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων 
είναι μικρότερο από το 5% των συνολικών 
εσόδων που απέκτησαν από μη γεωργικές 

α) το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων 
είναι μεγαλύτερο από το 5% του 
συνολικού εισοδήματος που απέκτησαν 
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δραστηριότητες κατά το πλέον πρόσφατο 
οικονομικό έτος, ή

από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά τη 
διάρκεια του πλέον πρόσφατου 
οικονομικού έτους·

Or. it

Τροπολογία 589
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) οι γεωργικές δραστηριότητες των 
οποίων αποτελούν ασήμαντο μέρος των 
συνολικών οικονομικών δραστηριοτήτων 
τους· ή

Or. en

Τροπολογία 590
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Περιλαμβάνονται στην κατάσταση 
των εταιρειών ή/και των καταστάσεων 
που τους αποκλείουν ως δικαιούχους στο 
πλαίσιο της ΚΓΠ, ή

Or. pt

Τροπολογία 591
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) των οποίων οι αγροτικές 
δραστηριότητες δεν αντιπροσωπεύουν 
σημαντικό μέρος του συνόλου των 
οικονομικών δραστηριοτήτων τους, σε 
ποσοστό που καθορίζεται από τις 
αρμόδιες κρατικές ή περιφερειακές 
αρχές.

Or. es

Τροπολογία 592
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β). ο κύριος επιχειρηματικός ή 
εταιρικός σκοπός του οποίου δεν 
συνίσταται στην άσκηση γεωργικής 
δραστηριότητας· ή

Or. en

Τροπολογία 593
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι γεωργικές τους εκτάσεις είναι 
κυρίως εκτάσεις διατηρούμενες σε 
κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή 
καλλιέργεια και στις εκτάσεις αυτές δεν 
ασκούν την ελάχιστη δραστηριότητα που 
έχει θεσπιστεί από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 

διαγράφεται
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στοιχείο γ).

Or. en

Τροπολογία 594
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι γεωργικές τους εκτάσεις είναι 
κυρίως εκτάσεις διατηρούμενες σε 
κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή 
καλλιέργεια και στις εκτάσεις αυτές δεν 
ασκούν την ελάχιστη δραστηριότητα που 
έχει θεσπιστεί από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1
στοιχείο γ).

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Το στοιχείο αυτό διαγράφεται λόγω της δυσκολίας στην εφαρμογή του, όπως έχει επισημάνει 
και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η πρακτική εφαρμογή της απαίτησης αυτής κρίνεται υπερβολικά 
περίπλοκη.

Τροπολογία 595
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι γεωργικές τους εκτάσεις είναι 
κυρίως εκτάσεις διατηρούμενες σε 
κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή 
καλλιέργεια και στις εκτάσεις αυτές δεν 
ασκούν την ελάχιστη δραστηριότητα που 
έχει θεσπιστεί από τα κράτη μέλη 

διαγράφεται
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σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο γ).

Or. en

Τροπολογία 596
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι γεωργικές τους εκτάσεις είναι 
κυρίως εκτάσεις διατηρούμενες σε 
κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή 
καλλιέργεια και στις εκτάσεις αυτές δεν 
ασκούν την ελάχιστη δραστηριότητα που 
έχει θεσπιστεί από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο γ).

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 597
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι γεωργικές τους εκτάσεις είναι 
κυρίως εκτάσεις διατηρούμενες σε 
κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή 
καλλιέργεια και στις εκτάσεις αυτές δεν 
ασκούν την ελάχιστη δραστηριότητα που 
έχει θεσπιστεί από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο γ).

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής για ορισμό του «ενεργού γεωργού» δεν μπορεί να λειτουργήσει. Η 
ποσότητα άμεσης ενίσχυσης από μόνη της δεν λέει τίποτε για τη δραστηριότητα του γεωργού. Ο 
ορισμός του «ενεργού γεωργού» πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 598
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι γεωργικές τους εκτάσεις είναι 
κυρίως εκτάσεις διατηρούμενες σε 
κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή 
καλλιέργεια και στις εκτάσεις αυτές δεν 
ασκούν την ελάχιστη δραστηριότητα που 
έχει θεσπιστεί από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο γ).

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 599
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι γεωργικές τους εκτάσεις είναι 
κυρίως εκτάσεις διατηρούμενες σε 
κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή 
καλλιέργεια και στις εκτάσεις αυτές δεν 
ασκούν την ελάχιστη δραστηριότητα που 
έχει θεσπιστεί από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο γ).

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 600
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι γεωργικές τους εκτάσεις είναι 
κυρίως εκτάσεις διατηρούμενες σε 
κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή 
καλλιέργεια και στις εκτάσεις αυτές δεν 
ασκούν την ελάχιστη δραστηριότητα που 
έχει θεσπιστεί από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο γ).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 601
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι γεωργικές τους εκτάσεις είναι 
κυρίως εκτάσεις διατηρούμενες σε 
κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή 
καλλιέργεια και στις εκτάσεις αυτές δεν 
ασκούν την ελάχιστη δραστηριότητα που 
έχει θεσπιστεί από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο γ).

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της ενεργού γεωργικής δραστηριότητας πρέπει να σχετίζεται με τη γεωργική 
δραστηριότητα στην οποία επιδίδεται ο γεωργός και όχι σε μη γεωργικό εισόδημα, όπως 
προτείνει η Επιτροπή. Πέραν τούτου η πρόταση της Επιτροπής προκαλεί τεράστιο διοικητικό 
κόστος τόσο για τις αρχές όσο και για τους γεωργούς, στοιχείο που πρέπει να αποφευχθεί.
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Τροπολογία 602
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι γεωργικές τους εκτάσεις είναι κυρίως 
εκτάσεις διατηρούμενες σε κατάσταση 
κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια και 
στις εκτάσεις αυτές δεν ασκούν την 
ελάχιστη δραστηριότητα που έχει 
θεσπιστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

β) οι γεωργικές τους εκτάσεις είναι κυρίως 
εκτάσεις διατηρούμενες σε κατάσταση 
κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια και η 
γη δεν χρησιμοποιείται για την εκτροφή 
ζώων ή την καλλιέργεια γεωργικών 
προϊόντων, περιλαμβανομένων της 
συγκομιδής, της άμελξης, της 
αναπαραγωγής και της εκτροφής ζώων 
για γεωργική εκμετάλλευση,

Or. en

Τροπολογία 603
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι γεωργικές τους εκτάσεις είναι κυρίως 
εκτάσεις διατηρούμενες σε κατάσταση 
κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια και 
στις εκτάσεις αυτές δεν ασκούν την 
ελάχιστη δραστηριότητα που έχει 
θεσπιστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

β) οι γεωργικές τους εκτάσεις είναι κυρίως 
εκτάσεις διατηρούμενες σε κατάσταση 
κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια και η 
γη δεν χρησιμοποιείται για την εκτροφή 
ζώων ή την καλλιέργεια γεωργικών 
προϊόντων, περιλαμβανομένων της 
συγκομιδής, της άμελξης, της 
αναπαραγωγής και της εκτροφής ζώων 
για γεωργική εκμετάλλευση,

Or. en

Τροπολογία 604
James Nicholson, Julie Girling
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι γεωργικές τους εκτάσεις είναι κυρίως 
εκτάσεις διατηρούμενες σε κατάσταση 
κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια και 
στις εκτάσεις αυτές δεν ασκούν την 
ελάχιστη δραστηριότητα που έχει 
θεσπιστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

β) οι γεωργικές εκτάσεις των οποίων δεν
είναι κυρίως εκτάσεις διατηρούμενες σε 
κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή 
καλλιέργεια ή

Or. en

Τροπολογία 605
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι γεωργικές τους εκτάσεις είναι 
κυρίως εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη 
για βοσκή ή καλλιέργεια και στις εκτάσεις 
αυτές δεν ασκούν την ελάχιστη 
δραστηριότητα που έχει θεσπιστεί από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο γ).

β) στις εκτάσεις αυτές δεν ασκούν την 
ελάχιστη δραστηριότητα σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι δύσκολο να προσδιορισθεί ποίες είναι γαίες "εκ φύσεως διατηρούμενες σε κατάσταση 
κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια " και τίθεται εν αμφιβόλω το εάν είναι διαδεδομένες στα 
γεωργικά συστήματα που δεν είναι φυσικά αλλά (μπορεί να είναι) ημιφυσικά. Για παράδειγμα 
οικολογικές διεργασίες όπως είναι η σειρά διαδοχής των βιοκοινοτήτων έχουν ως αποτέλεσμα 
εκτάσεις που κατακλύζονται από είδη θαμνωδών φυτών που σχηματίζουν λόχμες, στοιχείο που 
μπορεί να αντισταθμισθεί από την πίεση της βοσκής. 
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Τροπολογία 606
Jim Higgins, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι γεωργικές τους εκτάσεις είναι κυρίως 
εκτάσεις διατηρούμενες σε κατάσταση 
κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια και 
στις εκτάσεις αυτές δεν ασκούν την 
ελάχιστη δραστηριότητα που έχει 
θεσπιστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

β) οι γεωργικές τους εκτάσεις είναι κυρίως 
εκτάσεις διατηρούμενες σε κατάσταση 
κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια και 
στις εκτάσεις αυτές δεν ασκούν την 
ελάχιστη δραστηριότητα που έχει 
θεσπιστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ).
Λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές 
διαφορές και την ποικιλία γεωργικών 
δραστηριοτήτων, τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσδιορίσουν ότι οι ποιμένες έχουν 
μία εύλογη πυκνότητα ζωικού κεφαλαίου 
και οι καλλιεργητές αρόσιμης γης έχουν 
μία εύλογη φυτική παραγωγή  

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να εγκρίνουν αντικειμενικά κριτήρια για να εξασφαλίζεται ότι από τη 
στήριξη της Ένωσης αντλούν οφέλη ενεργοί γεωργοί και όχι ανενεργοί γαιοκτήμονες.

Τροπολογία 607
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι γεωργικές τους εκτάσεις είναι κυρίως 
εκτάσεις διατηρούμενες σε κατάσταση 
κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια και 
στις εκτάσεις αυτές δεν ασκούν την 
ελάχιστη δραστηριότητα που έχει 
θεσπιστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

β) οι γεωργικές τους εκτάσεις είναι κυρίως 
εκτάσεις διατηρούμενες σε κατάσταση 
κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια και 
στις εκτάσεις αυτές δεν ασκούν την 
ελάχιστη δραστηριότητα που έχει 
θεσπιστεί από τα κράτη μέλη ή, κατά 
περίπτωση, από τις περιφέρειες σύμφωνα 
με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ).
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Or. es

Τροπολογία 608
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι γεωργικές τους εκτάσεις είναι κυρίως 
εκτάσεις διατηρούμενες σε κατάσταση 
κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια και 
στις εκτάσεις αυτές δεν ασκούν την 
ελάχιστη δραστηριότητα που έχει 
θεσπιστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

β) οι γεωργικές τους εκτάσεις είναι κυρίως 
εκτάσεις διατηρούμενες σε κατάσταση 
κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια και 
στις εκτάσεις αυτές δεν ασκούν την 
ελάχιστη δραστηριότητα που έχει 
θεσπιστεί από τα κράτη μέλη ή τις 
περιφέρειες σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο γ).

Or. en

Τροπολογία 609
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι γεωργικές τους εκτάσεις είναι κυρίως 
εκτάσεις διατηρούμενες σε κατάσταση 
κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια και 
στις εκτάσεις αυτές δεν ασκούν την 
ελάχιστη δραστηριότητα που έχει 
θεσπιστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

β) οι γεωργικές εκτάσεις των οποίων είναι 
κυρίως εκτάσεις διατηρούμενες σε 
κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή 
καλλιέργεια και τα οποία στις εκτάσεις 
αυτές δεν ασκούν την ελάχιστη 
δραστηριότητα που έχει θεσπιστεί από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο γ).

Or. en
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Τροπολογία 610
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι γεωργικές τους εκτάσεις είναι κυρίως 
εκτάσεις διατηρούμενες σε κατάσταση 
κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια και 
στις εκτάσεις αυτές δεν ασκούν την 
ελάχιστη δραστηριότητα που έχει 
θεσπιστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

β) οι γεωργικές τους εκτάσεις είναι κυρίως 
εκτάσεις διατηρούμενες σε κατάσταση 
κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια και 
στις εκτάσεις αυτές δεν ασκούν την 
ελάχιστη δραστηριότητα που έχει 
θεσπιστεί από τα κράτη μέλη·

Or. it

Αιτιολόγηση

Με βάση την ορθή εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας, ο ορισμός του ενεργού αγρότη 
πρέπει να αφεθεί στην ελεύθερη επιλογή των κρατών μελών.

Τροπολογία 611
Carlo Fidanza

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι γεωργικές τους εκτάσεις είναι κυρίως 
εκτάσεις διατηρούμενες σε κατάσταση 
κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια και 
στις εκτάσεις αυτές δεν ασκούν την 
ελάχιστη δραστηριότητα που έχει 
θεσπιστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

β) εάν οι γεωργικές τους εκτάσεις είναι 
κυρίως εκτάσεις διατηρούμενες σε 
κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή 
καλλιέργεια και στις εκτάσεις αυτές δεν 
ασκούν την ελάχιστη δραστηριότητα που 
έχει θεσπιστεί από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1
στοιχείο γ).

Or. it


