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Τροπολογία 1052
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) επενδύσεις δημόσιων φορέων σε 
υποδομή αναψυχής, τουριστικές 
πληροφορίες και επισήμανση 
τουριστικών αξιοθέατων·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1053
Jim Higgins, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) επενδύσεις δημόσιων φορέων σε 
υποδομή αναψυχής, τουριστικές 
πληροφορίες και επισήμανση τουριστικών 
αξιοθέατων·

(ε) επενδύσεις δημόσιων φορέων σε 
υποδομή αναψυχής, επένδυση στη 
διάδοση τουριστικών πληροφοριών, 
ανάπτυξη και διατήρηση τουριστικών 
υποδομών μικρής κλίμακας, εστιασμένη 
προώθηση και εμπορία τουριστικών 
αξιοθεάτων της υπαίθρου, ιδιαίτερα 
εκτός περιόδου τουριστικής αιχμής, και 
προώθηση των τουριστικών υπηρεσιών 
καθώς και επισήμανση τουριστικών 
αξιοθέατων·

Or. en

Τροπολογία 1054
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) επενδύσεις δημόσιων φορέων σε 
υποδομή αναψυχής, τουριστικές 
πληροφορίες και επισήμανση τουριστικών 
αξιοθέατων·

(ε) επενδύσεις σε υποδομή αναψυχής, 
τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας 
που συνδέονται με τη γεωργία και τη 
δασοκομία, εμπορία σε περιφερειακό 
επίπεδο, τουριστικές πληροφορίες και 
επισήμανση τουριστικών αξιοθέατων·

Or. de

Τροπολογία 1055
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) επενδύσεις δημόσιων φορέων σε 
υποδομή αναψυχής, τουριστικές 
πληροφορίες και επισήμανση τουριστικών 
αξιοθέατων·

(ε) επενδύσεις για δημόσια χρήση σε 
υποδομή αναψυχής, τουριστικές 
πληροφορίες, μικρής κλίμακας 
τουριστικές υποδομές, εμπορική διάθεση 
υπηρεσιών αγροτουρισμού και 
επισήμανση τουριστικών αξιοθέατων

Or. en

Τροπολογία 1056
Diane Dodds, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) επενδύσεις δημόσιων φορέων σε 
υποδομή αναψυχής, τουριστικές 
πληροφορίες και επισήμανση τουριστικών 
αξιοθέατων·

(ε) επενδύσεις για δημόσια χρήση σε 
υποδομή αναψυχής, τουριστικές 
πληροφορίες, μικρής κλίμακας 
τουριστικές υποδομές, εμπορική διάθεση 
υπηρεσιών αγροτουρισμού και 
επισήμανση τουριστικών αξιοθέατων·
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Or. en

Τροπολογία 1057
Phil Prendergast

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) επενδύσεις δημόσιων φορέων σε 
υποδομή αναψυχής, τουριστικές 
πληροφορίες και επισήμανση τουριστικών 
αξιοθέατων·

(ε) επενδύσεις για δημόσια χρήση σε 
υποδομή αναψυχής, τουριστικές 
πληροφορίες, μικρής κλίμακας 
τουριστικές υποδομές, εμπορική διάθεση 
υπηρεσιών αγροτουρισμού και 
επισήμανση τουριστικών αξιοθέατων

Or. en

Τροπολογία 1058
Nessa Childers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) επενδύσεις δημόσιων φορέων σε 
υποδομή αναψυχής, τουριστικές 
πληροφορίες και επισήμανση τουριστικών 
αξιοθέατων·

(ε) επενδύσεις για δημόσια χρήση σε 
υποδομή αναψυχής, τουριστικές 
πληροφορίες, μικρής κλίμακας 
τουριστικές υποδομές, εμπορική διάθεση 
υπηρεσιών αγροτουρισμού και 
επισήμανση τουριστικών αξιοθέατων

Or. en

Τροπολογία 1059
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) επενδύσεις δημόσιων φορέων σε 
υποδομή αναψυχής, τουριστικές 
πληροφορίες και επισήμανση τουριστικών 
αξιοθέατων·

(ε) επενδύσεις για δημόσια χρήση σε 
υποδομές αναψυχής, τουριστικές 
πληροφορίες, μικρής κλίμακας 
τουριστικές υποδομές, εμπορική διάθεση 
υπηρεσιών αγροτουρισμού και 
επισήμανση τουριστικών αξιοθέατων

Or. it

Αιτιολόγηση

Για να διευκολυνθούν οι επενδύσεις στον τουριστικό τομέα και εκ μέρους ιδιωτών και όχι μόνο 
εκ μέρους δημόσιων φορέων.

Τροπολογία 1060
Dimitar Stoyanov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) επενδύσεις δημόσιων φορέων σε 
υποδομή αναψυχής, τουριστικές 
πληροφορίες και επισήμανση τουριστικών 
αξιοθέατων·

ε) επενδύσεις δημόσιων φορέων σε 
υποδομή αναψυχής,
συμπεριλαμβανομένου του 
αγροτουρισμού, τουριστικές πληροφορίες
και επισήμανση τουριστικών αξιοθέατων·

Or. bg

Τροπολογία 1061
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) επενδύσεις δημόσιων φορέων σε
υποδομή αναψυχής, τουριστικές 
πληροφορίες και επισήμανση τουριστικών 

(ε) επενδύσεις δημόσιων και ιδιωτικών
φορέων σε υποδομές αναψυχής, 
τουριστικές πληροφορίες και επισήμανση 
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αξιοθέατων· τουριστικών αξιοθέατων·

Or. it

Τροπολογία 1062
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) επενδύσεις δημόσιων φορέων σε
υποδομή αναψυχής, τουριστικές 
πληροφορίες και επισήμανση τουριστικών 
αξιοθέατων·

(ε) επενδύσεις δημόσιων και ιδιωτικών
φορέων σε υποδομές αναψυχής, 
τουριστικές πληροφορίες και επισήμανση 
τουριστικών αξιοθέατων·

Or. it

Τροπολογία 1063
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) επενδύσεις δημόσιων φορέων σε 
υποδομή αναψυχής, τουριστικές 
πληροφορίες και επισήμανση τουριστικών 
αξιοθέατων·

(ε) επενδύσεις δημόσιων φορέων ή 
οργανώσεων τοπικής ανάπτυξης σε 
υποδομή αναψυχής, τουριστικές 
πληροφορίες και επισήμανση τουριστικών 
αξιοθέατων·

Or. en

Τροπολογία 1064
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) μελέτες και επενδύσεις που 
συνδέονται με τη διατήρηση, 
αποκατάσταση και αναβάθμιση της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς 
των χωριών και των αγροτικών τοπίων, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
κοινωνικο-οικονομικών πτυχών·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1065
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται 
με τη διατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς των χωριών και των 
αγροτικών τοπίων, συμπεριλαμβανομένων 
των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών 
πτυχών·

στ) μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται 
με τη διατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς των χωριών και των 
αγροτικών τοπίων, καθώς και των τόπων 
μεγάλης περιβαλλοντικής αξίας,
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
κοινωνικο-οικονομικών πτυχών·

Or. ro

Τροπολογία 1066
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται 
με τη διατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς των χωριών και των 

στ) μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται 
με τη διατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθμιση της πολιτιστικής, 
εκπαιδευτικής, θρησκευτικής και φυσικής 
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αγροτικών τοπίων, συμπεριλαμβανομένων 
των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών 
πτυχών·

κληρονομιάς των χωριών και των 
αγροτικών τοπίων, συμπεριλαμβανομένων 
των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών 
πτυχών·

Or. ro

Τροπολογία 1067
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) επενδύσεις που στοχεύουν στη 
μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων και στη 
μετατροπή κτιρίων ή άλλων 
εγκαταστάσεων που βρίσκονται κοντά σε 
αγροτικούς οικισμούς, με στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής ή την 
αύξηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 
του οικισμού.

(ζ) επενδύσεις που στοχεύουν στη 
μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων και στη 
μετατροπή κτιρίων ή άλλων 
εγκαταστάσεων που βρίσκονται κοντά σε 
αγροτικούς οικισμούς ή εντός αυτών, με 
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ή 
την αύξηση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων του οικισμού.

Or. de

Τροπολογία 1068
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) επενδύσεις που στοχεύουν στη 
μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων και στη 
μετατροπή κτιρίων ή άλλων 
εγκαταστάσεων που βρίσκονται κοντά σε 
αγροτικούς οικισμούς, με στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής ή την 
αύξηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 
του οικισμού.

(ζ) επενδύσεις που στοχεύουν στη 
μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων και στη 
μετατροπή κτιρίων ή άλλων 
εγκαταστάσεων που βρίσκονται κοντά σε 
αγροτικούς οικισμούς ή εντός αυτών, με 
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ή
την αύξηση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων του οικισμού.

Or. ro
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Τροπολογία 1069
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) επενδύσεις που στοχεύουν στη 
μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων και στη 
μετατροπή κτιρίων ή άλλων 
εγκαταστάσεων που βρίσκονται κοντά σε 
αγροτικούς οικισμούς, με στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής ή την 
αύξηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 
του οικισμού.

(ζ) επενδύσεις που στοχεύουν στη 
μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων και στη 
μετατροπή κτιρίων ή άλλων 
εγκαταστάσεων που βρίσκονται κοντά σε 
αγροτικούς οικισμούς, με στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής ή την 
αύξηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 
του οικισμού, καθώς και εκδηλώσεις και 
εκστρατείες με στόχο την  
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Or. fr

Τροπολογία 1070
Peter Jahr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ α) μελέτες και επενδύσεις σε σχέση με 
λοιπά μέτρα ανάπλασης χωριών

Or. de

Τροπολογία 1071
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) επενδύσεις σε υποδομές και 
ανθρώπινους πόρους για υγειονομικές 
υπηρεσίες προσιτές σε όλους με 
ειδικευμένο προσωπικό στις αγροτικές 
περιοχές.

Or. pl

Τροπολογία 1072
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αφορά μόνο υποδομή μικρής 
κλίμακας, όπως ορίζεται από κάθε 
κράτος μέλος στο πρόγραμμα. Ωστόσο, 
τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
μπορούν να προβλέπουν ειδικές 
παρεκκλίσεις από τον εν λόγω κανόνα για 
επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα και σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε αυτή 
την περίπτωση, προβλέπονται σαφή 
κριτήρια που διασφαλίζουν τη 
συμπληρωματικότητα με τη στήριξη που 
παρέχεται στο πλαίσιο άλλων μέσων της 
Ένωσης.

2. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αφορά μόνο υποδομή που 
συνδέεται άμεσα με την ανακαίνιση και 
την ανάπτυξη χωριών και προορίζεται για 
την αύξηση της γεωργικής 
ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας 
των αγροτικών περιοχών.

Or. ro

Τροπολογία 1073
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αφορά μόνο υποδομή μικρής 
κλίμακας, όπως ορίζεται από κάθε 
κράτος μέλος στο πρόγραμμα. Ωστόσο, τα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
μπορούν να προβλέπουν ειδικές 
παρεκκλίσεις από τον εν λόγω κανόνα για 
επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα και σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε αυτή την 
περίπτωση, προβλέπονται σαφή κριτήρια 
που διασφαλίζουν τη 
συμπληρωματικότητα με τη στήριξη που 
παρέχεται στο πλαίσιο άλλων μέσων της 
Ένωσης.

2. Ωστόσο, τα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης μπορούν να προβλέπουν ειδικές 
παρεκκλίσεις από τον εν λόγω κανόνα για 
επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα, σε 
ιδρύματα περίθαλψης και πρόληψης στον 
τομέα της υγείας, σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, εκτός από μη βιώσιμη βιομάζα, 
βιοαέριο και βιοκαύσιμα γαιώδους 
προέλευσης. Σε αυτή την περίπτωση, 
προβλέπονται σαφή κριτήρια που 
διασφαλίζουν τη συμπληρωματικότητα με 
τη στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο 
άλλων μέσων της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 1074
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αφορά μόνο υποδομή μικρής 
κλίμακας, όπως ορίζεται από κάθε κράτος 
μέλος στο πρόγραμμα. Ωστόσο, τα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
μπορούν να προβλέπουν ειδικές 
παρεκκλίσεις από τον εν λόγω κανόνα για 
επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα και σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε αυτή την 
περίπτωση, προβλέπονται σαφή κριτήρια 
που διασφαλίζουν τη 
συμπληρωματικότητα με τη στήριξη που 
παρέχεται στο πλαίσιο άλλων μέσων της 
Ένωσης.

2. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αφορά μόνο υποδομή μικρής 
κλίμακας, όπως ορίζεται από κάθε κράτος 
μέλος στο πρόγραμμα. Ωστόσο, τα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
μπορούν να προβλέπουν ειδικές 
παρεκκλίσεις από τον εν λόγω κανόνα για 
επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα. Μπορεί 
να προβλεφθεί παρόμοια παρέκκλιση για 
επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και υποδομές για την 
εξοικονόμηση ενέργειας, εάν το έργο 
υπόκειται σε κοινοτική κυριότητα και 
έλεγχο, με την εν λόγω κοινότητα να 
συμμετέχει στην κατανομή των εσόδων. 
Σε αυτή την περίπτωση, προβλέπονται 
σαφή κριτήρια που διασφαλίζουν τη 
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συμπληρωματικότητα με τη στήριξη που 
παρέχεται στο πλαίσιο άλλων μέσων της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 1075
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Η στήριξη βάσειι του παρόντος 
μέτρου μπορεί επίσης να επεκταθεί στην 
ανάπτυξη μη γεωργικών οικονομικών 
δραστηριοτήτων που δύνανται να 
συμβάλουν στην επίτευξη των εν λόγω 
στόχων, ειδικότερα όσον αφορά τις πολύ 
μικρές και μικρές επιχειρήσεις 

Or. fr

Τροπολογία 1076
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι επενδύσεις βάσει της παραγράφου 1 
είναι επιλέξιμες για στήριξη εάν οι 
σχετικές δράσεις υλοποιούνται σύμφωνα 
με τα προγράμματα ανάπτυξης των 
δήμων αγροτικών περιοχών και των 
βασικών υπηρεσιών τους, όπου τέτοια 
προγράμματα υφίστανται, και είναι 
σύμφωνες με την στρατηγική τοπικής 
ανάπτυξης εφόσον αυτή υπάρχει.

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 1077
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι επενδύσεις βάσει της παραγράφου 1 
είναι επιλέξιμες για στήριξη εάν οι 
σχετικές δράσεις υλοποιούνται σύμφωνα 
με τα προγράμματα ανάπτυξης των 
δήμων αγροτικών περιοχών και των 
βασικών υπηρεσιών τους, όπου τέτοια 
προγράμματα υφίστανται, και είναι 
σύμφωνες με την στρατηγική τοπικής 
ανάπτυξης εφόσον αυτή υπάρχει.

3. Οι επενδύσεις βάσει της παραγράφου 1 
είναι επιλέξιμες για στήριξη, εάν είναι 
σύμφωνες με την στρατηγική τοπικής 
ανάπτυξης εφόσον αυτή υπάρχει.

Or. it

Τροπολογία 1078
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι επενδύσεις βάσει της παραγράφου 1 
είναι επιλέξιμες για στήριξη εάν οι 
σχετικές δράσεις υλοποιούνται σύμφωνα 
με τα προγράμματα ανάπτυξης των δήμων 
αγροτικών περιοχών και των βασικών 
υπηρεσιών τους, όπου τέτοια προγράμματα 
υφίστανται, και είναι σύμφωνες με την 
στρατηγική τοπικής ανάπτυξης εφόσον 
αυτή υπάρχει.

3. Οι επενδύσεις βάσει της παραγράφου 1 
είναι επιλέξιμες για στήριξη εάν οι 
σχετικές δράσεις υλοποιούνται σύμφωνα 
με τα προγράμματα ανάπτυξης των δήμων 
αγροτικών περιοχών και των βασικών 
υπηρεσιών τους, όπου τέτοια προγράμματα 
υφίστανται, και είναι σύμφωνες με την 
στρατηγική τοπικής ανάπτυξης εφόσον 
αυτή υπάρχει. Οι επενδύσεις βάσει της 
παραγράφου 1 στοιχείο ζ) δεν είναι 
επιλέξιμες για μέτρα σε σχέση με τη 
μετεγκατάσταση γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων.
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Or. de

Τροπολογία 1079
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι επενδύσεις βάσει της παραγράφου 1
είναι επιλέξιμες για στήριξη εάν οι 
σχετικές δράσεις υλοποιούνται σύμφωνα 
με τα προγράμματα ανάπτυξης των δήμων 
αγροτικών περιοχών και των βασικών 
υπηρεσιών τους, όπου τέτοια προγράμματα 
υφίστανται, και είναι σύμφωνες με την 
στρατηγική τοπικής ανάπτυξης εφόσον 
αυτή υπάρχει.

3. Οι επενδύσεις βάσει της παραγράφου 1 
είναι επιλέξιμες για στήριξη εάν οι 
σχετικές δράσεις υλοποιούνται σύμφωνα 
με τα προγράμματα ανάπτυξης των δήμων 
αγροτικών περιοχών και χωριών και των 
βασικών υπηρεσιών τους, όπου τέτοια 
προγράμματα υφίστανται, και είναι 
σύμφωνες με την στρατηγική τοπικής 
ανάπτυξης εφόσον αυτή υπάρχει.

Or. bg

Τροπολογία 1080
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Oι δικαιούχοι της στήριξης που 
αναφέρεται στο σημείο 1 είναι όμιλοι 
γεωργικών ή δασικών εκμεταλλεύσεων ή 
οργανώσεις τους ή, εναλλακτικά, έχουν 
αποδεδειγμένα άμεση σχέση με τον 
γεωργικό ή τον δασικό τομέα. 

Or. pt

Τροπολογία 1081
Maria do Céu Patrão Neves
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 β. Η στήριξη στο πλαίσιο του μέτρου 
αυτού μπορεί να υλοποιείται μέσω της 
προσέγγισης LEADER.

Or. pt

Τροπολογία 1082
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 90 σχετικά με τον ορισμό των 
ειδών των υποδομών ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας που είναι επιλέξιμες για 
στήριξη στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1083
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21α

Ενίσχυση της βιοποικιλότητας σε αγροτικές 
περιοχές
1. Η στήριξη βάσει αυτού του μέτρου αφορά 
τα ακόλουθα:
(α) την εκπόνηση και επικαιροποίηση 
προγραμμάτων για την προστασία και τη 
διαχείριση των τόπων του NATURA 2000 και 
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άλλων περιοχών μεγάλης φυσικής αξίας, 
συμπεριλαμβανομένων σχεδίων δράσης για 
την προστασία ειδών που συνδέονται με τις 
αγροτικές περιοχές·
(β) μελέτες, δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης και επενδύσεις σχετικές με 
την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη 
διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση 
των χαρακτηριστικών φυσικής κληρονομιάς, 
όπως η αποκατάσταση και δημιουργία 
ποταμών ή άλλων γραμμικών και συνεχών 
δομών ή λειτουργιών δικτύωσης, που είναι 
απαραίτητες για τη μετανάστευση, εξάπλωση 
και ανταλλαγή γενετικού υλικού των άγριων 
ειδών·
2. Οι επενδύσεις βάσει της παραγράφου 1 
είναι επιλέξιμες για στήριξη εάν οι σχετικές 
δράσεις υλοποιούνται σύμφωνα με τα 
προγράμματα ανάπτυξης ή με άλλα 
προγράμματα προστασίας της φύσης, όπου οι 
επενδύσεις συνδέονται σαφώς με τη στήριξη 
στόχων που εξυπηρετούν την ενωσιακή 
στρατηγική του 2020 για τη βιοποικιλότητα·

Or. en

Τροπολογία 1084
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21 α
Αξιοποίηση γεωργικών καταλοίπων
1. Παρέχεται στήριξη στα πλαίσια του 
μέτρου αυτού για τη δημιουργία 
υποδομών και υλικοτεχνικών ικανοτήτων 
για την αξιοποίηση γεωργικών 
καταλοίπων, αποβλήτων, 
λιγνοκυτταρινούχων υλών και μη 
εδώδιμων κυτταρινούχων υλών ώστε να 
μετατραπούν σε βιοπροϊόντα.
2. Οι δραστηριότητες που καλύπτονται 
από το άρθρο αυτό περιλαμβάνουν 
συνδρομή για τη συλλογή, συγκομιδή, 
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αποθήκευση και μεταφορά επιλέξιμου 
υλικού για την χρήση στην βιοδιύλιση.

Or. en

Τροπολογία 1085
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών 
περιοχών και στη βελτίωση της 
βιωσιμότητας των δασών

Επενδύσεις στην ανάπτυξη
περιβαλλοντικά βιώσιμων δασικών 
περιοχών και στη βελτίωση της 
βιωσιμότητας των δασών

Or. en

Τροπολογία 1086
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη δάσωση και τη δημιουργία δασικών 
εκτάσεων·

(α) την περιβαλλοντικά βιώσιμη δάσωση 
και την περιβαλλοντικά βιώσιμη
δημιουργία δασικών εκτάσεων·

Or. en

Τροπολογία 1087
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη δάσωση και τη δημιουργία δασικών 
εκτάσεων·

α) τη δάσωση και τη δημιουργία δασικών 
εκτάσεων σε γεωργική και μη γεωργική 
γη·

Or. es

Τροπολογία 1088
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τη δημιουργία γεωργοδασοκομικών 
συστημάτων·

(β) τη δημιουργία περιβαλλοντικά 
βιώσιμων γεωργοδασοκομικών 
συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 1089
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) την πρόληψη και την αποκατάσταση 
των ζημιών στα δάση από δασικές 
πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές, 
συμπεριλαμβανομένων των παρασίτων και 
των κρουσμάτων ασθενειών, των 
καταστροφικών συμβάντων και των 
απειλών κατά του κλίματος·

(γ) την πρόληψη και την αποκατάσταση 
των ζημιών στα δάση από δασικές 
πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές, 
συμπεριλαμβανομένων των παρασίτων και 
των κρουσμάτων ασθενειών, των 
καταστροφικών συμβάντων και των 
απειλών κατά του κλίματος· στις ζώνες 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως ζώνες 
υψηλού κινδύνου, η ενσωμάτωση 
εξοπλισμών πρόληψης των δασικών 
πυρκαγιών αποτελεί αναγκαία 
προϋπόθεση για οιαδήποτε στήριξη. 
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Or. fr

Τροπολογία 1090
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) σε περιοχές υψηλού και μεσαίου 
κινδύνου η συμπερίληψη προληπτικών 
εξοπλισμών κατά των δασικών 
πυρκαγιών αποτελεί προϋπόθεση για 
οιαδήποτε άλλη οικονομική βοήθεια στα 
πλαίσια των Διαρθρωτικών Ταμείων.  Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διαθέσουν, εν 
προκειμένω, συγχρηματοδότηση για τους 
προληπτικούς εξοπλισμούς στις εν λόγω 
περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 1091
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) επενδύσεις για τη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας στην αλλαγή του κλίματος 
και του δυναμικού μεριασμού της, καθώς 
και της περιβαλλοντικής αξίας των 
δασικών οικοσυστημάτων·

(δ) επενδύσεις για τη βελτίωση της
παραγωγικότητας, της ανθεκτικότητας 
στην αλλαγή του κλίματος και του 
δυναμικού μετριασμού της, καθώς και της 
περιβαλλοντικής αξίας των δασικών 
οικοσυστημάτων·

Or. it

Τροπολογία 1092
Karin Kadenbach
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) επενδύσεις σε νέες δασοκομικές 
τεχνολογίες και στη μεταποίηση και 
εμπορία δασικών προϊόντων.

(ε) επενδύσεις σε περιβαλλοντικά 
βιώσιμες δασοκομικές τεχνολογίες και στη 
μεταποίηση και εμπορία δασικών 
προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 1093
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) επενδύσεις σε νέες δασοκομικές 
τεχνολογίες και στη μεταποίηση και 
εμπορία δασικών προϊόντων.

(ε) επενδύσεις σε νέες δασοκομικές 
τεχνολογίες, στην ενίσχυση της 
εργασιακής ασφάλειας και στη 
μεταποίηση και εμπορία δασικών 
προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 1094
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) επενδύσεις σε νέες δασοκομικές 
τεχνολογίες και στη μεταποίηση και 
εμπορία δασικών προϊόντων.

(ε) επενδύσεις σε νέες δασοκομικές 
τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων 
τεχνολογιών που προαγάγουν την 
αποτελεσματικότερη χρήση 
υποπροϊόντων και αποβλήτων για 
παραγωγή ενέργειας, και στη μεταποίηση 
και εμπορία δασικών προϊόντων
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Or. en

Τροπολογία 1095
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) επενδύσεις σε νέες δασοκομικές 
τεχνολογίες και στη μεταποίηση και 
εμπορία δασικών προϊόντων.

(ε) επενδύσεις σε νέες δασοκομικές 
τεχνολογίες και στη μεταποίηση, 
κινητοποίηση και εμπορία δασικών 
προϊόντων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το μέτρο θα πρέπει να είναι ανοιχτό για επενδύσεις στην επέκταση και ανάπτυξη τεχνολογιών 
που αφορούν την κινητοποίηση των δασικών πόρων.

Τροπολογία 1096
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) επενδύσεις σε νέες δασοκομικές 
τεχνολογίες και στη μεταποίηση και 
εμπορία δασικών προϊόντων.

(ε) επενδύσεις σε νέες δασοκομικές 
τεχνολογίες και στη μεταποίηση και 
εμπορία δασικών προϊόντων που 
ευθυγραμμίζονται με τον Κανονισμό της 
ΕΕ για την ξυλεία (Αριθ. 995/2010) και 
δεν βλάπτουν την βιολογική ποικιλία ή 
άλλες υπηρεσίες του δασικού 
οικοσυστήματος.

Or. en

Τροπολογία 1097
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) επενδύσεις σε νέες δασοκομικές 
τεχνολογίες και στη μεταποίηση και 
εμπορία δασικών προϊόντων.

(ε) επενδύσεις σε νέες δασοκομικές 
τεχνολογίες και στη μεταποίηση και 
εμπορία δασικών προϊόντων για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 1098
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) επενδύσεις σε νέες δασοκομικές 
τεχνολογίες και στη μεταποίηση και 
εμπορία δασικών προϊόντων.

(ε) επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες 
και στη μεταποίηση και εμπορία δασικών 
προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 1099
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) τον αναδασμό δασών, ανεξαρτήτως 
του είδους ιδιοκτησίας τους.

Or. bg

Τροπολογία 1100
Mariya Gabriel
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) επενδύσεις σε βελτιωμένες τεχνικές 
αξιοποίησης του ξύλου.

Or. en

Τροπολογία 1101
Diane Dodds, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) την προετοιμασία σχεδίων 
διαχείρισης· ή ισοδύναμων μέσων, 
σύμφωνα με την βιώσιμη δασική 
διαχείριση.

Or. en

Τροπολογία 1102
Phil Prendergast

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) την προετοιμασία σχεδίων 
διαχείρισης· ή ισοδύναμων μέσων, 
σύμφωνα με την βιώσιμη δασική 
διαχείριση.

Or. en
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Τροπολογία 1103
Σπύρος Δανέλλης, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι περιορισμοί στην ιδιοκτησία των δασών 
που προβλέπονται στα άρθρα 36 έως 40
δεν ισχύουν για τα τροπικά ή υποτροπικά 
δάση και τις δασικές εκτάσεις στο έδαφος 
των Αζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων 
Νήσων, των μικρών νησιών του Αιγαίου 
Πελάγους κατά την έννοια του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2019/9333 του Συμβουλίου 
και των γαλλικών υπερπόντιων 
διαμερισμάτων.

Οι περιορισμοί στην ιδιοκτησία των δασών 
που προβλέπονται στα άρθρα 23 έως 27
δεν ισχύουν για τα τροπικά ή υποτροπικά 
δάση και τις δασικές εκτάσεις στο έδαφος 
των Αζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων 
Νήσων, των μικρών νησιών του Αιγαίου 
Πελάγους κατά την έννοια του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2019/9333 του Συμβουλίου 
και των γαλλικών υπερπόντιων 
διαμερισμάτων. Περιορισμοί σχετικά με 
την ιδιοκτησία που προβλέπονται στα 
άρθρα 23 έως 27 δεν ισχύουν για στήριξη 
για περιβαλλοντικούς λόγους, όπως η 
προστασία από τη διάβρωση ή η 
επέκταση των δασικών πόρων, που 
συμβάλλουν στον μετριασμό της αλλαγής 
του κλίματος.

Or. en

Τροπολογία 1104
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι περιορισμοί στην ιδιοκτησία των δασών 
που προβλέπονται στα άρθρα 36 έως 40
δεν ισχύουν για τα τροπικά ή υποτροπικά 
δάση και τις δασικές εκτάσεις στο έδαφος 
των Αζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων 
Νήσων, των μικρών νησιών του Αιγαίου 
Πελάγους κατά την έννοια του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2019/9333 του Συμβουλίου 
και των γαλλικών υπερπόντιων 
διαμερισμάτων.

Οι περιορισμοί στην ιδιοκτησία των δασών 
που προβλέπονται στα άρθρα 23 έως 27
δεν ισχύουν για τα τροπικά ή υποτροπικά 
δάση και τις δασικές εκτάσεις στο έδαφος 
των Αζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων 
Νήσων, των μικρών νησιών του Αιγαίου 
Πελάγους κατά την έννοια του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2019/9333 του Συμβουλίου 
και των γαλλικών υπερπόντιων 
διαμερισμάτων.
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Or. en

Τροπολογία 1105
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν 
ένα ορισμένο μέγεθος, το οποίο 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη στο 
πρόγραμμα, η στήριξη εξαρτάται από την 
υποβολή προγράμματος διαχείρισης των 
δασών ή ισοδύναμου μέσου, σύμφωνα με 
την αειφόρο διαχείριση των δασών όπως 
ορίστηκε στην Υπουργική Διάσκεψη για 
την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη 
το 199334 (εφεξής «αειφόρος διαχείριση 
δασών»).

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η βιώσιμη και προσανατολισμένη στο μέλλον διαχείριση των δασών εξασφαλίζεται ήδη από 
τους εθνικούς νόμους περί δασοκομίας. Τα σχέδια διαχείρισης των δασών που προωθούνται 
από την Επιτροπή θα οδηγούσαν σε αύξηση της γραφειοκρατίας.

Τροπολογία 1106
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν 
ένα ορισμένο μέγεθος, το οποίο 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη στο 
πρόγραμμα, η στήριξη εξαρτάται από την 
υποβολή προγράμματος διαχείρισης των 
δασών ή ισοδύναμου μέσου, σύμφωνα με 
την αειφόρο διαχείριση των δασών όπως 

διαγράφεται
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ορίστηκε στην Υπουργική Διάσκεψη για 
την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη 
το 199334 (εφεξής «αειφόρος διαχείριση 
δασών»).

Or. de

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση προϋπόθεσης σχετικά με υποχρεωτικό πρόγραμμα διαχείρισης των δασών 
αντίκειται στην αρχή της επικουρικότητας των κρατών μελών.

Τροπολογία 1107
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν 
ένα ορισμένο μέγεθος, το οποίο 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη στο 
πρόγραμμα, η στήριξη εξαρτάται από την
υποβολή προγράμματος διαχείρισης των 
δασών ή ισοδύναμου μέσου, σύμφωνα με 
την αειφόρο διαχείριση των δασών όπως 
ορίστηκε στην Υπουργική Διάσκεψη για 
την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη 
το 199334 (εφεξής «αειφόρος διαχείριση 
δασών»).

Για τις εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν 
ένα ορισμένο μέγεθος, το οποίο 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη στο 
πρόγραμμα, η στήριξη εξαρτάται από την 
αειφόρο διαχείριση των δασών όπως 
ορίστηκε στην Υπουργική Διάσκεψη για 
την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη 
το 199334 (εφεξής «αειφόρος διαχείριση 
δασών»).

Or. en

Τροπολογία 1108
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν 
ένα ορισμένο μέγεθος, το οποίο 

Για τις εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν 
ένα ορισμένο μέγεθος, το οποίο 
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καθορίζεται από τα κράτη μέλη στο 
πρόγραμμα, η στήριξη εξαρτάται από την 
υποβολή προγράμματος διαχείρισης των 
δασών ή ισοδύναμου μέσου, σύμφωνα με 
την αειφόρο διαχείριση των δασών όπως 
ορίστηκε στην Υπουργική Διάσκεψη για 
την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη 
το 199334 (εφεξής «αειφόρος διαχείριση 
δασών»).

καθορίζεται από τα κράτη μέλη στο 
πρόγραμμα, η στήριξη εξαρτάται από την 
υποβολή προγράμματος διαχείρισης των 
δασών ή ισοδύναμου μέσου,
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 
βιολογικής ποικιλίας σύμφωνα με την 
αειφόρο διαχείριση των δασών όπως 
ορίστηκε στην Υπουργική Διάσκεψη για 
την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη 
το 199334 (εφεξής «αειφόρος διαχείριση 
δασών»). Η στήριξη για τα δασικά μέτρα 
πρέπει να βασίζεται σε ένα πρότυπο 
Χρηστών Δασικών Πρακτικών, που θα 
αναπτυχθεί από κάθε κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 1109
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν 
ένα ορισμένο μέγεθος, το οποίο 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη στο 
πρόγραμμα, η στήριξη εξαρτάται από την 
υποβολή προγράμματος διαχείρισης των 
δασών ή ισοδύναμου μέσου, σύμφωνα με 
την αειφόρο διαχείριση των δασών όπως 
ορίστηκε στην Υπουργική Διάσκεψη για 
την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη 
το 199334 (εφεξής «αειφόρος διαχείριση 
δασών»).

Για τις εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν 
ένα ορισμένο μέγεθος, το οποίο 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη στο 
πρόγραμμα, η στήριξη εξαρτάται από την 
υποβολή προγράμματος διαχείρισης των 
δασών ή ισοδύναμου μέσου
συμπεριλαμβανομένων μέτρων 
βιολογικής ποικιλίας και σύμφωνα με την 
αειφόρο διαχείριση των δασών όπως 
ορίστηκε στην Υπουργική Διάσκεψη για 
την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη 
το 199334 (εφεξής «αειφόρος διαχείριση 
δασών»).

Or. en

Τροπολογία 1110
Maria do Céu Patrão Neves
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν 
ένα ορισμένο μέγεθος, το οποίο 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη στο 
πρόγραμμα, η στήριξη εξαρτάται από την 
υποβολή προγράμματος διαχείρισης των 
δασών ή ισοδύναμου μέσου, σύμφωνα με 
την αειφόρο διαχείριση των δασών όπως 
ορίστηκε στην Υπουργική Διάσκεψη για 
την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη 
το 199334 (εφεξής «αειφόρος διαχείριση 
δασών»).

Για τις εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν 
ένα ορισμένο μέγεθος, το οποίο 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη στο 
πρόγραμμα, η στήριξη εξαρτάται από την 
υποβολή προγράμματος διαχείρισης των 
δασών ή ισοδύναμου μέσου, σύμφωνα με 
την αειφόρο διαχείριση των δασών όπως 
ορίστηκε στην Υπουργική Διάσκεψη για 
την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη 
το 199334 (εφεξής «αειφόρος διαχείριση 
δασών»), καθώς και από την εξασφάλιση 
αποτελεσματικής πρόληψης των 
πυρκαγιών και άλλων φυσικών 
καταστροφών.

Or. pt

Τροπολογία 1111
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 90 για τους όρους 
προσδιορισμού φυσικής καταστροφής, 
προσβολής από παράσιτα και 
κρουσμάτων ασθενειών, καθώς και τον 
ορισμό των ειδών των επιλέξιμων 
προληπτικών δράσεων.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εμφάνιση φυσικών καταστροφών καθώς και παρασίτων και ασθενειών μπορεί να 
διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό από περιφέρεια σε περιφέρεια. Αυτό ισχύει και για τα μέτρα 
αντιμετώπισης των καταστάσεων αυτών. Κατά συνέπεια, η λήψη τους θα πρέπει να εναπόκειται 
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στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 1112
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Όλες οι δράσεις πρέπει να 
συμφωνούν με τους περιβαλλοντικούς 
στόχους της ΚΓΠ.

Or. en

Τροπολογία 1113
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 β. Η στήριξη των μέτρων για τη 
δασοκομία πρέπει να βασίζεται σε ένα 
πρότυπο χρηστών δασοκομικών 
πρακτικών.

Or. en

Τροπολογία 1114
Diane Dodds, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης και ενοικιαστές, σε 

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης και ενοικιαστές,
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δήμους και σε ενώσεις τους, και καλύπτει 
το κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόωρων και 
όψιμων καθαρισμών, για μέγιστη περίοδο
δέκα ετών.

άλλους διαχειριστές γης, σε δήμους και σε 
ενώσεις τους, και καλύπτει το κόστος 
εγκατάστασης και την ετήσια πριμοδότηση 
ανά εκτάριο για την κάλυψη της απώλειας 
γεωργικού εισοδήματος και των δαπανών 
συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων της 
πρόωρων και όψιμων καθαρισμών, για 
μέγιστη περίοδο δεκαπέντε ετών.

Or. en

Τροπολογία 1115
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης και ενοικιαστές, σε 
δήμους και σε ενώσεις τους, και καλύπτει 
το κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόωρων και 
όψιμων καθαρισμών, για μέγιστη περίοδο
δέκα ετών.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε 
ιδιώτες και κρατικούς ιδιοκτήτες γης και 
ενοικιαστές, άλλους διαχειριστές γης 
καθώς και σε άλλους διαχειριστές γης,
καλύπτει δε το κόστος εγκατάστασης και 
την ετήσια πριμοδότηση ανά εκτάριο για 
την κάλυψη της απώλειας γεωργικού 
εισοδήματος και των δαπανών 
συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων της 
πρόωρων και όψιμων καθαρισμών, για 
μέγιστη περίοδο δεκαπέντε ετών.

Or. it

Τροπολογία 1116
Carlo Fidanza

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε 

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε 
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ιδιώτες ιδιοκτήτες γης και ενοικιαστές, σε 
δήμους και σε ενώσεις τους, και καλύπτει 
το κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόωρων και 
όψιμων καθαρισμών, για μέγιστη περίοδο
δέκα ετών.

ιδιώτες και κρατικούς ιδιοκτήτες και 
ενοικιαστές καθώς και σε ενώσεις τους, 
καλύπτει δε το κόστος εγκατάστασης και 
την ετήσια πριμοδότηση ανά εκτάριο για 
την κάλυψη των δαπανών της απώλειας 
γεωργικού εισοδήματος και συντήρησης, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόωρων και 
όψιμων καθαρισμών, για μέγιστη περίοδο
15 ετών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Διευρύνεται η έννοια του δικαιούχου που μπορεί να ορίζει κάθε επιμέρους πρόγραμμα για το 
μέτρο, με βάση τις εκάστοτε τοπικές ιδιαιτερότητες.  Διευρύνεται επίσης η έννοια στους 
δημόσιους φορείς που δεν ταυτίζονται με τους δήμους, ιδιοκτήτες επιφανειών που υπόκεινται 
στο μέτρο, οι οποίοι θα μπορούσαν να αντλήσουν οφέλη από το μέτρο, εάν αποκλείονταν δε, θα 
είχαν δυσκολίες όσον αφορά την πλήρη ανάληψη του κόστους των δράσεων, πράγμα που θα 
περιόριζε σοβαρά τη δυνατότητα να αυξηθούν οι δασωτέες εκτάσεις.  

Τροπολογία 1117
James Nicholson, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης και ενοικιαστές, σε 
δήμους και σε ενώσεις τους, και καλύπτει 
το κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόωρων και 
όψιμων καθαρισμών, για μέγιστη περίοδο
δέκα ετών.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης και ενοικιαστές, σε 
δήμους και σε ενώσεις τους, και καλύπτει 
το κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών της απώλειας εισοδήματος 
και συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων
των πρόωρων και όψιμων καθαρισμών, για 
μέγιστη περίοδο δεκαπέντε ετών.

Or. en

Τροπολογία 1118
Mariya Gabriel
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης και ενοικιαστές, σε 
δήμους και σε ενώσεις τους, και καλύπτει 
το κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόωρων και 
όψιμων καθαρισμών, για μέγιστη περίοδο
δέκα ετών.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης και ενοικιαστές, σε 
δήμους και σε ενώσεις τους, και σε 
δημόσιους ιδιοκτήτες γης που δεν 
λαμβάνουν για την αντίστοιχη 
δραστηριότητα ενίσχυση από τον εθνικό 
προϋπολογισμό, και καλύπτει το κόστος 
εγκατάστασης και την ετήσια πριμοδότηση 
ανά εκτάριο για την κάλυψη των δαπανών 
συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων της 
πρόωρων και όψιμων καθαρισμών, για 
μέγιστη περίοδο δεκαπέντε ετών.

Or. bg

Τροπολογία 1119
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης και ενοικιαστές, σε 
δήμους και σε ενώσεις τους, και καλύπτει 
το κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόωρων και 
όψιμων καθαρισμών, για μέγιστη περίοδο
δέκα ετών.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης και ενοικιαστές, σε 
δήμους και σε ενώσεις τους, και καλύπτει 
το κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών της απώλειας εισοδήματος 
και συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων
των πρόωρων και όψιμων καθαρισμών, για 
μέγιστη περίοδο τριάντα ετών.

Or. en
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Τροπολογία 1120
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης και ενοικιαστές, σε 
δήμους και σε ενώσεις τους, και καλύπτει 
το κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόωρων και 
όψιμων καθαρισμών, για μέγιστη περίοδο
δέκα ετών.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, άλλους 
διαχειριστές γης, σε δήμους και σε 
ενώσεις τους, και καλύπτει το κόστος 
εγκατάστασης και την ετήσια πριμοδότηση 
ανά εκτάριο για την κάλυψη της απώλειας 
γεωργικού εισοδήματος και των δαπανών
για την κάλυψη της απώλειας αγροτικού 
εισοδήματος και τη συντήρηση, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόωρων και 
όψιμων καθαρισμών, για μέγιστη περίοδο
δεκαπέντε ετών.

Or. it

Τροπολογία 1121
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Γεώργιος Παπαστάμκος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης και ενοικιαστές, σε 
δήμους και σε ενώσεις τους, και καλύπτει 
το κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόωρων και 
όψιμων καθαρισμών, για μέγιστη περίοδο
δέκα ετών.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε
δημόσιους φορείς και ιδιώτες ιδιοκτήτες 
γης και ενοικιαστές, και καλύπτει το 
κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόωρων και 
όψιμων καθαρισμών, για μέγιστη περίοδο
15 ετών.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες τροπολογίες στα διάφορα δασικά μέτρα λαμβάνουν υπόψη την 
πραγματικότητα της δασικής ιδιοκτησίας, αναγνωρίζοντας τους δημόσιους φορείς, και όχι 
μόνον τους δήμους, ως δικαιούχους της στήριξης αυτής.   Η πριμοδότηση συντήρησης πρέπει 
επίσης να αυξηθεί από τα 10 στα 15 χρόνια, όπως ίσχυε σε προηγούμενες περιόδους 
προγραμματισμού.

Τροπολογία 1122
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης και ενοικιαστές, σε 
δήμους και σε ενώσεις τους, και καλύπτει 
το κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόωρων και 
όψιμων καθαρισμών, για μέγιστη περίοδο
δέκα ετών.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε
δημόσιους φορείς και ιδιώτες ιδιοκτήτες 
γης και ενοικιαστές, και καλύπτει το 
κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόωρων και 
όψιμων καθαρισμών, για μέγιστη περίοδο
15 ετών.

Or. es

Τροπολογία 1123
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης και ενοικιαστές, σε 
δήμους και σε ενώσεις τους, και καλύπτει 
το κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε
δημόσιους φορείς και ιδιώτες ιδιοκτήτες 
γης και ενοικιαστές, και καλύπτει το 
κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
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των δαπανών συντήρησης, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόωρων και 
όψιμων καθαρισμών, για μέγιστη περίοδο
δέκα ετών.

των δαπανών συντήρησης, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόωρων και 
όψιμων καθαρισμών, για μέγιστη περίοδο
15 ετών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αναγνωρισθεί το δικαίωμα των δημόσιων φορέων και όχι μόνον των δήμων να 
λαμβάνουν αυτή την βοήθεια. Η πριμοδότηση συντήρησης πρέπει επίσης να αυξηθεί από τα 
δέκα στα 15 χρόνια, όπως ίσχυε σε προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού.  

Τροπολογία 1124
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης και ενοικιαστές, σε
δήμους και σε ενώσεις τους, και καλύπτει 
το κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόωρων και 
όψιμων καθαρισμών, για μέγιστη περίοδο 
δέκα ετών.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε
δημόσιους φορείς και ιδιώτες ιδιοκτήτες 
γης και ενοικιαστές, σε άλλους 
διαχειριστές γης και καλύπτει το κόστος 
εγκατάστασης και την ετήσια πριμοδότηση 
ανά εκτάριο για την κάλυψη της απώλειας 
του γεωργικού εισοδήματος και των 
δαπανών συντήρησης, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόωρων και 
όψιμων καθαρισμών, για μέγιστη περίοδο
δέκα ετών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να συμπεριληφθεί ο όρος «δημόσιοι φορείς», επιπλέον τα δέκα χρόνια είναι αρκετά.

Τροπολογία 1125
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης και ενοικιαστές, σε 
δήμους και σε ενώσεις τους, και καλύπτει 
το κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόωρων και 
όψιμων καθαρισμών, για μέγιστη περίοδο
δέκα ετών.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε
δημόσιους φορείς και ιδιώτες ιδιοκτήτες 
γης και ενοικιαστές, σε δήμους και σε 
ενώσεις τους, και καλύπτει το κόστος 
εγκατάστασης και την ετήσια πριμοδότηση 
ανά εκτάριο για την κάλυψη των δαπανών 
συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων των
πρόωρων και όψιμων καθαρισμών, για 
μέγιστη περίοδο δέκα ετών.

Or. en

Τροπολογία 1126
Σπύρος Δανέλλης, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης και ενοικιαστές, σε 
δήμους και σε ενώσεις τους, και καλύπτει 
το κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόωρων και 
όψιμων καθαρισμών, για μέγιστη περίοδο 
δέκα ετών.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης και ενοικιαστές, σε 
δήμους και σε ενώσεις τους, και σε άλλους 
διαχειριστές γης και καλύπτει το κόστος 
εγκατάστασης και την ετήσια πριμοδότηση 
ανά εκτάριο για την κάλυψη των δαπανών 
συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων των
πρόωρων και όψιμων καθαρισμών, για 
μέγιστη περίοδο δέκα ετών.

Or. en

Τροπολογία 1127
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης και ενοικιαστές, σε 
δήμους και σε ενώσεις τους, και καλύπτει 
το κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόωρων και
όψιμων καθαρισμών, για μέγιστη περίοδο 
δέκα ετών.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται
αποκλειστικά σε ιδιώτες ιδιοκτήτες γης 
και ενοικιαστές, σε δήμους και σε ενώσεις 
τους, και καλύπτει το κόστος 
εγκατάστασης και την ετήσια πριμοδότηση 
ανά εκτάριο για την κάλυψη των δαπανών 
συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων της 
πρόωρων και όψιμων καθαρισμών, για 
μέγιστη περίοδο δέκα ετών.

Or. de

Τροπολογία 1128
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης και ενοικιαστές, σε 
δήμους και σε ενώσεις τους, και καλύπτει 
το κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόωρων και 
όψιμων καθαρισμών, για μέγιστη περίοδο
δέκα ετών.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης και ενοικιαστές, σε 
δήμους και σε ενώσεις τους, και καλύπτει 
το κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόωρων και 
όψιμων καθαρισμών, για μέγιστη περίοδο
η οποία καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Or. pt

Τροπολογία 1129
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης και ενοικιαστές, σε 
δήμους και σε ενώσεις τους, και καλύπτει 
το κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόωρων και 
όψιμων καθαρισμών, για μέγιστη περίοδο 
δέκα ετών.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης και ενοικιαστές, σε
κρατικά δάση που δεν έχουν άμεση 
σύνδεση με τον κρατικό προϋπολογισμό, 
σε δήμους και σε ενώσεις τους, και 
καλύπτει το κόστος εγκατάστασης και την 
ετήσια πριμοδότηση ανά εκτάριο για την 
κάλυψη των δαπανών συντήρησης, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόωρων και 
όψιμων καθαρισμών, για μέγιστη περίοδο 
δέκα ετών.

Or. sk

Τροπολογία 1130
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης και ενοικιαστές, σε 
δήμους και σε ενώσεις τους, και καλύπτει 
το κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόωρων και 
όψιμων καθαρισμών, για μέγιστη περίοδο 
δέκα ετών.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης, σε δήμους και σε 
ενώσεις τους, και καλύπτει το κόστος 
εγκατάστασης και την ετήσια πριμοδότηση 
ανά εκτάριο για την κάλυψη των δαπανών 
συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων της 
πρόωρων και όψιμων καθαρισμών, για 
μέγιστη περίοδο δέκα ετών.

Or. fr

Τροπολογία 1131
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης και ενοικιαστές, σε 
δήμους και σε ενώσεις τους, και καλύπτει 
το κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόωρων και 
όψιμων καθαρισμών, για μέγιστη περίοδο 
δέκα ετών.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης και ενοικιαστές,
συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων 
ενώσεων ιδιοκτητών γης, όπως 
συνεταιρισμών διαχείρισης κοινοτικών 
γειτονικών δασών, σε δήμους και σε 
ενώσεις τους, και καλύπτει το κόστος 
εγκατάστασης και την ετήσια πριμοδότηση 
ανά εκτάριο για την κάλυψη των δαπανών 
συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων των
πρόωρων και όψιμων καθαρισμών, για 
μέγιστη περίοδο δέκα ετών.

Or. es

Τροπολογία 1132
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τόσο οι γεωργικές όσο και οι μη 
γεωργικές γαίες είναι επιλέξιμες. Τα είδη 
που φυτεύονται προσαρμόζονται στις 
περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες 
της περιοχής και πληρούν τις ελάχιστες 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Δεν 
χορηγείται στήριξη για φύτευση 
δενδρυλλίων περιοδικής υλοτόμησης, 
χριστουγεννιάτικων δένδρων ή δένδρων 
ταχείας ανάπτυξης για παραγωγή 
ενέργειας. Σε περιοχές όπου η δάσωση 
καθίσταται δύσκολη λόγω δυσχερών 
εδαφοκλιματικών συνθηκών, η στήριξη 
μπορεί να παρέχεται για φύτευση άλλων 
πολυετών ξυλωδών ειδών, όπως 
χαμόδενδρα ή θάμνοι, κατάλληλα για τις 
τοπικές συνθήκες.

2. Τόσο οι γεωργικές όσο και οι μη 
γεωργικές γαίες είναι επιλέξιμες. Τα είδη 
που φυτεύονται είναι εγχώρια και 
ενισχύουν την βιολογική ποικιλία. Δεν 
χορηγείται στήριξη για φύτευση 
δενδρυλλίων περιοδικής υλοτόμησης, 
χριστουγεννιάτικων δένδρων ή δένδρων 
ταχείας ανάπτυξης για παραγωγή 
ενέργειας, χωροκατακτητικών ειδών, 
καθώς και για οποιαδήποτε φύτευση που 
θα είχε βλαβερές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και/ή στην βιοποικιλότητα.
Δεν πρέπει να χορηγείται άδεια δάσωσης
σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας, ειδικά 
σε πλούσιους λειμώνες, και θα πρέπει να 
υπάρχει περιορισμός στην δάσωση σε 
τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000.  Σε 
περιοχές όπου η δάσωση καθίσταται 
δύσκολη λόγω δυσχερών εδαφοκλιματικών 
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συνθηκών, η στήριξη μπορεί να παρέχεται 
για φύτευση άλλων πολυετών ξυλωδών 
ειδών, όπως χαμόδενδρα ή θάμνοι, 
κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες.

Or. en

Τροπολογία 1133
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τόσο οι γεωργικές όσο και οι μη 
γεωργικές γαίες είναι επιλέξιμες. Τα είδη 
που φυτεύονται προσαρμόζονται στις 
περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες 
της περιοχής και πληρούν τις ελάχιστες 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Δεν 
χορηγείται στήριξη για φύτευση 
δενδρυλλίων περιοδικής υλοτόμησης, 
χριστουγεννιάτικων δένδρων ή δένδρων 
ταχείας ανάπτυξης για παραγωγή 
ενέργειας. Σε περιοχές όπου η δάσωση 
καθίσταται δύσκολη λόγω δυσχερών 
εδαφοκλιματικών συνθηκών, η στήριξη 
μπορεί να παρέχεται για φύτευση άλλων 
πολυετών ξυλωδών ειδών, όπως 
χαμόδενδρα ή θάμνοι, κατάλληλα για τις 
τοπικές συνθήκες.

2. Τόσο οι γεωργικές όσο και οι μη 
γεωργικές γαίες είναι επιλέξιμες. Τα είδη 
που φυτεύονται προσαρμόζονται στις 
περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες 
της περιοχής και πληρούν τις ελάχιστες 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις οι οποίες δεν 
περιορίζονται στη συνήθη πρακτική. Δεν 
χορηγείται στήριξη για φύτευση 
δενδρυλλίων περιοδικής υλοτόμησης, 
χριστουγεννιάτικων δένδρων, δένδρων 
ταχείας ανάπτυξης για παραγωγή 
ενέργειας, χωροκατακτητικών ειδών με 
αρνητικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα, 
καθώς και για οποιαδήποτε φύτευση που 
θα είχε βλαβερές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον ή/και στην βιοποικιλότητα.
Γενικότερα, δεν χορηγείται στήριξη στις 
περιπτώσεις όπου μία τέτοια δάσωση θα 
είχε βλαβερές επιπτώσεις στο περιβάλλον 
ή/και στην βιοποικιλότητα. Σε περιοχές 
όπου η δάσωση καθίσταται δύσκολη λόγω 
δυσχερών εδαφοκλιματικών συνθηκών, η 
στήριξη μπορεί να παρέχεται για φύτευση 
άλλων πολυετών ξυλωδών ειδών, όπως 
χαμόδενδρα ή θάμνοι, κατάλληλα για τις 
τοπικές συνθήκες.

Or. en
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Τροπολογία 1134
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τόσο οι γεωργικές όσο και οι μη 
γεωργικές γαίες είναι επιλέξιμες. Τα είδη 
που φυτεύονται προσαρμόζονται στις 
περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες 
της περιοχής και πληρούν τις ελάχιστες 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Δεν 
χορηγείται στήριξη για φύτευση 
δενδρυλλίων περιοδικής υλοτόμησης, 
χριστουγεννιάτικων δένδρων ή δένδρων 
ταχείας ανάπτυξης για παραγωγή 
ενέργειας. Σε περιοχές όπου η δάσωση 
καθίσταται δύσκολη λόγω δυσχερών 
εδαφοκλιματικών συνθηκών, η στήριξη 
μπορεί να παρέχεται για φύτευση άλλων 
πολυετών ξυλωδών ειδών, όπως 
χαμόδενδρα ή θάμνοι, κατάλληλα για τις 
τοπικές συνθήκες.

2. Τόσο οι γεωργικές όσο και οι μη 
γεωργικές γαίες είναι επιλέξιμες. Τα είδη 
που φυτεύονται προσαρμόζονται στις 
περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες 
της περιοχής, πληρούν τις ελάχιστες 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις, και 
προτιμώνται, όπου είναι δυνατόν, τα 
εγχώρια είδη. Δεν χορηγείται στήριξη για 
φύτευση δενδρυλλίων περιοδικής 
υλοτόμησης, χριστουγεννιάτικων δένδρων 
ή δένδρων ταχείας ανάπτυξης για 
παραγωγή ενέργειας. Σε περιοχές όπου η 
δάσωση καθίσταται δύσκολη λόγω 
δυσχερών εδαφοκλιματικών συνθηκών, η 
στήριξη μπορεί να παρέχεται για φύτευση 
άλλων πολυετών ξυλωδών ειδών, όπως 
χαμόδενδρα ή θάμνοι, κατάλληλα για τις 
τοπικές συνθήκες.

Or. en

Τροπολογία 1135
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τόσο οι γεωργικές όσο και οι μη 
γεωργικές γαίες είναι επιλέξιμες. Τα είδη 
που φυτεύονται προσαρμόζονται στις 
περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες 
της περιοχής και πληρούν τις ελάχιστες 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Δεν 
χορηγείται στήριξη για φύτευση 
δενδρυλλίων περιοδικής υλοτόμησης, 

2. Μόνον οι γεωργικές γαίες είναι 
επιλέξιμες. Τα είδη που φυτεύονται 
προσαρμόζονται στις περιβαλλοντικές και 
κλιματικές συνθήκες της περιοχής και 
πληρούν τις ελάχιστες περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις. Δεν χορηγείται στήριξη για 
φύτευση δενδρυλλίων περιοδικής 
υλοτόμησης, χριστουγεννιάτικων δένδρων 
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χριστουγεννιάτικων δένδρων ή δένδρων 
ταχείας ανάπτυξης για παραγωγή 
ενέργειας. Σε περιοχές όπου η δάσωση 
καθίσταται δύσκολη λόγω δυσχερών 
εδαφοκλιματικών συνθηκών, η στήριξη 
μπορεί να παρέχεται για φύτευση άλλων 
πολυετών ξυλωδών ειδών, όπως 
χαμόδενδρα ή θάμνοι, κατάλληλα για τις 
τοπικές συνθήκες.

ή δένδρων ταχείας ανάπτυξης για 
παραγωγή ενέργειας. Σε περιοχές όπου η 
δάσωση καθίσταται δύσκολη λόγω 
δυσχερών εδαφοκλιματικών συνθηκών, η 
στήριξη μπορεί να παρέχεται για φύτευση 
άλλων πολυετών ξυλωδών ειδών, όπως 
χαμόδενδρα ή θάμνοι, κατάλληλα για τις 
τοπικές συνθήκες.

Or. es

Τροπολογία 1136
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τόσο οι γεωργικές όσο και οι μη 
γεωργικές γαίες είναι επιλέξιμες. Τα είδη 
που φυτεύονται προσαρμόζονται στις 
περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες 
της περιοχής και πληρούν τις ελάχιστες 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Δεν 
χορηγείται στήριξη για φύτευση 
δενδρυλλίων περιοδικής υλοτόμησης,
χριστουγεννιάτικων δένδρων ή δένδρων 
ταχείας ανάπτυξης για παραγωγή 
ενέργειας. Σε περιοχές όπου η δάσωση
καθίσταται δύσκολη λόγω δυσχερών 
εδαφοκλιματικών συνθηκών, η στήριξη 
μπορεί να παρέχεται για φύτευση άλλων 
πολυετών ξυλωδών ειδών, όπως 
χαμόδενδρα ή θάμνοι, κατάλληλα για τις 
τοπικές συνθήκες.

2. Τόσο οι γεωργικές όσο και οι μη 
γεωργικές γαίες είναι επιλέξιμες. Τα είδη 
που φυτεύονται προσαρμόζονται στις 
περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες 
της περιοχής και πληρούν τις ελάχιστες 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Δεν 
χορηγείται στήριξη για φύτευση 
δενδρυλλίων περιοδικής υλοτόμησης και
χριστουγεννιάτικων δένδρων. Σε περιοχές 
όπου η δάσωση καθίσταται δύσκολη λόγω 
δυσχερών εδαφοκλιματικών συνθηκών, η 
στήριξη μπορεί να παρέχεται για φύτευση 
άλλων πολυετών ξυλωδών ειδών, όπως 
χαμόδενδρα ή θάμνοι, κατάλληλα για τις 
τοπικές συνθήκες.

Or. en

Τροπολογία 1137
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τόσο οι γεωργικές όσο και οι μη 
γεωργικές γαίες είναι επιλέξιμες. Τα είδη 
που φυτεύονται προσαρμόζονται στις 
περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες 
της περιοχής και πληρούν τις ελάχιστες 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Δεν 
χορηγείται στήριξη για φύτευση 
δενδρυλλίων περιοδικής υλοτόμησης,
χριστουγεννιάτικων δένδρων ή δένδρων 
ταχείας ανάπτυξης για παραγωγή 
ενέργειας. Σε περιοχές όπου η δάσωση 
καθίσταται δύσκολη λόγω δυσχερών 
εδαφοκλιματικών συνθηκών, η στήριξη 
μπορεί να παρέχεται για φύτευση άλλων 
πολυετών ξυλωδών ειδών, όπως 
χαμόδενδρα ή θάμνοι, κατάλληλα για τις 
τοπικές συνθήκες.

2. Τόσο οι γεωργικές όσο και οι μη 
γεωργικές γαίες είναι επιλέξιμες. Τα είδη 
που φυτεύονται προσαρμόζονται στις 
περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες 
της περιοχής και πληρούν τις ελάχιστες 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Δεν 
χορηγείται στήριξη για φύτευση 
δενδρυλλίων περιοδικής υλοτόμησης και
χριστουγεννιάτικων δένδρων. Στην 
περίπτωση των δένδρων ταχείας 
ανάπτυξης για παραγωγή ενέργειας
χορηγείται στήριξη μόνο για το κόστος 
εγκατάστασης. Σε περιοχές όπου η 
δάσωση καθίσταται δύσκολη λόγω 
δυσχερών εδαφοκλιματικών συνθηκών, η 
στήριξη μπορεί να παρέχεται για φύτευση 
άλλων πολυετών ξυλωδών ειδών, όπως 
χαμόδενδρα ή θάμνοι, κατάλληλα για τις 
τοπικές συνθήκες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ένας από τους κύριους στόχους της ΕΕ είναι η κάλυψη της ενεργειακής ζήτησης σε ποσοστό 
τουλάχιστον 20% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε αντίθεση με τις ενεργειακές 
καλλιέργειες, η παραγωγή της δασοκομίας είναι πολυετής. Το μειονέκτημα αυτό μπορεί να 
αντισταθμιστεί μέσω της παροχής στήριξης για το κόστος εγκατάστασης.

Τροπολογία 1138
James Nicholson, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τόσο οι γεωργικές όσο και οι μη 
γεωργικές γαίες είναι επιλέξιμες. Τα είδη 
που φυτεύονται προσαρμόζονται στις 
περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες 

2. Τόσο οι γεωργικές όσο και οι μη 
γεωργικές γαίες είναι επιλέξιμες. Τα είδη 
που φυτεύονται προσαρμόζονται στις 
περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες 
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της περιοχής και πληρούν τις ελάχιστες 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Δεν 
χορηγείται στήριξη για φύτευση 
δενδρυλλίων περιοδικής υλοτόμησης,
χριστουγεννιάτικων δένδρων ή δένδρων
ταχείας ανάπτυξης για παραγωγή 
ενέργειας. Σε περιοχές όπου η δάσωση 
καθίσταται δύσκολη λόγω δυσχερών 
εδαφοκλιματικών συνθηκών, η στήριξη 
μπορεί να παρέχεται για φύτευση άλλων 
πολυετών ξυλωδών ειδών, όπως 
χαμόδενδρα ή θάμνοι, κατάλληλα για τις 
τοπικές συνθήκες.

της περιοχής και πληρούν τις ελάχιστες 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Δεν 
χορηγείται στήριξη για φύτευση 
δενδρυλλίων περιοδικής υλοτόμησης ή
χριστουγεννιάτικων δένδρων. Τα δένδρα
ταχείας ανάπτυξης δεν πρέπει να 
συλλέγονται για παραγωγή ενέργειας κατά 
την περίοδο της συμφωνίας. Σε περιοχές 
όπου η δάσωση καθίσταται δύσκολη λόγω 
δυσχερών εδαφοκλιματικών συνθηκών, η 
στήριξη μπορεί να παρέχεται για φύτευση 
άλλων πολυετών ξυλωδών ειδών, όπως 
χαμόδενδρα ή θάμνοι, κατάλληλα για τις 
τοπικές συνθήκες.

Or. en

Τροπολογία 1139
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, 
Carlo Fidanza

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τόσο οι γεωργικές όσο και οι μη 
γεωργικές γαίες είναι επιλέξιμες. Τα είδη 
που φυτεύονται προσαρμόζονται στις 
περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες 
της περιοχής και πληρούν τις ελάχιστες 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Δεν 
χορηγείται στήριξη για φύτευση 
δενδρυλλίων περιοδικής υλοτόμησης, 
χριστουγεννιάτικων δένδρων ή δένδρων 
ταχείας ανάπτυξης για παραγωγή 
ενέργειας. Σε περιοχές όπου η δάσωση 
καθίσταται δύσκολη λόγω δυσχερών 
εδαφοκλιματικών συνθηκών, η στήριξη 
μπορεί να παρέχεται για φύτευση άλλων 
πολυετών ξυλωδών ειδών, όπως 
χαμόδενδρα ή θάμνοι, κατάλληλα για τις 
τοπικές συνθήκες.

2. Τόσο οι γεωργικές όσο και οι μη 
γεωργικές γαίες είναι επιλέξιμες, με την 
επιφύλαξη της περιόδου αγρανάπαυσης, 
μέγιστης διάρκειας ενός έτους μεταξύ δύο 
διαδοχικών φυτεύσεων στην ίδια έκταση. 
Τα είδη που φυτεύονται προσαρμόζονται 
στις περιβαλλοντικές και κλιματικές 
συνθήκες της περιοχής και πληρούν τις 
ελάχιστες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Δεν 
χορηγείται στήριξη για φύτευση 
δενδρυλλίων περιοδικής υλοτόμησης, 
χριστουγεννιάτικων δένδρων ή δένδρων 
ταχείας ανάπτυξης για παραγωγή 
ενέργειας. Σε περιοχές όπου η δάσωση 
καθίσταται δύσκολη λόγω δυσχερών 
εδαφοκλιματικών συνθηκών, η στήριξη 
μπορεί να παρέχεται για φύτευση άλλων 
πολυετών ξυλωδών ειδών, όπως 
χαμόδενδρα ή θάμνοι, κατάλληλα για τις 
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τοπικές συνθήκες.

Or. it

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη (για παράδειγμα στις μεσογειακές περιφέρειες), είναι απαραίτητο, για 
ιστορικούς, πολιτισμικούς και περιβαλλοντικούς λόγους που συνδέονται με την πρακτική της 
ορθής αγροτο-δασικής διαχείρισης, να γίνεται βιολογική ανάπαυλα ενός μόνο έτους ανάμεσα σε 
δύο διαδοχικούς κύκλους καλλιέργειας.

Τροπολογία 1140
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Τα κράτη μέλη ορίζουν περιοχές 
κατάλληλες για δάσωση, για να 
διασφαλιστεί ότι η φύτευση δεν θα έχει 
βλαβερές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή 
στη βιοποικιλότητα.

Or. en

Τροπολογία 1141
Σπύρος Δανέλλης, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 90 όσον αφορά τον καθορισμό 
των ελάχιστων περιβαλλοντικών 
απαιτήσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 90 όσον αφορά τον καθορισμό 
των ελάχιστων περιβαλλοντικών 
απαιτήσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, λαμβάνοντας υπόψη την 
ποικιλία των ευρωπαϊκών δασών.

Or. en
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Τροπολογία 1142
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχεται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης, ενοικιαστές, 
δήμους και ενώσεις τους, και καλύπτει το 
κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης για μέγιστη 
περίοδο τριών ετών.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχεται σε 
ιδιώτες και κρατικούς ιδιοκτήτες, 
ενοικιαστές, άλλους διαχειριστές γης,
δήμους και ενώσεις τους, και καλύπτει το 
κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης για μέγιστη 
περίοδο επτά ετών.

Or. it

Τροπολογία 1143
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχεται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης, ενοικιαστές, 
δήμους και ενώσεις τους, και καλύπτει το 
κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης για μέγιστη 
περίοδο τριών ετών.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχεται σε 
ιδιώτες και κρατικούς ιδιοκτήτες, 
ενοικιαστές καθώς και στις ενώσεις τους, 
και καλύπτει το κόστος εγκατάστασης και 
την ετήσια πριμοδότηση ανά εκτάριο για 
την κάλυψη των δαπανών συντήρησης για 
μέγιστη περίοδο επτά ετών.

Or. it
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Τροπολογία 1144
Σπύρος Δανέλλης, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχεται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης, ενοικιαστές, 
δήμους και ενώσεις τους, και καλύπτει το 
κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης για μέγιστη 
περίοδο τριών ετών.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχεται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης, ενοικιαστές, 
δήμους και ενώσεις τους, και άλλους 
διαχειριστές γης και καλύπτει το κόστος 
εγκατάστασης ή μετατροπής σε 
γεωργοδασικό σύστημα και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης για μέγιστη 
περίοδο πέντε ετών.

Or. en

Τροπολογία 1145
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Γεώργιος Παπαστάμκος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχεται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης, ενοικιαστές, 
δήμους και ενώσεις τους, και καλύπτει το 
κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης για μέγιστη 
περίοδο τριών ετών.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχεται σε
δημόσιους φορείς και ιδιώτες ιδιοκτήτες 
γης, ενοικιαστές, δήμους και ενώσεις τους, 
και καλύπτει το κόστος εγκατάστασης και 
την ετήσια πριμοδότηση ανά εκτάριο για 
την κάλυψη των δαπανών συντήρησης για 
μέγιστη περίοδο τριών έως πέντε ετών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες τροπολογίες στα διάφορα δασικά μέτρα λαμβάνουν υπόψη την 
πραγματικότητα της δασικής ιδιοκτησίας, αναγνωρίζοντας τους δημόσιους φορείς, και όχι 
μόνον τους δήμους, ως δικαιούχους της στήριξης αυτής.   Η πριμοδότηση συντήρησης πρέπει 
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επίσης να αυξηθεί σε πέντε χρόνια, όπως ίσχυε σε προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού.

Τροπολογία 1146
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχεται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης, ενοικιαστές,
δήμους και ενώσεις τους, και καλύπτει το 
κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης για μέγιστη 
περίοδο τριών ετών.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχεται σε
δημόσιους φορείς και ιδιώτες ιδιοκτήτες 
γης, ενοικιαστές, και καλύπτει το κόστος 
εγκατάστασης και την ετήσια πριμοδότηση 
ανά εκτάριο για την κάλυψη των δαπανών 
συντήρησης για μέγιστη περίοδο πέντε
ετών.

Or. es

Τροπολογία 1147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχεται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης, ενοικιαστές,
δήμους και ενώσεις τους, και καλύπτει το 
κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης για μέγιστη 
περίοδο τριών ετών.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχεται σε
δημόσιους φορείς και ιδιώτες ιδιοκτήτες 
γης, ενοικιαστές, και καλύπτει το κόστος 
εγκατάστασης και την ετήσια πριμοδότηση 
ανά εκτάριο για την κάλυψη των δαπανών 
συντήρησης για μέγιστη περίοδο πέντε
ετών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αναγνωρισθεί το δικαίωμα των δημόσιων φορέων και όχι μόνον των δήμων να 
λαμβάνουν αυτή την βοήθεια. Η πριμοδότηση συντήρησης πρέπει επίσης να αυξηθεί από τρία σε 
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πέντε χρόνια, όπως ίσχυε σε προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού.  

Τροπολογία 1148
James Nicholson, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχεται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης, ενοικιαστές, 
δήμους και ενώσεις τους, και καλύπτει το 
κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης για μέγιστη 
περίοδο τριών ετών.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχεται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης, ενοικιαστές, 
δήμους και ενώσεις τους, και καλύπτει το 
κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης για μέγιστη 
περίοδο πέντε ετών.

Or. en

Τροπολογία 1149
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχεται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης, ενοικιαστές, 
δήμους και ενώσεις τους, και καλύπτει το 
κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης για μέγιστη 
περίοδο τριών ετών.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχεται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης, ενοικιαστές, 
δήμους και ενώσεις τους, και καλύπτει το 
κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης για μέγιστη 
περίοδο πέντε ετών.

Or. en

Τροπολογία 1150
Gaston Franco
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχεται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης, ενοικιαστές, 
δήμους και ενώσεις τους, και καλύπτει το 
κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης για μέγιστη 
περίοδο τριών ετών.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχεται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης, ενοικιαστές, 
δήμους και ενώσεις τους, και καλύπτει το 
κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης για μέγιστη 
περίοδο πέντε ετών.

Or. fr

Τροπολογία 1151
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχεται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης, ενοικιαστές, 
δήμους και ενώσεις τους, και καλύπτει το 
κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης για μέγιστη 
περίοδο τριών ετών.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχεται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης, ενοικιαστές, 
δήμους και ενώσεις τους, και καλύπτει το 
κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης για μέγιστη 
περίοδο η οποία καθορίζεται από τα 
κράτη μέλη.

Or. pt

Τροπολογία 1152
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχεται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης, ενοικιαστές,
δήμους και ενώσεις τους, και καλύπτει το 
κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης για μέγιστη 
περίοδο τριών ετών.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχεται σε
δημόσιους φορείς και ιδιώτες ιδιοκτήτες 
γης, ενοικιαστές, άλλους διαχειριστές γης, 
και καλύπτει το κόστος εγκατάστασης και 
την ετήσια πριμοδότηση ανά εκτάριο για 
την κάλυψη των δαπανών συντήρησης για 
μέγιστη περίοδο τριών ετών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να συμπεριληφθεί ο όρος «δημόσιοι φορείς», επιπλέον τα τρία χρόνια είναι αρκετά.

Τροπολογία 1153
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχεται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης, ενοικιαστές, 
δήμους και ενώσεις τους, και καλύπτει το 
κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης για μέγιστη 
περίοδο τριών ετών.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχεται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης, ενοικιαστές, 
δήμους και ενώσεις τους, και σε 
δημόσιους ιδιοκτήτες γης που δεν 
λαμβάνουν για την αντίστοιχη 
δραστηριότητα ενίσχυση από τον εθνικό 
προϋπολογισμό, και καλύπτει το κόστος 
εγκατάστασης και βελτίωσης και την 
ετήσια πριμοδότηση ανά εκτάριο για την 
κάλυψη των δαπανών συντήρησης για 
μέγιστη περίοδο τριών ετών.

Or. bg

Τροπολογία 1154
Σπύρος Δανέλλης, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Γεώργιος Παπαστάμκος
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ως «γεωργοδασοκομικά συστήματα» 
νοούνται τα συστήματα χρήσης γης, στα 
οποία φύονται δένδρα σε συνδυασμό με 
εκτατική γεωργία στην ίδια έκταση. Ο 
μέγιστος αριθμός δένδρων που πρέπει να 
φυτεύονται ανά εκτάριο καθορίζεται από 
τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, τα 
δασικά είδη και την ανάγκη διασφάλισης 
της γεωργικής χρήσης της γης.

2. Ως «γεωργοδασοκομικά συστήματα» 
νοούνται οι πρακτικές και τα συστήματα 
χρήσης γης, στα οποία σκοπίμως 
συνδυάζονται πολυετή ξυλώδη με 
καλλιέργειες και/ή ζώα στην ίδια μονάδα 
διαχείρισης γης.  Τα δένδρα μπορεί να 
είναι μεμονωμένα, σε ομάδες ή σε σειρές 
εντός των αγροτεμαχίων (δασογεωργική 
αγροδασοπονία, δασολιβαδικά 
συστήματα, οπωρώνες για βόσκηση) ή 
στα όρια μεταξύ 
αγροτεμαχίων(θαμνοστοιχίες, 
δενδροστοιχίες). Ο μέγιστος και ο 
ελάχιστος αριθμός δένδρων (ή 
φυτοκάλυψης) που πρέπει να φυτεύονται 
ανά εκτάριο καθορίζεται από τα κράτη 
μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές 
εδαφοκλιματικές συνθήκες, τα δασικά είδη 
και την ανάγκη διασφάλισης της γεωργικής 
χρήσης της γης ή την χρήση γης για την 
βόσκηση του ζωικού κεφαλαίου.

Or. en

Τροπολογία 1155
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ως «γεωργοδασοκομικά συστήματα» 
νοούνται τα συστήματα χρήσης γης, στα 
οποία φύονται δένδρα σε συνδυασμό με
εκτατική γεωργία στην ίδια έκταση. Ο 
μέγιστος αριθμός δένδρων που πρέπει να 
φυτεύονται ανά εκτάριο καθορίζεται από 
τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, τα 
δασικά είδη και την ανάγκη διασφάλισης 

2. Ως «γεωργοδασοκομικά συστήματα» 
νοούνται τα συστήματα, στα οποία 
φύονται δένδρα σε συνδυασμό με γεωργία
εντός ή κατά μήκος της ίδιας έκτασης. Ο
ελάχιστος και μέγιστος αριθμός δένδρων 
που πρέπει να φυτεύονται ανά εκτάριο 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές 
εδαφοκλιματικές και περιβαλλοντικές
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της γεωργικής χρήσης της γης. συνθήκες, τα δασικά είδη και την ανάγκη 
διασφάλισης της βιώσιμης γεωργικής 
χρήσης της γης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα γεωργοδασοκομικά συστήματα θα πρέπει να καθορίζονται από τα συστήματα χρήσης της γης 
που συνδυάζουν δασοκομία και γεωργία στο σύνολό τους. Η χρήση του όρου «εκτατική» θα 
μπορούσε να αποκλείσει ορισμένα συστήματα μεγάλων καλλιεργειών που θα μπορούσαν να 
επωφεληθούν των πλεονεκτημάτων της γεωργοδασοκομικής, η οποία καθιστά πιο βιώσιμα τα 
συστήματα εντατικού τύπου. Το γεωργοδασοκομικό σύστημα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις 
νέες εγκαταστάσεις, καθώς και για τη μεταστροφή υφισταμένων αγροτεμαχίων, όπως είναι οι 
δασικές εκτάσεις.

Τροπολογία 1156
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ως «γεωργοδασοκομικά συστήματα» 
νοούνται τα συστήματα χρήσης γης, στα 
οποία φύονται δένδρα σε συνδυασμό με
εκτατική γεωργία στην ίδια έκταση. Ο 
μέγιστος αριθμός δένδρων που πρέπει να 
φυτεύονται ανά εκτάριο καθορίζεται από 
τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, τα 
δασικά είδη και την ανάγκη διασφάλισης 
της γεωργικής χρήσης της γης.

2. Ως «γεωργοδασοκομικά συστήματα» 
νοούνται τα συστήματα, στα οποία 
φύονται δένδρα σε συνδυασμό με γεωργία
εντός ή κατά μήκος της ίδιας έκτασης. Ο
ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός δένδρων 
που πρέπει να φυτεύονται ανά εκτάριο 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές 
εδαφοκλιματικές και περιβαλλοντικές
συνθήκες, τα δασικά είδη και την ανάγκη 
διασφάλισης της βιώσιμης γεωργικής 
χρήσης της γης.

Or. fr

Τροπολογία 1157
Giovanni La Via, Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ως «γεωργοδασοκομικά συστήματα» 
νοούνται τα συστήματα χρήσης γης, στα 
οποία φύονται δένδρα σε συνδυασμό με 
εκτατική γεωργία στην ίδια έκταση. Ο 
μέγιστος αριθμός δένδρων που πρέπει να 
φυτεύονται ανά εκτάριο καθορίζεται από 
τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, τα 
δασικά είδη και την ανάγκη διασφάλισης 
της γεωργικής χρήσης της γης.

2. Ως «γεωργοδασοκομικά συστήματα» 
νοούνται τα συστήματα χρήσης γης, στα 
οποία φύονται δένδρα σε συνδυασμό με 
εκτατική γεωργία στην ίδια έκταση. Ο 
μέγιστος αριθμός δένδρων που πρέπει να 
φυτεύονται ανά εκτάριο καθορίζεται από 
τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, τα 
δασικά είδη και την ανάγκη διασφάλισης 
της βιώσιμης γεωργικής χρήσης της γης, η 
οποία πιστοποιείται με βάση ένα 
συγκεκριμένο σώμα κανόνων που 
αναγνωρίζεται από τα κράτη μέλη.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για να αποκτήσει η έννοια της βιώσιμης γεωργικής χρήσης αντικειμενικότητα και επιστημονική 
αυστηρότητα, είναι αναγκαίο να πιστοποιείται αποτελεσματικά από συγκεκριμένο τρίτο φορέα ο 
οποίος αναγνωρίζεται από κάθε επιμέρους κράτος μέλος.

Τροπολογία 1158
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ως «γεωργοδασοκομικά συστήματα» 
νοούνται τα συστήματα χρήσης γης, στα 
οποία φύονται δένδρα σε συνδυασμό με 
εκτατική γεωργία στην ίδια έκταση. Ο 
μέγιστος αριθμός δένδρων που πρέπει να 
φυτεύονται ανά εκτάριο καθορίζεται από 
τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, τα 
δασικά είδη και την ανάγκη διασφάλισης 
της γεωργικής χρήσης της γης.

2. Ως «γεωργοδασοκομικά συστήματα» 
νοούνται τα συστήματα χρήσης γης, στα 
οποία φύονται δένδρα σε συνδυασμό με 
εκτατική γεωργία στην ίδια έκταση. Ο 
μέγιστος αριθμός δένδρων που πρέπει να 
φυτεύονται ή να διατηρούνται ανά 
εκτάριο καθορίζεται από τα κράτη μέλη, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές 
εδαφοκλιματικές συνθήκες, τα δασικά είδη 
και την ανάγκη διασφάλισης της γεωργικής 
χρήσης της γης.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω ρύθμιση δεν θα πρέπει να προβλέπει μόνο τη φύτευση νέων δασικών δένδρων, αλλά 
και να λαμβάνει υπόψη τη διατήρηση και διαχείριση δένδρων/ξυλείας.

Τροπολογία 1159
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ως «γεωργοδασοκομικά συστήματα» 
νοούνται τα συστήματα χρήσης γης, στα 
οποία φύονται δένδρα σε συνδυασμό με
εκτατική γεωργία στην ίδια έκταση. Ο 
μέγιστος αριθμός δένδρων που πρέπει να 
φυτεύονται ανά εκτάριο καθορίζεται από 
τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, τα 
δασικά είδη και την ανάγκη διασφάλισης 
της γεωργικής χρήσης της γης.

2. Ως «γεωργοδασοκομικά συστήματα» 
νοούνται τα συστήματα χρήσης γης, στα 
οποία φύονται δένδρα σε συνδυασμό με 
γεωργία στην ίδια έκταση. Ο μέγιστος 
αριθμός δένδρων που πρέπει να 
φυτεύονται ανά εκτάριο καθορίζεται από 
τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, τα 
δασικά είδη και την ανάγκη διασφάλισης 
της γεωργικής χρήσης της γης.

Or. bg

Τροπολογία 1160
Alfreds Rubiks

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ως «γεωργοδασοκομικά συστήματα» 
νοούνται τα συστήματα χρήσης γης, στα 
οποία φύονται δένδρα σε συνδυασμό με 
εκτατική γεωργία στην ίδια έκταση. Ο 
μέγιστος αριθμός δένδρων που πρέπει να 
φυτεύονται ανά εκτάριο καθορίζεται από 
τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, τα 
δασικά είδη και την ανάγκη διασφάλισης 

2. Ως «γεωργοδασοκομικά συστήματα» 
νοούνται τα συστήματα χρήσης γης, στα 
οποία φύονται δένδρα σε συνδυασμό με 
εκτατική γεωργία στην ίδια έκταση. Ο 
μέγιστος αριθμός δένδρων που πρέπει να 
φυτεύονται ανά εκτάριο καθορίζεται από 
τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, τα 
δασικά είδη και την ανάγκη διασφάλισης 
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της γεωργικής χρήσης της γης. της γεωργικής ή δασικής χρήσης της γης.

Or. lv

Τροπολογία 1161
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
ήδη μεγάλες εκτάσεις γεωργοδασικών 
περιοχών οι οποίες πρέπει να 
διατηρηθούν, είναι δυνατόν να χορηγείται 
στήριξη για αυτές, εξασφαλίζοντας με τον 
τρόπο αυτό την βιωσιμότητα των 
περιοχών αυτών ως συστημάτων υψηλής 
φυσικής και περιβαλλοντικής αξίας.

Or. pt

Τροπολογία 1162
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο 
ποσοστό στήριξης που προβλέπεται στο 
παράρτημα I.

3. Η στήριξη για νέες φυτείες σε 
γεωργικές εκτάσεις και για τη δημιουργία 
και συντήρηση γεωργοδασικών 
πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων των 
δασολιβαδικών συστημάτων, περιορίζεται 
στο ανώτατο ποσοστό στήριξης που 
προβλέπεται στο παράρτημα I.

Or. en
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Τροπολογία 1163
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο 
ποσοστό στήριξης που προβλέπεται στο 
παράρτημα I.

3. Η στήριξη περιορίζεται στο 100% του 
ανώτατου ποσοστού στήριξης που 
προβλέπεται στο παράρτημα I.

Or. en

Τροπολογία 1164
Γεώργιος Παπαστάμκος, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε 
δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, 
φυσικών καταστροφών και 
καταστροφικών συμβάντων

Πρόληψη των κινδύνων δασικής 
πυρκαγιάς

Or. fr

Τροπολογία 1165
Γεώργιος Παπαστάμκος, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) χορηγείται σε 
ιδιώτες, ημιδημόσιους και δημόσιους 
ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων, δήμους, 
κρατικά δάση και ενώσεις τους, και 
καλύπτει τις δαπάνες για:

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο β α) χορηγείται σε 
ιδιώτες και δημόσιους ιδιοκτήτες δασικών 
εκτάσεων και/ή ενώσεις τους, και καλύπτει 
τις δαπάνες για:



AM\909513EL.doc 59/184 PE494.479v01-00

EL

Or. fr

Τροπολογία 1166
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) χορηγείται σε 
ιδιώτες, ημιδημόσιους και δημόσιους
ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων, δήμους, 
κρατικά δάση και ενώσεις τους, και 
καλύπτει τις δαπάνες για:

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) χορηγείται σε 
ιδιώτες και δημόσιους κατόχους δασικών 
εκτάσεων, δήμους, κρατικά δάση και 
ενώσεις τους, και καλύπτει τις δαπάνες για:

Or. en

Τροπολογία 1167
Carlo Fidanza

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) χορηγείται σε 
ιδιώτες, ημιδημόσιους και δημόσιους 
ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων, δήμους, 
κρατικά δάση και ενώσεις τους, και 
καλύπτει τις δαπάνες για:

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) χορηγείται σε 
ιδιώτες και δημόσιους ιδιοκτήτες δασικών 
εκτάσεων και ενώσεις τους, και καλύπτει 
τις δαπάνες για:

Or. it

Τροπολογία 1168
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) χορηγείται σε 
ιδιώτες, ημιδημόσιους και δημόσιους 
ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων, δήμους, 
κρατικά δάση και ενώσεις τους, και 
καλύπτει τις δαπάνες για:

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) χορηγείται σε 
ιδιώτες, ημιδημόσιους και δημόσιους 
ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων, άλλους 
διαχειριστές γης, δήμους, κρατικά δάση 
και ενώσεις τους, και καλύπτει τις δαπάνες 
για παρεμβάσεις που δεν ζημιώνουν την 
βιοποικιλότητα ή άλλες υπηρεσίες του 
οικοσυστήματος:

Or. en

Τροπολογία 1169
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22
παράγραφος 1 στοιχείο γ) χορηγείται σε 
ιδιώτες, ημιδημόσιους και δημόσιους 
ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων, δήμους, 
κρατικά δάση και ενώσεις τους, και 
καλύπτει τις δαπάνες για:

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22
παράγραφος 1 στοιχείο γ) χορηγείται σε 
ιδιώτες, ημιδημόσιους και δημόσιους 
ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων που δεν 
λαμβάνουν για την αντίστοιχη 
δραστηριότητα ενίσχυση από τον εθνικό 
προϋπολογισμό, δήμους, κρατικά δάση και 
ενώσεις τους, και καλύπτει τις δαπάνες για:

Or. bg

Τροπολογία 1170
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) χορηγείται σε 

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) χορηγείται σε 
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ιδιώτες, ημιδημόσιους και δημόσιους 
ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων, δήμους, 
κρατικά δάση και ενώσεις τους, και 
καλύπτει τις δαπάνες για:

ιδιώτες, ημιδημόσιους και δημόσιους 
ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων, άλλους 
διαχειριστές δασών, δήμους, κρατικά 
δάση και ενώσεις τους, και καλύπτει τις 
δαπάνες για:

Or. en

Τροπολογία 1171
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) χορηγείται σε 
ιδιώτες, ημιδημόσιους και δημόσιους 
ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων, δήμους, 
κρατικά δάση και ενώσεις τους, και 
καλύπτει τις δαπάνες για:

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) χορηγείται
αποκλειστικά σε ιδιώτες, ημιδημόσιους 
και δημόσιους ιδιοκτήτες δασικών 
εκτάσεων, δήμους, κρατικά δάση και 
ενώσεις τους, και καλύπτει τις δαπάνες για:

Or. de

Τροπολογία 1172
Γεώργιος Παπαστάμκος, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη δημιουργία προστατευτικών 
υποδομών. Για αντιπυρικές ζώνες η 
στήριξη μπορεί να καλύπτει επίσης τις 
ενισχύσεις που συμβάλλουν στο κόστος 
συντήρησης. Δεν παρέχεται στήριξη για 
γεωργικές δραστηριότητες σε περιοχές στις 
οποίες έχουν αναληφθεί 
γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις·

(α) τη δημιουργία εξοπλισμών πρόληψης 
(αυλάκια, σημεία ύδρευσης, τάφροι, 
αντιπυρικά διαφράγματα) οι οποίοι θα 
σχηματίζουν ένα δίκτυο εντός της 
δασικής έκτασης σύμφωνα με τα σχέδια 
πρόληψης δασικών πυρκαγιών που έχουν 
καταρτιστεί σε τοπικό ή περιφερειακό 
επίπεδο. Δεν παρέχεται στήριξη για 
γεωργικές δραστηριότητες, κυρίως σε 
περιοχές στις οποίες έχουν αναληφθεί 
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γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις·

Or. fr

Τροπολογία 1173
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη δημιουργία προστατευτικών 
υποδομών. Για αντιπυρικές ζώνες η 
στήριξη μπορεί να καλύπτει επίσης τις 
ενισχύσεις που συμβάλλουν στο κόστος 
συντήρησης. Δεν παρέχεται στήριξη για 
γεωργικές δραστηριότητες σε περιοχές στις 
οποίες έχουν αναληφθεί 
γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις·

(α) τη δημιουργία προστατευτικών 
υποδομών. Για αντιπυρικές ζώνες η 
στήριξη μπορεί να καλύπτει επίσης τις 
ενισχύσεις που συμβάλλουν στο κόστος 
συντήρησης. Δεν παρέχεται στήριξη για 
γεωργικές δραστηριότητες σε περιοχές στις 
οποίες έχουν αναληφθεί 
γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις·
ενίσχυση σε κτηνοτρόφους το ζωικό 
κεφάλαιο των οποίων, μέσω της βοσκής, 
προλαμβάνουν τις πυρκαγιές.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναγνωρισθεί η σημασία της εκτεταμένης κτηνοτροφίας στην καταπολέμηση δασικών 
πυρκαγιών στο βαθμό που «καθαρίζει» τις περιοχές που κινδυνεύουν από πυρκαγιές.

Τροπολογία 1174
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν 
προληπτικούς εξοπλισμούς και μέτρα στο 
πλαίσιο κρατικού και θεσμοθετημένου 
«προγράμματος πρόληψης δασικών 
πυρκαγιών" οργανωμένου σε 
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περιφερειακή κλίμακα, μπορούν να 
λάβουν οικονομική στήριξη δυνάμει του 
άρθρου 22, παράγραφος 1. Το πρόγραμμα 
πρόληψης πρέπει να ελέγχεται από το 
κράτος και να καλύπτει το σύνολο της 
εθνικής επικράτειας με ειδική πρόβλεψη 
για τις περιοχές υψηλού κινδύνου· 

Or. en

Τροπολογία 1175
Γεώργιος Παπαστάμκος, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τοπικές δραστηριότητες πρόληψης 
μικρής κλίμακας κατά πυρκαγιών ή άλλων 
φυσικών καταστροφών·

(β) τοπικές δραστηριότητες πρόληψης 
μικρής κλίμακας κατά πυρκαγιών ή άλλων 
φυσικών καταστροφών· παρέχεται 
στήριξη μόνο για τις δραστηριότητες που 
είναι συμβατές με τα σχέδια πρόληψης 
δασικών πυρκαγιών που έχουν 
καταρτιστεί σε τοπικό ή περιφερειακό 
επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 1176
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τοπικές δραστηριότητες πρόληψης 
μικρής κλίμακας κατά πυρκαγιών ή άλλων 
φυσικών καταστροφών·

(β) τοπικές δραστηριότητες πρόληψης 
μικρής κλίμακας κατά πυρκαγιών ή άλλων 
φυσικών καταστροφών, υπό την 
προϋπόθεση ότι είναι επιλέξιμες και 
συνεπώς ενσωματωμένες στο πρόγραμμα 
πρόληψης·
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Or. en

Τροπολογία 1177
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τοπικές δραστηριότητες πρόληψης 
μικρής κλίμακας κατά πυρκαγιών ή άλλων 
φυσικών καταστροφών·

(β) τοπικές δραστηριότητες πρόληψης 
μικρής κλίμακας κατά πυρκαγιών ή άλλων 
φυσικών καταστροφών οι οποίες δεν 
περιορίζονται σε δασικές οδούς και στις 
δεξαμενές νερού και μπορούν να 
αποτελούνται από εκσυγχρονισμένες 
παραδοσιακές πρακτικές (π.χ. βοσκή, 
κοπή δένδρων, κ.λ.π.)

Or. en

Τροπολογία 1178
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τοπικές δραστηριότητες πρόληψης 
μικρής κλίμακας κατά πυρκαγιών ή άλλων 
φυσικών καταστροφών·

(β) εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
δραστηριότητες πρόληψης μικρής 
κλίμακας κατά πυρκαγιών ή άλλων 
φυσικών καταστροφών·

Or. pt

Τροπολογία 1179
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την καθιέρωση και βελτίωση 
εγκαταστάσεων και επικοινωνιακού 
εξοπλισμού για την παρακολούθηση 
δασικών πυρκαγιών, παρασίτων και 
ασθενειών·

(γ) την καθιέρωση και βελτίωση 
εγκαταστάσεων και επικοινωνιακού 
εξοπλισμού για την πρόληψη και
παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών, 
παρασίτων και ασθενειών, 
συμπεριλαμβανομένων υποδομών 
παρακολούθησης και προστασίας·

Or. es

Τροπολογία 1180
Γεώργιος Παπαστάμκος, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) την καθιέρωση και βελτίωση 
εγκαταστάσεων και επικοινωνιακού 
εξοπλισμού για την παρακολούθηση
δασικών πυρκαγιών, παρασίτων και 
ασθενειών·

(γ) την καθιέρωση και βελτίωση 
εγκαταστάσεων για την πρόβλεψη και την
παρακολούθηση κινδύνων δασικής 
πυρκαγιάς, παρασίτων και ασθενειών
καθώς και επικοινωνιακού εξοπλισμού 
στο δασικό περιβάλλον,

Or. fr

Τροπολογία 1181
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) την καθιέρωση και βελτίωση 
εγκαταστάσεων και επικοινωνιακού 
εξοπλισμού για την παρακολούθηση
δασικών πυρκαγιών, παρασίτων και 
ασθενειών·

(γ) την καθιέρωση και βελτίωση 
εγκαταστάσεων πρόβλεψης και
παρακολούθησης και επικοινωνιακού 
εξοπλισμού σε δασικές εκτάσεις για τους 
κινδύνους δασικών πυρκαγιών, παρασίτων 
και ασθενειών·
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Or. en

Τροπολογία 1182
Γεώργιος Παπαστάμκος, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) την αποκατάσταση του δασικού 
δυναμικού που επλήγη από πυρκαγιές και 
άλλες φυσικές καταστροφές, 
συμπεριλαμβανομένων των παρασίτων, 
των ασθενειών, καθώς και των 
καταστροφικών συμβάντων και 
συμβάντων που σχετίζονται με την 
αλλαγή του κλίματος.

διαγράφεται

Or. frΑιτιολόγηση

(Transféré dans l’article 26).

Τροπολογία 1183
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) την αποκατάσταση του δασικού 
δυναμικού που επλήγη από πυρκαγιές και 
άλλες φυσικές καταστροφές, 
συμπεριλαμβανομένων των παρασίτων, 
των ασθενειών, καθώς και των 
καταστροφικών συμβάντων και 
συμβάντων που σχετίζονται με την αλλαγή 
του κλίματος.

(δ) την αποκατάσταση του δασικού 
δυναμικού, δίδοντας προτεραιότητα σε 
μέτρα που προάγουν την φυσική του 
αναγέννηση, που επλήγη από πυρκαγιές 
και άλλες φυσικές καταστροφές, 
συμπεριλαμβανομένων των παρασίτων, 
των ασθενειών, καθώς και των 
καταστροφικών συμβάντων και 
συμβάντων που σχετίζονται με την αλλαγή 
του κλίματος.

Or. en
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Τροπολογία 1184
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) την αποκατάσταση του δασικού 
δυναμικού που επλήγη από πυρκαγιές και 
άλλες φυσικές καταστροφές, 
συμπεριλαμβανομένων των παρασίτων, 
των ασθενειών, καθώς και των 
καταστροφικών συμβάντων και 
συμβάντων που σχετίζονται με την αλλαγή 
του κλίματος.

(δ) την αποκατάσταση του δασικού 
δυναμικού που επλήγη ή καταστράφηκε
από πυρκαγιές και άλλες φυσικές 
καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων των 
παρασίτων, των ασθενειών, καθώς και των 
καταστροφικών συμβάντων και 
συμβάντων που σχετίζονται με την αλλαγή 
του κλίματος.

Or. it

Τροπολογία 1185
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) πρόληψη και αποκατάσταση των 
ζημιών που έχουν προκληθεί από την 
άγρια ζωή.

Or. en

Τροπολογία 1186
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) την πρόληψη και την 



PE494.479v01-00 68/184 AM\909513EL.doc

EL

αποκατάσταση των ζημιών που προκαλεί 
στα δάση η άγρια πανίδα

Or. fr

Τροπολογία 1187
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) Συντήρηση προστατευτικών 
υποδομών και διατήρηση επαρκούς 
επιπέδου βλάστησης σε δασικές περιοχές 
ώστε να μπορούν να προλαμβάνονται οι 
δασικές πυρκαγιές με την βοσκή.

Or. es

Τροπολογία 1188
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τις προληπτικές δράσεις που 
αφορούν παράσιτα και ασθένειες, ο 
κίνδυνος εμφάνισης σχετικής ασθένειας 
πρέπει να στηρίζεται από επιστημονικές 
αποδείξεις και να αναγνωρίζεται από 
επιστημονικούς δημόσιους οργανισμούς.
Όπου κρίνεται σκόπιμο, πρέπει να 
περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα
κατάλογος των ειδών οργανισμών που 
είναι επιβλαβείς για τα φυτά και μπορούν 
να προκαλέσουν καταστροφή.

Όσον αφορά τις προληπτικές δράσεις που 
αφορούν παράσιτα και ασθένειες, ο 
κίνδυνος εμφάνισης σχετικής ασθένειας 
πρέπει να στηρίζεται από επιστημονικές 
αποδείξεις και να αναγνωρίζεται από 
επιστημονικούς δημόσιους οργανισμούς.

Or. it
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Τροπολογία 1189
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τις προληπτικές δράσεις που 
αφορούν παράσιτα και ασθένειες, ο 
κίνδυνος εμφάνισης σχετικής ασθένειας 
πρέπει να στηρίζεται από επιστημονικές 
αποδείξεις και να αναγνωρίζεται από 
επιστημονικούς δημόσιους οργανισμούς.
Όπου κρίνεται σκόπιμο, πρέπει να 
περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα 
κατάλογος των ειδών οργανισμών που 
είναι επιβλαβείς για τα φυτά και μπορούν 
να προκαλέσουν καταστροφή.

Όσον αφορά τις προληπτικές δράσεις που 
αφορούν παράσιτα και ασθένειες, ο 
κίνδυνος εμφάνισης σχετικής ασθένειας 
πρέπει να στηρίζεται από επιστημονικές 
αποδείξεις και να αναγνωρίζεται από 
επιστημονικούς δημόσιους οργανισμούς.

Or. it

Τροπολογία 1190
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τις προληπτικές δράσεις που 
αφορούν παράσιτα και ασθένειες, ο 
κίνδυνος εμφάνισης σχετικής ασθένειας
πρέπει να στηρίζεται από επιστημονικές 
αποδείξεις και να αναγνωρίζεται από 
επιστημονικούς δημόσιους οργανισμούς. 
Όπου κρίνεται σκόπιμο, πρέπει να 
περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα κατάλογος 
των ειδών οργανισμών που είναι 
επιβλαβείς για τα φυτά και μπορούν να 
προκαλέσουν καταστροφή.

Όσον αφορά τις προληπτικές δράσεις που 
αφορούν παράσιτα και ασθένειες, ο 
κίνδυνος να επέλθουν καταστροφές και/ή 
σημαντικές οικονομικές και 
περιβαλλοντικές ζημίες πρέπει να 
στηρίζεται από επιστημονικές αποδείξεις 
και να αναγνωρίζεται από επιστημονικούς 
δημόσιους οργανισμούς. Όπου κρίνεται 
σκόπιμο, πρέπει να περιλαμβάνεται στο 
πρόγραμμα κατάλογος, με δυνατότητα 
ενημέρωσης,  των ειδών οργανισμών που 
είναι επιβλαβείς για τα φυτά και μπορούν 
να προκαλέσουν καταστροφή.
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Or. pt

Τροπολογία 1191
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τις προληπτικές δράσεις που 
αφορούν παράσιτα και ασθένειες, ο 
κίνδυνος εμφάνισης σχετικής ασθένειας 
πρέπει να στηρίζεται από επιστημονικές 
αποδείξεις και να αναγνωρίζεται από 
επιστημονικούς δημόσιους οργανισμούς. 
Όπου κρίνεται σκόπιμο, πρέπει να 
περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα κατάλογος 
των ειδών οργανισμών που είναι 
επιβλαβείς για τα φυτά και μπορούν να 
προκαλέσουν καταστροφή.

Όσον αφορά τις προληπτικές δράσεις που 
αφορούν παράσιτα και ασθένειες, ο 
κίνδυνος εμφάνισης σχετικής ασθένειας 
πρέπει να στηρίζεται από επιστημονικές 
αποδείξεις, όσο το δυνατόν γρηγορότερα,
και να αναγνωρίζεται από επιστημονικούς 
δημόσιους οργανισμούς. Όπου κρίνεται 
σκόπιμο, πρέπει να περιλαμβάνεται στο 
πρόγραμμα κατάλογος των ειδών 
οργανισμών που είναι επιβλαβείς για τα 
φυτά και μπορούν να προκαλέσουν 
καταστροφή.

Or. it

Τροπολογία 1192
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιλέξιμες δράσεις είναι σύμφωνες με 
το πρόγραμμα προστασίας των δασών 
που καταρτίζεται από τα κράτη μέλη. Για 
εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν ένα 
ορισμένο μέγεθος, το οποίο καθορίζεται 
από τα κράτη μέλη στο πρόγραμμα, η 
στήριξη εξαρτάται από την υποβολή 
προγράμματος διαχείρισης δασών στο 
οποίο διατυπώνονται λεπτομερώς οι 
προληπτικοί στόχοι.

διαγράφεται
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η βιώσιμη διαχείριση των δασών εξασφαλίζεται ήδη από την εθνική νομοθεσία περί 
δασοκομίας. Τα σχέδια διαχείρισης των δασών που προωθούνται από την Επιτροπή θα 
οδηγούσαν μόνο σε αύξηση της γραφειοκρατίας.

Τροπολογία 1193
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιλέξιμες δράσεις είναι σύμφωνες με 
το πρόγραμμα προστασίας των δασών που 
καταρτίζεται από τα κράτη μέλη. Για 
εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν ένα 
ορισμένο μέγεθος, το οποίο καθορίζεται 
από τα κράτη μέλη στο πρόγραμμα, η 
στήριξη εξαρτάται από την υποβολή 
προγράμματος διαχείρισης δασών στο 
οποίο διατυπώνονται λεπτομερώς οι 
προληπτικοί στόχοι.

Οι επιλέξιμες δράσεις είναι σύμφωνες με 
το πρόγραμμα προστασίας των δασών που 
καταρτίζεται από τα κράτη μέλη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το μέτρο αυτό αντίκειται στην αρχή της επικουρικότητας των κρατών μελών.

Τροπολογία 1194
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιλέξιμες δράσεις είναι σύμφωνες με 
το πρόγραμμα προστασίας των δασών που 
καταρτίζεται από τα κράτη μέλη. Για 

Οι επιλέξιμες δράσεις είναι σύμφωνες με 
το πρόγραμμα προστασίας των δασών που 
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εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν ένα 
ορισμένο μέγεθος, το οποίο καθορίζεται 
από τα κράτη μέλη στο πρόγραμμα, η 
στήριξη εξαρτάται από την υποβολή 
προγράμματος διαχείρισης δασών στο 
οποίο διατυπώνονται λεπτομερώς οι 
προληπτικοί στόχοι.

καταρτίζεται από τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 1195
Ulrike Rodust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιλέξιμες δράσεις είναι σύμφωνες με 
το πρόγραμμα προστασίας των δασών 
που καταρτίζεται από τα κράτη μέλη. Για 
εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν ένα 
ορισμένο μέγεθος, το οποίο καθορίζεται 
από τα κράτη μέλη στο πρόγραμμα, η 
στήριξη εξαρτάται από την υποβολή 
προγράμματος διαχείρισης δασών στο 
οποίο διατυπώνονται λεπτομερώς οι 
προληπτικοί στόχοι.

Για εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν ένα 
ορισμένο μέγεθος, το οποίο καθορίζεται 
από τα κράτη μέλη στο πρόγραμμα, η 
στήριξη εξαρτάται από την υποβολή 
προγράμματος διαχείρισης δασών στο 
οποίο διατυπώνονται λεπτομερώς οι 
προληπτικοί στόχοι.

Or. de

Τροπολογία 1196
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιλέξιμες δράσεις είναι σύμφωνες με 
το πρόγραμμα προστασίας των δασών που 
καταρτίζεται από τα κράτη μέλη. Για 
εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν ένα 
ορισμένο μέγεθος, το οποίο καθορίζεται 

Οι επιλέξιμες δράσεις είναι σύμφωνες με 
το πρόγραμμα προστασίας των δασών που 
καταρτίζεται από τα κράτη μέλη. Για τις
εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν ένα 
ορισμένο μέγεθος, το οποίο καθορίζεται 
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από τα κράτη μέλη στο πρόγραμμα, η 
στήριξη εξαρτάται από την υποβολή 
προγράμματος διαχείρισης δασών στο 
οποίο διατυπώνονται λεπτομερώς οι 
προληπτικοί στόχοι.

από τα κράτη μέλη στο πρόγραμμα, η 
στήριξη εξαρτάται από την υποβολή 
προγράμματος διαχείρισης των δασών ή 
ισοδύναμου μέσου, σύμφωνα με την 
βιώσιμη διαχείριση των δασών όπως 
ορίστηκε στην Υπουργική Διάσκεψη για 
την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη 
το 1993 ή συμπληρωματικού 
προγράμματος στο ήδη υφιστάμενο 
πρόγραμμα διαχείρισης των δασών στο
οποίο διατυπώνονται λεπτομερώς οι 
προληπτικοί στόχοι.

Or. en

Τροπολογία 1197
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιλέξιμες δράσεις είναι σύμφωνες με 
το πρόγραμμα προστασίας των δασών που 
καταρτίζεται από τα κράτη μέλη. Για 
εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν ένα 
ορισμένο μέγεθος, το οποίο καθορίζεται 
από τα κράτη μέλη στο πρόγραμμα, η 
στήριξη εξαρτάται από την υποβολή 
προγράμματος διαχείρισης δασών στο 
οποίο διατυπώνονται λεπτομερώς οι 
προληπτικοί στόχοι.

Οι επιλέξιμες δράσεις είναι σύμφωνες με 
το πρόγραμμα προστασίας των δασών που 
καταρτίζεται από τα κράτη μέλη το οποίο 
θα περιλαμβάνει εθνική αξιολόγηση των 
δασικών πυρκαγιών ή άλλων κινδύνων 
ζημιών (εξετάζοντας κριτήρια όπως 
βιοκλιματικές ζώνες, περιστατικά που 
συνέβησαν κατά το παρελθόν και 
κατανομή ανά ενδιαίτημα και συχνότητά 
τους) και την πιθανή αντιμετώπισή τους.
Για εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν ένα 
ορισμένο μέγεθος, το οποίο καθορίζεται 
από τα κράτη μέλη στο πρόγραμμα, η 
στήριξη εξαρτάται από την υποβολή 
προγράμματος διαχείρισης δασών στο 
οποίο διατυπώνονται λεπτομερώς οι 
προληπτικοί στόχοι.

Or. en
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Τροπολογία 1198
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιλέξιμες δράσεις είναι σύμφωνες με 
το πρόγραμμα προστασίας των δασών που 
καταρτίζεται από τα κράτη μέλη. Για 
εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν ένα 
ορισμένο μέγεθος, το οποίο καθορίζεται 
από τα κράτη μέλη στο πρόγραμμα, η 
στήριξη εξαρτάται από την υποβολή 
προγράμματος διαχείρισης δασών στο 
οποίο διατυπώνονται λεπτομερώς οι 
προληπτικοί στόχοι.

Οι επιλέξιμες δράσεις είναι σύμφωνες με 
το πρόγραμμα προστασίας των δασών που 
καταρτίζεται από τα κράτη μέλη. Για 
εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν ένα 
ορισμένο μέγεθος, το οποίο καθορίζεται 
από τα κράτη μέλη στο πρόγραμμα, η 
στήριξη εξαρτάται από την υποβολή 
προγράμματος διαχείρισης δασών στο 
οποίο διατυπώνονται λεπτομερώς οι 
προληπτικοί στόχοι. Εξαιρούνται από την 
υποχρέωση αυτή οι εκμεταλλεύσεις που 
αποτελούν τμήμα ενώσεων ιδιοκτητών 
γης και καλύπτονται από σχέδιο 
πρόληψης που έχει καταρτισθεί από τις 
αρμόδιες αρχές.

Or. es

Αιτιολόγηση

Εξαιρούνται από αυτήν την υποχρέωση ελάχιστου μεγέθους οι εκμεταλλεύσεις που υποβάλλουν 
σχέδιο διαχείρισης των δασών το οποίο ορίζει στόχους για την πρόληψη και την επανόρθωση 
της ζημίας στα δάση η οποία προκλήθηκε από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές, υπό 
την προϋπόθεση ότι αυτές οι εκμεταλλεύσεις είναι τμήμα ενώσεων ιδιοκτητών γης και 
καλύπτονται από σχέδιο πρόληψης που καταρτίστηκε από τις αρμόδιες αρχές και περιέχει ένα 
έγκυρο, εγκεκριμένο σχέδιο για την ανάπτυξη ή τον προγραμματισμό των δασών. 

Τροπολογία 1199
Ulrike Rodust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δασικές περιοχές που ταξινομούνται 
ως μέσου έως υψηλού κινδύνου δασικής 

διαγράφεται
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πυρκαγιάς, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
προστασίας των δασών που καταρτίζουν 
τα κράτη μέλη είναι επιλέξιμες για 
στήριξη σχετική με την πρόληψη 
δασικών πυρκαγιών.

Or. de

Τροπολογία 1200
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δασικές περιοχές που ταξινομούνται ως 
μέσου έως υψηλού κινδύνου δασικής 
πυρκαγιάς, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
προστασίας των δασών που καταρτίζουν 
τα κράτη μέλη είναι επιλέξιμες για στήριξη 
σχετική με την πρόληψη δασικών 
πυρκαγιών.

Οι δασικές περιοχές που ταξινομούνται ως
υψηλού, μέσου ή χαμηλού κινδύνου 
δασικής πυρκαγιάς, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα προστασίας των δασών που 
καταρτίζουν τα κράτη μέλη είναι 
επιλέξιμες για στήριξη σχετική με την 
πρόληψη δασικών πυρκαγιών.

Or. it

Τροπολογία 1201
Γεώργιος Παπαστάμκος, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο δ) υπόκειται στην επίσημη 
αναγνώριση από τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές των κρατών μελών ότι σημειώθηκε 
φυσική καταστροφή, και ότι η εν λόγω 
καταστροφή ή τα μέτρα που εγκρίθηκαν 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για 
την εξάλειψη ή συγκράτηση μιας φυτικής 
ασθένειας ή παρασίτων έχουν προκαλέσει 
καταστροφή τουλάχιστον του 30 % του 

διαγράφεται
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σχετικού δασικού δυναμικού. Το ποσοστό 
αυτό καθορίζεται με βάση είτε το μέσο 
υφιστάμενο δασικό δυναμικό κατά την 
τριετία ακριβώς πριν από την 
καταστροφή ή τον μέσο όρο της 
πενταετίας ακριβώς πριν από την 
καταστροφή, αφού αφαιρεθούν η 
υψηλότερη και η χαμηλότερη τιμή.

Or. frΑιτιολόγηση

(Transféré dans l’article 26)

Τροπολογία 1202
Ulrike Rodust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο δ) υπόκειται στην επίσημη 
αναγνώριση από τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές των κρατών μελών ότι σημειώθηκε 
φυσική καταστροφή, και ότι η εν λόγω 
καταστροφή ή τα μέτρα που εγκρίθηκαν 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για 
την εξάλειψη ή συγκράτηση μιας φυτικής 
ασθένειας ή παρασίτων έχουν προκαλέσει
καταστροφή τουλάχιστον του 30 % του 
σχετικού δασικού δυναμικού. Το ποσοστό 
αυτό καθορίζεται με βάση είτε το μέσο 
υφιστάμενο δασικό δυναμικό κατά την 
τριετία ακριβώς πριν από την 
καταστροφή ή τον μέσο όρο της 
πενταετίας ακριβώς πριν από την 
καταστροφή, αφού αφαιρεθούν η 
υψηλότερη και η χαμηλότερη τιμή.

3. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο δ) υπόκειται στην επίσημη 
αναγνώριση από τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές των κρατών μελών ότι σημειώθηκε 
φυσική καταστροφή, και ότι η εν λόγω 
καταστροφή ή τα μέτρα που εγκρίθηκαν 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για 
την εξάλειψη ή συγκράτηση μιας φυτικής 
ασθένειας ή παρασίτων έχουν προκαλέσει
σημαντική ζημιά. Στα κράτη μέλη 
εναπόκειται ο καθορισμός του 
κατώτατου ορίου ενεργοποίησης των 
αποζημιώσεων βάσει των 
δασοσυστάδων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αρχική διατύπωση όσον αφορά την καταστροφή γεωργικού δυναμικού είναι υπερβολικά 
ασαφής. Το κατώτατο όριο που καθορίζεται σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει σε κάθε 
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περίπτωση να βασίζεται στη δασική μονάδα διαχείρισης (δασοσυστάδα).

Τροπολογία 1203
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο δ) υπόκειται στην επίσημη 
αναγνώριση από τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές των κρατών μελών ότι σημειώθηκε 
φυσική καταστροφή, και ότι η εν λόγω 
καταστροφή ή τα μέτρα που εγκρίθηκαν 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για 
την εξάλειψη ή συγκράτηση μιας φυτικής 
ασθένειας ή παρασίτων έχουν προκαλέσει 
καταστροφή τουλάχιστον του 30 % του 
σχετικού δασικού δυναμικού. Το ποσοστό 
αυτό καθορίζεται με βάση είτε το μέσο 
υφιστάμενο δασικό δυναμικό κατά την 
τριετία ακριβώς πριν από την καταστροφή 
ή τον μέσο όρο της πενταετίας ακριβώς 
πριν από την καταστροφή, αφού 
αφαιρεθούν η υψηλότερη και η 
χαμηλότερη τιμή.

3. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο δ) υπόκειται στην επίσημη 
αναγνώριση από τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές των κρατών μελών ότι σημειώθηκε 
φυσική καταστροφή ή ότι τα μέτρα που
εγκρίθηκαν σύμφωνα με την οδηγία 
2000/29/ΕΚ για την εξάλειψη ή 
συγκράτηση μιας φυτικής ασθένειας ή 
παρασίτων έχουν προκαλέσει καταστροφή 
δασικού δυναμικού ανά μονάδα 
εκμετάλλευσης, η οποία ορίζεται από τα 
κράτη μέλη. Η έκταση της ζημιάς
καθορίζεται με βάση είτε το μέσο 
υφιστάμενο δασικό δυναμικό κατά την 
τριετία ακριβώς πριν από την καταστροφή 
ή τον μέσο όρο της πενταετίας ακριβώς 
πριν από την καταστροφή, αφού 
αφαιρεθούν η υψηλότερη και η 
χαμηλότερη τιμή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόσθετη απαίτηση στήριξης, ότι θα πρέπει να έχει καταστραφεί τουλάχιστον το 30% του 
δασικού δυναμικού, δεν επαρκεί για καταστροφές που μπορούν να συνδεθούν με την οδηγία 
2000/29/ΕΚ. Το μέγεθος και ο ορισμός της ζημιάς θα πρέπει να καθορίζονται από τα κράτη 
μέλη. Για εκτάσεις με περιόδους ανάπτυξης άνω των 80 ετών, η αποζημίωση είναι απαραίτητη 
ακόμη και για ποσοστό ζημιάς μικρότερο του 30%.

Τροπολογία 1204
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο δ) υπόκειται στην επίσημη 
αναγνώριση από τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές των κρατών μελών ότι σημειώθηκε 
φυσική καταστροφή, και ότι η εν λόγω 
καταστροφή ή τα μέτρα που εγκρίθηκαν 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για 
την εξάλειψη ή συγκράτηση μιας φυτικής 
ασθένειας ή παρασίτων έχουν προκαλέσει 
καταστροφή τουλάχιστον του 30 % του 
σχετικού δασικού δυναμικού. Το ποσοστό 
αυτό καθορίζεται με βάση είτε το μέσο 
υφιστάμενο δασικό δυναμικό κατά την 
τριετία ακριβώς πριν από την καταστροφή 
ή τον μέσο όρο της πενταετίας ακριβώς 
πριν από την καταστροφή, αφού 
αφαιρεθούν η υψηλότερη και η 
χαμηλότερη τιμή.

3. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο δ) υπόκειται στην επίσημη 
αναγνώριση από τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές των κρατών μελών ότι σημειώθηκε 
φυσική καταστροφή, και ότι η εν λόγω 
καταστροφή ή τα μέτρα που εγκρίθηκαν 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για 
την εξάλειψη ή συγκράτηση μιας φυτικής 
ασθένειας ή παρασίτων έχουν προκαλέσει 
καταστροφή τουλάχιστον του 15 % του 
σχετικού δασικού δυναμικού. Το ποσοστό 
αυτό καθορίζεται με βάση είτε το μέσο 
υφιστάμενο δασικό δυναμικό κατά την 
τριετία ακριβώς πριν από την καταστροφή 
ή τον μέσο όρο της πενταετίας ακριβώς 
πριν από την καταστροφή, αφού 
αφαιρεθούν η υψηλότερη και η 
χαμηλότερη τιμή.

Or. it

Τροπολογία 1205
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο δ) υπόκειται στην επίσημη 
αναγνώριση από τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές των κρατών μελών ότι σημειώθηκε 
φυσική καταστροφή, και ότι η εν λόγω 
καταστροφή ή τα μέτρα που εγκρίθηκαν 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για 
την εξάλειψη ή συγκράτηση μιας φυτικής 
ασθένειας ή παρασίτων έχουν προκαλέσει 
καταστροφή τουλάχιστον του 30 % του 
σχετικού δασικού δυναμικού. Το ποσοστό 

3. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο δ) υπόκειται στην επίσημη 
αναγνώριση από τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές των κρατών μελών ότι σημειώθηκε 
φυσική καταστροφή, και ότι η εν λόγω 
καταστροφή ή τα μέτρα που εγκρίθηκαν 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για 
την εξάλειψη ή συγκράτηση μιας φυτικής 
ασθένειας ή παρασίτων έχουν προκαλέσει 
καταστροφή τουλάχιστον του 30 % του 
σχετικού δασικού δυναμικού που 
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αυτό καθορίζεται με βάση είτε το μέσο 
υφιστάμενο δασικό δυναμικό κατά την 
τριετία ακριβώς πριν από την καταστροφή 
ή τον μέσο όρο της πενταετίας ακριβώς 
πριν από την καταστροφή, αφού 
αφαιρεθούν η υψηλότερη και η 
χαμηλότερη τιμή.

καθορίζεται από το κράτος μέλος. Το 
ποσοστό αυτό καθορίζεται με βάση είτε το 
μέσο υφιστάμενο δασικό δυναμικό κατά 
την τριετία ακριβώς πριν από την 
καταστροφή ή τον μέσο όρο της 
πενταετίας ακριβώς πριν από την 
καταστροφή, αφού αφαιρεθούν η 
υψηλότερη και η χαμηλότερη τιμή.

Or. en

Τροπολογία 1206
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Η στήριξη που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1, εδάφιο δ, πρέπει να 
καλύπτει κατ’ εξαίρεση τα προβλήματα 
παρακμής των δασών συνεπεία 
περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως η 
κλιματική αλλαγή ή η ρύπανση και τα 
σύνθετα υγειονομικά προβλήματα που 
προέρχονται από την αλληλεπίδραση 
παθογενών παραγόντων. 

Or. pt

Τροπολογία 1207
Γεώργιος Παπαστάμκος, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Δεν παρέχεται στήριξη βάσει αυτού του 
μέτρου για απώλεια εισοδήματος που 
είναι αποτέλεσμα φυσικής καταστροφής.

διαγράφεται
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Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση ως 
αποτέλεσμα του συνδυασμού αυτού του 
μέτρου και άλλων εθνικών ή ενωσιακών 
μέσων στήριξης ή καθεστώτων ιδιωτικής 
ασφάλισης.

Or. fr

Τροπολογία 1208
Γεώργιος Παπαστάμκος, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επενδύσεις για τη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας και της περιβαλλοντικής 
αξίας των δασικών οικοσυστημάτων

Αποκατάσταση των ζημιών που έχουν 
προκληθεί στα δάση από δασικές 
πυρκαγιές και καταστροφές, και
επενδύσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση 
της ανθεκτικότητας και της 
περιβαλλοντικής αξίας των δασικών 
οικοσυστημάτων

Or. fr

Τροπολογία 1209
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) χορηγείται σε 
φυσικά πρόσωπα, σε ιδιώτες ιδιοκτήτες 
δασικών εκτάσεων, σε φορείς ιδιωτικού 
δικαίου και σε ημικρατικούς φορείς, σε 
δήμους και σε ενώσεις τους. Όσον αφορά 
τα δημόσια δάση, η στήριξη μπορεί 
επίσης να χορηγείται σε φορείς που 

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) χορηγείται σε 
φυσικά πρόσωπα, σε ιδιώτες ιδιοκτήτες 
δασικών εκτάσεων, σε φορείς ιδιωτικού 
δικαίου και σε δημόσιους φορείς και 
άλλους διαχειριστές γης.
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διαχειρίζονται τα εν λόγω δάση, οι οποίοι 
δεν εξαρτώνται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμπεριληφθεί ο όρος «δημόσιοι φορείς».

Τροπολογία 1210
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Γεώργιος Παπαστάμκος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) χορηγείται σε 
φυσικά πρόσωπα, σε ιδιώτες ιδιοκτήτες 
δασικών εκτάσεων, σε φορείς ιδιωτικού 
δικαίου και σε ημικρατικούς φορείς, σε 
δήμους και σε ενώσεις τους. Όσον αφορά 
τα δημόσια δάση, η στήριξη μπορεί 
επίσης να χορηγείται σε φορείς που 
διαχειρίζονται τα εν λόγω δάση, οι οποίοι 
δεν εξαρτώνται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) χορηγείται σε 
φυσικά πρόσωπα, σε ιδιώτες ιδιοκτήτες 
δασικών εκτάσεων, σε φορείς ιδιωτικού 
δικαίου και σε δημόσιους φορείς.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες τροπολογίες στα διάφορα δασικά μέτρα λαμβάνουν υπόψη την 
πραγματικότητα της δασικής ιδιοκτησίας, αναγνωρίζοντας τους δημόσιους φορείς, και όχι 
μόνον τους δήμους, ως δικαιούχους της στήριξης αυτής.  

Τροπολογία 1211
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) χορηγείται σε 
φυσικά πρόσωπα, σε ιδιώτες ιδιοκτήτες 
δασικών εκτάσεων, σε φορείς ιδιωτικού 
δικαίου και σε ημικρατικούς φορείς, σε 
δήμους και σε ενώσεις τους. Όσον αφορά 
τα δημόσια δάση, η στήριξη μπορεί 
επίσης να χορηγείται σε φορείς που 
διαχειρίζονται τα εν λόγω δάση, οι οποίοι 
δεν εξαρτώνται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) χορηγείται σε 
φυσικά πρόσωπα, σε ιδιώτες ιδιοκτήτες 
δασικών εκτάσεων, σε φορείς ιδιωτικού 
δικαίου και σε δημόσιους φορείς.

Or. es

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευρυνθεί η έννοια ώστε να περιλαμβάνει τους δημόσιους φορείς έτσι ώστε άλλοι 
τύποι φορέων, και όχι μόνο οι δήμοι, να μπορούν να ωφεληθούν από τη στήριξη αυτή.

Τροπολογία 1212
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) χορηγείται σε 
φυσικά πρόσωπα, σε ιδιώτες ιδιοκτήτες 
δασικών εκτάσεων, σε φορείς ιδιωτικού 
δικαίου και σε ημικρατικούς φορείς, σε 
δήμους και σε ενώσεις τους. Όσον αφορά 
τα δημόσια δάση, η στήριξη μπορεί 
επίσης να χορηγείται σε φορείς που 
διαχειρίζονται τα εν λόγω δάση, οι οποίοι 
δεν εξαρτώνται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) χορηγείται σε 
φυσικά πρόσωπα, σε ιδιώτες ιδιοκτήτες 
δασικών εκτάσεων, σε φορείς ιδιωτικού, 
δημόσιου δικαίου και σε ημικρατικούς 
φορείς.

Or. it
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Τροπολογία 1213
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) χορηγείται σε 
φυσικά πρόσωπα, σε ιδιώτες ιδιοκτήτες 
δασικών εκτάσεων, σε φορείς ιδιωτικού 
δικαίου και σε ημικρατικούς φορείς, σε 
δήμους και σε ενώσεις τους. Όσον αφορά 
τα δημόσια δάση, η στήριξη μπορεί 
επίσης να χορηγείται σε φορείς που 
διαχειρίζονται τα εν λόγω δάση, οι οποίοι 
δεν εξαρτώνται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) χορηγείται σε 
φυσικά πρόσωπα, σε ιδιώτες ιδιοκτήτες 
δασικών εκτάσεων, σε φορείς ιδιωτικού 
δικαίου, σε δημόσιους και σε 
ημικρατικούς φορείς, σε δήμους και σε 
ενώσεις τους.

Or. it

Τροπολογία 1214
Σπύρος Δανέλλης, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22
παράγραφος 1 στοιχείο δ) χορηγείται σε
φυσικά πρόσωπα, σε ιδιώτες ιδιοκτήτες 
δασικών εκτάσεων, σε φορείς ιδιωτικού 
δικαίου και σε ημικρατικούς φορείς, σε
δήμους και σε ενώσεις τους. Όσον αφορά 
τα δημόσια δάση, η στήριξη μπορεί 
επίσης να χορηγείται σε φορείς που 
διαχειρίζονται τα εν λόγω δάση, οι οποίοι 
δεν εξαρτώνται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22
παράγραφος 1 στοιχείο δ) χορηγείται σε
ιδιώτες, ημιδημόσιους και δημόσιους
ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων, σε δήμους, 
σε κρατικά δάση και σε ενώσεις τους. Η 
στήριξη μπορεί επίσης να χορηγείται σε 
φορείς που διαχειρίζονται τα κρατικά
δάση.

Or. en
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Τροπολογία 1215
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22
παράγραφος 1 στοιχείο δ) χορηγείται σε
φυσικά πρόσωπα, σε ιδιώτες ιδιοκτήτες
δασικών εκτάσεων, σε φορείς ιδιωτικού 
δικαίου και σε ημικρατικούς φορείς, σε 
δήμους και σε ενώσεις τους. Όσον αφορά 
τα δημόσια δάση, η στήριξη μπορεί επίσης 
να χορηγείται σε φορείς που διαχειρίζονται 
τα εν λόγω δάση, οι οποίοι δεν εξαρτώνται 
από τον κρατικό προϋπολογισμό.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22
παράγραφος 1 στοιχείο δ) χορηγείται σε 
ιδιώτες και δημόσιους κατόχους δασικών 
εκτάσεων.  Όσον αφορά τα δημόσια δάση, 
η στήριξη μπορεί επίσης να χορηγείται σε 
φορείς που διαχειρίζονται τα εν λόγω 
δάση, οι οποίοι δεν εξαρτώνται από τον 
κρατικό προϋπολογισμό.

Or. en

Τροπολογία 1216
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) χορηγείται σε 
φυσικά πρόσωπα, σε ιδιώτες ιδιοκτήτες 
δασικών εκτάσεων, σε φορείς ιδιωτικού 
δικαίου και σε ημικρατικούς φορείς, σε 
δήμους και σε ενώσεις τους. Όσον αφορά 
τα δημόσια δάση, η στήριξη μπορεί επίσης 
να χορηγείται σε φορείς που διαχειρίζονται 
τα εν λόγω δάση, οι οποίοι δεν εξαρτώνται 
από τον κρατικό προϋπολογισμό.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) χορηγείται σε 
φυσικά πρόσωπα, σε ιδιώτες ιδιοκτήτες 
δασικών εκτάσεων, σε φορείς ιδιωτικού 
δικαίου και σε ημικρατικούς φορείς, σε
άλλους διαχειριστές δασών, σε δήμους και 
σε ενώσεις τους. Όσον αφορά τα δημόσια 
δάση, η στήριξη μπορεί επίσης να 
χορηγείται σε φορείς που διαχειρίζονται τα 
εν λόγω δάση, οι οποίοι δεν εξαρτώνται 
από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Or. en
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Τροπολογία 1217
Peter Jahr, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) χορηγείται σε 
φυσικά πρόσωπα, σε ιδιώτες ιδιοκτήτες 
δασικών εκτάσεων, σε φορείς ιδιωτικού 
δικαίου και σε ημικρατικούς φορείς, σε 
δήμους και σε ενώσεις τους. Όσον αφορά 
τα δημόσια δάση, η στήριξη μπορεί επίσης 
να χορηγείται σε φορείς που διαχειρίζονται 
τα εν λόγω δάση, οι οποίοι δεν εξαρτώνται 
από τον κρατικό προϋπολογισμό.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) χορηγείται σε 
φυσικά πρόσωπα, σε ιδιώτες ιδιοκτήτες 
δασικών εκτάσεων, σε φορείς ιδιωτικού 
δικαίου και σε ημικρατικούς φορείς, σε 
δήμους και σε ενώσεις τους. Όσον αφορά 
τα δημόσια δάση, η στήριξη μπορεί επίσης 
να χορηγείται σε φορείς που διαχειρίζονται 
τα εν λόγω δάση, οι οποίοι δεν εξαρτώνται 
από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο 
περιορισμός αυτός δεν ισχύει για μέτρα 
ασβέστωσης των δασών.

Or. de

Τροπολογία 1218
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) χορηγείται σε 
φυσικά πρόσωπα, σε ιδιώτες ιδιοκτήτες 
δασικών εκτάσεων, σε φορείς ιδιωτικού 
δικαίου και σε ημικρατικούς φορείς, σε 
δήμους και σε ενώσεις τους. Όσον αφορά 
τα δημόσια δάση, η στήριξη μπορεί επίσης 
να χορηγείται σε φορείς που διαχειρίζονται 
τα εν λόγω δάση, οι οποίοι δεν εξαρτώνται 
από τον κρατικό προϋπολογισμό.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) χορηγείται
αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα, σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων, σε 
φορείς ιδιωτικού δικαίου και σε 
ημικρατικούς φορείς, σε δήμους και σε 
ενώσεις τους. Όσον αφορά τα δημόσια 
δάση, η στήριξη μπορεί επίσης να 
χορηγείται σε φορείς που διαχειρίζονται τα 
εν λόγω δάση, οι οποίοι δεν εξαρτώνται 
από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Or. de
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Τροπολογία 1219
Γεώργιος Παπαστάμκος, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι επενδύσεις αποσκοπούν κατά κύριο 
λόγο στην τήρηση των δεσμεύσεων που 
έχουν αναληφθεί για περιβαλλοντικούς 
σκοπούς ή για την παροχή υπηρεσιών 
οικοσυστήματος ή/και δεσμεύσεων που 
αυξάνουν την αξία των δασών και των 
δασικών εκτάσεων ως δημόσιου αγαθού 
στην εν λόγω περιοχή, ή βελτιώνουν το 
δυναμικό των οικοσυστημάτων για 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος 
χωρίς να αποκλείονται τα 
μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη.

2. Οι επενδύσεις αποσκοπούν κατά κύριο 
λόγο:

(α) στην αποκατάσταση του δασικού 
δυναμικού που επλήγη από πυρκαγιές και 
άλλες φυσικές καταστροφές, 
συμπεριλαμβανομένων των παρασίτων, 
των ασθενειών, καθώς και των 
καταστροφικών συμβάντων και 
συμβάντων που σχετίζονται με την 
αλλαγή του κλίματος.
(β) στην τήρηση των δεσμεύσεων που 
έχουν αναληφθεί για περιβαλλοντικούς 
σκοπούς ή για την παροχή υπηρεσιών 
οικοσυστήματος ή/και δεσμεύσεων που 
αυξάνουν την αξία των δασών και των 
δασικών εκτάσεων ως δημόσιου αγαθού 
στην εν λόγω περιοχή, ή βελτιώνουν το 
δυναμικό των οικοσυστημάτων για 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος 
χωρίς να αποκλείονται τα 
μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη.

Or. fr
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Τροπολογία 1220
Dimitar Stoyanov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι επενδύσεις αποσκοπούν κατά κύριο 
λόγο στην τήρηση των δεσμεύσεων που 
έχουν αναληφθεί για περιβαλλοντικούς 
σκοπούς ή για την παροχή υπηρεσιών 
οικοσυστήματος ή/και δεσμεύσεων που 
αυξάνουν την αξία των δασών και των 
δασικών εκτάσεων ως δημόσιου αγαθού 
στην εν λόγω περιοχή, ή βελτιώνουν το 
δυναμικό των οικοσυστημάτων για 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος
χωρίς να αποκλείονται τα 
μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη.

2. Οι επενδύσεις αποσκοπούν κατά κύριο 
λόγο στην τήρηση των δεσμεύσεων που 
έχουν αναληφθεί για περιβαλλοντικούς 
σκοπούς ή για την παροχή υπηρεσιών 
οικοσυστήματος ή/και δεσμεύσεων που 
αυξάνουν την αξία των δασών και των 
δασικών εκτάσεων ως δημόσιου αγαθού 
στην εν λόγω περιοχή, ή βελτιώνουν το 
δυναμικό των οικοσυστημάτων για 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος.

Or. bg

Τροπολογία 1221
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι επενδύσεις αποσκοπούν κατά κύριο 
λόγο στην τήρηση των δεσμεύσεων που 
έχουν αναληφθεί για περιβαλλοντικούς 
σκοπούς ή για την παροχή υπηρεσιών 
οικοσυστήματος ή/και δεσμεύσεων που 
αυξάνουν την αξία των δασών και των 
δασικών εκτάσεων ως δημόσιου αγαθού 
στην εν λόγω περιοχή, ή βελτιώνουν το 
δυναμικό των οικοσυστημάτων για 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος
χωρίς να αποκλείονται τα μακροπρόθεσμα 
οικονομικά οφέλη.

2. Οι επενδύσεις αποσκοπούν κατά κύριο 
λόγο στην τήρηση των δεσμεύσεων που 
έχουν αναληφθεί για περιβαλλοντικούς 
σκοπούς ή για την παροχή υπηρεσιών 
οικοσυστήματος ή/και δεσμεύσεων που 
αυξάνουν την αξία των δασών και των 
δασικών εκτάσεων ως δημόσιου αγαθού
και από άποψη παραγωγικότητας στην εν 
λόγω περιοχή, ή βελτιώνουν το δυναμικό 
των οικοσυστημάτων για μετριασμό της 
αλλαγής του κλίματος, πράγμα που 
περιλαμβάνει τα μακροπρόθεσμα 
οικονομικά οφέλη.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενσωματώνονται οι παράμετροι της οικονομίας και της παραγωγικότητας, μεταξύ 
άλλων και για τις άμεσες επενδύσεις με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της 
περιβαλλοντικής αξίας των δασικών οικοσυστημάτων· έτσι γίνεται ρητή αναφορά στη σημασία 
που δίνεται στις παραμέτρους της οικονομικής παραγωγικότητας των δασών και της βελτίωσης 
των δασικών πόρων, όπως συνιστάται στην αιτιολογική σκέψη 25. 

Τροπολογία 1222
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Οι επενδύσεις αποσκοπούν κατά 
κύριο λόγο στην αποκατάσταση του 
δασικού δυναμικού που επλήγη από 
πυρκαγιές και άλλες φυσικές 
καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων των 
παρασίτων, των ασθενειών, καθώς και 
των καταστροφικών συμβάντων και 
συμβάντων που σχετίζονται με την 
αλλαγή του κλίματος.

Or. fr

Τροπολογία 1223
Γεώργιος Παπαστάμκος, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 2 
στοιχείο α) υπόκειται στην επίσημη 
αναγνώριση από τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές των κρατών μελών ότι σημειώθηκε 
φυσική καταστροφή, και ότι η εν λόγω 
καταστροφή ή τα μέτρα που εγκρίθηκαν 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για 
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την εξάλειψη ή συγκράτηση μιας φυτικής 
ασθένειας ή παρασίτων έχουν προκαλέσει 
καταστροφή τουλάχιστον του 30 % του 
σχετικού δασικού δυναμικού. Το ποσοστό 
αυτό καθορίζεται με βάση είτε το μέσο 
υφιστάμενο δασικό δυναμικό κατά την 
τριετία ακριβώς πριν από την 
καταστροφή ή τον μέσο όρο της 
πενταετίας ακριβώς πριν από την 
καταστροφή, αφού αφαιρεθούν η 
υψηλότερη και η χαμηλότερη τιμή.

Or. fr

Τροπολογία 1224
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Συνεπώς το μέτρο αυτό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση 
της δημιουργίας μέσων δασικού 
προγραμματισμού όπως προγραμματικά 
σχέδια και τεχνικά σχέδια που θα 
περιλαμβάνουν επενδυτικές πρωτοβουλίες 
χρηματοδοτούμενες από το μέτρο αυτό.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλεφθεί η χρηματοδότηση του τεχνικού έργου όπως κατάρτιση εγγράφων δασικού 
προγραμματισμού με σκοπό την προώθηση και ενθάρρυνση του καλύτερου δασικού 
προγραμματισμού.

Τροπολογία 1225
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Για να χορηγηθεί η προβλεπόμενη 
στήριξη πρέπει να μπορεί να αποδειχτεί 
με μετρήσιμα στοιχεία η θετική επίδραση  
των αγαθών χωρίς εμπορική αξία που 
προέρχονται από την επένδυση.

Or. pt

Τροπολογία 1226
Γεώργιος Παπαστάμκος, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 β. Δεν χορηγείται στήριξη βάσει της 
παραγράφου 2 στοιχείο α) σχετικά με την 
απώλεια εισοδήματος που είναι 
αποτέλεσμα φυσικής καταστροφής. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση ως 
αποτέλεσμα του συνδυασμού αυτού του 
μέτρου και άλλων εθνικών ή ενωσιακών 
μέσων στήριξης ή καθεστώτων ιδιωτικής 
ασφάλισης.

Or. fr

Τροπολογία 1227
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επενδύσεις σε νέες δασοκομικές 
τεχνολογίες και στη μεταποίηση και 
εμπορία δασικών προϊόντων

Επενδύσεις σε περιβαλλοντικά βιώσιμες
δασοκομικές τεχνολογίες και στη 
μεταποίηση και εμπορία δασικών 
προϊόντων
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Or. en

Τροπολογία 1228
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών, σε δήμους και 
σε ενώσεις τους, και σε ΜΜΕ για 
επενδύσεις ενίσχυσης του δασοκομικού 
δυναμικού ή σχετικές με τη μεταποίηση 
και εμπορία που παράγουν προστιθέμενη 
αξία για τα δασοκομικά προϊόντα. Στο 
έδαφος των Αζορών, της Μαδέρας, των 
Καναρίων Νήσων, των μικρών νησιών του 
Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 και των 
γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων η 
στήριξη μπορεί επίσης να χορηγείται σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) χορηγείται σε
ιδιοκτήτες γης και ενοικιαστές, ιδιώτες 
και κρατικούς, καθώς και σε άλλους 
διαχειριστές γης και σε ΜΜΕ για 
επενδύσεις ενίσχυσης του δασοκομικού 
δυναμικού ή σχετικές με τη μεταποίηση 
και εμπορία που παράγουν προστιθέμενη 
αξία για τα δασοκομικά προϊόντα. Στο 
έδαφος των Αζορών, της Μαδέρας, των 
Καναρίων Νήσων, των μικρών νησιών του 
Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 και των 
γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων η 
στήριξη μπορεί επίσης να χορηγείται σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ.

Or. it

Τροπολογία 1229
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Γεώργιος Παπαστάμκος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών, σε δήμους και 
σε ενώσεις τους, και σε ΜΜΕ για 

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) χορηγείται σε
δημόσιους φορείς και ιδιώτες ιδιοκτήτες 
δασών, και σε ΜΜΕ για επενδύσεις 
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επενδύσεις ενίσχυσης του δασοκομικού 
δυναμικού ή σχετικές με τη μεταποίηση 
και εμπορία που παράγουν προστιθέμενη 
αξία για τα δασοκομικά προϊόντα. Στο 
έδαφος των Αζορών, της Μαδέρας, των 
Καναρίων Νήσων, των μικρών νησιών του 
Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 και των 
γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων η 
στήριξη μπορεί επίσης να χορηγείται σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ.

ενίσχυσης του δασοκομικού δυναμικού ή 
σχετικές με τη μεταποίηση και εμπορία 
που παράγουν προστιθέμενη αξία για τα 
δασοκομικά προϊόντα. Στο έδαφος των 
Αζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων 
Νήσων, των μικρών νησιών του Αιγαίου 
Πελάγους κατά την έννοια του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 και των γαλλικών 
υπερπόντιων διαμερισμάτων η στήριξη 
μπορεί επίσης να χορηγείται σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες τροπολογίες στα διάφορα δασικά μέτρα λαμβάνουν υπόψη την 
πραγματικότητα της δασικής ιδιοκτησίας, αναγνωρίζοντας τους δημόσιους φορείς, και όχι 
μόνον τους δήμους, ως δικαιούχους της στήριξης αυτής.  

Τροπολογία 1230
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών, σε δήμους και 
σε ενώσεις τους, και σε ΜΜΕ για 
επενδύσεις ενίσχυσης του δασοκομικού 
δυναμικού ή σχετικές με τη μεταποίηση 
και εμπορία που παράγουν προστιθέμενη 
αξία για τα δασοκομικά προϊόντα. Στο 
έδαφος των Αζορών, της Μαδέρας, των 
Καναρίων Νήσων, των μικρών νησιών του 
Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 και των 
γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων η 
στήριξη μπορεί επίσης να χορηγείται σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) χορηγείται σε
δημόσιους φορείς και ιδιώτες ιδιοκτήτες 
δασών, και σε ΜΜΕ για επενδύσεις 
ενίσχυσης του δασοκομικού δυναμικού ή 
σχετικές με τη μεταποίηση και εμπορία 
που παράγουν προστιθέμενη αξία για τα 
δασοκομικά προϊόντα. Στο έδαφος των 
Αζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων 
Νήσων, των μικρών νησιών του Αιγαίου 
Πελάγους κατά την έννοια του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 και των γαλλικών 
υπερπόντιων διαμερισμάτων η στήριξη 
μπορεί επίσης να χορηγείται σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ.

Or. es
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Τροπολογία 1231
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών, σε δήμους και 
σε ενώσεις τους, και σε ΜΜΕ για 
επενδύσεις ενίσχυσης του δασοκομικού 
δυναμικού ή σχετικές με τη μεταποίηση 
και εμπορία που παράγουν προστιθέμενη 
αξία για τα δασοκομικά προϊόντα. Στο 
έδαφος των Αζορών, της Μαδέρας, των 
Καναρίων Νήσων, των μικρών νησιών του 
Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 και των 
γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων η 
στήριξη μπορεί επίσης να χορηγείται σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) χορηγείται σε
δημόσιους φορείς και ιδιώτες ιδιοκτήτες 
δασών, και σε ΜΜΕ για επενδύσεις 
ενίσχυσης του δασοκομικού δυναμικού ή 
σχετικές με τη μεταποίηση και εμπορία 
που παράγουν προστιθέμενη αξία για τα 
δασοκομικά προϊόντα. Στο έδαφος των 
Αζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων 
Νήσων, των μικρών νησιών του Αιγαίου 
Πελάγους κατά την έννοια του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 και των γαλλικών 
υπερπόντιων διαμερισμάτων η στήριξη 
μπορεί επίσης να χορηγείται σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ.

Or. es

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευρυνθεί η έννοια ώστε να περιλαμβάνει τους δημόσιους φορείς έτσι ώστε άλλοι 
τύποι φορέων, και όχι μόνο οι δήμοι, να ωφεληθούν από τη στήριξη αυτή.

Τροπολογία 1232
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών, σε δήμους και 
σε ενώσεις τους, και σε ΜΜΕ για 
επενδύσεις ενίσχυσης του δασοκομικού 

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) χορηγείται σε 
ιδιώτες κατόχους δασών, σε δήμους και σε 
ενώσεις τους, σε δημόσιους φορείς που 
έχουν συσταθεί για τον σκοπό της 
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δυναμικού ή σχετικές με τη μεταποίηση 
και εμπορία που παράγουν προστιθέμενη 
αξία για τα δασοκομικά προϊόντα. Στο 
έδαφος των Αζορών, της Μαδέρας, των 
Καναρίων Νήσων, των μικρών νησιών του 
Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 και των 
γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων η 
στήριξη μπορεί επίσης να χορηγείται σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ.

επαγγελματικής κατάρτισης και σε ΜΜΕ 
για επενδύσεις ενίσχυσης του δασοκομικού 
δυναμικού ή σχετικές με τη μεταποίηση 
και εμπορία που παράγουν προστιθέμενη 
αξία για τα δασοκομικά προϊόντα. Στο 
έδαφος των Αζορών, της Μαδέρας, των 
Καναρίων Νήσων, των μικρών νησιών του 
Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 και των 
γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων η 
στήριξη μπορεί επίσης να χορηγείται σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 1233
Σπύρος Δανέλλης, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών, σε δήμους και 
σε ενώσεις τους, και σε ΜΜΕ για 
επενδύσεις ενίσχυσης του δασοκομικού 
δυναμικού ή σχετικές με τη μεταποίηση 
και εμπορία που παράγουν προστιθέμενη 
αξία για τα δασοκομικά προϊόντα. Στο 
έδαφος των Αζορών, της Μαδέρας, των 
Καναρίων Νήσων, των μικρών νησιών του 
Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 και των 
γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων η 
στήριξη μπορεί επίσης να χορηγείται σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών, σε δήμους και 
σε ενώσεις τους, σε δασικούς εργάτες και 
σε ενώσεις τους, και σε ΜΜΕ για 
επενδύσεις ενίσχυσης του δασοκομικού 
δυναμικού ή σχετικές με τη μεταποίηση 
και εμπορία που παράγουν προστιθέμενη 
αξία για τα δασοκομικά προϊόντα. Στο 
έδαφος των Αζορών, της Μαδέρας, των 
Καναρίων Νήσων, των μικρών νησιών του 
Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 και των 
γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων η 
στήριξη μπορεί επίσης να χορηγείται σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 1234
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών, σε δήμους και 
σε ενώσεις τους, και σε ΜΜΕ για 
επενδύσεις ενίσχυσης του δασοκομικού 
δυναμικού ή σχετικές με τη μεταποίηση 
και εμπορία που παράγουν προστιθέμενη 
αξία για τα δασοκομικά προϊόντα. Στο 
έδαφος των Αζορών, της Μαδέρας, των 
Καναρίων Νήσων, των μικρών νησιών του 
Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 και των 
γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων η 
στήριξη μπορεί επίσης να χορηγείται σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών, σε άλλους 
διαχειριστές δασών, σε δήμους και σε 
ενώσεις τους, και σε ΜΜΕ για επενδύσεις 
ενίσχυσης του δασοκομικού δυναμικού ή 
σχετικές με τη μεταποίηση και εμπορία 
που παράγουν προστιθέμενη αξία για τα 
δασοκομικά προϊόντα. Στο έδαφος των 
Αζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων 
Νήσων, των μικρών νησιών του Αιγαίου 
Πελάγους κατά την έννοια του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 και των γαλλικών 
υπερπόντιων διαμερισμάτων η στήριξη 
μπορεί επίσης να χορηγείται σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 1235
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών, σε δήμους και 
σε ενώσεις τους, και σε ΜΜΕ για 
επενδύσεις ενίσχυσης του δασοκομικού 
δυναμικού ή σχετικές με τη μεταποίηση 
και εμπορία που παράγουν προστιθέμενη 
αξία για τα δασοκομικά προϊόντα. Στο 
έδαφος των Αζορών, της Μαδέρας, των 
Καναρίων Νήσων, των μικρών νησιών του 
Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 και των 
γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων η 

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών, σε δήμους και 
σε ενώσεις τους, και σε ΜΜΕ για 
επενδύσεις σε περιβαλλοντικά βιώσιμες 
δασοκομικές τεχνολογίες ή σχετικές με τη 
μεταποίηση και εμπορία που παράγουν 
προστιθέμενη αξία για τα δασοκομικά 
προϊόντα. Στο έδαφος των Αζορών, της 
Μαδέρας, των Καναρίων Νήσων, των 
μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους 
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2019/93 και των γαλλικών 
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στήριξη μπορεί επίσης να χορηγείται σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ.

υπερπόντιων διαμερισμάτων η στήριξη 
μπορεί επίσης να χορηγείται σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 1236
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22
παράγραφος 1 στοιχείο ε) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών, σε δήμους και 
σε ενώσεις τους, και σε ΜΜΕ για 
επενδύσεις ενίσχυσης του δασοκομικού 
δυναμικού ή σχετικές με τη μεταποίηση 
και εμπορία που παράγουν προστιθέμενη 
αξία για τα δασοκομικά προϊόντα. Στο 
έδαφος των Αζορών, της Μαδέρας, των 
Καναρίων Νήσων, των μικρών νησιών του 
Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 και των 
γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων η 
στήριξη μπορεί επίσης να χορηγείται σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22
παράγραφος 1 στοιχείο ε) χορηγείται
αποκλειστικά σε ιδιώτες ιδιοκτήτες 
δασών, σε δήμους και σε ενώσεις τους, και 
σε ΜΜΕ για επενδύσεις ενίσχυσης του 
δασοκομικού δυναμικού ή σχετικές με τη 
μεταποίηση και εμπορία που παράγουν 
προστιθέμενη αξία για τα δασοκομικά 
προϊόντα. Στο έδαφος των Αζορών, της 
Μαδέρας, των Καναρίων Νήσων, των 
μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους 
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2019/93 και των γαλλικών 
υπερπόντιων διαμερισμάτων η στήριξη 
μπορεί επίσης να χορηγείται σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ.

Or. de

Τροπολογία 1237
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι επενδύσεις που σχετίζονται με τη 
βελτίωση της οικονομικής αξίας των 
δασών πρέπει να πραγματοποιούνται σε 

2. Οι επενδύσεις που σχετίζονται με τη 
βελτίωση της περιβαλλοντικής αξίας των 
δασών πρέπει να πραγματοποιούνται σε 
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επίπεδο δασικής εκμετάλλευσης και 
μπορούν να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε 
μηχανήματα και πρακτικές συγκομιδής που 
είναι φιλικά για το έδαφος και τους 
πόρους.

επίπεδο δασικής εκμετάλλευσης και 
μπορούν να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε 
μηχανήματα και πρακτικές συγκομιδής που 
είναι φιλικά για το έδαφος και τους πόρους
ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας.

Or. en

Τροπολογία 1238
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι επενδύσεις που σχετίζονται με τη 
βελτίωση της οικονομικής αξίας των 
δασών πρέπει να πραγματοποιούνται σε 
επίπεδο δασικής εκμετάλλευσης και 
μπορούν να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε 
μηχανήματα και πρακτικές συγκομιδής που 
είναι φιλικά για το έδαφος και τους 
πόρους.

2. Οι επενδύσεις που σχετίζονται με τη 
βελτίωση της οικονομικής αξίας των 
δασών πρέπει να πραγματοποιούνται σε 
επίπεδο δασικής εκμετάλλευσης και 
μπορούν να περιλαμβάνουν επενδύσεις για 
τον εφοδιασμό προστατευτικού 
εξοπλισμού και φόρμας εργασίας καθώς 
και σε μηχανήματα και πρακτικές 
συγκομιδής που είναι φιλικά για το έδαφος 
και τους πόρους.

Or. en

Τροπολογία 1239
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι επενδύσεις που σχετίζονται με τη 
βελτίωση της οικονομικής αξίας των 
δασών πρέπει να πραγματοποιούνται σε 
επίπεδο δασικής εκμετάλλευσης και 
μπορούν να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε 
μηχανήματα και πρακτικές συγκομιδής που 
είναι φιλικά για το έδαφος και τους 

2. Όλες οι επενδύσεις που σχετίζονται με 
τη βελτίωση της οικονομικής αξίας των 
δασών καθώς και με το παραγωγικό 
δυναμικό τους είναι επιλέξιμες. Πρέπει να 
πραγματοποιούνται σε επίπεδο δασικής 
εκμετάλλευσης και μπορούν να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
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πόρους. επενδύσεις σε μηχανήματα και πρακτικές 
συγκομιδής που είναι φιλικά για το έδαφος 
και τους πόρους.

Or. pt

Τροπολογία 1240
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι επενδύσεις που αφορούν τη χρήση 
ξυλείας ως πρώτης ύλης ή πηγής ενέργειας
περιορίζονται σε όλες τις εργασίες 
εκμετάλλευσης που προηγούνται της 
βιομηχανικής μεταποίησης,

3. Οι επενδύσεις που αφορούν τη χρήση 
ξυλείας ως πρώτης ύλης ή πηγής ενέργειας
αφορούν σε όλες τις εργασίες 
εκμετάλλευσης που σχετίζονται με τη 
βελτίωση του δασικού δυναμικού ή τη 
μεταποίηση και την εμπορία.

Or. fr

Τροπολογία 1241
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η στήριξη περιορίζεται στα ανώτατα 
ποσοστά στήριξης που καθορίζονται στο 
παράρτημα Ι.

4. Η στήριξη περιορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε ποσοστό 60% για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιοχές και σε  40% για 
τις υπόλοιπες.

Or. pt

Τροπολογία 1242
Bas Eickhout



AM\909513EL.doc 99/184 PE494.479v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Στην περίπτωση επενδύσεων σε νέες 
δασικές τεχνολογίες και στην μεταποίηση 
και εμπορία δασικών προϊόντων, η 
στήριξη εξαρτάται από την υποβολή 
προγράμματος διαχείρισης δασών ή 
ισοδύναμου μέσου συμπεριλαμβανομένων 
μέτρων βιολογικής ποικιλίας προκειμένου 
να επέλθει μετρήσιμη βελτίωση της 
κατάστασης διατήρησης των ειδών και 
ενδιαιτημάτων που εξαρτώνται ή 
επηρεάζονται από τη δασοκομία, 
σύμφωνα με την στρατηγική 
βιοποικιλότητας της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 1243
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 β. Η στήριξη των μέτρων για τη 
δασοκομία πρέπει να βασίζεται σε ένα 
πρότυπο χρηστών δασοκομικών 
πρακτικών.

Or. en

Τροπολογία 1244
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 4 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 γ. Κάθε στήριξη για τη χρήση και 
παραγωγή βιοενέργειας πρέπει να 
βασίζεται σε κριτήρια βιωσιμότητας.

Or. en

Τροπολογία 1245
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό δεν επαρκεί για να αντιμετωπίσει την αναγκαία διάρθρωση της παραγωγικής 
προσφοράς ούτε των στόχων που περιέχονται στην ίδια την πρόταση της Επιτροπής.  Λόγω της 
σημασίας του ζητήματος, το μέτρο αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στον κανονισμό  ενιαίας ΚΟΑ 
και να λάβει επαρκείς πόρους.   Η τρέχουσα προσέγγιση επιχειρεί να ευνοήσει τους παραγωγούς 
μικρής κλίμακας, αλλά μπορεί να καταλήξει στην ανατροπή των ήδη δρομολογούμενων ή 
προβλεπόμενων διαδικασιών ενοποίησης σε μεγάλης κλίμακας εμπορικές στρατηγικές, 
οδηγώντας με τον τρόπο αυτό στη διάσπαση της προσφοράς.  

Τροπολογία 1246
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύσταση ομάδων παραγωγών Σύσταση οργανώσεων και ομάδων 
παραγωγών

Or. fr
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Τροπολογία 1247
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου χορηγείται προκειμένου να 
διευκολυνθεί η σύσταση ομάδων 
παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και 
της δασοκομίας με σκοπό:

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου χορηγείται προκειμένου να 
διευκολυνθεί η σύσταση οργανώσεων 
παραγωγών, αναγνωρισμένων δυνάμει 
του άρθρου 106 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. [...] [ενιαία ΚΟΑ] στον τομέα της 
γεωργίας, καθώς και ομάδων παραγωγών
στον τομέα της δασοκομίας, κυρίως  με 
σκοπό:

Or. fr

Τροπολογία 1248
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου χορηγείται προκειμένου να 
διευκολυνθεί η σύσταση ομάδων
παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και 
της δασοκομίας με σκοπό:

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου χορηγείται προκειμένου να 
διευκολυνθεί η σύσταση οργανώσεων
παραγωγών κατά την έννοια του άρθρου 
106 του Κανονισμού (ΕΕ) σχετικά με την 
Κοινή Οργάνωση της Αγοράς, στους 
τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας με 
σκοπό

Or. fr

Τροπολογία 1249
Elisabeth Jeggle
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου χορηγείται προκειμένου να 
διευκολυνθεί η σύσταση ομάδων 
παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και 
της δασοκομίας με σκοπό:

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου χορηγείται προκειμένου να 
διευκολυνθεί η σύσταση οργανώσεων 
παραγωγών σύμφωνα με τον κανονισμό 
για την ενιαία κοινή οργάνωση των 
αγορών (ΕΚ) αριθ. [...] και ομάδων 
παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και 
της δασοκομίας με σκοπό:

Or. de

Τροπολογία 1250
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου χορηγείται προκειμένου να 
διευκολυνθεί η σύσταση ομάδων 
παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και 
της δασοκομίας με σκοπό:

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου χορηγείται προκειμένου να 
διευκολυνθεί η σύσταση ομάδων 
παραγωγών  και η αλλαγή του μεγέθους 
στις ήδη υπάρχουσες οργανώσεις 
παραγωγών μέσω συγχωνεύσεων ή 
αυξήσεων κλίμακας  στους τομείς της 
γεωργίας και της δασοκομίας με σκοπό:

Or. pt

Τροπολογία 1251
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
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μέτρου χορηγείται προκειμένου να 
διευκολυνθεί η σύσταση ομάδων
παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και 
της δασοκομίας με σκοπό:

μέτρου χορηγείται προκειμένου να 
διευκολυνθεί η σύσταση ή η αύξηση του 
μεγέθους και της κλίμακας των 
οργανώσεων παραγωγών στους τομείς της 
γεωργίας και της δασοκομίας με σκοπό:

Or. pt

Τροπολογία 1252
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου χορηγείται προκειμένου να 
διευκολυνθεί η σύσταση ομάδων 
παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και 
της δασοκομίας με σκοπό:

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου χορηγείται προκειμένου να 
διευκολυνθεί η σύσταση και ανάπτυξη
ομάδων παραγωγών στους τομείς της 
γεωργίας και της δασοκομίας με σκοπό:

Or. de

Τροπολογία 1253
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου χορηγείται προκειμένου να 
διευκολυνθεί η σύσταση ομάδων 
παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και 
της δασοκομίας με σκοπό:

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου χορηγείται προκειμένου να 
διευκολυνθεί η σύσταση και συγχώνευση
ομάδων παραγωγών στους τομείς της 
γεωργίας και της δασοκομίας με σκοπό:

Or. es
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Τροπολογία 1254
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) την προσαρμογή της παραγωγής και 
των αποδόσεων των παραγωγών που είναι 
μέλη αυτών των ομάδων στις απαιτήσεις 
της αγοράς·

(α) την προσαρμογή της παραγωγής και 
των αποδόσεων των παραγωγών που είναι 
μέλη αυτών των οργανώσεων στις 
απαιτήσεις της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 1255
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) την εξασφάλιση δίκαιων τιμών για 
παραγωγούς της οργάνωσης, μέσω της 
ενίσχυσης της διαπραγματευτικής τους 
ισχύος στην αλυσίδα των τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 1256
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την κοινή διάθεση εμπορευμάτων στην 
αγορά, όπου συμπεριλαμβάνονται η 
προετοιμασία προς πώληση, η κεντρική 
οργάνωση των πωλήσεων και ο 
εφοδιασμός χονδρεμπόρων·

(β) την κοινή διάθεση εμπορευμάτων στην 
αγορά και προώθησή της, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η προετοιμασία προς 
πώληση, η κεντρική οργάνωση των 
πωλήσεων και ο εφοδιασμός 



AM\909513EL.doc 105/184 PE494.479v01-00

EL

χονδρεμπόρων·

Or. ro

Τροπολογία 1257
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 β – παράγραφος 1 – στοιχείο β α  (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) την δημιουργία υποδομών και την 
υλικοτεχνική υποστήριξη για τη χρήση 
βιομάζας με περιβαλλοντικά και 
οικονομικά βιώσιμο τρόπο, ιδιαιτέρως 
την τεχνική αξιοποίηση γεωργικών 
καταλοίπων, αποβλήτων, 
λιγνοκυτταρινούχων υλών και μη 
εδώδιμων κυτταρινούχων υλών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτούνται νέες εγκαταστάσεις και υποδομές για την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων 
πόρων βιομάζας.

Τροπολογία 1258
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 β – παράγραφος 1 – στοιχείο β α  (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) την δημιουργία και βελτιστοποίηση 
υποδομών και υλικοτεχνικών 
δυνατοτήτων για την αξιοποίηση  
βιομάζας με περιβαλλοντικά και 
οικονομικά βιώσιμο τρόπο, και 
συγκεκριμένα τεχνική αξιοποίηση 
γεωργικών καταλοίπων, αποβλήτων, 
λιγνοκυτταρινούχων υλών και μη 
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εδώδιμων κυτταρινούχων υλών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτούνται νέες εγκαταστάσεις και υποδομές για την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων 
πόρων βιομάζας. Οι επενδύσεις για την δημιουργία και βελτιστοποίηση υποδομών και 
υλικοτεχνικών δυνατοτήτων έχουν καίρια σημασία προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η βιομάζα 
(συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών από γεωργία, δασοκομία και απόβλητα) μπορεί να 
αξιοποιηθεί, και πράγματι αξιοποιείται, με περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμο τρόπο. 

Τροπολογία 1259
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) Αλλαγή του μεγέθους μέσω της 
αύξησης του αριθμού των εταίρων ή της 
αξίας της διατιθέμενης στο εμπόριο 
παραγωγής σε άλλες αλυσίδες αξίας· 

Or. pt

Τροπολογία 1260
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 β – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β  (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ β) κέρδη κλίμακας μέσω ένωσης, 
συγχώνευσης ή εμπορικών συμφωνιών 
που προωθούν συνέργιες και 
συμπληρωματικότητα των 
δραστηριοτήτων μεταξύ οργανώσεων 
παραγωγών ή με κάθετη ενσωμάτωση· 

Or. pt
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Τροπολογία 1261
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) άλλες δραστηριότητες που μπορούν να 
διεξάγονται από ομάδες παραγωγών, όπως 
η ανάπτυξη δεξιοτήτων και οργάνωσης 
επιχειρήσεων και εμπορίας, και η 
διευκόλυνση διαδικασιών καινοτομίας.

(δ) άλλες δραστηριότητες που μπορούν να 
διεξάγονται από οργανώσεις παραγωγών, 
όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων και 
οργάνωσης επιχειρήσεων και εμπορίας, και 
η διευκόλυνση διαδικασιών καινοτομίας.

Or. pt

Τροπολογία 1262
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) άλλες δραστηριότητες που μπορούν να 
διεξάγονται από ομάδες παραγωγών, όπως 
η ανάπτυξη δεξιοτήτων και οργάνωσης 
επιχειρήσεων και εμπορίας, και η 
διευκόλυνση διαδικασιών καινοτομίας.

(δ) άλλες δραστηριότητες που μπορούν να 
διεξάγονται από οργανώσεις παραγωγών, 
όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων και 
οργάνωσης επιχειρήσεων και εμπορίας, και 
η διευκόλυνση διαδικασιών καινοτομίας.

Or. pt

Τροπολογία 1263
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) άλλες δραστηριότητες που μπορούν να 
διεξάγονται από ομάδες παραγωγών, όπως 

(δ) άλλες δραστηριότητες που μπορούν να 
διεξάγονται από ομάδες παραγωγών, όπως 
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η ανάπτυξη δεξιοτήτων και οργάνωσης
επιχειρήσεων και εμπορίας, και η
διευκόλυνση διαδικασιών καινοτομίας.

η ανάπτυξη επιχειρήσεων, δυνατοτήτων 
αποθήκευσης και εμπορίας καθώς και 
οργάνωση και διευκόλυνση διαδικασιών 
καινοτομίας.

Or. ro

Τροπολογία 1264
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) άλλες δραστηριότητες που μπορούν να 
διεξάγονται από ομάδες παραγωγών, όπως 
η ανάπτυξη δεξιοτήτων και οργάνωσης 
επιχειρήσεων και εμπορίας, και η
διευκόλυνση διαδικασιών καινοτομίας.

(δ) άλλες δραστηριότητες που μπορούν να 
διεξάγονται από ομάδες παραγωγών, όπως 
η ανάπτυξη επιχειρηματικών και 
εμπορικών δεξιοτήτων ή η προώθηση και 
η οργάνωση της εφαρμογής διαδικασιών 
καινοτομίας.

Or. it

Τροπολογία 1265
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) τη σύσταση ενώσεων οργανώσεων 
παραγωγών και/ή ομάδων ή ενώσεων 
παραγωγών υπεύθυνων για τον έλεγχο της  
χρήσης γεωγραφικών ενδείξεων και 
ονομασιών προέλευσης ή σημάτων 
ποιότητας σύμφωνα με την νομοθεσία 
της ΕΕ, καθώς επίσης ανεγνωρισμένων 
διεπαγγελματικών οργανώσεων.

Or. es
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Τροπολογία 1266
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) κέρδη κλίμακας μέσω της αύξησης 
του αριθμού των εταίρων ή της αξίας της 
παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο 
έως ένα ανώτατο όριο της αντίστοιχης 
αγοράς. 

Or. pt

Τροπολογία 1267
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ β) κέρδη κλίμακας μέσω ένωσης, 
συγχώνευσης ή εμπορικών συμφωνιών 
που προωθούν συνέργιες και 
συμπληρωματικότητα των 
δραστηριοτήτων μεταξύ οργανώσεων 
παραγωγών ή με κάθετη ενσωμάτωση·

Or. pt

Τροπολογία 1268
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Η στήριξη χορηγείται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, στοιχείο β) μόνο 
εφόσον δεν δημιουργεί στρέβλωση του 
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ανταγωνισμού σε σχέση με επιχειρήσεις 
που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη 
των στόχων αυτών·

Or. fr

Τροπολογία 1269
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη παρέχεται σε ομάδες 
παραγωγών οι οποίες αναγνωρίζονται 
επίσημα από την αρμόδια αρχή των 
κρατών μελών με βάση ένα επιχειρηματικό 
σχέδιο. Περιορίζεται σε ομάδες 
παραγωγών που εμπίπτουν στον ορισμό 
των ΜΜΕ.

Η στήριξη παρέχεται σε ομάδες 
παραγωγών οι οποίες αναγνωρίζονται 
επίσημα, σύμφωνα με το άρθρο 106 του 
κανονισμού [ενιαίας ΚΟΑ], από την 
αρμόδια αρχή των κρατών μελών με βάση 
ένα επιχειρηματικό σχέδιο.

Or. it

Τροπολογία 1270
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη παρέχεται σε ομάδες
παραγωγών οι οποίες αναγνωρίζονται 
επίσημα από την αρμόδια αρχή των 
κρατών μελών με βάση ένα επιχειρηματικό 
σχέδιο. Περιορίζεται σε ομάδες 
παραγωγών που εμπίπτουν στον ορισμό 
των ΜΜΕ.

Η στήριξη παρέχεται σε οργανώσεις
παραγωγών οι οποίες αναγνωρίζονται 
επίσημα από την αρμόδια αρχή των 
κρατών μελών με βάση ένα επιχειρηματικό 
σχέδιο.

Or. pt
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Τροπολογία 1271
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη παρέχεται σε ομάδες
παραγωγών οι οποίες αναγνωρίζονται 
επίσημα από την αρμόδια αρχή των 
κρατών μελών με βάση ένα επιχειρηματικό 
σχέδιο. Περιορίζεται σε ομάδες
παραγωγών που εμπίπτουν στον ορισμό 
των ΜΜΕ.

Η στήριξη παρέχεται σε οργανώσεις
παραγωγών οι οποίες αναγνωρίζονται 
επίσημα από την αρμόδια αρχή των 
κρατών μελών δυνάμει του άρθρου [106.º 
του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ ] και με 
βάση ένα επιχειρηματικό σχέδιο. 
Περιορίζεται σε οργανώσεις παραγωγών 
που εμπίπτουν στον ορισμό των ΜΜΕ.

Or. pt

Τροπολογία 1272
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη παρέχεται σε ομάδες 
παραγωγών οι οποίες αναγνωρίζονται 
επίσημα από την αρμόδια αρχή των 
κρατών μελών με βάση ένα επιχειρηματικό 
σχέδιο. Περιορίζεται σε ομάδες 
παραγωγών που εμπίπτουν στον ορισμό 
των ΜΜΕ.

Η στήριξη παρέχεται σε ομάδες 
παραγωγών οι οποίες αναγνωρίζονται 
επίσημα από την αρμόδια αρχή των 
κρατών μελών με βάση ένα επιχειρηματικό 
σχέδιο ή σχέδιο δράσης.

Or. es

Τροπολογία 1273
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη παρέχεται σε ομάδες 
παραγωγών οι οποίες αναγνωρίζονται 
επίσημα από την αρμόδια αρχή των 
κρατών μελών με βάση ένα επιχειρηματικό 
σχέδιο. Περιορίζεται σε ομάδες 
παραγωγών που εμπίπτουν στον ορισμό 
των ΜΜΕ.

Η στήριξη παρέχεται σε ομάδες 
παραγωγών οι οποίες αναγνωρίζονται 
επίσημα από την αρμόδια αρχή των 
κρατών μελών με βάση ένα επιχειρηματικό 
σχέδιο.

Or. en

Τροπολογία 1274
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη παρέχεται σε ομάδες 
παραγωγών οι οποίες αναγνωρίζονται 
επίσημα από την αρμόδια αρχή των 
κρατών μελών με βάση ένα επιχειρηματικό 
σχέδιο. Περιορίζεται σε ομάδες 
παραγωγών που εμπίπτουν στον ορισμό 
των ΜΜΕ.

Η στήριξη παρέχεται σε ομάδες 
παραγωγών οι οποίες αναγνωρίζονται 
επίσημα από την αρμόδια αρχή των 
κρατών μελών με βάση ένα επιχειρηματικό 
σχέδιο. Περιορίζεται σε ομάδες 
παραγωγών των οποίων ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμύρια ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα των φορέων που λαμβάνουν στήριξη βάσει του άρθρου 
αυτού, προτείνουμε να εγκαταλειφθεί η υποχρέωση να πληρούνται τα κριτήρια του ορισμού των 
ΜΜΕ, ο οποίος αναφέρεται σε ένα ποσό του ετήσιου κύκλου εργασιών και αριθμό 
εργαζομένων. Το κριτήριο που περιορίζει την πρόσβαση στην στήριξη πρέπει να αφορά μόνον 
τον ετήσιο κύκλο εργασιών και όχι το επίπεδο απασχόλησης. Προτείνουμε κατά συνέπεια να 
αποσυρθεί η μνεία του ορισμού των ΜΜΕ και να περιορισθεί η ενίσχυση σε γεωργικές ενώσεις 
ορίζοντας το όριο του κύκλου εργασιών χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των 
εργαζομένων.
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Τροπολογία 1275
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη παρέχεται σε ομάδες 
παραγωγών οι οποίες αναγνωρίζονται 
επίσημα από την αρμόδια αρχή των 
κρατών μελών με βάση ένα επιχειρηματικό 
σχέδιο. Περιορίζεται σε ομάδες 
παραγωγών που εμπίπτουν στον ορισμό 
των ΜΜΕ.

Η στήριξη παρέχεται σε ομάδες 
παραγωγών οι οποίες αναγνωρίζονται 
επίσημα από την αρμόδια αρχή των 
κρατών μελών με βάση ένα επιχειρηματικό 
σχέδιο. Για ομάδες παραγωγών με κύκλο 
εργασιών μικρότερο του 1 εκατομμυρίου 
ευρώ σε κράτη μέλη που προσχώρησαν 
στην ΕΕ πριν από το 2004, σύμφωνα με 
το Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο δ) 
του παρόντος κανονισμού, η στήριξη 
παρέχεται μόνο στα ΠΑΑ με θεματικό επί 
μέρους πρόγραμμα σχετικό με τις 
βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο το μέτρο αυτό να αποτελέσει πραγματικό μέσο συγκέντρωσης της προσφοράς 
και να συνεπάγεται ενίσχυση για τον τομέα. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να προβλεφθούν 
ενισχύσεις τόσο για τη σύσταση όρο και για την συγχώνευση ενώσεων, και να διαγραφεί ο 
περιορισμός στις ΜΜΕ. Τέλος, για τις ενώσεις παραγωγών με κύκλο εργασιών μικρότερο του 1 
εκατομμυρίου ευρώ η ενίσχυση θα περιορισθεί στα νέα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ 
την 1η Μαΐου 2004 ή μετά, και για τα λοιπά κράτη μέλη (ΕΕ-15) θα περιορισθεί στο θεματικό 
υποπρόγραμμα των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού. 

Τροπολογία 1276
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη παρέχεται σε ομάδες 
παραγωγών οι οποίες αναγνωρίζονται 

Η στήριξη παρέχεται σε ομάδες 
παραγωγών οι οποίες αναγνωρίζονται 
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επίσημα από την αρμόδια αρχή των 
κρατών μελών με βάση ένα επιχειρηματικό 
σχέδιο. Περιορίζεται σε ομάδες 
παραγωγών που εμπίπτουν στον ορισμό 
των ΜΜΕ.

επίσημα από την αρμόδια αρχή των 
κρατών μελών με βάση ένα επιχειρηματικό 
σχέδιο. Περιορίζεται σε ομάδες 
παραγωγών που εμπίπτουν στον ορισμό 
των πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων.

Or. en

Τροπολογία 1277
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη παρέχεται σε ομάδες 
παραγωγών οι οποίες αναγνωρίζονται 
επίσημα από την αρμόδια αρχή των 
κρατών μελών με βάση ένα επιχειρηματικό 
σχέδιο. Περιορίζεται σε ομάδες 
παραγωγών που εμπίπτουν στον ορισμό 
των ΜΜΕ.

Η στήριξη παρέχεται σε ομάδες 
παραγωγών οι οποίες αναγνωρίζονται 
επίσημα από την αρμόδια αρχή των 
κρατών μελών με βάση ένα επιχειρηματικό 
σχέδιο. Περιορίζεται σε ομάδες 
παραγωγών που εμπίπτουν στον ορισμό 
των ΜΜΕ ή που θεωρούνται ως 
ισοδύναμες με εκείνες στη νομοθεσία του 
κράτους μέλους.

Or. ro

Τροπολογία 1278
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη πρέπει να στοχεύει τις 
οργανώσεις παραγωγών των οποίων τα 
μέλη ελέγχουν την πολιτική, είτε μέσω 
της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων 
ψήφου ή μέσω της πλειοψηφίας των 
μελών στο διοικητικό συμβούλιο.
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Or. en

Τροπολογία 1279
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ελέγχουν κατά πόσο οι 
στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου έχουν 
επιτευχθεί εντός πέντε ετών μετά την 
αναγνώριση της ομάδας παραγωγών.

Τα κράτη μέλη ελέγχουν κατά πόσο οι 
στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου έχουν 
επιτευχθεί εντός δέκα ετών μετά την 
αναγνώριση της ομάδας παραγωγών.

Or. it

Τροπολογία 1280
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ελέγχουν κατά πόσο οι 
στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου έχουν 
επιτευχθεί εντός πέντε ετών μετά την
αναγνώριση της ομάδας παραγωγών.

Τα κράτη μέλη ελέγχουν κατά πόσο οι 
στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου έχουν 
επιτευχθεί εντός πέντε ετών μετά την
χορήγηση της προβλεπόμενης από το 
παρόν άρθρο στήριξης.

Or. pt

Τροπολογία 1281
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ελέγχουν κατά πόσο οι Τα κράτη μέλη ελέγχουν κατά πόσο οι 
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στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου έχουν 
επιτευχθεί εντός πέντε ετών μετά την 
αναγνώριση της ομάδας παραγωγών.

στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου έχουν 
επιτευχθεί εντός πέντε ετών μετά την 
αναγνώριση της ομάδας παραγωγών. Μετά 
το πρώτο έτος, η ετήσια στήριξη 
βασίζεται στην  μέτρηση με βάση τους 
απλούς ποσοτικούς δείκτες της προόδου 
που σημειώθηκε στην επίτευξη των 
στόχων που είχαν οριστεί κατά τα 
προηγούμενα έτη. 

Or. pt

Τροπολογία 1282
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά από περίοδο πέντε ετών, οι ομάδες 
παραγωγών αναγνωρίζονται ως 
οργανώσεις παραγωγών σύμφωνα με το 
Άρθρο 106 του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. …
(Κανονισμός Ενιαίας ΚΟΑ).

Or. es

Τροπολογία 1283
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη καταβάλλεται ως κατ’ αποκοπή 
ενίσχυση σε ετήσιες δόσεις κατά τα πρώτα 
πέντε έτη από την ημερομηνία κατά την 
οποία αναγνωρίσθηκε η ομάδα 
παραγωγών με βάση το επιχειρηματικό 
της σχέδιο. Υπολογίζεται με βάση την
ετήσια παραγωγή της ομάδας η οποία έχει 
διατεθεί στο εμπόριο. Τα κράτη μέλη 

Η στήριξη παρέχεται ως κατ' αποκοπή 
ενίσχυση σε ετήσιες δόσεις για τα πρώτα 
πέντε έτη από την ημερομηνία χορήγησης 
της προβλεπόμενης από το παρόν άρθρο 
στήριξης. Υπολογίζεται με βάση την αξία
της ετήσιας παραγωγής της ομάδας η 
οποία έχει διατεθεί στο εμπόριο. Τα κράτη 
μέλη καταβάλλουν την τελευταία δόση 



AM\909513EL.doc 117/184 PE494.479v01-00

EL

καταβάλλουν την τελευταία δόση μόνο 
εφόσον ελέγξουν την ορθή υλοποίηση του 
επιχειρηματικού σχεδίου.

μόνο εφόσον ελέγξουν την ορθή 
υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Or. pt

Τροπολογία 1284
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη καταβάλλεται ως κατ’ αποκοπή 
ενίσχυση σε ετήσιες δόσεις κατά τα πρώτα
πέντε έτη από την ημερομηνία κατά την 
οποία αναγνωρίσθηκε η ομάδα 
παραγωγών με βάση το επιχειρηματικό 
της σχέδιο. Υπολογίζεται με βάση την
ετήσια παραγωγή της ομάδας η οποία έχει 
διατεθεί στο εμπόριο. Τα κράτη μέλη 
καταβάλλουν την τελευταία δόση μόνο 
εφόσον ελέγξουν την ορθή υλοποίηση του 
επιχειρηματικού σχεδίου.

Η στήριξη παρέχεται ως κατ' αποκοπή 
ενίσχυση σε ετήσιες δόσεις για τα πρώτα
δέκα έτη από την ημερομηνία χορήγησης 
της προβλεπόμενης από το παρόν άρθρο 
στήριξης. Υπολογίζεται με βάση την αξία
της ετήσιας παραγωγής της ομάδας η 
οποία έχει διατεθεί στο εμπόριο. Τα κράτη 
μέλη καταβάλλουν την τελευταία δόση 
μόνο εφόσον ελέγξουν την ορθή 
υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Or. pt

Τροπολογία 1285
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο έτος, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καταβάλλουν στήριξη στην ομάδα
παραγωγών υπολογιζόμενη με βάση την 
μέση ετήσια αξία της διατεθείσας στο 
εμπόριο παραγωγής των μελών της κατά 
τη διάρκεια τριών ετών πριν από τη 
συμμετοχή τους στην ομάδα. Όσον αφορά 
τις ομάδες παραγωγών στον τομέα της 

Το πρώτο έτος, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καταβάλλουν στήριξη στην οργάνωση
παραγωγών υπολογιζόμενη με βάση την 
μέση ετήσια αξία της διατεθείσας στο 
εμπόριο παραγωγής των μελών της κατά 
τη διάρκεια τριών ετών πριν από τη 
συμμετοχή τους στην οργάνωση. Όσον 
αφορά τις ομάδες παραγωγών στον τομέα 
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δασοκομίας, η στήριξη υπολογίζεται με 
βάση τη μέση παραγωγή των μελών της 
ομάδας που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά 
τα τελευταία πέντε έτη πριν από την 
αναγνώριση, αφού αφαιρεθούν η 
υψηλότερη και η χαμηλότερη τιμή.

της δασοκομίας, η στήριξη υπολογίζεται 
με βάση τη μέση παραγωγή των μελών της 
ομάδας που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά 
τα τελευταία πέντε έτη πριν από την 
αναγνώριση, αφού αφαιρεθούν η 
υψηλότερη και η χαμηλότερη τιμή.

Or. pt

Τροπολογία 1286
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο έτος, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καταβάλλουν στήριξη στην ομάδα
παραγωγών υπολογιζόμενη με βάση την 
μέση ετήσια αξία της διατεθείσας στο 
εμπόριο παραγωγής των μελών της κατά 
τη διάρκεια τριών ετών πριν από τη 
συμμετοχή τους στην ομάδα. Όσον αφορά 
τις ομάδες παραγωγών στον τομέα της 
δασοκομίας, η στήριξη υπολογίζεται με 
βάση τη μέση παραγωγή των μελών της 
ομάδας που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά 
τα τελευταία πέντε έτη πριν από την 
αναγνώριση, αφού αφαιρεθούν η 
υψηλότερη και η χαμηλότερη τιμή.

Το πρώτο έτος, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καταβάλλουν στήριξη στην οργάνωση
παραγωγών υπολογιζόμενη με βάση την 
μέση ετήσια αξία της διατεθείσας στο 
εμπόριο παραγωγής των μελών της κατά 
τη διάρκεια τριών ετών πριν από τη 
συμμετοχή τους στην ομάδα. Όσον αφορά 
τις ομάδες παραγωγών στον τομέα της 
δασοκομίας, η στήριξη υπολογίζεται με 
βάση τη μέση παραγωγή των μελών της 
ομάδας που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά 
τα τελευταία πέντε έτη πριν από την 
αναγνώριση, αφού αφαιρεθούν η 
υψηλότερη και η χαμηλότερη τιμή.

Or. pt

Τροπολογία 1287
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Στην περίπτωση ομάδων παραγωγών 
στον δασικό τομέα,  η στήριξη εξαρτάται 
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από την υποβολή προγράμματος 
διαχείρισης δασών ή ισοδύναμου μέσου 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων 
βιολογικής ποικιλίας προκειμένου να 
επέλθει μετρήσιμη βελτίωση της 
κατάστασης διατήρησης των ειδών και 
ενδιαιτημάτων που εξαρτώνται ή 
επηρεάζονται από τη δασοκομία, 
σύμφωνα με την στρατηγική 
βιοποικιλότητας της ΕΕ.
Η στήριξη των μέτρων για τη δασοκομία 
πρέπει να βασίζεται σε ένα πρότυπο 
χρηστών δασοκομικών πρακτικών.

Or. en

Τροπολογία 1288
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Μετά την περίοδο των δέκα ετών, η 
οργάνωση παραγωγών οφείλει να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για την 
αναγνώριση βάσει του άρθρου 106 του 
Κανονισμού ΕΕ αριθ. (ΚΟΑ/2012).

Or. pt

Τροπολογία 1289
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διαθέτουν στήριξη στο 
πλαίσιο αυτού του μέτρου σε όλη την 
επικράτειά τους, σύμφωνα με τις εθνικές, 

1. Τα κράτη μέλη διαθέτουν στήριξη στο 
πλαίσιο αυτού του μέτρου σε όλη την 
επικράτειά τους, σύμφωνα με τις εθνικές, 
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περιφερειακές ή τοπικές ιδιαίτερες ανάγκες 
και προτεραιότητες. Η ένταξη του εν λόγω 
μέτρου στα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης είναι υποχρεωτική.

περιφερειακές ή τοπικές ιδιαίτερες ανάγκες 
και προτεραιότητες. Η ένταξη του εν λόγω 
μέτρου στα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης είναι υποχρεωτική. Τα μέτρα 
αυτά περιλαμβάνουν στήριξη για την 
αμειψισπορά, τη συμπερίληψη
πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην 
εναλλαγή, την βελτίωση των μόνιμων 
καλλιεργειών και τη χρήση βιολογικών 
μεθόδων ελέγχου των παρασίτων ως 
μέσου μείωσης ή εξασθένησης των 
παρασίτων όπως η χρήση φυσικών 
ενισχυτικών ουσιών για τα φυτά και 
φυσικών εχθρών.

Or. en

Τροπολογία 1290
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διαθέτουν στήριξη στο 
πλαίσιο αυτού του μέτρου σε όλη την 
επικράτειά τους, σύμφωνα με τις εθνικές, 
περιφερειακές ή τοπικές ιδιαίτερες ανάγκες 
και προτεραιότητες. Η ένταξη του εν λόγω 
μέτρου στα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης είναι υποχρεωτική.

1. Τα κράτη μέλη διαθέτουν στήριξη στο 
πλαίσιο αυτού του μέτρου σε όλη την 
επικράτειά τους, σύμφωνα με τις εθνικές, 
περιφερειακές ή τοπικές ιδιαίτερες ανάγκες 
και προτεραιότητες. Η ένταξη του εν λόγω 
μέτρου στα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης είναι υποχρεωτική. Οι ενέργειες 
αυτές μπορούν να αμείβουν τόσο τη 
διατήρηση όσο και την αλλαγή των 
γεωργικών πρακτικών στο μέτρο όπου 
έχουν ευνοϊκές συνέπειες για το 
περιβάλλον και το κλίμα.

Or. fr

Τροπολογία 1291
Elisabeth Jeggle
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διαθέτουν στήριξη στο 
πλαίσιο αυτού του μέτρου σε όλη την 
επικράτειά τους, σύμφωνα με τις εθνικές, 
περιφερειακές ή τοπικές ιδιαίτερες ανάγκες 
και προτεραιότητες. Η ένταξη του εν λόγω 
μέτρου στα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης είναι υποχρεωτική.

1. Τα κράτη μέλη διαθέτουν στήριξη στο 
πλαίσιο αυτού του μέτρου σε όλη την 
επικράτειά τους, σύμφωνα με τις εθνικές, 
περιφερειακές ή τοπικές ιδιαίτερες ανάγκες 
και προτεραιότητες, για όλους τους τύπους 
εκμεταλλεύσεων, χωρίς διακρίσεις. Η 
ένταξη του εν λόγω μέτρου στα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης είναι 
υποχρεωτική.

Or. de

Τροπολογία 1292
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα χορηγούνται σε 
γεωργούς, ομάδες γεωργών ή άλλους 
διαχειριστές γης που αναλαμβάνουν, σε
εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις 
που συνίστανται σε μία ή περισσότερες 
δεσμεύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον 
και το κλίμα σε γεωργική γη. Εφόσον 
αυτό δικαιολογείται δεόντως για την 
επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων, οι 
ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον 
και το κλίμα μπορούν να χορηγούνται και 
σε άλλους διαχειριστές γης ή ομάδες 
άλλων διαχειριστών γης.

2. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα χορηγούνται σε 
γεωργούς, ομάδες γεωργών ή άλλους
διαχειριστές γης που εφαρμόζουν 
πρακτικές καλλιέργειας και μέσα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα οποία 
ανταποκρίνονται με ολοκληρωμένο τρόπο 
στις γεωργοπεριβαλλοντικές προκλήσεις. 
Δίδεται προτεραιότητα στη μετάβαση 
στη βιολογική γεωργία και σε εξελιγμένα 
βιώσιμα γεωργικά συστήματα. Τα 
γεωργοπεριβαλλοντικά συστήματα πρέπει 
να στοχεύουν παραδείγματα βέλτιστης 
πρακτικής στη διαχείριση του εδάφους,
τη διαχείριση των υδάτων, την 
βιοποικιλότητα, την ανακύκλωση των 
θρεπτικών ουσιών και τη συντήρηση του 
οικοσυστήματος (η «αρχή του 
προπομπού»), να θέτουν ως 
προτεραιότητα τις επενδύσεις σε αυτές 
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τις τεχνικές, και να επιδιώκουν την 
διάδοση της βέλτιστης πρακτικής σε όλη 
την επικράτεια του προγράμματος.
Τα καθεστώτα για το κλίμα έχουν ως 
στόχο τη βελτίωση της απόδοσης όσον 
αφορά τη μείωση των αερίων του 
θερμοκηπίου σε ολόκληρη τη γεωργική 
εκμετάλλευση ή το γεωργικό σύστημα. 
Εφόσον αυτό δικαιολογείται δεόντως για 
την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων, οι 
ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον 
και το κλίμα μπορούν να χορηγούνται και 
σε άλλους διαχειριστές γης ή ομάδες 
άλλων διαχειριστών γης. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στα 
υφιστάμενα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα 
που έχουν επιδείξει υψηλές 
περιβαλλοντικές επιδόσεις.

Or. en

Τροπολογία 1293
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα χορηγούνται σε 
γεωργούς, ομάδες γεωργών ή άλλους 
διαχειριστές γης που αναλαμβάνουν, σε 
εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις 
που συνίστανται σε μία ή περισσότερες 
δεσμεύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον 
και το κλίμα σε γεωργική γη. Εφόσον αυτό 
δικαιολογείται δεόντως για την επίτευξη 
περιβαλλοντικών στόχων, οι ενισχύσεις 
για τη γεωργία, το περιβάλλον και το 
κλίμα μπορούν να χορηγούνται και σε 
άλλους διαχειριστές γης ή ομάδες άλλων 
διαχειριστών γης.

2. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα χορηγούνται σε 
γεωργούς και ομάδες γεωργών που 
αναλαμβάνουν, σε εθελοντική βάση, να 
διεξάγουν δράσεις που συνίστανται σε μία 
ή περισσότερες δεσμεύσεις για τη γεωργία, 
το περιβάλλον και το κλίμα σε γεωργική 
γη.

Or. en
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Τροπολογία 1294
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα χορηγούνται σε 
γεωργούς, ομάδες γεωργών ή άλλους 
διαχειριστές γης που αναλαμβάνουν, σε 
εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις 
που συνίστανται σε μία ή περισσότερες 
δεσμεύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον 
και το κλίμα σε γεωργική γη. Εφόσον αυτό 
δικαιολογείται δεόντως για την επίτευξη 
περιβαλλοντικών στόχων, οι ενισχύσεις για 
τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα 
μπορούν να χορηγούνται και σε άλλους 
διαχειριστές γης ή ομάδες άλλων 
διαχειριστών γης.

2. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα χορηγούνται σε 
γεωργούς, ομάδες γεωργών ή άλλους 
διαχειριστές γης που αναλαμβάνουν, σε 
εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις 
που συνίστανται σε μία ή περισσότερες 
δεσμεύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον 
και το κλίμα σε γεωργική γη ή 
καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ή έχουν 
υλοποιήσει επενδυτικά μέτρα για την 
προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος. 
Εφόσον αυτό δικαιολογείται δεόντως για 
την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων, οι 
ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον 
και το κλίμα μπορούν να χορηγούνται σε
ομάδες γεωργών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το εν λόγω μέτρο θα πρέπει να απευθύνεται κυρίως σε γεωργούς.

Τροπολογία 1295
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα χορηγούνται σε 
γεωργούς, ομάδες γεωργών ή άλλους 
διαχειριστές γης που αναλαμβάνουν, σε 

2. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα χορηγούνται σε 
γεωργούς, ομάδες γεωργών ή άλλους 
διαχειριστές γης που αναλαμβάνουν, σε 
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εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις 
που συνίστανται σε μία ή περισσότερες 
δεσμεύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον 
και το κλίμα σε γεωργική γη. Εφόσον αυτό 
δικαιολογείται δεόντως για την επίτευξη 
περιβαλλοντικών στόχων, οι ενισχύσεις για 
τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα 
μπορούν να χορηγούνται και σε άλλους 
διαχειριστές γης ή ομάδες άλλων 
διαχειριστών γης.

εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις 
που συνίστανται σε μία ή περισσότερες 
δεσμεύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον 
και το κλίμα σε επιλέξιμες ζώνες. Εφόσον 
αυτό δικαιολογείται δεόντως για την 
επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων, οι 
ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον 
και το κλίμα μπορούν να χορηγούνται και 
σε άλλους διαχειριστές γης ή ομάδες 
άλλων διαχειριστών γης.

Or. fr

Τροπολογία 1296
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα χορηγούνται σε 
γεωργούς, ομάδες γεωργών ή άλλους 
διαχειριστές γης που αναλαμβάνουν, σε 
εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις 
που συνίστανται σε μία ή περισσότερες 
δεσμεύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον 
και το κλίμα σε γεωργική γη. Εφόσον αυτό 
δικαιολογείται δεόντως για την επίτευξη 
περιβαλλοντικών στόχων, οι ενισχύσεις για 
τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα 
μπορούν να χορηγούνται και σε άλλους 
διαχειριστές γης ή ομάδες άλλων 
διαχειριστών γης.

2. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα χορηγούνται σε 
γεωργούς, ομάδες γεωργών ή άλλους 
διαχειριστές γης που αναλαμβάνουν, σε 
εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις 
που αντιστοιχούν σε μία ή περισσότερες 
δεσμεύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον 
και το κλίμα. Εφόσον αυτό δικαιολογείται 
δεόντως για την επίτευξη περιβαλλοντικών 
στόχων, οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα μπορούν να 
χορηγούνται και σε άλλους διαχειριστές 
γης ή ομάδες άλλων διαχειριστών γης.

Or. it

Τροπολογία 1297
Karin Kadenbach
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα καλύπτουν μόνο 
τις δεσμεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τα 
σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που 
καθορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι 
του τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012 και άλλες σχετικές 
υποχρεώσεις που καθορίζονται στο 
κεφάλαιο 2 του τίτλου III του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. DP/2012, τις σχετικές ελάχιστες 
απαιτήσεις για χρήση λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς 
και άλλες σχετικές υποχρεωτικές 
απαιτήσεις που επιβάλλονται από την 
εθνική νομοθεσία. Όλες αυτές οι 
υποχρεωτικές απαιτήσεις προσδιορίζονται 
στο πρόγραμμα.

3. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα καλύπτουν μόνο 
τις δεσμεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν σε 
μεγάλο βαθμό τα σχετικά υποχρεωτικά 
πρότυπα που καθορίζονται σύμφωνα με το 
κεφάλαιο Ι του τίτλου VI του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. HR/2012 και άλλες σχετικές 
υποχρεώσεις που καθορίζονται στο 
κεφάλαιο 2 του τίτλου III του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. DP/2012, τις σχετικές ελάχιστες 
απαιτήσεις για χρήση λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς 
και άλλες σχετικές υποχρεωτικές 
απαιτήσεις που επιβάλλονται από την 
εθνική νομοθεσία. Όλες αυτές οι 
υποχρεωτικές απαιτήσεις προσδιορίζονται 
στο πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 1298
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Γεώργιος Παπαστάμκος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα καλύπτουν μόνο 
τις δεσμεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τα 
σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που 
καθορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι 
του τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012 και άλλες σχετικές 
υποχρεώσεις που καθορίζονται στο 
κεφάλαιο 2 του τίτλου III του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. DP/2012, τις σχετικές 
ελάχιστες απαιτήσεις για χρήση 
λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών 

3. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα καλύπτουν μόνο 
τις δεσμεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τα 
σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που 
καθορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι 
του τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012, τις σχετικές ελάχιστες 
απαιτήσεις για χρήση λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς 
και άλλες σχετικές υποχρεωτικές 
απαιτήσεις που επιβάλλονται από την 
εθνική νομοθεσία. Όλες αυτές οι 
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προϊόντων, καθώς και άλλες σχετικές 
υποχρεωτικές απαιτήσεις που επιβάλλονται 
από την εθνική νομοθεσία. Όλες αυτές οι 
υποχρεωτικές απαιτήσεις προσδιορίζονται 
στο πρόγραμμα.

υποχρεωτικές απαιτήσεις προσδιορίζονται 
στο πρόγραμμα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Όλα τα γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα θα πρέπει να θεωρούνται «εξ ορισμού 
περιβαλλοντικού προσανατολισμού» στο πλαίσιο της οικολογικής συνιστώσας του πρώτου 
πυλώνα, αλλά χωρίς να αυξάνεται το επίπεδο αναφοράς των απαιτήσεων του δεύτερου πυλώνα.

Τροπολογία 1299
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα καλύπτουν μόνο
τις δεσμεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τα 
σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που 
καθορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι
του τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012 και άλλες σχετικές 
υποχρεώσεις που καθορίζονται στο 
κεφάλαιο 2 του τίτλου III του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. DP/2012, τις σχετικές 
ελάχιστες απαιτήσεις για χρήση 
λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, καθώς και άλλες σχετικές 
υποχρεωτικές απαιτήσεις που επιβάλλονται 
από την εθνική νομοθεσία. Όλες αυτές οι 
υποχρεωτικές απαιτήσεις προσδιορίζονται 
στο πρόγραμμα.

3. Η στήριξη παρέχεται μόνο για τις 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα που καθορίζονται 
σύμφωνα με το κεφάλαιο 1 του τίτλου VI 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. HR/2012, τις 
σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις για τη
χρήση λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς 
και άλλες σχετικές υποχρεωτικές 
απαιτήσεις που επιβάλλονται από την 
εθνική νομοθεσία. Όλες αυτές οι 
υποχρεωτικές απαιτήσεις προσδιορίζονται 
στο πρόγραμμα.

Or. fr

Τροπολογία 1300
Herbert Dorfmann
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα καλύπτουν μόνο
τις δεσμεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τα 
σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που 
καθορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι
του τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012 και άλλες σχετικές 
υποχρεώσεις που καθορίζονται στο 
κεφάλαιο 2 του τίτλου III του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. DP/2012, τις σχετικές 
ελάχιστες απαιτήσεις για χρήση 
λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, καθώς και άλλες σχετικές 
υποχρεωτικές απαιτήσεις που επιβάλλονται 
από την εθνική νομοθεσία. Όλες αυτές οι 
υποχρεωτικές απαιτήσεις προσδιορίζονται 
στο πρόγραμμα.

3. Η στήριξη παρέχεται μόνο για τις 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα που καθορίζονται 
σύμφωνα με το κεφάλαιο 1 του τίτλου VI 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. HR/2012, τις 
σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις για τη
χρήση λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς 
και άλλες σχετικές υποχρεωτικές 
απαιτήσεις που επιβάλλονται από την 
εθνική νομοθεσία. Όλες αυτές οι 
υποχρεωτικές απαιτήσεις προσδιορίζονται 
στο πρόγραμμα

Or. it

Τροπολογία 1301
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα καλύπτουν μόνο
τις δεσμεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τα 
σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που 
καθορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι
του τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012 και άλλες σχετικές 
υποχρεώσεις που καθορίζονται στο 
κεφάλαιο 2 του τίτλου III του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. DP/2012, τις σχετικές 

3. Η στήριξη παρέχεται μόνο για τις 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα που καθορίζονται 
σύμφωνα με το κεφάλαιο 1 του τίτλου VI 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. HR/2012, τις 
σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις για τη
χρήση λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς 
και άλλες σχετικές υποχρεωτικές 
απαιτήσεις που επιβάλλονται από την 
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ελάχιστες απαιτήσεις για χρήση 
λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, καθώς και άλλες σχετικές 
υποχρεωτικές απαιτήσεις που επιβάλλονται 
από την εθνική νομοθεσία. Όλες αυτές οι 
υποχρεωτικές απαιτήσεις προσδιορίζονται 
στο πρόγραμμα.

εθνική νομοθεσία. Όλες αυτές οι 
υποχρεωτικές απαιτήσεις προσδιορίζονται 
στο πρόγραμμα.

Or. it

Τροπολογία 1302
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα καλύπτουν μόνο 
τις δεσμεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τα 
σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που 
καθορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι 
του τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012 και άλλες σχετικές 
υποχρεώσεις που καθορίζονται στο 
κεφάλαιο 2 του τίτλου III του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. DP/2012, τις σχετικές 
ελάχιστες απαιτήσεις για χρήση 
λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, καθώς και άλλες σχετικές 
υποχρεωτικές απαιτήσεις που επιβάλλονται 
από την εθνική νομοθεσία. Όλες αυτές οι 
υποχρεωτικές απαιτήσεις προσδιορίζονται 
στο πρόγραμμα.

3. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα καλύπτουν μόνο 
τις δεσμεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τα 
σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που 
καθορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι 
του τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
HR/2012, τις σχετικές ελάχιστες 
απαιτήσεις για χρήση λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς 
και άλλες σχετικές υποχρεωτικές 
απαιτήσεις που επιβάλλονται από την 
εθνική νομοθεσία. Όλες αυτές οι 
υποχρεωτικές απαιτήσεις προσδιορίζονται 
στο πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 1303
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα καλύπτουν μόνο 
τις δεσμεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τα 
σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που 
καθορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι 
του τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012 και άλλες σχετικές 
υποχρεώσεις που καθορίζονται στο 
κεφάλαιο 2 του τίτλου III του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. DP/2012, τις σχετικές 
ελάχιστες απαιτήσεις για χρήση 
λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, καθώς και άλλες σχετικές 
υποχρεωτικές απαιτήσεις που επιβάλλονται 
από την εθνική νομοθεσία. Όλες αυτές οι 
υποχρεωτικές απαιτήσεις προσδιορίζονται 
στο πρόγραμμα.

3. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα καλύπτουν μόνο 
τις δεσμεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τα 
σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που 
καθορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι 
του τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012, τις σχετικές ελάχιστες 
απαιτήσεις για χρήση λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς 
και άλλες σχετικές υποχρεωτικές 
απαιτήσεις που επιβάλλονται από την 
εθνική νομοθεσία. Όλες αυτές οι 
υποχρεωτικές απαιτήσεις προσδιορίζονται 
στο πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 1304
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα καλύπτουν μόνο
τις δεσμεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τα 
σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που 
καθορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι
του τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012 και άλλες σχετικές 
υποχρεώσεις που καθορίζονται στο 
κεφάλαιο 2 του τίτλου III του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. DP/2012, τις σχετικές 
ελάχιστες απαιτήσεις για χρήση 
λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, καθώς και άλλες σχετικές
υποχρεωτικές απαιτήσεις που επιβάλλονται 
από την εθνική νομοθεσία. Όλες αυτές οι 

3. Η στήριξη παρέχεται μόνο για τις 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα που καθορίζονται 
σύμφωνα με το κεφάλαιο 1 του τίτλου VI 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. HR/2012, τις 
σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις για τη
χρήση λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς 
και άλλες σχετικές υποχρεωτικές 
απαιτήσεις που επιβάλλονται από την 
εθνική νομοθεσία. Όλες αυτές οι 
υποχρεωτικές απαιτήσεις προσδιορίζονται 
στο πρόγραμμα.
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υποχρεωτικές απαιτήσεις προσδιορίζονται 
στο πρόγραμμα.

Or. fr

Τροπολογία 1305
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα καλύπτουν μόνο 
τις δεσμεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τα 
σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που 
καθορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι 
του τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012 και άλλες σχετικές 
υποχρεώσεις που καθορίζονται στο 
κεφάλαιο 2 του τίτλου III του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. DP/2012, τις σχετικές 
ελάχιστες απαιτήσεις για χρήση 
λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, καθώς και άλλες σχετικές 
υποχρεωτικές απαιτήσεις που 
επιβάλλονται από την εθνική νομοθεσία. 
Όλες αυτές οι υποχρεωτικές απαιτήσεις 
προσδιορίζονται στο πρόγραμμα.

3. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα καλύπτουν μόνο 
τις δεσμεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τα 
σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που 
καθορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι 
του τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
HR/2012 και άλλες σχετικές υποχρεώσεις 
που καθορίζονται στο κεφάλαιο 2 του 
τίτλου III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
DP/2012.

Or. en

Τροπολογία 1306
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα καλύπτουν μόνο 
τις δεσμεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τα 

3. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα καλύπτουν μόνο 
τις δεσμεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τα 
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σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που 
καθορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι 
του τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012 και άλλες σχετικές 
υποχρεώσεις που καθορίζονται στο 
κεφάλαιο 2 του τίτλου III του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. DP/2012, τις σχετικές 
ελάχιστες απαιτήσεις για χρήση 
λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, καθώς και άλλες σχετικές 
υποχρεωτικές απαιτήσεις που 
επιβάλλονται από την εθνική νομοθεσία. 
Όλες αυτές οι υποχρεωτικές απαιτήσεις 
προσδιορίζονται στο πρόγραμμα.

σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που 
καθορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι 
του τίτλου IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
HR/2012 και άλλες σχετικές υποχρεώσεις 
που καθορίζονται στο κεφάλαιο 2 του 
τίτλου III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
DP/2012. Όλες αυτές οι υποχρεωτικές 
απαιτήσεις προσδιορίζονται στο 
πρόγραμμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γραμμή βάσης για ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα δεν πρέπει να 
αποτρέπει τα κράτη μέλη από τη θέσπιση εθνικής νομοθεσίας για την προστασία της φύσης και 
του περιβάλλοντος. 

Τροπολογία 1307
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα καλύπτουν μόνο 
τις δεσμεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τα 
σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που 
καθορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι 
του τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012 και άλλες σχετικές 
υποχρεώσεις που καθορίζονται στο 
κεφάλαιο 2 του τίτλου III του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. DP/2012, τις σχετικές ελάχιστες 
απαιτήσεις για χρήση λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς 
και άλλες σχετικές υποχρεωτικές
απαιτήσεις που επιβάλλονται από την 
εθνική νομοθεσία. Όλες αυτές οι 

3. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα καλύπτουν μόνο 
τις δεσμεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τα 
σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που 
καθορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι 
του τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012 και άλλες σχετικές 
υποχρεώσεις που καθορίζονται στο 
κεφάλαιο 2 του τίτλου III του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. DP/2012, τις σχετικές ελάχιστες 
απαιτήσεις για χρήση λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς 
και άλλες σχετικές υποχρεωτικές 
απαιτήσεις που επιβάλλονται από την 
εθνική νομοθεσία. Όλες αυτές οι 
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υποχρεωτικές απαιτήσεις προσδιορίζονται 
στο πρόγραμμα.

υποχρεωτικές απαιτήσεις προσδιορίζονται 
στο πρόγραμμα.

Or. pt

Τροπολογία 1308
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η εφαρμογή της πολλαπλούς 
συμμόρφωσης σε μέτρα αγροτικής 
ανάπτυξης που βασίζονται στις 
στρεμματικές ενισχύσεις πρέπει να 
συνοδεύεται από ενιαία προσέγγιση η 
οποία θα ισχύει σε αμφότερους τους 
πυλώνες όσον αφορά τους κανόνες για 
τον υπολογισμό των κυρώσεων της 
πολλαπλούς συμμόρφωσης στην 
περίπτωση δικαιούχων του καθεστώτος 
των κατόχων μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων. Η εφαρμογή της δέσμης 
της οικολογικής διάστασης ως βάση για 
την προσέγγιση αυτή θα έχει δύο 
αποτελέσματα: 
1. αύξηση της διοικητικής προσπάθειας 
μέσω μιας επιβάρυνσης της διαδικασίας 
προγραμματισμού ως προς την 
κατάρτιση προγραμμάτων ανάπτυξης της 
υπαίθρου, ακολουθούμενη από την 
ανάπτυξη σύνθετων μηχανισμών για την 
τεχνική εφαρμογή τέτοιων καθεστώτων 
ενισχύσεων.
2. μείωση του αναμενόμενου αντικτύπου 
των μέτρων για την περιβαλλοντική 
προστασία και την βιώσιμη διαχείριση 
της αγροτικής γης και των φυσικών 
πόρων.
η εισαγωγή της δέσμης της οικολογικής 
διάστασης θα οδηγήσει σε μείωση του 
επιπέδου των γεωργοπεριβαλλοντικών 
ενισχύσεων για κριτήρια που δεν τηρούν 
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τις αρχές της ποσοτικοποίησης του 
διαφυγόντος εισοδήματος και πρόσθετων 
δαπανών που επιβάρυναν τους γεωργούς 
κατόπιν της εφαρμογής των δεσμεύσεων. 
Πρέπει να αποζημιωθούν στο ακέραιο το 
διαφυγόν εισόδημα και οι πρόσθετες 
δαπάνες που προέκυψαν από την 
εφαρμογή γεωργοπεριβαλλοντικών 
μέτρων. 

Or. ro

Τροπολογία 1309
Brian Simpson, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα πρέπει να 
περιλαμβάνουν μέτρα που θα 
ενθαρρύνουν τη θετική διαχείριση των 
υποχρεώσεων που ορίζονται στο Άρθρο 
32, Κεφάλαιο 2 του Τίτλου ΙΙΙ τοιυ 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.DP/2012 για την 
περαιτέρω προώθηση των 
περιβαλλοντικών τους επιδόσεων. Τέτοια 
μέτρα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα 
στην αντίστοιχη γη προκειμένου να 
επιτευχθεί το μέγιστο περιβαλλοντικό 
όφελος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την περαιτέρω προώθηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των υποχρεώσεων περιοχής 
οικολογικής εστίασης στα πλαίσια της ενίσχυσης οικολογικής διάστασης του 1ου Πυλώνα, 
πρέπει να ενθαρρυνθεί η θετική διαχείριση μέσω γεωργοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων. 

Τροπολογία 1310
Britta Reimers
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Μπορεί να παρασχεθεί στήριξη σε 
γεωργούς προκειμένου να συμμορφωθούν 
με τις εθνικές απαιτήσεις για 
ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισμών όταν αυτές υπερβαίνουν τις 
κοινές αρχές και απαιτήσεις που 
ορίζονται από την Οδηγία 2009/128/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πολλαπλή συμμόρφωση προβλέπει την ενσωμάτωση της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισμών στο πεδίο δράσης της σύμφωνα με το Άρθρο 93 της πρότασης της 
Επιτροπής για την χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής.  Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη ενδεχομένως υπερβούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις και αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM) κατά την 
μεταφορά της Οδηγίας για την βιώσιμη χρήση και να επιβάλουν συμπληρωματικές επενδύσεις 
και δαπάνες στους γεωργούς προκειμένου να συμμορφωθούν σε αυτά τα πρότυπα. Υπό αυτήν 
την έννοια, τα κεφάλαια για την αγροτική ανάπτυξη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι γεωργοί σε 
αυτές τις χώρες διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους προκειμένου να συμμορφωθούν στις 
πρόσθετες απαιτήσεις ώστε να αποφύγουν να βρεθούν σε μειονεκτική ανταγωνιστική θέση.

Τροπολογία 1311
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Στην περίπτωση που οι γεωργοί 
δικαιούνται αυτομάτως την στήριξη που 
προβλέπεται στο Κεφάλαιο 2 του Τίτλου 
ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ.[DP], τα 
γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά 
μέτρα που ορίζονται στον παρόντα
κανονισμό, στο άρθρο 29, παράγραφος 4, 
δεν χρειάζεται να είναι τα ίδια με τα 
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μέτρα οικολογικής διάστασης, ωστόσο τα 
γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά 
προγράμματα πρέπει να μην 
περιορίζονται στα οφέλη της οικολογικής 
διάστασης.  

Or. en

Τροπολογία 1312
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη προσπαθούν να 
παράσχουν στα άτομα που αναλαμβάνουν 
να διεξάγουν δράσεις στο πλαίσιο αυτού 
του μέτρου τις γνώσεις και τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για την 
υλοποίησή τους, όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι εξειδικευμένες 
συμβουλές που σχετίζονται με τη 
δέσμευση ή/και θεσπίζοντας ως 
προϋπόθεση για στήριξη βάσει αυτού του 
μέτρου σχετική επιμόρφωση.

4. Τα κράτη μέλη μπορεί να
προσπαθήσουν να παράσχουν στα άτομα 
που αναλαμβάνουν να διεξάγουν δράσεις 
στο πλαίσιο αυτού του μέτρου τις γνώσεις 
και τις πληροφορίες που απαιτούνται για 
την υλοποίησή τους, όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι εξειδικευμένες 
συμβουλές που σχετίζονται με τη 
δέσμευση ή/και θεσπίζοντας ως 
προϋπόθεση για στήριξη βάσει αυτού του 
μέτρου σχετική επιμόρφωση.

Or. en

Τροπολογία 1313
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη προσπαθούν να 
παράσχουν στα άτομα που αναλαμβάνουν 
να διεξάγουν δράσεις στο πλαίσιο αυτού 
του μέτρου τις γνώσεις και τις 

4. Τα κράτη μέλη εγγυώνται στα άτομα 
που αναλαμβάνουν να διεξάγουν δράσεις 
στο πλαίσιο αυτού του μέτρου την 
ευκαιρία να αποκτήσουν  τις γνώσεις και 
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πληροφορίες που απαιτούνται για την 
υλοποίησή τους, όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι εξειδικευμένες 
συμβουλές που σχετίζονται με τη 
δέσμευση ή/και θεσπίζοντας ως 
προϋπόθεση για στήριξη βάσει αυτού του 
μέτρου σχετική επιμόρφωση.

τις πληροφορίες που απαιτούνται για την 
υλοποίησή τους, μεταξύ άλλων με τη 
συγκρότηση συμβουλευτικών υπηρεσιών 
από εμπειρογνώμονες που σχετίζονται με 
τη δέσμευση.

Or. it

Τροπολογία 1314
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Απαιτούνται μεταβατικές διατάξεις 
ως προς τους νέους κανόνες προκειμένου 
να μπορούν οι δικαιούχοι 
γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων να 
τηρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που 
πρέπει να πληρούνται. Μπορεί να 
εμφανιστούν πολλοί κίνδυνοι με τον 
έλεγχο: εντατικοποίηση της γεωργικής 
δραστηριότητας σε περιοχές υψηλής 
φυσικής αξίας αντί της εξασφάλισης 
εισοδήματος νοικοκυριού/αγροκτήματος, 
με το συνεπαγόμενο αρνητικό 
αποτέλεσμα σε περιβαλλοντικούς 
παράγοντες (βιοποικιλότητα, νερό, 
έδαφος, κλιματική αλλαγή)·  αδυναμία 
απορρόφησης της χρηματοδότησης που 
διατίθεται για περιβαλλοντικούς σκοπούς 
(25% κατ` ελάχιστον της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ σε κάθε 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης).

Or. ro

Τροπολογία 1315
Marian Harkin
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο πέντε 
έως επτά ετών. Ωστόσο, όταν απαιτείται 
για την επίτευξη ή τη διατήρηση των 
επιδιωκόμενων περιβαλλοντικών οφελών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για 
ιδιαίτερους τύπους δεσμεύσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω παροχής ετήσιας παράτασης 
μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου.

5. Στο πλαίσιο της επίτευξης και 
διατήρησης των περιβαλλοντικών στόχων 
της ΕΕ, οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού 
του μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο
δεκατεσσάρων ετών με δυνατότητα 
εξαίρεσης στο στάδιο των επτά ετών.

Or. en

Τροπολογία 1316
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο πέντε
έως επτά ετών. Ωστόσο, όταν απαιτείται 
για την επίτευξη ή τη διατήρηση των 
επιδιωκόμενων περιβαλλοντικών οφελών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για 
ιδιαίτερους τύπους δεσμεύσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω παροχής ετήσιας παράτασης 
μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου.

5. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αναλαμβάνονται κατ’ αρχήν για 
περίοδο ενός έως επτά ετών, ανάλογα με 
τις πραγματοποιούμενες επενδύσεις. 
Ωστόσο, όταν απαιτείται για την επίτευξη 
ή τη διατήρηση των επιδιωκόμενων 
περιβαλλοντικών οφελών, τα κράτη μέλη 
μπορούν να προβλέπουν μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα στα οικεία προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης για ιδιαίτερους 
τύπους δεσμεύσεων, μεταξύ άλλων μέσω 
παροχής ετήσιας παράτασης μετά τη λήξη 
της αρχικής περιόδου. Η επιλογή ετήσιας 
παράτασης διατίθεται και για 
υφιστάμενες δεσμεύσεις.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι δυνατό να καθορίζεται μεμονωμένα και χωριστά για κάθε 
γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να υλοποιείται. Το 
χρονικό διάστημα 5 ετών για όλα τα μέτρα δεν είναι βέλτιστο. Η δυνατότητα ετήσιας παράτασης 
ενός μέτρου θα πρέπει να διατίθεται και για ήδη υφιστάμενα έργα.

Τροπολογία 1317
Marit Paulsen, George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο πέντε 
έως επτά ετών. Ωστόσο, όταν απαιτείται 
για την επίτευξη ή τη διατήρηση των 
επιδιωκόμενων περιβαλλοντικών οφελών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για 
ιδιαίτερους τύπους δεσμεύσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω παροχής ετήσιας παράτασης 
μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου.

5. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο πέντε 
έως επτά ετών. Ωστόσο, όταν απαιτείται 
για την επίτευξη ή τη διατήρηση των 
επιδιωκόμενων περιβαλλοντικών οφελών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
μεγαλύτερο ή μικρότερο (1 χρόνο 
τουλάχιστον) χρονικό διάστημα στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για 
ιδιαίτερους τύπους δεσμεύσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω παροχής ετήσιας παράτασης 
μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου.

Or. en

Τροπολογία 1318
Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο πέντε 
έως επτά ετών. Ωστόσο, όταν απαιτείται 
για την επίτευξη ή τη διατήρηση των 
επιδιωκόμενων περιβαλλοντικών οφελών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 

5. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο πέντε 
έως επτά ετών. Ωστόσο, όταν απαιτείται 
για την επίτευξη ή τη διατήρηση των 
επιδιωκόμενων περιβαλλοντικών οφελών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 



AM\909513EL.doc 139/184 PE494.479v01-00

EL

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για 
ιδιαίτερους τύπους δεσμεύσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω παροχής ετήσιας παράτασης 
μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου.

μεγαλύτερο ή μικρότερο χρονικό διάστημα 
στα οικεία προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης για ιδιαίτερους τύπους 
δεσμεύσεων, μεταξύ άλλων μέσω παροχής 
ετήσιας παράτασης μετά τη λήξη της 
αρχικής περιόδου.

Or. de

Τροπολογία 1319
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο πέντε 
έως επτά ετών. Ωστόσο, όταν απαιτείται 
για την επίτευξη ή τη διατήρηση των 
επιδιωκόμενων περιβαλλοντικών οφελών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για 
ιδιαίτερους τύπους δεσμεύσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω παροχής ετήσιας παράτασης 
μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου.

5. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο πέντε 
έως επτά ετών. Ωστόσο, όταν απαιτείται 
για την επίτευξη ή τη διατήρηση των 
επιδιωκόμενων περιβαλλοντικών οφελών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για 
ιδιαίτερους τύπους δεσμεύσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω παροχής ετήσιας παράτασης 
μετά τον καθορισμό της αρχικής περιόδου.
Για τις νέες υποχρεώσεις που ακολουθούν 
ακριβώς μετά την υλοποίηση 
υποχρέωσης στην αρχική περίοδο, τα 
κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
συντομότερη περίοδο στα προγράμματά 
τους αγροτικής ανάπτυξης. Σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις τα κράτη 
μέλη μπορούν επίσης να αποφασίσουν 
συντομότερη αρχική περίοδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη ευελιξία προκειμένου να καθορίσουν την πλέον κατάλληλη
διάρκεια των συμφωνιών ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες στην περιοχή. Νέες συμφωνίες που 
ακολουθούν μετά τον καθορισμό της αρχικής περιόδου πρέπει να είναι ανεξάρτητες στην 
περίπτωση κυρώσεων. Η προτεινόμενη τροπολογία ευθυγραμμίζεται με το ενοποιημένο 



PE494.479v01-00 140/184 AM\909513EL.doc

EL

αναθεωρημένο κείμενο της Δανικής προεδρείας.

Τροπολογία 1320
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο πέντε 
έως επτά ετών. Ωστόσο, όταν απαιτείται 
για την επίτευξη ή τη διατήρηση των 
επιδιωκόμενων περιβαλλοντικών οφελών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για 
ιδιαίτερους τύπους δεσμεύσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω παροχής ετήσιας παράτασης 
μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου.

5. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο πέντε 
έως επτά ετών. Ωστόσο, όταν απαιτείται 
για την επίτευξη ή τη διατήρηση των 
επιδιωκόμενων περιβαλλοντικών οφελών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για 
ιδιαίτερους τύπους δεσμεύσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω παροχής ετήσιας παράτασης 
μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου. Για 
τις νέες υποχρεώσεις που ακολουθούν 
ακριβώς μετά την υλοποίηση 
υποχρέωσης στην αρχική περίοδο, τα 
κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
συντομότερη περίοδο στα προγράμματά 
τους αγροτικής ανάπτυξης. Σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις τα κράτη 
μέλη μπορούν επίσης να αποφασίσουν 
συντομότερη αρχική περίοδο.

Or. en

Τροπολογία 1321
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο πέντε 
έως επτά ετών. Ωστόσο, όταν απαιτείται 

5. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο πέντε 
έως επτά ετών. Ωστόσο, όταν απαιτείται 
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για την επίτευξη ή τη διατήρηση των 
επιδιωκόμενων περιβαλλοντικών οφελών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για 
ιδιαίτερους τύπους δεσμεύσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω παροχής ετήσιας παράτασης 
μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου.

για την επίτευξη ή τη διατήρηση των 
επιδιωκόμενων περιβαλλοντικών οφελών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για 
ιδιαίτερους τύπους δεσμεύσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω παροχής ετήσιας παράτασης 
μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου. Για 
ορισμένα επιμέρους μέτρα ή σκέλη 
προβλέπεται η δυνατότητα των κρατών 
μελών να αναλαμβάνουν τις δεσμεύσεις 
στο πλαίσιο αυτού του μέτρου για 
περιόδους μικρότερες των πέντε ετών.

Or. bg

Τροπολογία 1322
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο πέντε 
έως επτά ετών. Ωστόσο, όταν απαιτείται 
για την επίτευξη ή τη διατήρηση των 
επιδιωκόμενων περιβαλλοντικών οφελών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για 
ιδιαίτερους τύπους δεσμεύσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω παροχής ετήσιας παράτασης 
μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου.

5. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αναλαμβάνονται εντός περιόδου 
που ορίζεται στο πρόγραμμα.  Ωστόσο, 
όταν απαιτείται για την επίτευξη ή τη 
διατήρηση των επιδιωκόμενων 
περιβαλλοντικών οφελών, τα κράτη μέλη 
μπορούν να προβλέπουν μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα στα οικεία προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης για ιδιαίτερους 
τύπους δεσμεύσεων, μεταξύ άλλων μέσω 
παροχής ετήσιας παράτασης μετά τη λήξη 
της αρχικής περιόδου.

Or. pt

Τροπολογία 1323
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Γεώργιος Παπαστάμκος
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται ετησίως 
και οι δικαιούχοι αποζημιώνονται για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και του διαφυγόντος εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 20 % της 
πριμοδότησης που καταβάλλεται για την 
ανάληψη δεσμεύσεων για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα. Όταν οι 
δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες 
γεωργών, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

6. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται ετησίως 
και οι δικαιούχοι αποζημιώνονται για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και του διαφυγόντος εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 20 % της 
πριμοδότησης που καταβάλλεται για την 
ανάληψη δεσμεύσεων για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα. Όταν οι 
δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες 
γεωργών, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

Η στήριξη από το ΕΓΤΑΑ μπορεί να 
αφορά μέτρα που καλύπτονται από το 
κεφάλαιο 2 του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. DP/2012.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις για τα γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα υπερβαίνουν κατ’ αρχήν τις 
απαιτήσεις περιβαλλοντικού προσανατολισμού στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων. Κατά 
συνέπεια, τα πιστοποιημένα γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα θα πρέπει να πληρούν 
αυτομάτως τις απαιτήσεις περιβαλλοντικού προσανατολισμού. Ως εκ τούτου, όλα τα μέτρα θα 
πρέπει να υπολογίζονται και να είναι επιλέξιμα και για τις δύο μορφές στήριξης· τη στήριξη 
περιβαλλοντικού προσανατολισμού στον πρώτο πυλώνα και τη στήριξη στο πλαίσιο του 
γεωργοπεριβαλλοντικού συστήματος στον δεύτερο πυλώνα.

Τροπολογία 1324
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών

6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο ή μέρος του συμπληρωματικού 
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και του διαφυγόντος εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 20 % της 
πριμοδότησης που καταβάλλεται για την 
ανάληψη δεσμεύσεων για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα. Όταν οι
δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες 
αγροτών, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

κόστους και του διαφυγόντος εισοδήματος 
ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 30 % της 
πριμοδότησης που καταβάλλεται για την 
ανάληψη δεσμεύσεων για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα. Στις δεσμεύσεις
που αναλαμβάνονται από ομάδες αγροτών, 
το ανώτατο ποσοστό είναι 40 %. Σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις για 
δραστηριότητες σχετικά με την 
προστασία του περιβάλλοντος, μπορεί να 
χορηγηθεί στήριξη ως κατ’ αποκοπήν 
ποσό ή εφάπαξ πληρωμή ανά μονάδα 
όταν καταγραφούν μόνιμοι περιορισμοί 
σε περιοχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για ορισμένες περιοχές οι δαπάνες συναλλαγών υπερβαίνουν το ποσοστό 20%/30% που 
προτείνεται αντίστοιχα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για μερικές από τις πλέον ενδιαφέρουσες από 
άποψη φυσικής προστασίας περιοχές.  Εάν δεν ικανοποιούνται αιτήματα για ορισμένη 
δραστηριότητα π.χ. βοσκή τέτοιων περιοχών λόγω του μικρού ενδιαφέροντος εκ μέρους 
πιθανών δικαιούχων θα πρέπει να θεωρηθεί ότι το κόστος συναλλαγής είναι πολύ υψηλό για να 
είναι βιώσιμη οικονομικά η δέσμευση από τους δικαιούχους. Οι εφάπαξ πληρωμές είναι οι 
κατάλληλες όταν απαιτούνται μόνιμες υποχρεώσεις για να επιτευχθεί ο στόχος.   Για 
παράδειγμα αυτό θα ήταν σημαντικό για μέτρα για την ενίσχυση της διατήρησης και δέσμευσης 
του διοξειδίου του άνθρακα.  Επιπλέον θα αποτελούσε σημαντικό βήμα για την απλοποίηση. Η 
τροπολογία σχετικά με τις εφάπαξ πληρωμές ευθυγραμμίζεται με το ενοποιημένο αναθεωρημένο 
κείμενο της Δανικής προεδρείας.

Τροπολογία 1325
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και του διαφυγόντος εισοδήματος ως 

6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και του διαφυγόντος εισοδήματος ως 
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αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 20 % της 
πριμοδότησης που καταβάλλεται για την 
ανάληψη δεσμεύσεων για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα. Όταν οι 
δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες 
αγροτών, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 30 % της 
πριμοδότησης που καταβάλλεται για την 
ανάληψη δεσμεύσεων για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα. Όταν οι 
δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες 
αγροτών, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

Or. en

Τροπολογία 1326
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και του διαφυγόντος εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 20 % της 
πριμοδότησης που καταβάλλεται για την 
ανάληψη δεσμεύσεων για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα. Όταν οι 
δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες 
αγροτών, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και του διαφυγόντος εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 20 % της 
πριμοδότησης που καταβάλλεται για την 
ανάληψη δεσμεύσεων για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα. Όταν οι 
δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες 
αγροτών, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.
Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις 
για δραστηριότητες σχετικά με την 
προστασία του περιβάλλοντος, μπορεί να 
χορηγηθεί στήριξη ως κατ’ αποκοπήν 
ποσό ή εφάπαξ πληρωμή ανά μονάδα για 
δεσμεύσεις παραίτησης από την εμπορική 
χρήση εκτάσεων, υπολογιζόμενη με βάση 
τις συμπληρωματικές δαπάνες που 
προκύπτουν και την απώλεια του 
εισοδήματος.

Or. en
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Τροπολογία 1327
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και του διαφυγόντος εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 20 % της 
πριμοδότησης που καταβάλλεται για την 
ανάληψη δεσμεύσεων για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα. Όταν οι
δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες 
αγροτών, το ανώτατο ποσοστό είναι 
30 %.

6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και του διαφυγόντος εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 20 % της 
πριμοδότησης που καταβάλλεται για την 
ανάληψη δεσμεύσεων για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα. Για τις
δεσμεύσεις των ομάδων χορηγείται ένα 
πάγιο ποσό ανά συμμετέχοντα αγρότη 
προκειμένου να καλύπτεται το πρόσθετο 
κόστος προσαρμογής κατά το πρώτο 
έτος.

Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης βάσει 
της παρούσας παραγράφου, σε 
περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει κίνδυνος 
εγκατάλειψης μεθόδων ευεργετικών για
το περιβάλλον και το κλίμα, το κράτος 
μέλος μπορεί να υπολογίζει την ενίσχυση 
με βάση το εναλλακτικό κόστος από την 
εγκατάλειψη της δραστηριότητας. 

Or. pt

Τροπολογία 1328
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και 6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και 
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αποζημιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και του διαφυγόντος εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 20 % της 
πριμοδότησης που καταβάλλεται για την 
ανάληψη δεσμεύσεων για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα. Όταν οι 
δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες 
αγροτών, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

αποζημιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και του διαφυγόντος εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 20 % της 
πριμοδότησης που καταβάλλεται για την 
ανάληψη δεσμεύσεων για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα. Όταν οι 
δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες 
αγροτών ή άλλους διαχειριστές γης, το 
ανώτατο ποσοστό είναι 30 %. Εφόσον το 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης δεν 
προβλέπει την ενεργοποίηση του μέτρου 
στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 31, για 
τις δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής των οδηγιών 92/43/ΕΚΚ, 
209/47/ΕΚ και 2000/60/ΕΚ, το ανώτατο 
ποσοστό σχετικά με το κόστος 
συναλλαγής αυξάνεται στο 30%.

Or. it

Τροπολογία 1329
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και του διαφυγόντος εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 20 % της 
πριμοδότησης που καταβάλλεται για την 
ανάληψη δεσμεύσεων για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα. Όταν οι 
δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες 
αγροτών, το ανώτατο ποσοστό είναι 

6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και του διαφυγόντος εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν, ακόμη και εάν πρόκειται
για τη διατήρηση υφισταμένων 
πρακτικών που είναι ευνοϊκές για το 
περιβάλλον.
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30 %.
Οι πρόσθετες δαπάνες και το διαφυγόν 
εισόδημα καθορίζονται σε σύγκριση με 
πρακτικές που θεωρούνται λιγότερο 
ευνοϊκές. Οι πρακτικές αυτές 
αντιστοιχούν στις πρακτικές που θα 
νομιμοποιούνταν να προσδοκούν γενικά 
οι δημόσιες αρχές στο κατάλληλο 
εδαφικό πλαίσιο χωρίς τη στήριξη.
Εφόσον είναι αναγκαίο,  οι ενισχύσεις 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 20 % της 
πριμοδότησης που καταβάλλεται για την 
ανάληψη δεσμεύσεων για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα. Όταν οι 
δεσμεύσεις εντάσσονται σε συλλογική 
ενέργεια, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

Or. fr

Τροπολογία 1330
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και
αποζημιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών
και του διαφυγόντος εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 20 % της 
πριμοδότησης που καταβάλλεται για την 
ανάληψη δεσμεύσεων για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα. Όταν οι 
δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες 
αγροτών, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και  
επιβραβεύουν τους δικαιούχους για τις 
προσπάθειες που κατέβαλαν για την 
βελτίωση των περιβαλλοντικών και
κλιματικών επιδόσεων της 
εκμετάλλευσης, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε 
επενδύσεις που αντιμετωπίζουν τις νέες 
προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, της 
ανανεώσιμης ενέργειας, της διαχείρισης 
των υδάτων και του εδάφους, και της 
βιοποικιλότητας.  Εφόσον είναι αναγκαίο 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 20 % της
πριμοδότησης που καταβάλλεται για την 
ανάληψη δεσμεύσεων για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα. Όταν οι 
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δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες 
αγροτών, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

Or. en

Τροπολογία 1331
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται ετησίως 
και οι δικαιούχοι αποζημιώνονται για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και του διαφυγόντος εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 20 % της 
πριμοδότησης που καταβάλλεται για την 
ανάληψη δεσμεύσεων για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα. Όταν οι 
δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες 
γεωργών, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

6. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται ετησίως 
και οι δικαιούχοι αποζημιώνονται για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και του διαφυγόντος εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
συναλλαγής και το κόστος των κινήτρων 
για αξία έως και 20 % της πριμοδότησης 
που καταβάλλεται για την ανάληψη 
δεσμεύσεων για τη γεωργία, το περιβάλλον 
και το κλίμα. Όταν οι δεσμεύσεις 
αναλαμβάνονται από ομάδες γεωργών, το 
ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παροχή κινήτρων για την καθιέρωση ή διατήρηση διαδικασιών παραγωγής φιλικών προς το 
περιβάλλον, τη διατήρηση των τοπίων και των χαρακτηριστικών τους, των φυσικών πόρων και 
της βιοποικιλότητας αποτελεί δημόσια υπόθεση.

Τροπολογία 1332
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και του διαφυγόντος εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 20 % της 
πριμοδότησης που καταβάλλεται για την 
ανάληψη δεσμεύσεων για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα. Όταν οι 
δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες 
αγροτών, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο των πρόσθετων δαπανών και του 
διαφυγόντος εισοδήματος ως αποτέλεσμα 
των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν. 
Εφόσον είναι αναγκαίο μπορούν επίσης να 
καλύπτουν το κόστος συναλλαγής αξίας 
έως και 20 % της πριμοδότησης που 
καταβάλλεται για την ανάληψη 
δεσμεύσεων για τη γεωργία, το περιβάλλον 
και το κλίμα. Όταν οι δεσμεύσεις 
αναλαμβάνονται από ομάδες αγροτών, το 
ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της προστασίας του περιβάλλοντος και της διασφάλισης 
της βιοποικιλότητας, είναι απαραίτητο για τους γεωργούς που επιλέγουν να μεταπηδήσουν από 
την παραδοσιακή γεωργία στην βιολογική γεωργία να αποζημιώνονται στο ακέραιο για τις 
πρόσθετες δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνονται καθώς και για το όποιο διαφυγόν τους 
εισόδημα. 

Τροπολογία 1333
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και του διαφυγόντος εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 20 % της 
πριμοδότησης που καταβάλλεται για την 

6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και του διαφυγόντος εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 20 % της 
πριμοδότησης που καταβάλλεται για την 
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ανάληψη δεσμεύσεων για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα. Όταν οι 
δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες 
αγροτών, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

ανάληψη δεσμεύσεων για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα. Όταν οι 
δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες 
αγροτών ή/και ομάδες άλλων 
διαχειριστών γης, το ανώτατο ποσοστό 
είναι 30 %.

Or. it

Τροπολογία 1334
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και του διαφυγόντος εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 20 % της 
πριμοδότησης που καταβάλλεται για την 
ανάληψη δεσμεύσεων για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα. Όταν οι 
δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες 
αγροτών, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και του διαφυγόντος εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 20 % της 
πριμοδότησης που καταβάλλεται για την 
ανάληψη δεσμεύσεων για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα. Όταν οι 
δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες 
αγροτών ή ομάδες άλλων διαχειριστών 
γης, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

Or. es

Τροπολογία 1335
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης 
βάσει της παρούσας παραγράφου, σε 
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περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει κίνδυνος 
εγκατάλειψης μεθόδων ευεργετικών για 
το περιβάλλον και το κλίμα, το κράτος 
μέλος μπορεί να εφαρμόζει την αρχή του 
εναλλακτικού κόστους.

Or. pt

Τροπολογία 1336
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Εφόσον οι δεσμεύσεις του παρόντος 
μέτρου περιλαμβάνουν την εισαγωγή 
οικολογικών στοιχείων που 
προετοιμάζουν την υλοποίηση άλλων 
δεσμεύσεων του μέτρου, τα εν λόγω 
οικολογικά στοιχεία μπορούν να 
αντισταθμίζονται στο εσωτερικό του 
μέτρου. Σε αυτή την περίπτωση δεν 
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
στήριξης ως "μη παραγωγικές 
επενδύσεις" στο πλαίσιο του άρθρου 18, 
παράγραφος 1, στοιχείο δ). 

Or. it

Τροπολογία 1337
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Όταν απαιτείται για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής εφαρμογής του μέτρου, 
τα κράτη μέλη μπορούν να 

διαγράφεται
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χρησιμοποιούν τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3 
για την επιλογή δικαιούχων.

Or. fr

Τροπολογία 1338
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν μπορεί να παρασχεθεί στήριξη βάσει 
αυτού του μέτρου για τις δεσμεύσεις που 
καλύπτονται από το μέτρο για τη 
βιολογική γεωργία.

Δεν μπορεί να παρασχεθεί στήριξη βάσει 
αυτού του μέτρου για τις δεσμεύσεις που 
καλύπτονται από το μέτρο για τη 
βιολογική γεωργία. Στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου δεν χορηγείται στήριξη σε 
δεσμεύσεις επωφελείς για το κλίμα αλλά 
με αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 1339
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν μπορεί να παρασχεθεί στήριξη βάσει 
αυτού του μέτρου για τις δεσμεύσεις που 
καλύπτονται από το μέτρο για τη 
βιολογική γεωργία.

Δεν μπορούν να παρασχεθούν ενισχύσεις 
για τη γεωργία, το περιβάλλον και το 
κλίμα με στόχο τη μετατροπή ή τη 
διατήρηση του μέτρου για τη βιολογική 
γεωργία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο του γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου, ένας γεωργός μπορεί να εισπράξει 
χρηματοδότηση, π. χ. για τη δημιουργία και τη διατήρηση παραδοσιακών βιοτόπων ή 
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εκτεταμένων ζωνών προστασίας. Πρέπει να διατηρηθεί αυτή η δυνατότητα.

Τροπολογία 1340
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η στήριξη μπορεί να παρέχεται για τη 
διατήρηση των γενετικών πόρων στη 
γεωργία, για δράσεις που δεν καλύπτονται 
από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 
8.

9. Η στήριξη παρέχεται για τη διατήρηση
και τη βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη της 
γενετικής ποικιλίας στη γεωργία, για 
δράσεις που δεν καλύπτονται από τις 
διατάξεις των παραγράφων 1 έως 8.
Καθίσταται υποχρεωτικό για τα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης να 
παρέχουν αυτήν την στήριξη. 

Or. en

Τροπολογία 1341
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 90 όσον αφορά την ετήσια 
παράταση των δεσμεύσεων μετά την 
αρχική περίοδο της δράσης, τους όρους 
που ισχύουν για τις δεσμεύσεις για την 
εκτατικοποίηση ή τη διαχείριση της 
κτηνοτροφίας με διαφορετικό τρόπο, τον
περιορισμό των λιπασμάτων, τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή άλλες 
εισροές, την εκτροφή τοπικών φυλών 
ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση από 
την κτηνοτροφία ή τη διατήρηση των 
φυτικών γενετικών πόρων, καθώς και όσον 

10. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 90 όσον αφορά την ετήσια 
παράταση των δεσμεύσεων μετά την 
αρχική περίοδο της δράσης, τους όρους 
που ισχύουν για τις δεσμεύσεις για την 
εκτατικοποίηση ή τη διαχείριση της 
κτηνοτροφίας με διαφορετικό τρόπο, τον
προσανατολισμό της χρήσης λιπασμάτων, 
τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή άλλες 
εισροές προς την βιώσιμη γεωργία, την 
εκτροφή τοπικών φυλών ζώων που 
απειλούνται με εξαφάνιση από την 
κτηνοτροφία ή τη διατήρηση των φυτικών 
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αφορά τον ορισμό των επιλέξιμων 
δράσεων βάσει της παραγράφου 9.

γενετικών πόρων, καθώς και όσον αφορά 
τον ορισμό των επιλέξιμων δράσεων βάσει 
της παραγράφου 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας από τους κύριους παράγοντες της Οδηγίας για την βιώσιμη χρήση είναι να περιορισθεί η 
χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και να διασφαλισθεί η ανάπτυξη καλύτερων 
προϊόντων προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η επίπτωση στο περιβάλλον και την ανθρώπινη 
υγεία.  Παράλληλα, ο κανονισμός 1107/2009 περιορίζει τον αντίκτυπο και τον κίνδυνο από τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα μέσω της αξιολόγησης των δραστικών ουσιών.  Η έγκριση 
πρόσθετων μέτρων μέσω κατ’εξουσιοδότηση πράξεων σχετικά με την χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο πλαίσιο της ΚΓΠ πρέπει σε κάθε περίπτωση να
προσανατολίζεται προς την ίδια κατεύθυνση προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνοχή μεταξύ 
πολιτικών.

Τροπολογία 1342
James Nicholson, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 90 όσον αφορά την ετήσια 
παράταση των δεσμεύσεων μετά την 
αρχική περίοδο της δράσης, τους όρους 
που ισχύουν για τις δεσμεύσεις για την 
εκτατικοποίηση ή τη διαχείριση της 
κτηνοτροφίας με διαφορετικό τρόπο, τον
περιορισμό των λιπασμάτων, τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή άλλες 
εισροές, την εκτροφή τοπικών φυλών 
ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση από 
την κτηνοτροφία ή τη διατήρηση των 
φυτικών γενετικών πόρων, καθώς και όσον 
αφορά τον ορισμό των επιλέξιμων 
δράσεων βάσει της παραγράφου 9.

10. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 90 όσον αφορά την ετήσια 
παράταση των δεσμεύσεων μετά την 
αρχική περίοδο της δράσης, τους όρους 
που ισχύουν για τις δεσμεύσεις για την 
εκτατικοποίηση ή τη διαχείριση της 
κτηνοτροφίας με διαφορετικό τρόπο, τον
προσανατολισμό της χρήσης λιπασμάτων, 
τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή άλλες 
εισροές προς την βιώσιμη γεωργία, την 
εκτροφή τοπικών φυλών ζώων που 
απειλούνται με εξαφάνιση από την 
κτηνοτροφία ή τη διατήρηση των φυτικών 
γενετικών πόρων, καθώς και όσον αφορά 
τον ορισμό των επιλέξιμων δράσεων βάσει 
της παραγράφου 9.

Or. en
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Τροπολογία 1343
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10 α. Με βάση την εκ των προτέρων 
αξιολόγηση, τα κράτη μέλη πρέπει να 
ευνοούν τα γεωργο-περιβαλλοντικά μέτρα 
που έχουν υψηλή περιβαλλοντική επίδοση 
σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και 
περιφέρειας κατά την ανάπτυξη νέων ή 
των υφιστάμενων περιβαλλοντικών 
μέτρων στην επόμενη προγραμματική 
περίοδο, για να διατηρηθεί η πρόσληψή 
τους και να ενισχυθεί περαιτέρω ο 
αντίκτυπος των μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 1344
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10 β. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την
ένταξη των γεωργών στα περιβαλλοντικά 
μέτρα μέχρι το τέλος της 
προγραμματικής περιόδου, αν δεν έχουν 
επιτευχθεί ακόμη οι στόχοι αυτοί.

Or. en

Τροπολογία 1345
Britta Reimers
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30 διαγράφεται
Βιολογική γεωργία
1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου παρέχεται ανά εκτάριο 
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης, 
στους γεωργούς ή σε ομάδες γεωργών 
που αναλαμβάνουν, σε εθελοντική βάση, 
τη στροφή σε πρακτικές και μεθόδους 
βιολογικής γεωργίας ή τη διατήρησή 
τους, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου35.
2. Η στήριξη παρέχεται μόνο για τις 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα που καθορίζονται 
σύμφωνα με το κεφάλαιο 1 του τίτλου VI 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. HR/2012, τις 
σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις για τη 
χρήση λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς 
και άλλες σχετικές υποχρεωτικές 
απαιτήσεις που επιβάλλονται από την 
εθνική νομοθεσία. Όλες αυτές οι 
απαιτήσεις προσδιορίζονται στο 
πρόγραμμα.
3. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο 
πέντε έως επτά ετών. Όταν παρέχεται 
στήριξη για τη διατήρηση της βιολογικής 
γεωργίας, τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν στα οικεία προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης ετήσια παράταση, 
μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου.
4. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και του διαφυγόντος εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 20 % της 
πριμοδότησης που καταβάλλεται για τις 
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δεσμεύσεις. Όταν οι δεσμεύσεις 
αναλαμβάνονται από ομάδες αγροτών, το 
ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.
5. Η στήριξη περιορίζεται στα ανώτατα 
ποσά που καθορίζονται στο παράρτημα Ι.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να γίνει δεκτή τυχόν πρόσθετη επιδότηση της βιολογικής γεωργίας, 
συμπληρωματική προς τη γενική επιδότηση της γεωργίας, καθώς θα οδηγήσει σε μη επιθυμητές 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των γεωργικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, καθώς 
αυξάνεται ο κύκλος εργασιών των βιολογικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η αντίστοιχη 
καταναλωτική δαπάνη, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται το επιχείρημα της αποτυχίας της αγοράς 
για την υποστήριξη των επιδοτήσεων.

Τροπολογία 1346
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου παρέχεται ανά εκτάριο 
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης, 
στους γεωργούς ή σε ομάδες γεωργών που 
αναλαμβάνουν, σε εθελοντική βάση, τη 
στροφή σε πρακτικές και μεθόδους 
βιολογικής γεωργίας ή τη διατήρησή τους, 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 834/200735.

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου παρέχεται ανά εκτάριο 
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης, 
στους γεωργούς ή σε ομάδες γεωργών που 
αναλαμβάνουν, σε εθελοντική βάση, τη 
στροφή σε πρακτικές και μεθόδους 
βιολογικής γεωργίας ή τη διατήρησή τους, 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 834/200735. Καθίσταται 
υποχρεωτικό για τα προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης να παρέχουν αυτό 
το μέτρο. 

Or. en

Τροπολογία 1347
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου παρέχεται ανά εκτάριο 
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης, 
στους γεωργούς ή σε ομάδες γεωργών που 
αναλαμβάνουν, σε εθελοντική βάση, τη 
στροφή σε πρακτικές και μεθόδους 
βιολογικής γεωργίας ή τη διατήρησή τους, 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 834/200735.

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου παρέχεται ανά εκτάριο 
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης
και/ή μονάδας ζωικού κεφαλαίου, στους 
γεωργούς ή σε ομάδες γεωργών που 
αναλαμβάνουν, σε εθελοντική βάση, τη 
στροφή σε πρακτικές και μεθόδους 
βιολογικής γεωργίας ή τη διατήρησή τους, 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 834/200735.

Or. es

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να καθορισθούν τα ποσά στήριξης ανά μονάδα ζωικού 
κεφαλαίου («ΜΖΚ»), εφόσον θα ήταν δύσκολο ή αδύνατον διαφορετικά να καταρτισθούν μέτρα 
για την προώθηση της βιολογικής κτηνοτροφίας παρόμοια με εκείνα κατά τις προηγούμενες 
περιόδους προγραμματισμού.  

Τροπολογία 1348
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη παρέχεται μόνο για τις 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα που καθορίζονται 
σύμφωνα με το κεφάλαιο 1 του τίτλου VI 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. HR/2012, τις 
σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις για τη 
χρήση λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς 
και άλλες σχετικές υποχρεωτικές 
απαιτήσεις που επιβάλλονται από την 
εθνική νομοθεσία. Όλες αυτές οι 
απαιτήσεις προσδιορίζονται στο 

2. Η στήριξη παρέχεται μόνο για τις 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα που καθορίζονται 
σύμφωνα με το κεφάλαιο 1 του τίτλου VI 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. HR/2012.
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πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 1349
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη παρέχεται μόνο για τις 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα που καθορίζονται 
σύμφωνα με το κεφάλαιο 1 του τίτλου VI 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. HR/2012, τις 
σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις για τη 
χρήση λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς 
και άλλες σχετικές υποχρεωτικές 
απαιτήσεις που επιβάλλονται από την 
εθνική νομοθεσία. Όλες αυτές οι 
απαιτήσεις προσδιορίζονται στο 
πρόγραμμα.

2. Η στήριξη παρέχεται μόνο για τις 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα που καθορίζονται 
σύμφωνα με το κεφάλαιο 1 του τίτλου VI 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. HR/2012. Όλες 
αυτές οι απαιτήσεις προσδιορίζονται στο 
πρόγραμμα.

Or. ro

Τροπολογία 1350
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη παρέχεται μόνο για τις 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα που καθορίζονται 
σύμφωνα με το κεφάλαιο 1 του τίτλου VI 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. HR/2012, τις 
σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις για τη 
χρήση λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς 

2. Η στήριξη παρέχεται μόνο για τις 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα που καθορίζονται 
σύμφωνα με το κεφάλαιο 1 του τίτλου VI 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. HR/2012, τις 
σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις για τη 
χρήση λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Όλες 



PE494.479v01-00 160/184 AM\909513EL.doc

EL

και άλλες σχετικές υποχρεωτικές 
απαιτήσεις που επιβάλλονται από την 
εθνική νομοθεσία. Όλες αυτές οι 
απαιτήσεις προσδιορίζονται στο 
πρόγραμμα.

αυτές οι απαιτήσεις προσδιορίζονται στο 
πρόγραμμα.

Or. pt

Τροπολογία 1351
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη παρέχεται μόνο για τις 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα που καθορίζονται 
σύμφωνα με το κεφάλαιο 1 του τίτλου VI 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. HR/2012, τις 
σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις για τη 
χρήση λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς 
και άλλες σχετικές υποχρεωτικές 
απαιτήσεις που επιβάλλονται από την 
εθνική νομοθεσία. Όλες αυτές οι 
απαιτήσεις προσδιορίζονται στο 
πρόγραμμα.

2. Η στήριξη παρέχεται μόνο για τις 
δεσμεύσεις για βιολογική παραγωγή που 
υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά 
πρότυπα που καθορίζονται σύμφωνα με το 
κεφάλαιο 1 του τίτλου VI του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. HR/2012, τις σχετικές 
ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση 
λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, καθώς και άλλες σχετικές 
υποχρεωτικές απαιτήσεις που επιβάλλονται 
από την εθνική νομοθεσία. Όλες αυτές οι 
απαιτήσεις προσδιορίζονται στο 
πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 1352
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο πέντε 
έως επτά ετών. Όταν παρέχεται στήριξη 

3. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο πέντε 
έως επτά ετών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
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για τη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας, 
τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
στα οικεία προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης ετήσια παράταση, μετά τη λήξη 
της αρχικής περιόδου.

επιτρέπουν στους γεωργούς να 
αναλαμβάνουν αυτές τις δεσμεύσεις και 
μετά το 2015, παρέχοντάς τους στήριξη 
για τουλάχιστον πέντε έτη στο πλαίσιο 
των υφιστάμενων και των επόμενων 
προγραμμάτων ΚΓΠ μετά το 2020. Η 
ακύρωση δεσμεύσεων θα πρέπει να είναι 
δυνατή μόνο στις περιπτώσεις που δεν 
παρέχεται στήριξη για συγκρίσιμα μέτρα 
στα προγράμματα μετά το 2020. Όταν 
παρέχεται στήριξη για τη διατήρηση της 
βιολογικής γεωργίας, τα κράτη μέλη 
μπορούν να προβλέπουν στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης ετήσια 
παράταση, μετά τη λήξη της αρχικής 
περιόδου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ζήτηση για προϊόντα βιολογικής γεωργίας στην ΕΕ αυξάνεται. Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη 
βιολογικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων θα πρέπει να είναι επιλέξιμη για ολόκληρη την περίοδο 
προγραμματισμού, ώστε να εξασφαλίζεται μακροπρόθεσμος προγραμματισμός για τις 
νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις.

Τροπολογία 1353
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο πέντε 
έως επτά ετών. Όταν παρέχεται στήριξη 
για τη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας, 
τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
στα οικεία προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης ετήσια παράταση, μετά τη λήξη 
της αρχικής περιόδου.

3. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο πέντε 
έως επτά ετών. Όταν παρέχεται στήριξη 
για την μεταστροφή στη βιολογική 
γεωργία τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν συντομότερη αρχική 
περίοδο που θα αντιστοιχεί στην περίοδο 
σύγκλισης. Όταν παρέχεται στήριξη για
τη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας, τα 
κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν στα 
οικεία προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
ετήσια παράταση, μετά τη λήξη της 
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αρχικής περιόδου. Για τις νέες 
υποχρεώσεις σχετικά με τη διατήρηση 
που ακολουθούν ακριβώς μετά την 
υλοποίηση υποχρέωσης στην αρχική 
περίοδο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν συντομότερη περίοδο στα 
προγράμματά τους αγροτικής ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 1354
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο πέντε 
έως επτά ετών. Όταν παρέχεται στήριξη 
για τη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας, 
τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
στα οικεία προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης ετήσια παράταση, μετά τη λήξη 
της αρχικής περιόδου.

3. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο πέντε 
έως επτά ετών. Όταν παρέχεται στήριξη 
για την μεταστροφή στη βιολογική 
γεωργία τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν συντομότερη αρχική 
περίοδο που θα αντιστοιχεί στην περίοδο 
σύγκλισης. Όταν παρέχεται στήριξη για
τη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας, τα 
κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν στα 
οικεία προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
ετήσια παράταση, μετά τη λήξη της 
αρχικής περιόδου. Για τις νέες 
υποχρεώσεις σχετικά με τη διατήρηση 
που ακολουθούν ακριβώς μετά την 
υλοποίηση υποχρέωσης στην αρχική 
περίοδο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν συντομότερη περίοδο στα 
προγράμματά τους αγροτικής ανάπτυξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη ευελιξία προκειμένου να καθορίσουν την πλέον κατάλληλη 
διάρκεια των συμφωνιών ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες στην περιοχή. Νέες συμφωνίες που 
ακολουθούν μετά τον καθορισμό της αρχικής περιόδου πρέπει να είναι ανεξάρτητες στην 
περίπτωση κυρώσεων. Η προτεινόμενη τροπολογία ευθυγραμμίζεται με το ενοποιημένο 
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αναθεωρημένο κείμενο της Δανικής προεδρείας.

Τροπολογία 1355
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και του διαφυγόντος εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που
ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 20 % της 
πριμοδότησης που καταβάλλεται για τις 
δεσμεύσεις. Όταν οι δεσμεύσεις 
αναλαμβάνονται από ομάδες αγροτών, το 
ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

4. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και του διαφυγόντος εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που
απορρέουν από τη μετατροπή σε 
βιολογική καλλιέργεια. Οι ενισχύσεις για 
τη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας 
χορηγούνται ετησίως και πρέπει να 
αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το 
πρόσθετο κόστος και για την απώλεια 
εισοδημάτων λόγω των δεσμεύσεων που 
έχουν αναλάβει. Εφόσον είναι αναγκαίο 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 20 % της 
πριμοδότησης που καταβάλλεται για τις 
δεσμεύσεις. Όταν οι δεσμεύσεις 
αναλαμβάνονται από ομάδες αγροτών, το 
ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

Or. pt

Τροπολογία 1356
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και του διαφυγόντος εισοδήματος ως 

4. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο των πρόσθετων δαπανών και του 
διαφυγόντος εισοδήματος ως αποτέλεσμα 
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αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 20 % της 
πριμοδότησης που καταβάλλεται για τις 
δεσμεύσεις. Όταν οι δεσμεύσεις 
αναλαμβάνονται από ομάδες αγροτών, το 
ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν. 
Εφόσον είναι αναγκαίο μπορούν επίσης να 
καλύπτουν το κόστος συναλλαγής αξίας 
έως και 20 % της πριμοδότησης που 
καταβάλλεται για τις δεσμεύσεις. Όταν οι 
δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες 
αγροτών, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Ομοίως με την περίπτωση  του Άρθρου 29, παράγραφος 6, το επίπεδο της αποζημίωσης πρέπει 
να καλύπτει όλες τις πρόσθετες δαπάνες και το διαφυγόν εισόδημα, με τα οποία επιβαρύνθηκαν 
οι δικαιούχοι όταν μεταπήδησαν στην βιολογική καλλιέργεια.

Τροπολογία 1357
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και του διαφυγόντος εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 20 % της 
πριμοδότησης που καταβάλλεται για τις 
δεσμεύσεις. Όταν οι δεσμεύσεις 
αναλαμβάνονται από ομάδες αγροτών, το 
ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

4. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο των πρόσθετων δαπανών και του 
διαφυγόντος εισοδήματος ως αποτέλεσμα 
των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν. 
Εφόσον είναι αναγκαίο μπορούν επίσης να 
καλύπτουν το κόστος συναλλαγής αξίας 
έως και 20 % της πριμοδότησης που 
καταβάλλεται για τις δεσμεύσεις. Όταν οι 
δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες 
αγροτών, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

Or. ro

Τροπολογία 1358
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και του διαφυγόντος εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 20 % της 
πριμοδότησης που καταβάλλεται για τις 
δεσμεύσεις. Όταν οι δεσμεύσεις
αναλαμβάνονται από ομάδες αγροτών, το 
ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

4. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και του διαφυγόντος εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 20 % της 
πριμοδότησης που καταβάλλεται για τις 
δεσμεύσεις. Όταν οι δεσμεύσεις
εντάσσονται σε συλλογική ενέργεια, το 
ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

Or. fr

Τροπολογία 1359
Liam Aylward, Marit Paulsen, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προσπαθούν να 
παράσχουν στους γεωργούς που 
αναλαμβάνουν υποχρεώσεις στα πλαίσια 
αυτού του μέτρου τις γνώσεις και τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για την 
υλοποίησή τους.

Or. en

Τροπολογία 1360
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Τα κράτη μέλη προσπαθούν να 
παράσχουν στους γεωργούς που
αναλαμβάνουν υποχρεώσεις στα πλαίσια 
αυτού του μέτρου τις γνώσεις και τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για την 
υλοποίησή τους.

Or. en

Τροπολογία 1361
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
προσπαθούν να παρέχουν στους γεωργούς 
τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες 
και να τους βοηθούν για την υλοποίηση 
των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει. 

Or. pt

Τροπολογία 1362
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν στα 
προγράμματά τους για την αγροτική 
ανάπτυξη πώς μπορεί να συνδυαστεί αυτό 
το μέτρο με άλλα μέτρα του κανονισμού, 
και ειδικότερα όσα προβλέπονται στα 
άρθρα 17, 18, 28, 29, 31 και 36, για να 
διαδοθεί η βιολογική γεωργία και να 
εξυπηρετηθούν οι στόχοι που αφορούν το 
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περιβάλλον και την οικονομική ανάπτυξη 
της υπαίθρου.

Or. en

Τροπολογία 1363
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Τα κράτη μέλη ορίζουν στα 
προγράμματά τους αγροτικής ανάπτυξης 
πώς μπορεί να συνδυαστεί αυτό το μέτρο 
με πρόσθετα μέτρα του Κανονισμού, με 
ειδική αναφορά στα άρθρα 17, 18, 28, 29,
31, 36 προκειμένου να παρασχεθούν 
συνεκτικά πλαίσια πολιτικής για την 
επέκταση της βιολογικής γεωργίας.

Or. en

Τροπολογία 1364
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
περιγράφουν στα εθνικά προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης τη δυνατότητα 
συνδυασμού αυτών των μέτρων με άλλα 
μέτρα του ΕΓΤΑΑ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις για τα γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα υπερβαίνουν κατ’ αρχήν τις 
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απαιτήσεις περιβαλλοντικού προσανατολισμού στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων. Κατά 
συνέπεια, τα πιστοποιημένα γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα θα πρέπει να πληρούν 
αυτομάτως τις απαιτήσεις περιβαλλοντικού προσανατολισμού. Ως εκ τούτου, όλα τα μέτρα θα 
πρέπει να υπολογίζονται και να είναι επιλέξιμα και για τις δύο μορφές στήριξης· τη στήριξη 
περιβαλλοντικού προσανατολισμού στον πρώτο πυλώνα και τη στήριξη στο πλαίσιο του 
γεωργοπεριβαλλοντικού συστήματος στον δεύτερο πυλώνα.  Στην ανάπτυξη θα πρέπει να 
συμβάλλουν διάφορα μέτρα του ΕΓΤΑΑ.

Τροπολογία 1365
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 30(α)(νέο) τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιλέξουν να ενσωματώσουν 
τα μέτρα για την βιολογική γεωργία στα 
γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα και τα 
μέτρα για το κλίμα. 

Or. en

Τροπολογία 1366
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 β. Η στήριξη μπορεί επίσης να καλύψει 
τις δαπάνες που απορροέουν από 
δραστηριότητες ενημέρωσης και 
προώθησηςσχετικά με τα βιολογικά 
προϊόντα.

Or. en
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Τροπολογία 1367
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30 α
Τα κράτη μέλη παρέχουν στήριξη στα 
πλαίσια αυτού του μέτρου σε όλη την 
επικράτειά τους. Η ένταξη του εν λόγω 
μέτρου στα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης είναι υποχρεωτική.

Or. en

Τροπολογία 1368
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του παρόντος μέτρου 
παρέχεται ετησίως και ανά εκτάριο 
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης
(ΧΓΕ) ή ανά εκτάριο δάσους για να 
αποζημιωθούν οι δικαιούχοι για τις 
δαπάνες που πραγματοποίησαν και για την 
απώλεια εισοδήματος ως αποτέλεσμα των 
μειονεκτημάτων των αντίστοιχων 
περιοχών, τα οποία σχετίζονται με την 
εφαρμογή των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ, 
2009/147/ΕΚ και 2000/60/ΕΚ.

1. Η στήριξη βάσει του παρόντος μέτρου 
παρέχεται ετησίως και ανά εκτάριο 
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης
(ΧΓΕ) ή ανά εκτάριο δάσους για να 
αποζημιωθούν οι δικαιούχοι για τις 
δαπάνες που πραγματοποίησαν και για την 
απώλεια εισοδήματος ως αποτέλεσμα των 
μειονεκτημάτων των αντίστοιχων 
περιοχών, τα οποία σχετίζονται με την 
εφαρμογή των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ, 
2009/147/ΕΚ και 2000/60/ΕΚ.

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
στήριξη ως κατ’ αποκοπήν ποσό ή 
εφάπαξ πληρωμή ανά μονάδα όταν 
καταγραφούν μόνιμοι περιορισμοί σε 
περιοχές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πολλές από τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων στις οδηγίες που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο, είναι είτε μη αναστρέψιμες (για παράδειγμα δημιουργία 
υγροτόπων) ή πρέπει να είναι μόνιμες προκειμένου να έχουν πλήρη επιτυχία (π.χ. υποχρεώσεις 
για την ενίσχυση της διατήρησης και δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα). Οι εφάπαξ 
πληρωμές αποτελούν αποτελεσματικό μέσο που εμπεριέχει επίσης ουσιαστική διοικητική 
απλοποίηση.

Τροπολογία 1369
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του παρόντος μέτρου 
παρέχεται ετησίως και ανά εκτάριο
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης 
(ΧΓΕ) ή ανά εκτάριο δάσους για να 
αποζημιωθούν οι δικαιούχοι για τις 
δαπάνες που πραγματοποίησαν και για την 
απώλεια εισοδήματος ως αποτέλεσμα των 
μειονεκτημάτων των αντίστοιχων 
περιοχών, τα οποία σχετίζονται με την 
εφαρμογή των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ, 
2009/147/ΕΚ και 2000/60/ΕΚ.

1. Η στήριξη βάσει του παρόντος μέτρου 
παρέχεται ετησίως και ανά εκτάριο 
γεωργικής γης ή ανά εκτάριο δάσους για 
να αποζημιωθούν οι δικαιούχοι για τις 
δαπάνες που πραγματοποίησαν και για την 
απώλεια εισοδήματος ως αποτέλεσμα των 
μειονεκτημάτων των αντίστοιχων 
περιοχών, τα οποία σχετίζονται με την 
εφαρμογή των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ, 
2009/147/ΕΚ και 2000/60/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 1370
Σπύρος Δανέλλης, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη χορηγείται στους γεωργούς 
και σε ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών και 
ενώσεις ιδιοκτητών δασών, αντίστοιχα. Σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις 

2. Η στήριξη χορηγείται στους γεωργούς 
και σε ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών και 
ενώσεις ιδιοκτητών δασών, αντίστοιχα, 
καθώς επίσης σε άλλους διαχειριστές γης.
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μπορεί επίσης να χορηγείται και σε 
άλλους διαχειριστές γης.

Or. en

Τροπολογία 1371
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη χορηγείται στους γεωργούς 
και σε ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών και
ενώσεις ιδιοκτητών δασών, αντίστοιχα. Σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις 
μπορεί επίσης να χορηγείται και σε άλλους 
διαχειριστές γης.

2. Η στήριξη χορηγείται στους γεωργούς 
και σε ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών, ενώσεις 
ιδιοκτητών δασών και σε δημοτικούς 
φορείς ιδιοκτησίας δασών, αντίστοιχα. Σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις 
μπορεί επίσης να χορηγείται και σε άλλους 
διαχειριστές γης.

Or. de

Τροπολογία 1372
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη χορηγείται στους γεωργούς 
και σε ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών και 
ενώσεις ιδιοκτητών δασών, αντίστοιχα. Σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις 
μπορεί επίσης να χορηγείται και σε άλλους 
διαχειριστές γης.

2. Η στήριξη χορηγείται στους γεωργούς 
και σε ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών και 
ενώσεις ιδιοκτητών δασών, αντίστοιχα. Σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις 
μπορεί επίσης να χορηγείται και σε άλλους 
διαχειριστές γης ή σε δήμους και στις 
ενώσεις τους.

Or. en
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Τροπολογία 1373
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη χορηγείται στους γεωργούς 
και σε ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών και 
ενώσεις ιδιοκτητών δασών, αντίστοιχα. Σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις 
μπορεί επίσης να χορηγείται και σε άλλους 
διαχειριστές γης.

2. Η στήριξη χορηγείται στους γεωργούς 
και σε ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών και 
ενώσεις ιδιοκτητών δασών, αντίστοιχα, και 
σε δημόσιους φορείς διαχείρισης της 
δασοκομίας που δεν λαμβάνουν 
χρηματοδότηση από τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς. Σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις μπορεί επίσης 
να χορηγείται και σε άλλους διαχειριστές 
γης.

Or. ro

Τροπολογία 1374
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη χορηγείται στους γεωργούς 
και σε ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών και 
ενώσεις ιδιοκτητών δασών, αντίστοιχα. Σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις 
μπορεί επίσης να χορηγείται και σε άλλους 
διαχειριστές γης.

2. Η στήριξη χορηγείται σε γεωργούς και 
σε ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών, και σε
ενώσεις γεωργών και ιδιωτών ιδιοκτητών 
δασών, αντίστοιχα. Σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις μπορεί επίσης 
να χορηγείται και σε άλλους διαχειριστές 
γης.

Or. bg

Τροπολογία 1375
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η στήριξη στους γεωργούς, η οποία 
συνδέεται με τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ χορηγείται μόνο σε σχέση με 
τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από
απαιτήσεις που υπερβαίνουν τις ορθές 
γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 
που προβλέπονται στο άρθρο 94 και στο 
παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012 του Συμβουλίου.

3. Η στήριξη στους γεωργούς, η οποία 
συνδέεται με τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ, χορηγείται σε σχέση με όλα
τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από
την εφαρμογή αυτών των οδηγιών.

Or. it

Τροπολογία 1376
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η στήριξη στους γεωργούς, η οποία 
συνδέεται με τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ χορηγείται μόνο σε σχέση με 
τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από 
απαιτήσεις που υπερβαίνουν τις ορθές 
γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 
που προβλέπονται στο άρθρο 94 και στο 
παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012 του Συμβουλίου.

3. Η στήριξη στους γεωργούς, η οποία 
συνδέεται με τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ, χορηγείται μόνο σε σχέση 
με τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από 
απαιτήσεις που υπερβαίνουν τις ορθές 
γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 
που προβλέπονται στο άρθρο 94 και στο 
παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012 του Συμβουλίου και 
εξαρτώνται από την ύπαρξη 
συγκεκριμένων υποχρεώσεων διαχείρισης 
που συνδέονται με την υλοποίηση των 
στόχων των συγκεκριμένων οδηγιών.

Or. en

Τροπολογία 1377
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η στήριξη στους γεωργούς, η οποία 
συνδέεται με τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ χορηγείται μόνο σε σχέση με 
τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από 
απαιτήσεις που υπερβαίνουν τις ορθές 
γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 
που προβλέπονται στο άρθρο 94 και στο 
παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012 του Συμβουλίου.

3. Η στήριξη στους γεωργούς, η οποία 
συνδέεται με τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ χορηγείται μόνο σε σχέση με 
τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από 
απαιτήσεις που υπερβαίνουν τις ορθές 
γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 
που προβλέπονται στο άρθρο 94 και στο 
παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012 του Συμβουλίου. Για τον 
υπολογισμό της ενίσχυσης βάσει της 
παρούσας παραγράφου, σε περιπτώσεις 
στις οποίες υπάρχει κίνδυνος 
εγκατάλειψης μεθόδων ευεργετικών για 
το περιβάλλον και το κλίμα, το κράτος 
μέλος μπορεί να υπολογίζει την ενίσχυση 
με βάση το εναλλακτικό κόστος από την 
εγκατάλειψη της δραστηριότητας. 

Or. pt

Τροπολογία 1378
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η στήριξη στους γεωργούς, η οποία 
συνδέεται με την οδηγία 2000/60/ΕΚ 
χορηγείται μόνο σε σχέση με ειδικές 
απαιτήσεις οι οποίες:

4. Η στήριξη στους γεωργούς, η οποία 
συνδέεται με την οδηγία 2000/60/ΕΚ 
χορηγείται μόνο σε σχέση με ειδικές 
απαιτήσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις 
κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και 
τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές 
συνθήκες που προβλέπονται στο 
κεφάλαιο Ι του τίτλου VI του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. HR/2012. 

Or. fr
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Τροπολογία 1379
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) καθιερώθηκαν με την οδηγία 
2000/60/ΕΚ, είναι σύμφωνες με τα 
προγράμματα μέτρων τα οποία 
προβλέπονται στα προγράμματα 
διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού 
προκειμένου να επιτευχθούν οι 
περιβαλλοντικοί στόχοι της εν λόγω 
οδηγίας, και υπερβαίνουν τα μέτρα που 
απαιτούνται για την εφαρμογή άλλων 
νομοθετικών κειμένων της Ένωσης για 
την προστασία των υδάτων·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1380
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) υπερβαίνουν τις κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης και τις ορθές 
γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 
που προβλέπονται στο κεφάλαιο Ι του 
τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012 και τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται δυνάμει του κεφαλαίου 2 
του τίτλου III του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1381
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) υπερβαίνουν τις κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης και τις ορθές 
γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 
που προβλέπονται στο κεφάλαιο Ι του 
τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012 και τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται δυνάμει του κεφαλαίου 2 
του τίτλου III του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012·

Διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1382
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) υπερβαίνουν τις κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης και τις ορθές 
γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 
που προβλέπονται στο κεφάλαιο Ι του
τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012 και τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται δυνάμει του κεφαλαίου 2 
του τίτλου III του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012·

(β) υπερβαίνουν τις ορθές γεωργικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες που 
προβλέπονται στο Άρθρο 94 και στο 
Παράρτημα ΙΙ του κανονισμού του 
Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. HR/2012·

Or. en

Τροπολογία 1383
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) υπερβαίνουν τις κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης και τις ορθές 
γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 
που προβλέπονται στο κεφάλαιο Ι του 
τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012 και τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται δυνάμει του κεφαλαίου 2 
του τίτλου III του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012·

(β) υπερβαίνουν τις ορθές γεωργικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες που 
προβλέπονται στο κεφάλαιο Ι του τίτλου 
VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. HR/2012·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της αρχής βάσης για τις ενισχύσεις προς τις χαρακτηρισμένες περιοχές Natura 
2000 και την Οδηγία πλαίσιο για το Νερό. Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να διαθέτει 
επαρκή μέσα για να διασφαλίσει την εφαρμογή της Οδηγίας πλαισίου για το Νερό. Με την 
καθιέρωση υψηλότερης γραμμής βάσης για τις ενισχύσεις στην Οδηγία πλαίσιο για το Νερό ο 
κανονισμός κινδυνεύει να ανακόψει την εφαρμογή της Οδηγίας αυτής και να εκλείψουν τα 
περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από αυτήν.

Τροπολογία 1384
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) υπερβαίνουν τις κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης και τις ορθές 
γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 
που προβλέπονται στο κεφάλαιο Ι του 
τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012 και τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται δυνάμει του κεφαλαίου 2 
του τίτλου III του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012·

(β) υπερβαίνουν τις ορθές γεωργικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες που 
προβλέπονται στο κεφάλαιο Ι του τίτλου 
VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. HR/2012·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ίδια γραμμή βάσης πρέπει να ισχύσει για τις τρεις οδηγίες. Επιπλέον η οδηγία πλαίσιο για τα 
ύδατα μπορεί να επιβάλει μεγάλες αλλαγές στην χρήση γης και να οδηγήσει σε παραίτηση του 
γεωργού από τις αγροτικές γαίες γεγονός για το οποίο θα πρέπει να αποζημιωθεί.

Τροπολογία 1385
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υπερβαίνουν τις κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης και τις ορθές 
γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 
που προβλέπονται στο κεφάλαιο Ι του 
τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012 και τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται δυνάμει του κεφαλαίου 2 
του τίτλου III του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012·

(β) υπερβαίνουν τις κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης και τις ορθές 
γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 
που προβλέπονται στο κεφάλαιο Ι του 
τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
HR/2012·

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι πρακτικές που απαιτούνται στα πλαίσια της οικολογικής συνιστώσας δεν πρέπει να 
περιλαμβάνονται στην βάση για την παροχή στήριξης στα πλαίσια της Οδηγίας πλαισίου για το 
Νερό, εφόσον οι προϋποθέσεις για αυτές τις ενισχύσεις πρέπει να είναι ίδιες με εκείνες για τις 
ενισχύσεις Natura 2000.

Τροπολογία 1386
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υπερβαίνουν τις κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης και τις ορθές 
γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 

(β) υπερβαίνουν τις κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης και τις ορθές 
γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 
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που προβλέπονται στο κεφάλαιο Ι του 
τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012 και τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται δυνάμει του κεφαλαίου 2 
του τίτλου III του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012·

που προβλέπονται στο κεφάλαιο Ι του 
τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
HR/2012·

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι πρακτικές που απαιτούνται στα πλαίσια της οικολογικής συνιστώσας δεν πρέπει να 
περιλαμβάνονται στην βάση για την παροχή στήριξης στα πλαίσια της Οδηγίας πλαισίου για το 
Νερό, εφόσον οι προϋποθέσεις για αυτές τις ενισχύσεις πρέπει να είναι ίδιες με εκείνες για τις 
ενισχύσεις Natura 2000.

Τροπολογία 1387
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υπερβαίνουν τις κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης και τις ορθές 
γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 
που προβλέπονται στο κεφάλαιο Ι του 
τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012 και τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται δυνάμει του κεφαλαίου 2 
του τίτλου III του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012·

(β) υπερβαίνουν τις κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης και τις ορθές 
γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 
που προβλέπονται στο κεφάλαιο Ι του 
τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
HR/2012·

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι προϋποθέσεις που διέπουν τις ενισχύσεις στα πλαίσια της Οδηγίας Πλαισίου για το Νερό 
(ΟΠΝ) πρέπει να ίδιες με εκείνες για το Natura 2000 εάν οι απαιτούμενες πρακτικές βάσει της 
οικολογικής συνιστώσας περιλαμβάνονταν στην βάση για την παροχή στήριξης στα πλαίσια της 
ΟΠΝ.
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Τροπολογία 1388
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) υπερβαίνουν το επίπεδο προστασίας 
της νομοθεσίας της Ένωσης που ίσχυε 
κατά τη στιγμή έκδοσης της οδηγίας 
2000/60/EΚ, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 9 της οδηγίας 
2000/60/EΚ· και

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1389
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) επιβάλλουν μεγάλες αλλαγές στο είδος 
χρήσης γης ή/και σημαντικούς 
περιορισμούς στις γεωργικές πρακτικές 
με συνέπεια σημαντική απώλεια 
εισοδήματος.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1390
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) επιβάλλουν μεγάλες αλλαγές στο είδος 
χρήσης γης ή/και σημαντικούς
περιορισμούς στις γεωργικές πρακτικές με 

(δ) επιβάλλουν αλλαγές στο είδος χρήσης 
γης ή/και περιορισμούς στις γεωργικές 
πρακτικές με συνέπεια απώλεια 
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συνέπεια σημαντική απώλεια 
εισοδήματος.

εισοδήματος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι εκμεταλλεύσεις που υφίστανται ζημίες δεν στερούνται την 
πρόσβαση σε βοήθεια.

Τροπολογία 1391
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) επιβάλλουν μεγάλες αλλαγές στο είδος 
χρήσης γης ή/και σημαντικούς 
περιορισμούς στις γεωργικές πρακτικές με
συνέπεια σημαντική απώλεια εισοδήματος.

(δ) επιβάλλουν μεγάλες αλλαγές στο είδος 
χρήσης γης ή/και σημαντικούς 
περιορισμούς στις γεωργικές πρακτικές ή 
τη διατήρηση υφισταμένων πρακτικών 
που είναι ευνοϊκές για το περιβάλλον, με 
συνέπεια να παρατηρείται συγκριτικά μια
σημαντική απώλεια εισοδήματος.

Or. fr

Τροπολογία 1392
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) οι γεωργικές και δασικές περιοχές που 
υπάγονται στο Natura 2000, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες 
92/43/ΕΟΚ και 2009/147/EΚ·

(α) οι γεωργικές και δασικές περιοχές που 
υπάγονται στο Natura 2000, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες 
92/43/ΕΟΚ και 2009/147/EΚ, καθώς και 
εκείνες στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 
12 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, και οι οποίες 
δεν περιλαμβάνονται στις ζώνες που 
προβλέπει το άρθρο 6 της οδηγίας 
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92/43/ΕΟΚ ή το άρθρο 4 της οδηγίας 
2009/14/ΕΚ, όταν φιλοξενούν είδη ή 
ενδιαιτήματα που καλύπτονται από τις 
ως άνω οδηγίες·

Or. fr

Τροπολογία 1393
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) άλλες οριοθετημένες περιοχές 
προστασίας της φύσης με 
περιβαλλοντικούς περιορισμούς όσον 
αφορά τη γεωργία και τα δάση που 
συμβάλλουν στην εφαρμογή του άρθρου 
10 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Οι περιοχές 
αυτές δεν πρέπει, για κάθε πρόγραμμα 
αγροτικής ανάπτυξης, να υπερβαίνουν το
5 % των χαρακτηρισμένων περιοχών 
Natura 2000 οι οποίες καλύπτονται από το 
εδαφικό πεδίο εφαρμογής του·

(β) άλλες οριοθετημένες περιοχές 
προστασίας της φύσης με 
περιβαλλοντικούς περιορισμούς όσον 
αφορά τη γεωργία και τα δάση που 
συμβάλλουν στη βελτίωση των 
πληθυσμών των ειδών σύμφωνα με το 
παράρτημα IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ,
στην εφαρμογή του άρθρου 10 της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ και στη διατήρηση όλων των 
ειδών των πτηνών σύμφωνα με το άρθρο 
1 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Οι περιοχές 
αυτές που αναφέρονται σε αυτό το σημείο
δεν πρέπει, για κάθε πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης, να υπερβαίνουν το 7 % των 
χαρακτηρισμένων περιοχών Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από το εδαφικό πεδίο 
εφαρμογής του.

Or. en

Τροπολογία 1394
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7 α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στο 
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σχέδιο χρηματοδότησης θα υποβληθούν 
χωριστοί προϋπολογισμοί για τις 
πιστώσεις με προορισμό τις αγροτικές 
περιοχές του Natura 2000, τις δασικές 
περιοχές του Natura 2000 και τα μέτρα 
της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα.

Or. en

Τροπολογία 1395
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31 α
Μόνιμες καλλιέργειες

Με την επιφύλαξη των κανονικών 
απαιτήσεων για επενδύσεις και ανανέωση 
των εγκαταστάσεων, οι γεωργοί 
διασφαλίζουν τη συντήρηση των μόνιμων 
καλλιεργειών.

Or. it

Τροπολογία 1396
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ενισχύσεις στους γεωργούς των ορεινών 
περιοχών και άλλων περιοχών που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα χορηγούνται ετησίως ανά 
εκτάριο ΧΓΕ, προκειμένου να 
αποζημιωθούν οι γεωργοί για τις 
πρόσθετες δαπάνες και την απώλεια 
εισοδήματος που σχετίζονται με τα 

Οι ενισχύσεις στους γεωργούς των ορεινών 
περιοχών και άλλων περιοχών που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα, συγκεκριμένα δε σε 
γεωργούς που χρησιμοποιούν γεωργικά 
συστήματα υψηλής φυσικής αξίας,
χορηγούνται ετησίως ανά εκτάριο ΧΓΕ, 
προκειμένου να αποζημιωθούν οι γεωργοί 
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μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής 
στη συγκεκριμένη περιοχή.

για τις πρόσθετες δαπάνες και την απώλεια 
εισοδήματος που σχετίζονται με τα 
μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής 
στη συγκεκριμένη περιοχή.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Όπως ακριβώς συμβαίνει στις ορεινές περιοχές και σε περιφέρειες με άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας. Το 
εισόδημα από την γεωργία σε αυτές τις περιοχές είναι γενικά χαμηλό, πράγμα που σημαίνει ότι 
η γεωργία γίνεται πιο εντατική. Αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στα φυσικά περιβάλλοντα και 
τοπία που κάνουν αυτές τις περιοχές τόσο ξεχωριστές.


