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Τροπολογία 1244
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Emma 
McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1245
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1246
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 3 – κεφάλαιο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές 
επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1247
Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre
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Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 3 – κεφάλαιο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές 
επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1248
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 3 – κεφάλαιο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές 
επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1249
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 3 – κεφάλαιο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές 
επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον

Ενισχύσεις για την καθιέρωση 
προηγμένων βιώσιμων γεωργικών 
συστημάτων, της περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και του μετριασμού της 
κλιματικής αλλαγής

Or. en

Τροπολογία 1250
Britta Reimers
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 ασκούν στα επιλέξιμα εκτάριά τους 
όπως καθορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2 τις ακόλουθες γεωργικές 
πρακτικές που είναι επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον:

διαγράφεται

(α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου 
η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·
(β) να διατηρούν τους υφιστάμενους 
μόνιμους βοσκοτόπους στην 
εκμετάλλευσή τους· και
(γ) να διαθέτουν περιοχή οικολογικής 
εστίασης στη γεωργική τους έκταση.

Or. de

Τροπολογία 1251
Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Janusz Wojciechowski, 
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 ασκούν στα επιλέξιμα εκτάριά τους 

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον σε γεωργούς οι οποίοι 
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όπως καθορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2 τις ακόλουθες γεωργικές 
πρακτικές που είναι επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον:

δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1 όταν ασκούν 
στα επιλέξιμα εκτάριά τους όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2 τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες 
πρακτικές:
a) χρήση τουλάχιστον 10% του εθνικού 
ανώτατου ορίου άμεσων ενισχύσεων από 
τα κράτη μέλη για τη χρηματοδότηση 
εστιασμένων γεωργοπεριβαλλοντικών 
μέτρων στο πλαίσιο του δεύτερου 
πυλώνα, συμπληρωματικά προς το 
υφιστάμενο επίπεδο και με 100% 
χρηματοδότηση από την ΕΕ·
β1) γεωργοί που έχουν «εξ ορισμού 
περιβαλλοντικό προσανατολισμό».
Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν 
μεταξύ των παρακάτω κριτηρίων:
– βιολογική γεωργία
– 100% πιστοποιημένη βιώσιμη γεωργία,
– βοσκότοποι σε ποσοστό πάνω από 50% 
ή αρόσιμη γη κάτω από 15 εκτάρια ή 1/3 
του μέσου μεγέθους των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων του κράτους μέλους (τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν ένα 
από τα παραπάνω),
– γεωργικές εκμεταλλεύσεις που 
συμμετέχουν σε συγκεκριμένα 
γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα με 
τουλάχιστον 20% της χρησιμοποιούμενης 
γεωργικής έκτασής τους,
– γεωργικές εκμεταλλεύσεις που 
βρίσκονται κατά τουλάχιστον 20% της 
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασής 
τους σε περιοχές του δικτύου Natura 
2000,
– γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων η 
επιλέξιμη έκταση αποτελείται κατά 
τουλάχιστον 20% από δασικές εκτάσεις, 
σε αγροτεμάχια με μέγιστη έκταση 15 
εκτάρια.
β2) λοιποί/γεωργοί που δεν έχουν «εξ 
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ορισμού περιβαλλοντικό 
προσανατολισμό».
Τα κράτη μέλη πρέπει να επιλέξουν 
τουλάχιστον 3 από τα παρακάτω μέτρα 
οικολογικού προσανατολισμού, τα οποία 
είναι υποχρεωτικά για τους γεωργούς.
Εναλλακτικά, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέψουν στους γεωργούς να επιλέξουν 
3 μέτρα οικολογικού προσανατολισμού 
από έναν κατάλογο με περισσότερες 
επιλογές που καθορίζονται από τα κράτη 
μέλη.
Η βασική ενίσχυση είναι ανεξάρτητη από 
την ενίσχυση οικολογικού 
προσανατολισμού 15%.
Στοιχεία του καταλόγου:
– εκτάσεις οικολογικής προτεραιότητας·
εκτάσεις που συνυπολογίζονται στο 5% 
των εκτάσεων οικολογικής 
προτεραιότητας:
Αρόσιμες εκτάσεις της εκμετάλλευσης οι 
οποίες βρίσκονται σε περιοχές του 
δικτύου Natura 2000 ή σε άλλες 
προστατευόμενες περιοχές. Γεωργικές 
εκτάσεις της εκμετάλλευσης οι οποίες 
συμμετέχουν σε συγκεκριμένα 
γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα. 
Εκτάσεις στις οποίες δεν 
χρησιμοποιούνται λιπάσματα αζώτου. 
Γεωργικές εκτάσεις με χαρακτηριστικά 
τοπίου (π.χ. αναδασωμένες περιοχές, 
φράκτες από φυτά, αναβαθμίδες), ζώνες 
ανάσχεσης, μη χρησιμοποιούμενες 
εκτάσεις (ακαλλιέργητες εκτάσεις).
Οι εκτάσεις με μόνιμες καλλιέργειες 
πρέπει να εξαιρούνται από τις απαιτήσεις.
Για την ενίσχυση των πλεονεκτημάτων 
των μέτρων που αφορούν τις εκτάσεις 
οικολογικής προτεραιότητας για το 
περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, τα 
κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν την 
εφαρμογή συλλογικής προσέγγισης, υπό 
την έννοια της κάλυψης των απαιτήσεων 
από μια ομάδα γεωργών σε περιφερειακό 
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επίπεδο.
– διαφοροποίηση καλλιεργειών,
– προστασία των μόνιμων βοσκότοπων,
– 2% εκτάσεις οικολογικής 
προτεραιότητας σε βοσκότοπους·
– εδαφοκάλυψη/ενδιάμεσες καλλιέργειες,
- εκτάσεις με βοσκότοπους και άλλες 
πολυετείς καλλιέργειες
– σχέδια διαχείρισης λιπασμάτων και/ή 
του εδάφους,
– πιστοποιημένη ενεργειακή απόδοση 
(μειωμένη εισροή, βελτιωμένη απόδοση 
κατά τη χρήση των πόρων, παροχή 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας ή 
ανανεώσιμων πόρων),
χρήση [ποσοστού μικρότερου από 10%] 
του εθνικού ανώτατου ορίου άμεσων 
ενισχύσεων από τα κράτη μέλη για τη 
χρηματοδότηση εστιασμένων 
γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων 
(προτεραιότητες 4 και 5 στο πλαίσιο του 
δεύτερου πυλώνα, συμπληρωματικά 
[προς το υφιστάμενο επίπεδο], 100% 
χρηματοδότηση από την ΕΕ);
γ) σε κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης, 
τουλάχιστον το 2% σε αγροτεμάχια άνω 
των 50 εκταρίων, συνυπολογιζόμενων 
των ήδη υφιστάμενων χαρακτηριστικών 
του τοπίου, πρέπει να διατίθεται για 
μέτρα ωφέλιμα για το περιβάλλον και το 
κλίμα.

Or. de

Τροπολογία 1252
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 ασκούν στα επιλέξιμα εκτάριά τους όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 
τις ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον:

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον σε γεωργούς οι οποίοι
δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1. Οι γεωργοί 
που πληρούν τα κριτήρια του «εξ ορισμού 
περιβαλλοντικού προσανατολισμού» 
σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 
δικαιούνται αυτομάτως την ενίσχυση 
αυτή. Τα κράτη μέλη επιλέγουν τέσσερα 
μέτρα από την παρακάτω λίστα και οι 
γεωργοί εφαρμόζουν στα επιλέξιμα 
εκτάριά τους όπως καθορίζονται στο 
άρθρο 25 παράγραφος 2 δύο από τα 
γεωργικά μέτρα που έχουν επιλεγεί σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο:

Or. en

Τροπολογία 1253
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 ασκούν στα επιλέξιμα εκτάριά τους όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 
τις ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον:

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 ασκούν στα επιλέξιμα εκτάριά τους όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, 
δύο γεωργικές πρακτικές που είναι 
επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, 
τις οποίες έχει επιλέξει ένα κράτος μέλος 
από έναν διεξοδικό ευρωπαϊκό κατάλογο.:

Τα κράτη μέλη επιλέγουν τουλάχιστον 5 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον από έναν 
διεξοδικό ευρωπαϊκό κατάλογο.
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Οι ακόλουθες γεωργικές πρακτικές  που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον μπορούν να επιλεγούν από τα 
κράτη μέλη:

Or. fr

Τροπολογία 1254
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 ασκούν στα επιλέξιμα εκτάριά τους όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 
τις ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον:

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 ασκούν στα επιλέξιμα εκτάριά τους όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, 
οφείλουν να επιλέξουν μία τουλάχιστον 
από τις ακόλουθες γεωργικές πρακτικές 
που είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον, χωρίς αυτό να προκαλεί 
σοβαρή μείωση της παραγωγικής 
ικανότητας της εκμετάλλευσης:

Or. pt

Τροπολογία 1255
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 ασκούν στα επιλέξιμα εκτάριά τους όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 
τις ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 

1. Χορηγείται πρόσθετη ετήσια ενίσχυση 
σε γεωργούς που δικαιούνται ενίσχυση στο 
πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 και οι οποίοι ασκούν στα επιλέξιμα 
εκτάριά τους όπως καθορίζονται στο 
άρθρο 25 παράγραφος 2 δύο από τις 
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περιβάλλον: ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που είναι 
επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον:

Or. en

Τροπολογία 1256
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 ασκούν στα επιλέξιμα εκτάριά τους όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 
τις ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον:

1. Χορηγείται πρόσθετη ετήσια ενίσχυση 
σε γεωργούς που δικαιούνται ενίσχυση στο 
πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 και οι οποίοι ασκούν στα επιλέξιμα 
εκτάριά τους όπως καθορίζονται στο 
άρθρο 25 παράγραφος 2 δύο από τις 
ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που είναι 
επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον:

Or. en

Τροπολογία 1257
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam
Aylward, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 ασκούν στα επιλέξιμα εκτάριά τους όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2
τις ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον:

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον σε γεωργούς οι οποίοι
δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1 όταν ασκούν 
στα επιλέξιμα εκτάριά τους όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 
τρεις από τις ακόλουθες γεωργικές 
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πρακτικές:

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια προσέγγιση περιορισμένων επιλογών θα παρείχε μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη και 
τις περιφέρειες για την καλύτερη προσαρμογή των μέτρων οικολογικού προσανατολισμού στις 
ειδικές τους περιστάσεις, ανάγκες και αγρονομικές συνθήκες. Μια ισοπεδωτική προσέγγιση 
είναι λιγότερο πιθανό να οδηγήσει σε σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα.

Τροπολογία 1258
James Nicholson, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 ασκούν στα επιλέξιμα εκτάριά τους όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 
τις ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον:

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς που ασκούν στα 
επιλέξιμα εκτάριά τους όπως καθορίζονται 
στο άρθρο 25 παράγραφος 2 τουλάχιστον 
τρεις από τις ακόλουθες γεωργικές 
πρακτικές που είναι επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον:

Or. en

Τροπολογία 1259
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 ασκούν στα επιλέξιμα εκτάριά τους όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 
τις ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που 

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 μπορούν να αποφασίσουν να ασκούν 
στα επιλέξιμα εκτάριά τους όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 
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είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον:

τουλάχιστον τρεις από τις ακόλουθες 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον:

Or. en

Τροπολογία 1260
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 ασκούν στα επιλέξιμα εκτάριά τους όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 
τις ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον:

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 μπορούν να αποφασίσουν να ασκούν 
στα επιλέξιμα εκτάριά τους όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 
τουλάχιστον τρεις από τις ακόλουθες 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον:

Or. en

Τροπολογία 1261
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 ασκούν στα επιλέξιμα εκτάριά τους όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 
τις ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον:

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 λαμβάνουν συμπληρωματική ενίσχυση, 
εφόσον ασκούν στα επιλέξιμα εκτάριά 
τους όπως καθορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2 τέσσερις από τις έξι 
ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που είναι 
επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον:



PE494.483v01-00 14/188 AM\909517EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 1262
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 ασκούν στα επιλέξιμα εκτάριά τους όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 
τις ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον:

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 υλοποιούν κατά την περίοδο μεταξύ του 
2014 και του 2020 στα επιλέξιμα εκτάριά 
τους όπως καθορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2 μια δυναμική μετάβαση 
προς βιώσιμα γεωργικά συστήματα που 
ανταποκρίνονται στις προκλήσεις για το 
περιβάλλον, το κλίμα, τη βιοποικιλότητα, 
το έδαφος και τη διαχείριση υδάτων, με 
ολοκληρωμένο τρόπο μέσω των εξής 
πρακτικών:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυναμική μετάβαση προς βιώσιμα γεωργικά συστήματα θα δώσει στους γεωργούς επαρκή 
χρόνο να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται για μέτρα 
οικολογικού προσανατολισμού θα πρέπει ως εκ τούτου να ξεκινήσουν από το επίπεδο του 20% 
το 2014 και να αυξηθούν στο 50% έως το 2020. Οι γεωργοί θα χάνουν έως και το 100% των 
ενισχύσεων στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης εάν δεν εφαρμόζουν κατάλληλα τα
μέτρα οικολογικού προσανατολισμού.

Τροπολογία 1263
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 ασκούν στα επιλέξιμα εκτάριά τους όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 
τις ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον:

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον σε γεωργούς οι οποίοι
δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1 όταν ασκούν 
στα εκτάριά τους, για τα οποία έχει 
ζητηθεί οικολογικός προσανατολισμός,
όπως καθορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2, τις ακόλουθες πρακτικές:

Or. it

Τροπολογία 1264
James Nicholson, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 ασκούν στα επιλέξιμα εκτάριά τους όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 
τις ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον:

1. Χορηγείται πρόσθετη ετήσια ενίσχυση 
σε γεωργούς που δικαιούνται ενίσχυση στο 
πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 οι οποίοι εντάσσονται στο καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στο 
κεφάλαιο 1 και οι οποίοι ασκούν στα 
επιλέξιμα εκτάριά τους όπως καθορίζονται 
στο άρθρο 25 παράγραφος 2 τις ακόλουθες 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον

Or. en

Τροπολογία 1265
Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 ασκούν στα επιλέξιμα εκτάριά τους όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 
τις ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον:

1. Χορηγείται πρόσθετη ετήσια ενίσχυση 
σε γεωργούς που δικαιούνται ενίσχυση στο 
πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 οι οποίοι εντάσσονται στο καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στο 
κεφάλαιο 1 και οι οποίοι ασκούν στα 
επιλέξιμα εκτάριά τους όπως καθορίζονται 
στο άρθρο 25 παράγραφος 2 τις ακόλουθες 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον

Or. en

Τροπολογία 1266
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 ασκούν στα επιλέξιμα εκτάριά τους
όπως καθορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2 τις ακόλουθες γεωργικές 
πρακτικές που είναι επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον:

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν
συμπληρωματική ενίσχυση στους 
γεωργούς που δικαιούνται ενίσχυση στο 
πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 και στα επιλέξιμα εκτάρια των οποίων 
γίνονται σεβαστές, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 25 παράγραφος 2 οι ακόλουθες 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον:

Or. es

Τροπολογία 1267
Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 ασκούν στα επιλέξιμα εκτάριά τους όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 
τις ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον:

1. Χορηγείται πρόσθετη ενίσχυση στους 
γεωργούς που ασκούν στα επιλέξιμα 
εκτάριά τους όπως καθορίζονται στο 
άρθρο 25 παράγραφος 2 τις ακόλουθες 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον:

Or. fr

Τροπολογία 1268
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 ασκούν στα επιλέξιμα εκτάριά τους όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 
τις ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον:

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για 
ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον, εφόσον ασκούν στα επιλέξιμα 
εκτάριά τους όπως καθορίζονται στο 
άρθρο 25 παράγραφος 2 τις ακόλουθες 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον:

Or. en

Τροπολογία 1269
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 ασκούν στα επιλέξιμα εκτάριά τους όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 
τις ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον:

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για 
ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον, εφόσον ασκούν στα επιλέξιμα 
εκτάριά τους όπως καθορίζονται στο 
άρθρο 25 παράγραφος 2 τις ακόλουθες 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον:

Or. en

Τροπολογία 1270
Carlo Fidanza

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 ασκούν στα επιλέξιμα εκτάριά τους όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 
τις ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον:

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 λαμβάνουν περαιτέρω ενίσχυση εάν 
ασκούν στα επιλέξιμα εκτάριά τους όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 
τις ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον:

Or. it

Τροπολογία 1271
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 ασκούν στα επιλέξιμα εκτάριά τους όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 
τις ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον:

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 ασκούν στα επιλέξιμα εκτάριά τους ή 
στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τους 
όπως καθορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2 τις ακόλουθες γεωργικές 
πρακτικές που είναι επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον:

Or. es

Τροπολογία 1272
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 ασκούν στα επιλέξιμα εκτάριά τους όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 
τις ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον:

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 εφαρμόζουν στα επιλέξιμα εκτάριά τους 
όπως καθορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2 την ακόλουθη δέσμη 
γεωργικών πρακτικών που είναι 
επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον:

Or. en

Τροπολογία 1273
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
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ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 ασκούν στα επιλέξιμα εκτάριά τους όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 
τις ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον:

ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 εφαρμόζουν στα επιλέξιμα εκτάριά τους 
όπως καθορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2 την ακόλουθη δέσμη 
γεωργικών πρακτικών που είναι 
επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον:

Or. en

Τροπολογία 1274
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 ασκούν στα επιλέξιμα εκτάριά τους όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 
τις ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον:

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 ασκούν στα επιλέξιμα εκτάριά τους όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 
τις ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα, τα τοπία και 
το περιβάλλον:

Or. en

Τροπολογία 1275
James Nicholson, Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 ασκούν στα επιλέξιμα εκτάριά τους όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2
τις ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον:

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 ασκούν στα επιλέξιμα εκτάριά τους όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφος 1
τις ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον:
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις οικολογικού προσανατολισμού θα πρέπει να περιορίζονται σε αγροτεμάχια που 
έχουν δηλωθεί από τον γεωργό για τη θεμελίωση βασικών δικαιωμάτων αντί για όλα τα 
αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης.  Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να πραγματοποιούνται έλεγχοι 
επαλήθευσης για όλη την έκταση της εκμετάλλευσης και δεν είναι σαφής ο τρόπος εφαρμογής 
μέτρων οικολογικού προσανατολισμού όσον αφορά τη γη που χρησιμοποιείται από 
περισσότερους του ενός γεωργούς εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.

Τροπολογία 1276
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου 
η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 1277
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου 
η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 

(α) να εφαρμόζουν διαφοροποίηση 
καλλιεργειών
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παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

Or. de

Τροπολογία 1278
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Hannu Takkula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου 
η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

(α) να διασφαλιστεί διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 30.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάριν απλοποιήσεως του κειμένου, οι κανόνες οικολογικού προσανατολισμού σε αυτό το άρθρο 
πρέπει να ευθυγραμμίζονται με το λεπτομερέστερο άρθρο 30.

Τροπολογία 1279
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να έχουν τρεις διαφορετικές (α) να επιλέγουν εναλλάξ καλλιέργειες που 
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καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου 
η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

είναι κατάλληλες για την άγρια πανίδα, τα 
πτηνά και τα έντομα κατά την εναλλαγή 
καλλιεργειών·

Or. en

Τροπολογία 1280
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

(α) να έχουν τέσσερις διαφορετικές 
καλλιέργειες σε αμειψισπορά στην 
αρόσιμη γη τους, όπου η αρόσιμη γη του 
γεωργού καλύπτει περισσότερα από 10
εκτάρια και δεν χρησιμοποιείται εξ
ολοκλήρου για παραγωγή χορτονομών 
(σπαρμένων ή αυτοφυών), δεν είναι εξ 
ολοκλήρου ακαλλιέργητη ή δεν έχει 
καλλιεργηθεί εξ ολοκλήρου με 
καλλιέργειες κάτω από το νερό για 
σημαντικό τμήμα του έτους· και

Or. en

Τροπολογία 1281
Ulrike Rodust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να έχουν τρεις διαφορετικές (α) να εφαρμόζουν αμειψισπορά με 



PE494.483v01-00 24/188 AM\909517EL.doc

EL

καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 10 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

Or. en

Τροπολογία 1282
Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

(α) να εφαρμόζουν αμειψισπορά με 
τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

Or. en

Τροπολογία 1283
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να έχουν τρεις διαφορετικές (α) να έχουν δύο διαφορετικές 
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καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού υπερβαίνει την 
έκταση που αντιστοιχεί στο μέσο μέγεθος 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
ορίζεται στο παράρτημα VI και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

Or. en

Τροπολογία 1284
Richard Ashworth, Robert Sturdy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

(α) να έχουν δύο διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού υπερβαίνει την 
έκταση που αντιστοιχεί στο μέσο μέγεθος 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
ορίζεται στο παράρτημα VI και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

Or. en

Τροπολογία 1285
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

(α) να έχουν δύο διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού υπερβαίνει την 
έκταση που αντιστοιχεί στο μέσο μέγεθος 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
ορίζεται στο παράρτημα VI και δεν
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

Or. en

Τροπολογία 1286
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

(α) να έχουν δύο διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού υπερβαίνει την 
έκταση που αντιστοιχεί στο μέσο μέγεθος 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
ορίζεται στο παράρτημα VI και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

Or. en

Τροπολογία 1287
Csaba Sándor Tabajdi
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

(α) να έχουν δύο διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει από 
δέκα έως 50 εκτάρια, και τρεις 
διαφορετικές καλλιέργειες, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει άνω 
των 50 εκταρίων·

Or. en

Τροπολογία 1288
Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

(α) να έχουν δύο διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει από 15 
έως 50 εκτάρια και τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες, όπου η αρόσιμη γη του 
γεωργού καλύπτει περισσότερα από 50 
εκτάρια·

Or. it

Τροπολογία 1289
Phil Prendergast
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

(α) να έχουν δύο διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει από 15 
έως 30 εκτάρια, και τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες, όπου η αρόσιμη γη του 
γεωργού καλύπτει άνω των 30 εκταρίων·

Or. en

Τροπολογία 1290
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Maria
do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

(α) να έχουν δύο διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει από 5 
έως 20 εκτάρια, και τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες σε αμειψισπορά, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 20 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

Or. en
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Τροπολογία 1291
Carlo Fidanza

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

(α) να έχουν δύο διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 20 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί
κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 70% με 
καλλιέργειες κάτω από το νερό για 
σημαντικό τμήμα του καλλιεργητικού 
κύκλου, ή συνδυασμό των χρήσεων 
αυτών·

Or. it

Τροπολογία 1292
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

α) να έχουν δύο διαφορετικές καλλιέργειες 
στην αρόσιμη γη τους, όπου η αρόσιμη γη 
του γεωργού καλύπτει περισσότερα από 50
εκτάρια και δεν χρησιμοποιείται εξ 
ολοκλήρου για παραγωγή χορτονομών 
(σπαρμένων ή αυτοφυών), δεν είναι εξ 
ολοκλήρου ακαλλιέργητη ή δεν έχει 
καλλιεργηθεί εξ ολοκλήρου με 
καλλιέργειες κάτω από το νερό για 
σημαντικό τμήμα του έτους·

Or. es
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Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να αυξηθεί το ελάχιστο όριο εκταρίων για τα οποία πρέπει να εφαρμοστεί αυτό 
το μέτρο, δεδομένου ότι, σε άλλη περίπτωση, η διαφοροποίηση θα μπορούσε να προκαλέσει 
περιβαλλοντικό κόστος μεγαλύτερο από αυτό που επιχειρούμε να αποφύγουμε με το ίδιο το 
μέτρο. Είναι επίσης αναγκαίο να θεσπιστεί ένα μέτρο για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 
χωρίς εκτάσεις γης.

Τροπολογία 1293
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

(α) να έχουν δύο διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 35 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

Or. en

Τροπολογία 1294
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 

α) να έχουν δύο διαφορετικές καλλιέργειες 
στην αρόσιμη γη τους, όπου η αρόσιμη γη 
του γεωργού καλύπτει περισσότερα από 20
εκτάρια και δεν χρησιμοποιείται εξ 
ολοκλήρου για παραγωγή χορτονομών 
(σπαρμένων ή αυτοφυών), δεν είναι εξ 
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αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

ολοκλήρου ακαλλιέργητη ή δεν έχει 
καλλιεργηθεί εξ ολοκλήρου με 
καλλιέργειες κάτω από το νερό για 
σημαντικό τμήμα του έτους·

Or. es

Αιτιολόγηση

Υπό τους όρους της Επιτροπής, η εφαρμογή του μέτρου της διαφοροποίησης των καλλιεργειών 
είναι αδύνατη σε μεγάλες αγροτικές περιοχές της Ευρώπης. Η υποχρέωση διαφοροποίησης των 
καλλιεργειών πρέπει να ισχύσει για περιοχές στις οποίες οι παραγωγές ή τα παραγωγικά 
συστήματα δεν προσφέρουν περιβαλλοντικό όφελος.

Τροπολογία 1295
James Nicholson, Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

(α) να έχουν τουλάχιστον δύο
διαφορετικές καλλιέργειες στην αρόσιμη 
γη τους, όπου η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 20 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

Or. en

Τροπολογία 1296
Liam Aylward, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να έχουν τρεις διαφορετικές (α) να έχουν δύο διαφορετικές 
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καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 15 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή χωριστών τμημάτων σποράς και συγκομιδής δεν είναι βιώσιμη σε μικρές εκτάσεις 
γης· επιπλέον, για ορισμένα κράτη μέλη θα είναι δύσκολο να βρεθούν τρεις κατάλληλες 
καλλιέργειες, ειδικά σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις όπου καλλιεργούνται σιτηρά 
αποκλειστικά με σκοπό τη συμπλήρωση της χειμερινής προμήθειας ζωοτροφών.  Κατά συνέπεια 
προτείνεται η μείωση των απαιτούμενων καλλιεργειών από τρεις σε δύο παράλληλα με την 
καθιέρωση κατώτατου ορίου 15 εκταρίων για την κάλυψη των απαιτήσεων που ορίζονται στα 
άρθρα 29 και 30.

Τροπολογία 1297
Seán Kelly, Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

(α) να έχουν δύο διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 15 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή χωριστών τμημάτων σποράς και συγκομιδής δεν είναι βιώσιμη σε μικρές εκτάσεις 
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γης· επιπλέον, για ορισμένα κράτη μέλη θα είναι δύσκολο να βρεθούν τρεις κατάλληλες 
καλλιέργειες, ειδικά σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις όπου καλλιεργούνται σιτηρά 
αποκλειστικά με σκοπό τη συμπλήρωση της χειμερινής προμήθειας ζωοτροφών. Κατά συνέπεια 
προτείνεται η μείωση των απαιτούμενων καλλιεργειών από τρεις σε δύο παράλληλα με την 
καθιέρωση κατώτατου ορίου 15 εκταρίων για την κάλυψη των απαιτήσεων που ορίζονται στα 
άρθρα 29 και 30.

Τροπολογία 1298
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

(α) να έχουν δύο διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 15 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

Or. en

Τροπολογία 1299
Albert Deß, Janusz Wojciechowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam
Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 

(α) να έχουν δύο διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 15 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
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ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

Or. de

Τροπολογία 1300
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου 
η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

α) σε αρόσιμες γαίες, όπου η αρόσιμη γη 
του γεωργού καλύπτει περισσότερα από 20
εκτάρια και δεν χρησιμοποιείται εξ 
ολοκλήρου για παραγωγή χορτονομών 
(σπαρμένων ή αυτοφυών), δεν είναι εξ 
ολοκλήρου ακαλλιέργητη ή δεν έχει 
καλλιεργηθεί εξ ολοκλήρου με όσπρια ή 
με καλλιέργειες κάτω από το νερό για 
σημαντικό τμήμα του έτους, δεν έχει 
αποδοθεί στην οικολογική παραγωγή ή 
δεν βρίσκεται εξ ολοκλήρου σε ζώνες της 
παραγράφου 3:
i) να έχει δύο διαφορετικές καλλιέργειες 
στην αρόσιμη γη του, ή
ii) να διαθέτει περιοχή οικολογικής 
εστίασης στη γεωργική του έκταση

Or. es

Τροπολογία 1301
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου 

α) σε αρόσιμες γαίες, όπου η αρόσιμη γη 
του γεωργού καλύπτει ανάμεσα σε 15 και
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η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

20 εκτάρια και δεν χρησιμοποιείται εξ 
ολοκλήρου για παραγωγή χορτονομών 
(σπαρμένων ή αυτοφυών), δεν είναι εξ 
ολοκλήρου ακαλλιέργητη ή δεν έχει 
καλλιεργηθεί εξ ολοκλήρου με 
καλλιέργειες κάτω από το νερό για 
σημαντικό τμήμα του έτους, δεν έχει 
αποδοθεί στην οικολογική παραγωγή ή 
δεν βρίσκεται εξ ολοκλήρου σε ζώνες της 
παραγράφου 3:

Or. es

Τροπολογία 1302
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

α) να έχουν έναν ορισμένο αριθμό 
διαφορετικών καλλιεργειών στην αρόσιμη 
γη τους, όπου η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους· Ο 
αριθμός αυτό εξαρτάται από το μέγεθος 
και το ποσοστό των εκτάσεων μονίμων 
βοσκοτόπων και την εκμετάλλευσή τους·

Or. fr

Τροπολογία 1303
James Nicholson, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

(α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους ή σε 
συνεργασία με γειτονικές εκμεταλλεύσεις, 
όπου η αρόσιμη γη του γεωργού ή των 
γεωργών καλύπτει περισσότερα από 15
εκτάρια και δεν χρησιμοποιείται εξ 
ολοκλήρου για παραγωγή χορτονομών 
(σπαρμένων ή αυτοφυών), δεν είναι εξ 
ολοκλήρου ακαλλιέργητη ή δεν έχει 
καλλιεργηθεί εξ ολοκλήρου με 
καλλιέργειες κάτω από το νερό για 
σημαντικό τμήμα του έτους ή είναι 
ακατάλληλη για αμειψισπορά. Για τους 
σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος 
«γειτονικός» δεν συνεπάγεται απαραίτητα 
άμεση γειτνίαση.

Or. en

Τροπολογία 1304
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, εκ 
των οποίων μία καλλιέργεια ψυχανθούς ή 
πρωτεϊνούχου φυτού, όπου η αρόσιμη γη 
του γεωργού καλύπτει περισσότερα από 
δέκα εκτάρια και δεν χρησιμοποιείται εξ 
ολοκλήρου για παραγωγή χορτονομών 
(σπαρμένων ή αυτοφυών), δεν είναι εξ 
ολοκλήρου ακαλλιέργητη ή δεν έχει 
καλλιεργηθεί εξ ολοκλήρου με 
καλλιέργειες κάτω από το νερό για 
σημαντικό τμήμα του έτους·

Or. fr
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Τροπολογία 1305
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna
Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

(α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 15 εκτάρια

Or. en

Τροπολογία 1306
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου 
η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

(α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες, όπου η αρόσιμη γη του 
γεωργού καλύπτει περισσότερα από 20
εκτάρια·

Or. bg
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Τροπολογία 1307
James Nicholson, Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

(α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 35 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

Or. en

Τροπολογία 1308
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Γεώργιος Παπαστάμκος, Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

(α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή όπου σε ποσοστό άνω του 
70% δεν καλλιεργείται με καλλιέργειες
που μπορούν να βρίσκονται κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του κύκλου 
καλλιέργειάς τους·

Or. en
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Τροπολογία 1309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. es

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 1310
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a α) να εφαρμόζουν αμειψισπορά σε κάθε 
αγροτεμάχιο, εκτός των αγροτεμαχίων 
μονίμων βοσκοτόπων και λειμώνων και 
πολυετών φυτών·

Or. fr

Τροπολογία 1311
Britta Reimers
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να διατηρούν τους υφιστάμενους 
μόνιμους βοσκοτόπους στην 
εκμετάλλευσή τους· και

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 1312
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να διατηρούν τους υφιστάμενους 
μόνιμους βοσκοτόπους στην 
εκμετάλλευσή τους· και

(β) να σχεδιάσουν και να διατηρούν ζώνες 
βιοποικιλότητας

Or. en

Τροπολογία 1313
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να διατηρούν τους υφιστάμενους 
μόνιμους βοσκοτόπους στην 
εκμετάλλευσή τους· και

(β) να διατηρούν εκτάσεις ημιφυσικής και 
ακαλλιέργητης γης στην εκμετάλλευσή 
τους· και

Or. en

Τροπολογία 1314
Richard Ashworth, Robert Sturdy
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να διατηρούν τους υφιστάμενους 
μόνιμους βοσκοτόπους στην 
εκμετάλλευσή τους· και

(β) να διατηρούν εκτάσεις ημιφυσικής και 
ακαλλιέργητης γης στην εκμετάλλευσή 
τους· και

Or. en

Τροπολογία 1315
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να διατηρούν τους υφιστάμενους 
μόνιμους βοσκοτόπους στην 
εκμετάλλευσή τους· και

(β) να διατηρούν εκτάσεις ημιφυσικής και 
ακαλλιέργητης γης στην εκμετάλλευσή 
τους· και

Or. en

Τροπολογία 1316
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να διατηρούν τους υφιστάμενους 
μόνιμους βοσκοτόπους στην 
εκμετάλλευσή τους· και

(β) να διατηρούν εκτάσεις ημιφυσικής και 
ακαλλιέργητης γης στην εκμετάλλευσή 
τους· και

Or. en

Τροπολογία 1317
Astrid Lulling
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να διατηρούν τους υφιστάμενους 
μόνιμους βοσκοτόπους στην 
εκμετάλλευσή τους· και

(β) να διατηρούν σταθερό το μερίδιο 
μόνιμων βοσκότοπων και λιβαδιών ή 
μόνιμων καλλιεργειών στη γεωργική 
έκταση της εκμετάλλευσής τους·

Or. en

Τροπολογία 1318
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να διατηρούν τους υφιστάμενους 
μόνιμους βοσκοτόπους στην 
εκμετάλλευσή τους· και

β) να διατηρούν σε καλή κατάσταση τις 
εκτάσεις μόνιμων βοσκοτόπων που έχουν 
δηλώσει ως τέτοιες στην ετήσια αίτησή 
τους· και

Or. es

Αιτιολόγηση

Η δέσμευση του "greening" σε σχέση με τις εκτάσεις μόνιμων βοσκοτόπων θα υλοποιηθεί σε 
ατομικό επίπεδο με τη διατήρηση των εκτάσεων αυτών σε καλή κατάσταση. Συνεπώς, ο όρος
"διατήρηση" πρέπει να εννοηθεί ως διατήρηση στον χρόνο. Έτσι, ο αγρότης θα εισπράττει το
"greening" για τις εκτάσεις μόνιμων βοσκοτόπων που δηλώνει κάθε χρόνο και σε σχέση με τις 
οποίες έχει εκπληρώσει τη δέσμευση να τις διατηρεί σε καλή κατάσταση.

Τροπολογία 1319
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Giovanni La Via, Marian-
Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να διατηρούν τους υφιστάμενους 
μόνιμους βοσκοτόπους στην εκμετάλλευσή 
τους· και

(β) να διατηρούν τους υφιστάμενους 
μόνιμους βοσκοτόπους και τα μόνιμα 
λιβάδια ή τις μόνιμες καλλιέργειες στην 
εκμετάλλευσή τους·

Or. en

Τροπολογία 1320
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να διατηρούν τους υφιστάμενους 
μόνιμους βοσκοτόπους στην εκμετάλλευσή 
τους· και

β) να διατηρούν τους μόνιμους 
βοσκοτόπους ή λειμώνες στην 
εκμετάλλευσή τους· και

Or. fr

Τροπολογία 1321
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να διατηρούν τους υφιστάμενους 
μόνιμους βοσκοτόπους στην εκμετάλλευσή 
τους· και

β) να διατηρούν τους μόνιμους 
βοσκοτόπους ή λειμώνες στην
εκμετάλλευσή τους· και

Or. fr

Τροπολογία 1322
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να διατηρούν τους υφιστάμενους 
μόνιμους βοσκοτόπους στην εκμετάλλευσή 
τους· και

β) να διατηρούν τους υφιστάμενους 
μόνιμους βοσκοτόπους και τους 
παραδοσιακούς βοσκοτόπους στην 
εκμετάλλευσή τους· και

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να αυξηθεί το ελάχιστο όριο εκταρίων για τα οποία πρέπει να εφαρμοστεί αυτό 
το μέτρο, δεδομένου ότι, σε άλλη περίπτωση, η διαφοροποίηση θα μπορούσε να προκαλέσει 
περιβαλλοντικό κόστος μεγαλύτερο από αυτό που επιχειρούμε να αποφύγουμε με το ίδιο το 
μέτρο. Είναι επίσης αναγκαίο να θεσπιστεί ένα μέτρο για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 
χωρίς εκτάσεις γης.

Τροπολογία 1323
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 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να διατηρούν τους υφιστάμενους 
μόνιμους βοσκότοπους στην εκμετάλλευσή 
τους· και

(β) να διατηρούν τους υφιστάμενους 
μόνιμους βοσκότοπους και λειμώνες στην 
εκμετάλλευσή τους·

Or. it

Τροπολογία 1324
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να διατηρούν τους υφιστάμενους 
μόνιμους βοσκοτόπους στην 
εκμετάλλευσή τους· και

β) να διατηρούν τις υφιστάμενες εκτάσεις 
μόνιμων βοσκοτόπων στην εκμετάλλευσή 
τους· και

Or. es

Τροπολογία 1325
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να διατηρούν τους υφιστάμενους 
μόνιμους βοσκοτόπους στην 
εκμετάλλευσή τους· και

β) να διατηρούν τις υφιστάμενες εκτάσεις 
μόνιμων βοσκοτόπων στην εκμετάλλευσή 
τους· και

Or. es

Τροπολογία 1326
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να διατηρούν τους υφιστάμενους 
μόνιμους βοσκοτόπους στην 
εκμετάλλευσή τους· και

(β) να διατηρούν τα υφιστάμενα μόνιμα 
λιβάδια στην εκμετάλλευσή τους· και

Or. en

Τροπολογία 1327
Σπύρος Δανέλλης, Θεόδωρος Σκυλακάκης
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να διατηρούν τους υφιστάμενους 
μόνιμους βοσκοτόπους στην 
εκμετάλλευσή τους· και

(β) να διατηρούν τα υφιστάμενα μόνιμα 
λιβάδια στην εκμετάλλευσή τους· και

Or. en

Τροπολογία 1328
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna
Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να διατηρούν τους υφιστάμενους 
μόνιμους βοσκοτόπους στην εκμετάλλευσή 
τους· και

(β) να διατηρούν τους υφιστάμενους 
μόνιμους βοσκοτόπους στην εκμετάλλευσή 
τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη παραδοσιακών λειμώνων ενδέχεται να προκαλέσει σημαντική αύξηση της 
επιλέξιμης προς ενίσχυση έκτασης (π.χ. λιβάδια που δεν χρησιμοποιούνταν προηγουμένως), 
οδηγώντας μέσω της μείωσης του συντελεστή ενίσχυσης σε επιδείνωση της κατάστασης για τις 
εκμεταλλεύσεις στις οποίες συγκεντρώνεται η εμπορεύσιμη παραγωγή. Η δυνατότητα χορήγησης 
άμεσων ενισχύσεων για αυτές τις εκτάσεις θα μπορούσε ως εκ τούτου να παρέχεται μόνο σε 
κράτη μέλη που θεωρούν ότι οι εκτάσεις αυτές είναι σημαντικοί λειμώνες.

Τροπολογία 1329
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) να διατηρούν τις υφιστάμενες 
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μόνιμες καλλιέργειες στην εκμετάλλευσή 
τους, υπό τον όρο ότι διατηρούνται σε 
καλή γεωργική κατάσταση· και

Or. it

Τροπολογία 1330
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 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) να διατηρούν τις υφιστάμενες 
μόνιμες καλλιέργειες στην εκμετάλλευσή 
τους, σε συνδυασμό με ειδικές 
γεωπονικές πρακτικές· ή

Or. it

Τροπολογία 1331
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) να συνδυάζουν ειδικές γεωπονικές 
πρακτικές στις μόνιμες καλλιέργειές τους

Or. it

Τροπολογία 1332
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi



PE494.483v01-00 48/188 AM\909517EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Article 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β β) με καλλιέργειες, σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του 70%, κάτω από το νερό 
για σημαντικό τμήμα του καλλιεργητικού 
κύκλου ή συνδυασμό των χρήσεων 
αυτών·

Or. it

Τροπολογία 1333
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να διαθέτουν περιοχή οικολογικής 
εστίασης στη γεωργική τους έκταση.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Το κείμενο απλώς αλλάζει θέση και τοποθετείται στο στοιχείο α)

Τροπολογία 1334
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να διαθέτουν περιοχή οικολογικής 
εστίασης στη γεωργική τους έκταση.

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 1335
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) να διαθέτουν περιοχή οικολογικής 
εστίασης στη γεωργική τους έκταση.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 1336
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) να διαθέτουν περιοχή οικολογικής 
εστίασης στη γεωργική τους έκταση.

(γ) να εφαρμόζουν μέτρα μετριασμού της 
κλιματικής αλλαγής παράλληλα με την 
περιβαλλοντική διαχείριση

Or. en

Τροπολογία 1337
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Maria do Céu
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) να διαθέτουν περιοχή οικολογικής 
εστίασης στη γεωργική τους έκταση.

(γ) να διατηρούν περιοχές οικολογικής 
εστίασης στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 20 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
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ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους· ή 
εναλλακτικά να εφαρμόζουν πρακτικές 
ελάχιστης διατάραξης του εδάφους και/ή 
μόνιμης εδαφοκάλυψης·

Or. en

Τροπολογία 1338
Liam Aylward, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) να διαθέτουν περιοχή οικολογικής 
εστίασης στη γεωργική τους έκταση.

(γ) να διαθέτουν περιοχή οικολογικής 
εστίασης στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 15 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους.

Or. en

Τροπολογία 1339
Seán Kelly, Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) να διαθέτουν περιοχή οικολογικής 
εστίασης στη γεωργική τους έκταση.

(γ) να διαθέτουν περιοχή οικολογικής 
εστίασης στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 15 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
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ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους.

Or. en

Τροπολογία 1340
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να διαθέτουν περιοχή οικολογικής 
εστίασης στη γεωργική τους έκταση.

γ) να διαθέτουν περιοχή οικολογικής 
εστίασης στη γεωργική τους έκταση και 
καλλιέργειες και καλλιεργητικές μεθόδους 
που ευνοούν τον περιορισμό της 
κλιματικής αλλαγής· υποστηρίζουν, 
διατηρούν και προωθούν εκείνες τις 
καλλιέργειες και καλλιεργητικές μεθόδους 
που έχουν θετικό ετήσιο αποτέλεσμα 
κατακράτησης CO2 , συμβάλλουν στο 
περιβαλλοντικό έργο που αποτελεί η 
καλλιέργεια γαιών που κινδυνεύουν από 
αλάτωση ή διάβρωση και σταματούν την 
απερήμωση, καθώς και τα συστήματα 
διαχείρισης υδάτινων πόρων που 
ελαχιστοποιούν τη χρήση νερού 
(ποτιστικές καλλιέργειες με τοπικό 
πότισμα) αναγνωρίζοντας επίσης τη 
συμβολή που έχουν στην προστασία του 
περιβάλλοντος ορισμένες καλλιέργειες 
στις παρυφές προστατευόμενων περιοχών 
όπως υδροβιότοπων, καθώς και την 
οικολογική σημασία της εφαρμογής 
δημόσιων ή ιδιωτικών κωδίκων 
αγροτικής δεοντολογίας που επιτρέπουν 
τον περιορισμό της χρήσης λιπασμάτων, 
φυτοϋγειονομικών προϊόντων, νερού κ.λπ.

Or. es
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Τροπολογία 1341
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) να διαθέτουν περιοχή οικολογικής 
εστίασης στη γεωργική τους έκταση.

(γ) να διαθέτουν περιοχή οικολογικής 
εστίασης στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 15 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους.

Or. en

Τροπολογία 1342
Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, 
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) να διαθέτουν περιοχή οικολογικής 
εστίασης στη γεωργική τους έκταση.

(γ) να διαθέτουν περιοχή οικολογικής 
εστίασης στη γεωργική τους έκταση. Σε 
αυτές γεωργικές εκτάσεις επιτρέπεται 
μεταξύ άλλων η καλλιέργεια πολυετών 
ενεργειακών φυτών και/ή πρωτεϊνούχων 
φυτών.

Or. de

Τροπολογία 1343
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) να διαθέτουν περιοχή οικολογικής 
εστίασης στη γεωργική τους έκταση.

(γ) να δημιουργήσουν οικολογική 
υποδομή στη γεωργική τους έκταση.

Or. en

Τροπολογία 1344
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) να έχουν στην αρόσιμη γη τους 
καλλιέργειες που παγιδεύουν τα νιτρικά 
άλατα·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ένας πολύ περιορισμένος κατάλογος που δεν λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία της 
ευρωπαϊκής γεωργίας θα είναι πολύ αναποτελεσματικός  με πολύ υψηλό κόστος εφαρμογής για 
ορισμένους αγρότες ή ορισμένες περιοχές Ως εκ τούτου, οι αγρότες θα μπορούσαν να 
αποφασίσουν να μη συμμετάσχουν, γεγονός που θα υπονόμευε την αποτελεσματικότητα του 
μέτρου. Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, θα πρέπει να προβλεφθεί ένα μακρύς κατάλογος 
μέτρων, αφήνοντας την ευχέρεια στο κράτος μέλος και στον αγρότη να επιλέξουν αυτά που τους 
αρμόζουν περισσότερο.

Τροπολογία 1345
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) σχέδιο διαχείρισης των θρεπτικών 
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ουσιών στην εκμετάλλευση·

Or. en

Τροπολογία 1346
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) να διαθέτουν σχέδιο διαχείρισης των 
θρεπτικών ουσιών στην εκμετάλλευσή 
τους.

Or. en

Τροπολογία 1347
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) να εφαρμόζουν σχέδιο διαχείρισης 
των θρεπτικών ουσιών.

Or. en

Τροπολογία 1348
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) να εφαρμόζουν σχέδιο διαχείρισης 
των θρεπτικών ουσιών.
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Or. en

Τροπολογία 1349
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ a) να εφαρμόζουν σχέδιο διαχείρισης 
των θρεπτικών ουσιών

Or. en

Τροπολογία 1350
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ a) να διαθέτουν σχέδιο βελτίωσης της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων στην 
εκμετάλλευση.

Or. en

Τροπολογία 1351
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) να αποδεικνύουν ότι χρησιμοποιούν 
βιώσιμες μεθόδους εκτροφής ή, κατά 
περίπτωση, πρακτικές για την διάθεση 
της κοπριάς σχετιζόμενες με την 
εκμετάλλευσή της από άλλους αγρότες 
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στα επιλέξιμα εκτάριά τους, στην 
περίπτωση κτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων χωρίς εκτάσεις γης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να αυξηθεί το ελάχιστο όριο εκταρίων για τα οποία πρέπει να εφαρμοστεί αυτό 
το μέτρο, δεδομένου ότι, σε άλλη περίπτωση, η διαφοροποίηση θα μπορούσε να προκαλέσει 
περιβαλλοντικό κόστος μεγαλύτερο από αυτό που επιχειρούμε να αποφύγουμε με το ίδιο το 
μέτρο. Είναι επίσης αναγκαίο να θεσπιστεί ένα μέτρο για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 
χωρίς εκτάσεις γης.

Τροπολογία 1352
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) να καλύπτουν με πράσινο ένα 
συγκεκριμένο μέρος της αρόσιμης 
έκτασής τους κατά τη χειμερινή περίοδο·

Or. de

Τροπολογία 1353
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ β) χειμερινή εδαφοκάλυψη·

Or. en
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Τροπολογία 1354
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ β) να πραγματοποιούν χρήση γης ως 
βοσκότοπου με ζώα βοσκής·

Or. de

Τροπολογία 1355
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) να χρησιμοποιούν αζωτούχα 
λιπάσματα ελεγχόμενης ελευθέρωσης·

Or. fr

Τροπολογία 1356
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ β) να διαθέτουν σχέδιο δράσης για τη 
βιοποικιλότητα στην εκμετάλλευση ή να 
συμμετέχουν σε συλλογικό σύστημα 
βιοποικιλότητας

Or. en
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Τροπολογία 1357
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam
Aylward

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ β) να διαθέτουν σχέδιο ενεργειακής 
απόδοσης στην εκμετάλλευσή τους.

Or. en

Τροπολογία 1358
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ β) να εφαρμόζουν σχέδιο ενεργειακής 
απόδοσης στην εκμετάλλευση

Or. en

Τροπολογία 1359
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ β) να εφαρμόζουν σχέδιο ενεργειακής 
απόδοσης στην εκμετάλλευση 

Or. en

Τροπολογία 1360
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ β) να εφαρμόζουν σχέδιο ενεργειακής 
απόδοσης στην εκμετάλλευση

Or. en

Τροπολογία 1361
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam
Aylward, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ γ) να εξασφαλίζουν τη χειμερινή 
εδαφοκάλυψη για τη γεωργική τους 
έκταση.

Or. en

Τροπολογία 1362
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ γ) ελάχιστο όργωμα ή καθόλου όργωμα 
και σπορά χωρίς όργωμα·

Or. en

Τροπολογία 1363
Julie Girling
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ γ) να εφαρμόζουν σχέδιο διαχείρισης 
του εδάφους.

Or. en

Τροπολογία 1364
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ γ) να εφαρμόζουν σχέδιο διαχείρισης 
του εδάφους

Or. en

Τροπολογία 1365
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ γ) να εφαρμόζουν σχέδιο διαχείρισης 
του εδάφους

Or. en

Τροπολογία 1366
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ γ (νέο)



AM\909517EL.doc 61/188 PE494.483v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ γ) να διαθέτουν σχέδιο βελτίωσης της 
διαχείρισης των υδάτων στην 
εκμετάλλευση

Or. en

Τροπολογία 1367
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ γ) να δημιουργούν ζώνες αγρωστωδών, 
ανθοφόρων και διακοπής σε αρόσιμα 
αγροτεμάχια, ιδίως όταν αυτές 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
ενέργειας σε μονάδες παραγωγής 
βιομάζας και βιοαερίου ή συμβάλλουν 
στην αντιμετώπιση της διάβρωσης του 
εδάφους, ιδίως σε πλαγιές·

Or. de

Τροπολογία 1368
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) να έχουν ζώα σε βοσκή κατά την 
περίοδο βλάστησης·  

Or. fr
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Τροπολογία 1369
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ δ) να εφαρμόζουν σχέδιο αποδοτικής 
χρήσης των υδάτων.

Or. en

Τροπολογία 1370
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ δ) να εφαρμόζουν σχέδια διαχείρισης 
για την προστασία του εδάφους·

Or. de

Τροπολογία 1371
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ δ) σχέδιο δράσης για τη 
βιοποικιλότητα·

Or. en

Τροπολογία 1372
Diane Dodds
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ δ) περιφερειακή ευελιξία κατά την 
υλοποίηση.

Or. en

Τροπολογία 1373
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ δ) να συμμετέχουν σε πρόγραμμα 
μείωσης των φυτοϋγειονομικών 
προϊόντων·

Or. fr

Τροπολογία 1374
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu
Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ δ) διαχείριση των υδάτων.

Or. en

Τροπολογία 1375
Elisabeth Jeggle
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ ε) να εφαρμόζουν σχέδια διαχείρισης 
για εξοικονόμηση ενέργειας και 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής·

Or. de

Τροπολογία 1376
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ ε) να έχουν ένα πρόγραμμα 
βελτιστοποίησης της χρήσης των 
λυμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 1377
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 στ. Ζώνες βοσκής άγριων ζώων, π.χ. σε 
αρόσιμες εκτάσεις που συνορεύουν με 
δάση·

Or. de

Τροπολογία 1378
Marc Tarabella



AM\909517EL.doc 65/188 PE494.483v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ στ) να συμμετέχουν σε πρόγραμμα 
μείωσης των αντιβιοτικών·

Or. fr

Τροπολογία 1379
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ ζ) να μεριμνούν για την πράσινη 
επικάλυψη εδαφών τα οποία, 
διαφορετικά, θα παρέμεναν γυμνά 
ορισμένες περιόδους του έτους.

Or. fr

Τροπολογία 1380
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θα μπορεί να εγκρίνει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 55, με στόχο τον καθορισμό 
ειδικών απαιτήσεων για κάθε μία από τις 
πρακτικές που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο και για την προσθήκη νέων 
πρακτικών.

Or. fr
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Τροπολογία 1381
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent
Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Τα κράτη μέλη επιλέγουν από τον 
κατάλογο που παρατίθεται στην 
παράγραφο 1 τη δέσμη τριών μέτρων που 
θα εφαρμόζουν οι γεωργοί στην έκτασή 
τους. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση 
της δυνατότητάς τους να εφαρμόζουν το 
καθεστώς βασικής ενίσχυσης σε 
περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με το 
άρθρο 20 παράγραφος 1 του παρόντος 
κανονισμού μπορούν να επιλέξουν να 
εφαρμόζουν διαφορετική δέσμη μέτρων 
σε διαφορετικές περιφέρειες, ανάλογα με 
τις περιφερειακές πρακτικές και τις 
κλιματικές συνθήκες, βάσει 
αντικειμενικών και αμερόληπτων 
κριτηρίων.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την απόφασή 
τους στην Επιτροπή πριν από την 1η 
Αυγούστου 2013. Η Επιτροπή εγκρίνει τη 
δέσμη μέτρων που έχει επιλεγεί από τα 
κράτη μέλη λαμβάνοντας υπόψη 
ισοδύναμα κριτήρια περιβαλλοντικών και 
κλιματικών επιδόσεων, καθώς και την 
ισορροπία που επιτυγχάνεται μεταξύ των 
μέτρων που έχουν επιλεγεί δυνάμει του 
παρόντος κεφαλαίου και των 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 
μέτρων που θεσπίζονται δυνάμει του 
άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] 
[RDR].
Στις περιπτώσεις όπου η Επιτροπή 
διαφωνεί με τη δέσμη μέτρων που της 
έχουν κοινοποιηθεί από κάποιο κράτος 
μέλος, οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους και οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
καλούνται να προβούν σε ανταλλαγή 
πληροφοριών και αιτιολογήσεων προς 
στήριξη της αντίστοιχης θέσης τους, με 
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στόχο την εύρεση συμβιβαστικής λύσης. 
Εάν η Επιτροπή θεωρεί, μετά την 
παρέλευση δύο μηνών από την αρχική 
κοινοποίηση, ότι η δέσμη μέτρων που 
έχει επιλεγεί από το κράτος μέλος δεν 
πληροί ένα επαρκές και ισοδύναμο 
επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος 
και του κλίματος, μπορεί να αποφασίσει 
να επιβάλει στο κράτος μέλος τα μέτρα 
που παρατίθενται στα άρθρα 30, 31 και
32 ως τη δέσμη μέτρων που θα 
εφαρμόζεται στο εξής στο εν λόγω 
κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή προσέγγισης με δυνατότητα επιλογών δεν πρέπει να οδηγήσει σε μείωση του 
επιπέδου περιβαλλοντικών και κλιματικών οφελών που συνεπάγεται η οικολογική συνιστώσα 
των άμεσων ενισχύσεων. Η ευελιξία για τα κράτη μέλη πρέπει να συμβαδίζει με την 
υπευθυνότητα και τη λογοδοσία· θα πρέπει ως εκ τούτου να ζητείται η γνώμη της Επιτροπής 
σχετικά με τις επιλογές που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο αυτό, καθώς και 
να της ανατίθεται η εξουσία να διασφαλίζει ότι οι εθνικές επιλογές οδηγούν στην επίτευξη 
ισοδύναμου αποτελέσματος στο επίπεδο της Ένωσης.

Τροπολογία 1382
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Η υλοποίηση της οικολογικότερης 
παραγωγής πρέπει επίσης να είναι ενιαία 
σε ολόκληρη την Ένωση, ήτοι να 
υπολογίζεται βάσει του πηλίκου του 
μέγιστου ετήσιου ποσού που χορηγείται 
για άμεσες ενισχύσεις στο σύνολο των 27 
κρατών μελών δια της επιλέξιμης 
γεωργικής έκτασης το 2014, διορθωμένου 
κατά το ποσοστό που θα καθορισθεί, 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι η 
περιβαλλοντική αξία είναι η αυτή σε όλα 
τα κράτη μέλη από το 2014 και μετά.



PE494.483v01-00 68/188 AM\909517EL.doc

EL

Or. pt

Τροπολογία 1383
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Οι φορείς εκμετάλλευσης των οποίων 
τουλάχιστον το 80% της έκτασης που 
κατέχουν συνίσταται σε μόνιμους 
βοσκοτόπους και λειμώνες, και οι οποίοι 
πληρούν την απαίτηση που ορίζει η 
παράγραφος 1, σημείο β), απαλλάσσονται 
από την εφαρμογή των απαιτήσεων που 
ορίζει η παράγραφος, σημεία α) και γ).

Or. fr

Τροπολογία 1384
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 
και 4 και της αρχής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 7 και ενδεχόμενων 
μειώσεων και κυρώσεων που 
επιβάλλονται δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […] [HZR], τα κράτη μέλη 
χορηγούν την ενίσχυση του παρόντος 
κεφαλαίου σε γεωργούς οι οποίοι τηρούν 
όσες από τις τρεις πρακτικές της 
παραγράφου 1 έχουν συνάφεια με τη 
δραστηριότητά τους και συναρτήσει της 
συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις των 
άρθρων 30, 31 και 32.

2. Τα κράτη μέλη ή οι περιφέρειες 
μπορούν να προτείνουν στην Επιτροπή 
άλλες πρακτικές που είναι ευνοϊκές για το 
κλίμα και το περιβάλλον, ως εναλλακτικές 
εκείνων που αναφέρονται στην 
προηγούμενη παράγραφο, αναλόγως των 
παραγωγικών και περιβαλλοντικών 
χαρακτηριστικών του κράτους μέλους ή 
της περιφέρειας.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Ζητείται μια αναδιατύπωση του greening, ώστε τα προτεινόμενα μέτρα να γίνουν πιο ευέλικτα 
και να διευρυνθούν. Προτείνεται το greening να μην αποτελεί προϋπόθεση αλλά συμπλήρωμα 
στη βασική ενίσχυση και να μπορούν να προστεθούν νέες εναλλακτικές μέτρων, ούτως ώστε 
κάθε κράτος μέλος ή περιφέρεια να μπορεί να προτείνει μέτρα αναλόγως των χαρακτηριστικών 
κάθε περιοχής. Αυτά τα νέα μέτρα θα πρέπει να ανακοινώνονται στην Επιτροπή, που θα πρέπει 
να δώσει τη συγκατάθεσή της.

Τροπολογία 1385
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 
και 4 και της αρχής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 7 και ενδεχόμενων 
μειώσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR], τα κράτη μέλη χορηγούν την 
ενίσχυση του παρόντος κεφαλαίου σε 
γεωργούς οι οποίοι τηρούν όσες από τις 
τρεις πρακτικές της παραγράφου 1 έχουν 
συνάφεια με τη δραστηριότητά τους και 
συναρτήσει της συμμόρφωσής τους με τις 
διατάξεις των άρθρων 30, 31 και 32.

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 
και 4 και της αρχής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 7 και ενδεχόμενων 
μειώσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR], τα κράτη μέλη χορηγούν την 
πρόσθετη ενίσχυση του παρόντος 
κεφαλαίου σε γεωργούς οι οποίοι τηρούν 
τις δύο πρακτικές της παραγράφου 1 τις 
οποίες ασκούν καθώς έχουν συνάφεια με 
τη δραστηριότητά τους, και συναρτήσει 
της συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις 
των άρθρων 30, 31 και 32, 32 α) (νέο), 32 
β) (νέο).

Or. en

Τροπολογία 1386
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 
και 4 και της αρχής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 7 και ενδεχόμενων 
μειώσεων και κυρώσεων που 
επιβάλλονται δυνάμει του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. […] [HZR], τα κράτη μέλη 
χορηγούν την ενίσχυση του παρόντος 
κεφαλαίου σε γεωργούς οι οποίοι τηρούν 
όσες από τις τρεις πρακτικές της 
παραγράφου 1 έχουν συνάφεια με τη 
δραστηριότητά τους και συναρτήσει της 
συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις των 
άρθρων 30, 31 και 32.

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 
και 4 και της αρχής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας και των γραμμικών μειώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 7, τα κράτη μέλη 
χορηγούν την ενίσχυση του παρόντος 
κεφαλαίου σε γεωργούς οι οποίοι τηρούν 
όσες από τις δύο πρακτικές της 
παραγράφου 1 έχουν συνάφεια με τη 
δραστηριότητά τους και συναρτήσει της 
συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις των 
άρθρων 30, 31 και 32.

Or. en

Τροπολογία 1387
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 
και 4 και της αρχής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 7 και ενδεχόμενων 
μειώσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR], τα κράτη μέλη χορηγούν την 
ενίσχυση του παρόντος κεφαλαίου σε 
γεωργούς οι οποίοι τηρούν όσες από τις
τρεις πρακτικές της παραγράφου 1 έχουν 
συνάφεια με τη δραστηριότητά τους και 
συναρτήσει της συμμόρφωσής τους με τις 
διατάξεις των άρθρων 30, 31 και 32.

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 
και 4 και της αρχής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 7 και ενδεχόμενων 
μειώσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR], τα κράτη μέλη χορηγούν την 
ενίσχυση του παρόντος κεφαλαίου σε 
γεωργούς οι οποίοι τηρούν, δύο από τις 
πρακτικές της παραγράφου 1, αυτές που
έχουν συνάφεια με τη δραστηριότητά τους 
και συναρτήσει της συμμόρφωσής τους με 
τις διατάξεις των άρθρων 30, 31 και 32.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Ένας πολύ περιορισμένος κατάλογος που δεν λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία της 
ευρωπαϊκής γεωργίας θα είναι πολύ αναποτελεσματικός. Το κράτος μέλος θα πρέπει να μπορεί 
να επιλέξει, από έναν κατάλογο ευρωπαϊκών μέτρων, εκείνα που ανταποκρίνονται περισσότερο 
στους στόχους του. Στην αντίθετη περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος για ορισμένους γεωργούς και 
ορισμένες περιφέρειες να προσκρούσουν σε πολύ υψηλό κόστος εφαρμογής, με άμεση συνέπεια 
τη μη συμμετοχή πολλών γεωργών.

Τροπολογία 1388
James Nicholson, Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 
και 4 και της αρχής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 7 και ενδεχόμενων 
μειώσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR], τα κράτη μέλη χορηγούν την 
ενίσχυση του παρόντος κεφαλαίου σε 
γεωργούς οι οποίοι τηρούν όσες από τις 
τρεις πρακτικές της παραγράφου 1 έχουν 
συνάφεια με τη δραστηριότητά τους και 
συναρτήσει της συμμόρφωσής τους με τις 
διατάξεις των άρθρων 30, 31 και 32.

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 
και 4 και της αρχής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 7 και ενδεχόμενων 
μειώσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR], τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο την ενίσχυση του παρόντος 
κεφαλαίου σε γεωργούς οι οποίοι τηρούν 
όσες από τις τρεις πρακτικές της 
παραγράφου 1 έχουν συνάφεια με τη 
δραστηριότητά τους και συναρτήσει της 
συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις των 
άρθρων 30, 31 και 32.

Or. en

Τροπολογία 1389
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 
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και 4 και της αρχής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 7 και ενδεχόμενων 
μειώσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR], τα κράτη μέλη χορηγούν την 
ενίσχυση του παρόντος κεφαλαίου σε 
γεωργούς οι οποίοι τηρούν όσες από τις 
τρεις πρακτικές της παραγράφου 1 έχουν 
συνάφεια με τη δραστηριότητά τους και 
συναρτήσει της συμμόρφωσής τους με τις 
διατάξεις των άρθρων 30, 31 και 32.

και 4 και της αρχής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 7 και ενδεχόμενων 
μειώσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR], τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο την ενίσχυση του παρόντος 
κεφαλαίου σε γεωργούς οι οποίοι τηρούν 
όσες από τις τρεις πρακτικές της 
παραγράφου 1 έχουν συνάφεια με τη 
δραστηριότητά τους και συναρτήσει της 
συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις των 
άρθρων 30, 31 και 32.

Or. en

Τροπολογία 1390
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 
και 4 και της αρχής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 7 και ενδεχόμενων 
μειώσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR], τα κράτη μέλη χορηγούν την 
ενίσχυση του παρόντος κεφαλαίου σε 
γεωργούς οι οποίοι τηρούν όσες από τις 
τρεις πρακτικές της παραγράφου 1 έχουν 
συνάφεια με τη δραστηριότητά τους και 
συναρτήσει της συμμόρφωσής τους με τις 
διατάξεις των άρθρων 30, 31 και 32.

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 
και 4 και της αρχής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 7 και ενδεχόμενων 
μειώσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR], τα κράτη μέλη χορηγούν την 
πρόσθετη ενίσχυση του παρόντος 
κεφαλαίου σε γεωργούς οι οποίοι τηρούν 
όσες από τις τρεις πρακτικές της 
παραγράφου 1 έχουν συνάφεια με τη 
δραστηριότητά τους και συναρτήσει της 
συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις των 
άρθρων 30, 31 και 32.

Or. en

Τροπολογία 1391
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 
και 4 και της αρχής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 7 και ενδεχόμενων 
μειώσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR], τα κράτη μέλη χορηγούν την 
ενίσχυση του παρόντος κεφαλαίου σε 
γεωργούς οι οποίοι τηρούν όσες από τις 
τρεις πρακτικές της παραγράφου 1 έχουν 
συνάφεια με τη δραστηριότητά τους και 
συναρτήσει της συμμόρφωσής τους με τις 
διατάξεις των άρθρων 30, 31 και 32.

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 
και 4 και της αρχής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 7 και ενδεχόμενων 
μειώσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR], τα κράτη μέλη χορηγούν την 
πρόσθετη ενίσχυση του παρόντος 
κεφαλαίου σε γεωργούς οι οποίοι τηρούν 
όσες από τις τρεις πρακτικές της 
παραγράφου 1 έχουν συνάφεια με τη 
δραστηριότητά τους και συναρτήσει της 
συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις των 
άρθρων 30, 31 και 32.

Or. en

Τροπολογία 1392
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 
και 4 και της αρχής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 7 και ενδεχόμενων 
μειώσεων και κυρώσεων που 
επιβάλλονται δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […] [HZR], τα κράτη μέλη 
χορηγούν την ενίσχυση του παρόντος 
κεφαλαίου σε γεωργούς οι οποίοι τηρούν 
όσες από τις τρεις πρακτικές της 
παραγράφου 1 έχουν συνάφεια με τη 
δραστηριότητά τους και συναρτήσει της 
συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις των 
άρθρων 30, 31 και 32.

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 
και 4 και της αρχής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 7, τα κράτη μέλη 
χορηγούν την ενίσχυση του παρόντος 
κεφαλαίου σε γεωργούς οι οποίοι τηρούν 
όσες πρακτικές της παραγράφου 1 
μπορούν να εφαρμοστούν στις 
εκμεταλλεύσεις τους και συναρτήσει της 
συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις των 
άρθρων 30, 31, 32 και 32α.
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Or. es

Τροπολογία 1393
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 
και 4 και της αρχής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 7 και ενδεχόμενων 
μειώσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR], τα κράτη μέλη χορηγούν την 
ενίσχυση του παρόντος κεφαλαίου σε 
γεωργούς οι οποίοι τηρούν όσες από τις 
τρεις πρακτικές της παραγράφου 1 έχουν 
συνάφεια με τη δραστηριότητά τους και 
συναρτήσει της συμμόρφωσής τους με τις 
διατάξεις των άρθρων 30, 31 και 32.

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 
και 4 και της αρχής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 7 και ενδεχόμενων 
μειώσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR], τα κράτη μέλη χορηγούν την 
ενίσχυση του παρόντος κεφαλαίου σε 
γεωργούς οι οποίοι τηρούν όσες πρακτικές 
της παραγράφου 1 έχουν συνάφεια με τη 
δραστηριότητά τους και συναρτήσει της 
συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις των 
άρθρων 30, 31 και 32.

Or. es

Τροπολογία 1394
James Nicholson, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 
και 4 και της αρχής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 7 και ενδεχόμενων 
μειώσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR], τα κράτη μέλη χορηγούν την 
ενίσχυση του παρόντος κεφαλαίου σε 
γεωργούς οι οποίοι τηρούν όσες από τις 
τρεις πρακτικές της παραγράφου 1 έχουν 

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 
και 4 και της αρχής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 7 και ενδεχόμενων 
μειώσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR], τα κράτη μέλη χορηγούν την 
ενίσχυση του παρόντος κεφαλαίου σε 
γεωργούς οι οποίοι τηρούν όσες από τις 
πρακτικές της παραγράφου 1 έχουν 
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συνάφεια με τη δραστηριότητά τους και 
συναρτήσει της συμμόρφωσής τους με τις 
διατάξεις των άρθρων 30, 31 και 32.

συνάφεια με τη δραστηριότητά τους και 
συναρτήσει της συμμόρφωσής τους με τις 
διατάξεις των άρθρων 30, 31 και 32.

Or. en

Τροπολογία 1395
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 
και 4 και της αρχής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 7 και ενδεχόμενων 
μειώσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR], τα κράτη μέλη χορηγούν την 
ενίσχυση του παρόντος κεφαλαίου σε 
γεωργούς οι οποίοι τηρούν όσες από τις 
τρεις πρακτικές της παραγράφου 1 έχουν 
συνάφεια με τη δραστηριότητά τους και 
συναρτήσει της συμμόρφωσής τους με τις 
διατάξεις των άρθρων 30, 31 και 32.

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 
και 4 και της αρχής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 7 και ενδεχόμενων 
μειώσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR], τα κράτη μέλη χορηγούν την 
ενίσχυση του παρόντος κεφαλαίου σε 
γεωργούς οι οποίοι τηρούν όσες από τις 
τρεις πρακτικές της παραγράφου 1 έχουν 
συνάφεια με τη βελτίωση των πρακτικών 
καλλιέργειας και περιβαλλοντικής 
διαχείρισής τους σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, και συναρτήσει της 
συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις των 
άρθρων 30, 31 και 32.

Or. en

Τροπολογία 1396
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 
και 4 και της αρχής της δημοσιονομικής 

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 
και 4 και της αρχής της δημοσιονομικής 
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πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 7 και ενδεχόμενων 
μειώσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR], τα κράτη μέλη χορηγούν την 
ενίσχυση του παρόντος κεφαλαίου σε 
γεωργούς οι οποίοι τηρούν όσες από τις 
τρεις πρακτικές της παραγράφου 1 έχουν 
συνάφεια με τη δραστηριότητά τους και 
συναρτήσει της συμμόρφωσής τους με τις 
διατάξεις των άρθρων 30, 31 και 32.

πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 7 και ενδεχόμενων 
μειώσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR], τα κράτη μέλη χορηγούν την 
ενίσχυση του παρόντος κεφαλαίου σε 
γεωργούς οι οποίοι τηρούν όσες από τις 
τρεις πρακτικές της παραγράφου 1 έχουν 
συνάφεια με τη δραστηριότητά τους, 
συμμορφώνονται προς τις πρόσθετες 
δεσμεύσεις καλής περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και συναρτήσει της 
συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις των 
άρθρων 30, 31 και 32.

Or. es

Τροπολογία 1397
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 
και 4 και της αρχής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 7 και ενδεχόμενων 
μειώσεων και κυρώσεων που 
επιβάλλονται δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […] [HZR], τα κράτη μέλη 
χορηγούν την ενίσχυση του παρόντος 
κεφαλαίου σε γεωργούς οι οποίοι τηρούν 
όσες από τις τρεις πρακτικές της 
παραγράφου 1 έχουν συνάφεια με τη 
δραστηριότητά τους και συναρτήσει της 
συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις των 
άρθρων 30, 31 και 32.

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 
και 4 και της αρχής της δημοσιονομικής
πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 7, τα κράτη μέλη 
χορηγούν την ενίσχυση του παρόντος 
κεφαλαίου σε γεωργούς οι οποίοι τηρούν 
τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 που
έχουν συνάφεια με τη δραστηριότητά τους 
και συναρτήσει της συμμόρφωσής τους με 
τις διατάξεις των άρθρων 29, 30, 31 και 32.

Or. en

Τροπολογία 1398
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 
και 4 και της αρχής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 7 και ενδεχόμενων 
μειώσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR], τα κράτη μέλη χορηγούν την 
ενίσχυση του παρόντος κεφαλαίου σε 
γεωργούς οι οποίοι τηρούν όσες από τις 
τρεις πρακτικές της παραγράφου 1 έχουν 
συνάφεια με τη δραστηριότητά τους και 
συναρτήσει της συμμόρφωσής τους με τις 
διατάξεις των άρθρων 30, 31 και 32.

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 
και 4 και της αρχής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 7 και ενδεχόμενων 
μειώσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR], τα κράτη μέλη χορηγούν την 
ενίσχυση του παρόντος κεφαλαίου σε 
γεωργούς οι οποίοι τηρούν όσες από τις 
τρεις πρακτικές της παραγράφου 1 έχουν 
συνάφεια με τη δραστηριότητά τους και 
συναρτήσει της συμμόρφωσής τους με τις 
διατάξεις των άρθρων 30, 31, 32, 32α, 32β 
και/ή 32γ.

Or. en

Τροπολογία 1399
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 
και 4 και της αρχής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 7 και ενδεχόμενων 
μειώσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR], τα κράτη μέλη χορηγούν την 
ενίσχυση του παρόντος κεφαλαίου σε 
γεωργούς οι οποίοι τηρούν όσες από τις 
τρεις πρακτικές της παραγράφου 1 έχουν 
συνάφεια με τη δραστηριότητά τους και 
συναρτήσει της συμμόρφωσής τους με τις 
διατάξεις των άρθρων 30, 31 και 32.

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 
και 4 και της αρχής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 7 και ενδεχόμενων 
μειώσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR], τα κράτη μέλη χορηγούν την 
ενίσχυση του παρόντος κεφαλαίου σε 
γεωργούς οι οποίοι τηρούν όσες πρακτικές 
της παραγράφου 1 έχουν συνάφεια με τη 
δραστηριότητά τους και συναρτήσει της 
συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις των 
άρθρων 30, 31 και 32. Οι μειώσεις και 
κυρώσεις που επιβάλλονται σε σχέση με 
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την ενίσχυση αυτήν δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR] δεν
πρέπει, σε καμία περίπτωση, να 
υπερβαίνουν το ποσό της ίδιας της 
ενίσχυσης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προστίθεται μια δεύτερη παράγραφος για να εξασφαλιστεί ότι οι πιθανές μειώσεις και κυρώσεις 
λόγω μη συμμόρφωσης με τις πρακτικές που συνδέονται με την ενίσχυση θα εφαρμόζονται μόνο 
για αυτό το στοιχείο στήριξης, κατά τρόπο ανεξάρτητο από άλλα στοιχεία στήριξης, ώστε να μη 
θίγεται το ποσό της βασικής ενίσχυσης.

Τροπολογία 1400
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 a. Οι μειώσεις και κυρώσεις που 
επιβάλλονται σε σχέση με την ενίσχυση 
αυτήν δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] [HZR] δεν πρέπει, σε καμία 
περίπτωση, να υπερβαίνουν το ποσό της 
ίδιας της ενίσχυσης.

Or. es

Τροπολογία 1401
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Οι μειώσεις και κυρώσεις που 
επιβάλλονται σε σχέση με την ενίσχυση 
αυτήν δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] [HZR] δεν πρέπει, σε καμία 
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περίπτωση, να υπερβαίνουν το ποσό της 
ίδιας της ενίσχυσης.

Or. es

Τροπολογία 1402
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Κατά τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού, οι γεωργοί 
υποχρεούνται να εφαρμόσουν μία μόνο 
από τις τρεις ευνοϊκές για το κλίμα και το 
περιβάλλον γεωργικές πρακτικές που 
ορίζει το παρόν κεφάλαιο.

Or. fr

Τροπολογία 1403
Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 a. Κάθε πιθανή κύρωση που 
επιβάλλεται σε περίπτωση μη τήρησης 
των άρθρων 30, 31 και 32 μπορεί να 
υπερβεί την ενίσχυση που αναφέρεται στο 
παρόν κεφάλαιο. Οποιαδήποτε μείωση ή 
κύρωση που επιβάλλεται σε τέτοιες 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης παραμένει 
στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες από 
τις οποίες προήλθε.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ενίσχυση οικολογικού προσανατολισμού πρέπει να συνδέεται αυστηρά με τη βασική ενίσχυση, 
καθώς είναι σημαντικό όλοι οι γεωργοί που λαμβάνουν κονδύλια της ΕΕ να τηρούν ορισμένα 
ελάχιστα περιβαλλοντικά πρότυπα, παρέχοντας περιβαλλοντικά δημόσια αγαθά σε ολόκληρη 
την ΕΕ.

Τροπολογία 1404
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι γεωργοί των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή 
μερικά σε περιοχές που καλύπτονται από 
τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ ή 2009/147/ΕΚ 
δικαιούνται την ενίσχυση που 
προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο υπό την 
προϋπόθεση ότι τηρούν τις πρακτικές που 
προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο στον 
βαθμό που οι πρακτικές αυτές στην 
οικεία εκμετάλλευση συνάδουν με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1405
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι γεωργοί των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
σε περιοχές που καλύπτονται από τις 
οδηγίες 92/43/ΕΟΚ ή 2009/147/ΕΚ 
δικαιούνται την ενίσχυση που προβλέπεται 
στο παρόν κεφάλαιο υπό την προϋπόθεση 

3. Οι γεωργοί των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
σε περιοχές που καλύπτονται από τις 
οδηγίες 92/43/ΕΟΚ ή 2009/147/ΕΚ, 
καθώς και οι γεωργοί που εισπράττουν 
μια αγροπεριβαλλοντική και κλιματική 



AM\909517EL.doc 81/188 PE494.483v01-00

EL

ότι τηρούν τις πρακτικές που 
προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο στον 
βαθμό που οι πρακτικές αυτές στην 
οικεία εκμετάλλευση συνάδουν με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών.

ενίσχυση δυνάμει του άρθρου 29 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] [RDR]
δικαιούνται άμεσα την ενίσχυση που 
προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο για την 
επιλέξιμη έκταση που υπόκειται σε αυτές 
τις προϋποθέσεις.

Or. es

Τροπολογία 1406
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι γεωργοί των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
σε περιοχές που καλύπτονται από τις 
οδηγίες 92/43/ΕΟΚ ή 2009/147/ΕΚ 
δικαιούνται την ενίσχυση που προβλέπεται 
στο παρόν κεφάλαιο υπό την προϋπόθεση 
ότι τηρούν τις πρακτικές που 
προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο στον 
βαθμό που οι πρακτικές αυτές στην 
οικεία εκμετάλλευση συνάδουν με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών.

3. Οι γεωργοί των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
σε περιοχές που καλύπτονται από τις 
οδηγίες 92/43/ΕΟΚ ή 2009/147/ΕΚ, 
καθώς και οι γεωργοί που εισπράττουν 
μια αγροπεριβαλλοντική και κλιματική 
ενίσχυση δυνάμει του άρθρου 29 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] [RDR]
δικαιούνται άμεσα την ενίσχυση που 
προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο για την 
επιλέξιμη έκταση που υπόκειται σε αυτές 
τις προϋποθέσεις.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε περιοχές Natura 2000 υπόκεινται σε αυστηρούς 
περιορισμούς όσον αφορά τις παραγωγικές δραστηριότητες, πράγμα που σε πολλές περιπτώσεις 
σημαίνει πρόσθετες δαπάνες και/ή διαφεύγοντα κέρδη. Όσον αφορά τους αγρότες που 
αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν μέτρα αγροπεριβαλλοντικού και κλιματικού χαρακτήρα, αυτοί 
πρέπει να να εκπληρώσουν κάποιες υποχρεώσεις για τη διάθεση περιβαλλοντικών δημόσιων 
αγαθών, με επίπεδα απαιτήσεων υψηλότερα της πολλαπλής συμμόρφωσης.

Τροπολογία 1407
Izaskun Bilbao Barandica
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι γεωργοί των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
σε περιοχές που καλύπτονται από τις 
οδηγίες 92/43/ΕΟΚ ή 2009/147/ΕΚ 
δικαιούνται την ενίσχυση που προβλέπεται 
στο παρόν κεφάλαιο υπό την προϋπόθεση 
ότι τηρούν τις πρακτικές που 
προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο στον 
βαθμό που οι πρακτικές αυτές στην 
οικεία εκμετάλλευση συνάδουν με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών.

3. Οι γεωργοί των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
σε περιοχές που καλύπτονται από τις 
οδηγίες 92/43/ΕΟΚ ή 2009/147/ΕΚ, 
καθώς και οι γεωργοί που εισπράττουν 
μια αγροπεριβαλλοντική και κλιματική 
ενίσχυση δυνάμει του άρθρου 29 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] [RDR]
δικαιούνται άμεσα την ενίσχυση που 
προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο για την 
επιλέξιμη έκταση που υπόκειται σε αυτές 
τις προϋποθέσεις.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή προς το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο οι εκμεταλλεύσεις η δραστηριότητα των 
οποίων υπόκειται σε περιβαλλοντικούς περιορισμούς πρέπει να επωφελούνται αυτομάτως από 
την πράσινη ενίσχυση.

Τροπολογία 1408
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι γεωργοί των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
σε περιοχές που καλύπτονται από τις 
οδηγίες 92/43/ΕΟΚ ή 2009/147/ΕΚ 
δικαιούνται την ενίσχυση που προβλέπεται 
στο παρόν κεφάλαιο υπό την προϋπόθεση 
ότι τηρούν τις πρακτικές που 
προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο στον 
βαθμό που οι πρακτικές αυτές στην 
οικεία εκμετάλλευση συνάδουν με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών.

3. Οι γεωργοί των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
σε περιοχές που καλύπτονται από τις 
οδηγίες 92/43/ΕΟΚ ή 2009/147/ΕΚ ή σε 
προστατευόμενες περιοχές που 
καλύπτονται από την οδηγία 2000/60 ή σε 
προστατευόμενες περιοχές που 
καλύπτονται από την εθνική νομοθεσία 
για την προστασία του περιβάλλοντος 
δικαιούνται την ενίσχυση που προβλέπεται 
στο παρόν κεφάλαιο.
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Or. en

Τροπολογία 1409
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι γεωργοί των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
σε περιοχές που καλύπτονται από τις 
οδηγίες 92/43/ΕΟΚ ή 2009/147/ΕΚ 
δικαιούνται την ενίσχυση που προβλέπεται 
στο παρόν κεφάλαιο υπό την προϋπόθεση 
ότι τηρούν τις πρακτικές που 
προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο στον 
βαθμό που οι πρακτικές αυτές στην 
οικεία εκμετάλλευση συνάδουν με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών.

3. Οι γεωργοί των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
σε περιοχές που καλύπτονται από τις 
οδηγίες 92/43/ΕΟΚ ή 2009/147/ΕΚ 
δικαιούνται την ενίσχυση που προβλέπεται 
στο παρόν κεφάλαιο σε συνάρτηση με την 
επιφάνεια της οικείας εκμετάλλευσης που 
καλύπτεται από τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ ή 
2009/147/ΕΚ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι τομείς που καλύπτουν οι οδηγίες 92/43/ΕΟΚ ή 2009/147/ΕΚ προϋποθέτουν τη χρήση 
πρακτικών ευνοϊκών για το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα. Συμπεριλαμβανομένου του 
«Natura 2000» στο πλαίσιο της οικολογικής προσέγγισης που αποτελεί σαφή απόδειξη της 
δέσμευσης που έχει αναλάβει η ΚΓπ για τη διατήρηση των ενδιαιτημάτων των διαφόρων ειδών 
στην ΕΕ.

Τροπολογία 1410
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι γεωργοί των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
σε περιοχές που καλύπτονται από τις 
οδηγίες 92/43/ΕΟΚ ή 2009/147/ΕΚ 

3. Οι γεωργοί των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
σε περιοχές που καλύπτονται από τις 
οδηγίες 92/43/ΕΟΚ ή 2009/147/ΕΚ 
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δικαιούνται την ενίσχυση που προβλέπεται 
στο παρόν κεφάλαιο υπό την προϋπόθεση 
ότι τηρούν τις πρακτικές που 
προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο στον 
βαθμό που οι πρακτικές αυτές στην 
οικεία εκμετάλλευση συνάδουν με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών.

δικαιούνται την ενίσχυση που προβλέπεται 
στο παρόν κεφάλαιο.

Or. en

Τροπολογία 1411
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Η Επιτροπή εγκρίνει τις προτάσεις 
των κρατών μελών και των περιφερειών 
που αναφέρονται στην προηγούμενη 
παράγραφο σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 56.

Or. es

Τροπολογία 1412
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Οι γεωργοί των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις ευρίσκονται πλήρως ή εν 
μέρει σε ζώνες καλυπτόμενες από το 
Δίκτυο Natura 2000 και σε 
προστατευόμενες ζώνες διατήρησης του 
φυσικού περιβάλλοντος έχουν, εκ του 
γεγονότος αυτού, δικαίωμα στις 
προβλεπόμενες από το παρόν κεφάλαιο 
ενισχύσεις.
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Or. pt

Τροπολογία 1413
Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Οι γεωργοί που εντάσσουν την 
εκμετάλλευσή τους σε μια εθνική διάταξη 
περιβαλλοντικής εστίασης, δικαιούνται 
την ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο, με την επιφύλαξη της ειδικής 
έγκρισης που χορηγεί η Επιτροπή. 

Or. fr

Τροπολογία 1414
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί που συμμορφώνονται με τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο.

Οι γεωργοί δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο όταν πληρούν ένα από τα 
παρακάτω κριτήρια «εξ ορισμού 
περιβαλλοντικού προσανατολισμού»:

– γεωργοί που συμμετέχουν σε 
γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα 
σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [...] [RDR]· ή
– γεωργοί βιολογικών καλλιεργειών, 
σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [...] [RDR]· ή
– γεωργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις 
έχουν πιστοποιηθεί βάσει εθνικών 
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συστημάτων περιβαλλοντικής 
πιστοποίησης που έχουν λάβει την 
έγκριση της Επιτροπής, καθώς διαθέτουν 
τουλάχιστον ισοδύναμο περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο με τα βασικά κριτήρια 
οικολογικού προσανατολισμού· ή
– γεωργοί των οποίων η επιλέξιμη 
γεωργική έκταση καλύπτεται κατά 
τουλάχιστον 70% με βοσκότοπους.

Or. en

Τροπολογία 1415
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί που συμμορφώνονται με τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο.

Οι γεωργοί δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο όταν εμπίπτουν στις ακόλουθες 
κατηγορίες:

– γεωργοί που συμμορφώνονται με τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία, ή

– δικαιούχοι γεωργοπεριβαλλοντικών και 
κλιματικών ενισχύσεων που ορίστηκαν 
σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κανονισμού 
(ΕΕ) Αριθ. [...] [RDR].
– εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε 
περιοχές του δικτύου Natura 2000·
– εκμεταλλεύσεις στις οποίες κυριαρχούν 
βοσκότοποι και λιβάδια·
– γεωργοί που έχουν πιστοποιηθεί βάσει 
εθνικών ή περιφερειακών συστημάτων 
περιβαλλοντικής πιστοποίησης·
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– ειδικές εθνικές περιοχές (π.χ. καρστικές 
περιοχές, λιβάδια συνεχούς ελεγχόμενης 
άρδευσης/λιβάδια σε κοίτη πλημμυρών).

Or. en

Τροπολογία 1416
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί που συμμορφώνονται με τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο.

Οι γεωργοί δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο όταν πληρούν ένα από τα 
παρακάτω κριτήρια «εξ ορισμού 
περιβαλλοντικού προσανατολισμού»:

– γεωργοί που συμμετέχουν σε 
γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα 
σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [...] [RDR] ή ισοδύναμη εθνική 
νομοθεσία· ή
– γεωργοί που συμμετέχουν σε 
προγράμματα βιοποικιλότητας σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία· ή
– γεωργοί βιολογικών καλλιεργειών, 
σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [...] [RDR]· ή
– γεωργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις 
έχουν πιστοποιηθεί βάσει εθνικών 
συστημάτων περιβαλλοντικής 
πιστοποίησης που έχουν λάβει την 
έγκριση της Επιτροπής, καθώς διαθέτουν 
τουλάχιστον ισοδύναμο περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο με τα βασικά κριτήρια 
οικολογικού προσανατολισμού· ή
– γεωργοί των οποίων η επιλέξιμη 
γεωργική έκταση καλύπτεται κατά 
τουλάχιστον 70% με βοσκότοπους.
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Or. en

Τροπολογία 1417
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί που συμμορφώνονται με τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο.

Οι γεωργοί δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο όταν εμπίπτουν στις ακόλουθες 
κατηγορίες:

– γεωργοί που συμμορφώνονται με τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία, ή
– δικαιούχοι ορισμένων 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 
ενισχύσεων που ορίστηκαν σύμφωνα με 
το άρθρο 29 του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 
[...] [RDR], ή
– δικαιούχοι εθνικού ή περιφερειακού 
συστήματος πιστοποίησης με οικολογική 
αξία ή
– γεωργοί των οποίων η επιλέξιμη έκταση 
αποτελείται κατά τουλάχιστον 50% από 
μόνιμο βοσκότοπο.

Or. de

Τροπολογία 1418
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere



AM\909517EL.doc 89/188 PE494.483v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί που συμμορφώνονται με τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική
γεωργία δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο.

Οι γεωργοί δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο όταν εμπίπτουν στις ακόλουθες 
κατηγορίες:   - γεωργοί των οποίων η 
έκταση αποτελείται από δασική έκταση 
κατά ποσοστό τουλάχιστον 20%·

– γεωργοί των οποίων η επιλέξιμη 
γεωργική έκταση καλύπτεται κατά 
τουλάχιστον 50% με βοσκότοπους·
- γεωργοί που έχουν πιστοποιηθεί κατά 
100% για τη χρήση βιώσιμων γεωργικών 
μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης της 
ολοκληρωμένης καλλιέργειας.

Or. en

Τροπολογία 1419
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna
Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί που συμμορφώνονται με τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο.

Οι γεωργοί δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο όταν εμπίπτουν στις ακόλουθες 
κατηγορίες:

– η αρόσιμη γη της εκμετάλλευσης 
καλύπτει λιγότερα από 15 εκτάρια ή
– η έκταση των περιοχών του δικτύου 
Natura 2000 καλύπτει πάνω από 50% της 
γεωργικής γης της εκμετάλλευσης ή
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– οι εκτάσεις που εντάσσονται στο 
πλαίσιο γεωργοπεριβαλλοντικών και 
κλιματικών μέτρων σύμφωνα με το 
άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] 
[RDR] καλύπτουν πάνω από 50% της 
γεωργικής γης της εκμετάλλευσης
– γεωργοί που συμμορφώνονται με τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία.

Or. en

Τροπολογία 1420
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί που συμμορφώνονται με τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο.

Οι γεωργοί δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο όταν εμπίπτουν στις ακόλουθες 
κατηγορίες:

- γεωργοί που συμμορφώνονται με τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία, ή

- δικαιούχοι γεωργοπεριβαλλοντικών και 
κλιματικών ενισχύσεων που ορίστηκαν 
σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [...] [κανονισμός για την 
αγροτική ανάπτυξη], ή
- γεωργοί που έχουν καλλιέργειες 
ιδιαίτερα σημαντικές για το περιβάλλον ή 
το φυσικό τοπίο· 

Or. it



AM\909517EL.doc 91/188 PE494.483v01-00

EL

Τροπολογία 1421
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί που συμμορφώνονται με τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο.

Οι γεωργοί δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο όταν εμπίπτουν τουλάχιστον σε
μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

– γεωργοί που συμμορφώνονται με τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία.

– γεωργοί που συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται σε
ανεξάρτητα αναγνωρισμένα 
πιστοποιημένα εθνικά ή περιφερειακά 
συστήματα τα οποία αποφέρουν 
περιβαλλοντικά και κλιματικά οφέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη πιστοποιημένων συστημάτων στο πλαίσιο του «εξ ορισμού περιβαλλοντικού 
προσανατολισμού» θα παράσχει κίνητρα για την ανάπτυξη συστημάτων που θα συμβάλλουν 
στην ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.
Το γεγονός αυτό θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη μιας γεωργίας που θα είναι πιο βιώσιμη και 
πιο αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων.

Τροπολογία 1422
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί που συμμορφώνονται με τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο.

Οι γεωργοί δικαιούνται αυτομάτως την 
πρόσθετη ενίσχυση που προβλέπεται στο 
παρόν κεφάλαιο εφόσον ανήκουν σε μία 
από τις επόμενες κατηγορίες: – γεωργοί 
που συμμορφώνονται με τους όρους που 
ορίζονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 όσον 
αφορά τη βιολογική γεωργία, ή

– οι γεωργοί που εισπράττουν 
αγροπεριβαλλοντικές και κλιματικές 
ενισχύσεις δυνάμει του άρθρου 29 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] [RDR].
– γεωργοί με εκτάσεις μόνιμων 
βοσκοτόπων, μόνιμων καλλιεργειών, 
καλλιεργειών κάτω από το νερό ή 
καλλιεργειών οσπρίων, για την έκταση 
που αφιερώνεται στις δραστηριότητες 
αυτές
– γεωργοί με εκτάσεις εντός περιοχής 
Natura 2000.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναγνωριστεί η περιβαλλοντική αξία που ενέχουν ορισμένες καλλιέργειες ή 
καλλιεργητικά συστήματα που θα έπρεπε να βρίσκονται, εξ ορισμού, στο πλαίσιο της πράσινης 
ενίσχυσης, χωρίς να χρειάζεται η εφαρμογή πρόσθετων πρακτικών:οι μόνιμοι βοσκότοποι, που 
δεσμεύουν CO2, ενεργούν κατά της διάβρωσης και της απερήμωσης και διατηρούν το τοπίο· οι 
ορυζώνες έχουν μεγάλη σημασία για τη διατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας που σχετίζεται 
με τους υγροτόπους, κ.λπ. κ.λπ.

Τροπολογία 1423
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί που συμμορφώνονται με τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 

Οι γεωργοί δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 



AM\909517EL.doc 93/188 PE494.483v01-00

EL

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο.

κεφάλαιο όταν εμπίπτουν στις ακόλουθες 
κατηγορίες: 
- γεωργοί που συμμορφώνονται με τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία, ή

- δικαιούχοι γεωργοπεριβαλλοντικών και 
κλιματικών ενισχύσεων που ορίστηκαν 
σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 
και/ή με το άρθρο 29 του κανονισμού 
[ΕΕ] [κανονισμός για την αγροτική 
ανάπτυξη], ή
- δικαιούχοι ενισχύσεων για τις 
παρεμβάσεις/δράσεις που αναφέρονται 
στις περιβαλλοντικές κατευθύνσεις που 
εφαρμόζονται σε επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο της ενιαίας 
ΚΟΑ.
Το πρώτο εδάφιο αφορά μόνο τις μονάδες 
μιας εκμετάλλευσης που 
χρησιμοποιούνται για βιολογική 
παραγωγή σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ή 
καλύπτονται από γεωργοπεριβαλλοντικά 
και κλιματικά μέτρα σύμφωνα με το 
άρθρο 39 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και/ή με το άρθρο 
29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[κανονισμός για την αγροτική ανάπτυξη] 
ή που καλύπτονται από τις 
παρεμβάσεις/δράσεις που αναφέρονται 
στις περιβαλλοντικές κατευθύνσεις που 
εφαρμόζονται σε επιχειρησιακά 
προγράμματα τα οποία υποστηρίζονται 
στο πλαίσιο της ενιαίας ΚΟΑ.

Or. it

Τροπολογία 1424
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί που συμμορφώνονται με τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο.

Οι γεωργοί δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο όταν εμπίπτουν στις ακόλουθες 
κατηγορίες: 
- γεωργοί που συμμορφώνονται με τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία, ή

- δικαιούχοι γεωργο-κλιματο-
περιβαλλοντικών ενισχύσεων που 
ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 39 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 και/ή με το άρθρο 29 του 
κανονισμού [ΕΕ] [κανονισμός για την 
αγροτική ανάπτυξη]·
- γεωργοί που συμμορφώνονται προς τις 
περιβαλλοντικές κατευθύνσεις που 
εφαρμόζονται στα επιχειρησιακά 
προγράμματα που υποστηρίζονται στο 
πλαίσιο της ενιαίας ΚΟΑ ή 
συμμορφώνονται με 
γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα που 
έχουν εγκριθεί σε εθνικό επίπεδο. 

Or. it

Τροπολογία 1425
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί που συμμορφώνονται με τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 

Οι γεωργοί δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο όταν εμπίπτουν στις ακόλουθες 
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γεωργία δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο.

κατηγορίες: 
- γεωργοί που συμμορφώνονται με τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία, ή

- δικαιούχοι γεωργο-κλιματο-
περιβαλλοντικών ενισχύσεων που 
ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 39 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 και/ή με το άρθρο 29 του 
κανονισμού [ΕΕ] [κανονισμός για την 
αγροτική ανάπτυξη].

Or. it

Τροπολογία 1426
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί που συμμορφώνονται με τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο.

Οι γεωργοί δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο όταν εμπίπτουν στις ακόλουθες 
κατηγορίες:
– γεωργοί που συμμορφώνονται με τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία·
– δικαιούχοι γεωργοπεριβαλλοντικών και 
κλιματικών ενισχύσεων που ορίστηκαν 
σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κανονισμού 
(ΕΕ) Αριθ. [...] [RDR]·
– γεωργοί των οποίων οι εκτάσεις 
περιλαμβάνουν μόνιμες καλλιέργειες· ή
– γεωργοί των οποίων η εκμετάλλευση 
αποτελείται κατά τουλάχιστον 75% από 
μόνιμους βοσκότοπους ή εκτάσεις σε 
περιοχές που καλύπτονται από την 
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οδηγία 92/43/ΕΟΚ ή την οδηγία 
2009/147/ΕΚ.

Or. bg

Τροπολογία 1427
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί που συμμορφώνονται με τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο.

Οι γεωργοί που συμμορφώνονται με 
τουλάχιστον έναν από τους όρους που 
ορίζονται στα στοιχεία α-γ δικαιούνται 
αυτομάτως την ενίσχυση που προβλέπεται 
στο παρόν κεφάλαιο.

α) Όροι σύμφωνα με το άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία
β) Συμμετοχή σε πρόγραμμα 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 
μέτρων δυνάμει του άρθρου 39 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
1698/2005 ή του άρθρου 29 παράγραφος 
2 (κανονισμός KAA). Ο βαθμός κατά τον 
οποίο πρέπει να καλύπτεται η 
εκμετάλλευση από τα διαφορετικά 
μέτρα/δραστηριότητες ορίζεται στο 
πρόγραμμα.
γ) Συμμετοχή σε συστήματα 
πιστοποίησης τρίτων για τη γεωργία. Το 
σύστημα πιστοποίησης ορίζεται από το 
κράτος μέλος και κοινοποιείται στην 
Επιτροπή.

Or. en
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Τροπολογία 1428
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Riikka Manner, Petri Sarvamaa, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί που συμμορφώνονται με τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο.

Οι γεωργοί δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο όταν εμπίπτουν στις ακόλουθες 
κατηγορίες:

– γεωργοί που συμμορφώνονται με τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία, ή

- γεωργοί που συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις γεωργοπεριβαλλοντικών και 
κλιματικών προγραμμάτων που 
υπερβαίνουν τις απαιτήσεις οικολογικού 
προσανατολισμού

Or. en

Τροπολογία 1429
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί που συμμορφώνονται με τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο.

Οι γεωργοί που συμμορφώνονται με τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία και στο άρθρο 27 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1698/2005 όσον αφορά τις 
γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις 
δικαιούνται αυτομάτως, με την επιφύλαξη 
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τυχόν ενισχύσεων που χορηγούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1698/2005, την ενίσχυση που 
προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις γεωργοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων θα 
πρέπει να είναι επιλέξιμοι για την ενίσχυση οικολογικού προσανατολισμού

Τροπολογία 1430
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί που συμμορφώνονται με τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο.

Οι γεωργοί που συμμορφώνονται με τους 
απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία, καθώς και οι γεωργοί των 
οποίων η επιλέξιμη έκταση κατά 
τουλάχιστον 50% χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή χορτονομών ή αποτελείται από 
μόνιμο βοσκότοπο, δικαιούνται 
αυτομάτως την ενίσχυση που προβλέπεται 
στο παρόν κεφάλαιο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με τη διάταξη αυτή αναγνωρίζεται η ειδική αξία των βοσκότοπων όσον αφορά τους στόχους 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προστασίας του περιβάλλοντος.

Τροπολογία 1431
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί που συμμορφώνονται με τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο.

Οι γεωργοί που συμμορφώνονται με τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία ή τις γενικές αρχές 
ολοκληρωμένης καταπολέμησης των 
επιβλαβών οργανισμών που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 128/2009 δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο.

Or. en

Τροπολογία 1432
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί που συμμορφώνονται με τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο.

Οι γεωργοί που συμμορφώνονται με τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο. Η αναγνώριση αυτή 
εφαρμόζεται επίσης στους γεωργούς οι 
γεωργικές εκτάσεις των οποίων 
βρίσκονται σε ζώνες προστασίας του 
περιβάλλοντος αναγνωρισμένες από τα 
κράτη μέλη, σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο, καθώς και στις γεωργικές 
εκτάσεις που καλύπτονται από 
γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων ανάπτυξης 
της υπαίθρου.

Or. fr
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Τροπολογία 1433
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) Παραγωγή με βάση τους όρους που 
ορίζονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 όσον 
αφορά τη βιολογική γεωργία·

Or. de

Τροπολογία 1434
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί που συμμορφώνονται με άλλα 
γεωργοοικολογικά συστήματα στην 
εκμετάλλευσή τους τα οποία συμβάλλουν 
σημαντικά στη μείωση της χρήσης 
φυτοφαρμάκων, τη διατήρηση και 
ενίσχυση της γονιμότητας του εδάφους 
και τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής

Or. en

Τροπολογία 1435
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί των οποίων η επιλέξιμη 
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γεωργική έκταση καλύπτεται κατά 
τουλάχιστον 70% με βοσκότοπους ή οι 
γεωργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις 
έχουν πιστοποιηθεί βάσει εθνικών ή 
περιφερειακών συστημάτων 
πιστοποίησης δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο.

Or. en

Τροπολογία 1436
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο στις 
μονάδες μιας εκμετάλλευσης που 
πληρούν τις απαιτήσεις των στοιχείων α), 
β), γ) ή δ).

Or. de

Τροπολογία 1437
James Nicholson, Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί των οποίων οι επιλέξιμες 
εκτάσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 26 
παράγραφος 1 αποτελούνται κατά 
τουλάχιστον 75% από μόνιμους 
βοσκότοπους δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που αναφέρεται στο παρόν 
κεφάλαιο

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι εκμεταλλεύσεις που αποτελούνται κατά τουλάχιστον 75% από μόνιμους βοσκότοπους θα 
πρέπει να θεωρούνται «εξ ορισμού περιβαλλοντικού προσανατολισμού».  Πρόκειται κυρίως για 
εκμεταλλεύσεις με βοσκότοπους που παράγουν μικρές ποσότητες σιτηρών.  Η συμπερίληψη 
αυτών των εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο των απαιτήσεων οικολογικού προσανατολισμού θα 
ενθαρρύνει τη μονοκαλλιέργεια χορτονομής και θα προκαλέσει δυσανάλογο διοικητικό κόστος.

Τροπολογία 1438
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
τη χορήγηση της ενίσχυσης που 
αναφέρεται στο παρόν κεφάλαιο σε 
γεωργούς που ασκούν γεωργικές 
πρακτικές που είναι επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον όπως ορίζονται 
από το κράτος μέλος. Οι πρακτικές αυτές 
πρέπει να συνεπάγονται ισοδύναμη 
περιβαλλοντική και/ή κλιματική αξία ως 
προς τις πρακτικές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτόν θα επιτραπεί στα κράτη μέλη να χρηματοδοτούν απλουστευμένα συστήματα 
γεωργοπεριβαλλοντικού τύπου στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα ως εναλλακτική προς τα μέτρα 
οικολογικού προσανατολισμού

Τροπολογία 1439
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί με εκτάσεις μόνιμων 
βοσκοτόπων, μόνιμων καλλιεργειών, 
καλλιεργειών οσπρίων ή ρυζιού, 
δικαιούνται την πρόσθετη ενίσχυση που 
προβλέπεται στο παρόν άρθρο χωρίς να 
είναι αναγκαίο να συμμορφώνονται προς 
τις γεωργικές πρακτικές στις οποίες 
αναφέρεται η παράγραφος 1, για την 
έκταση που είναι αφιερωμένη στις 
δραστηριότητες αυτές.

Or. es

Αιτιολόγηση

Αναγνώριση της περιβαλλοντικής αξίας που ενέχουν ορισμένες καλλιέργειες.

Τροπολογία 1440
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναγνώριση αυτή εφαρμόζεται επίσης 
και στους γεωργούς των οποίων οι 
γεωργικές εκτάσεις ευρίσκονται σε 
ανεγνωρισμένες από τα κράτη μέλη ζώνες 
περιβαλλοντικής προστασίας και σε 
γεωργικές εκτάσεις που υπόκεινται σε 
υποχρεώσεις που αφορούν τα 
γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα στο πλαίσιο 
προγραμμάτων ανάπτυξης της υπαίθρου.

Or. pt

Τροπολογία 1441
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναγνώριση αυτή εφαρμόζεται επίσης 
στους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή 
μερικά σε περιοχές που καλύπτονται από 
τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ ή 2009/147/ΕΚ, 
καθώς και οι γεωργοί που εισπράττουν 
μια αγροπεριβαλλοντική και κλιματική 
ενίσχυση δυνάμει του άρθρου 29 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] [RDR]

Or. es

Αιτιολόγηση

Las explotaciones agrarias ubicadas en Natura 2000 están sometidas a limitaciones en su 
actividad productiva para su adecuada adaptación a los objetivos de especial conservación 
de estas zonas, y que en muchos casos implican costes adiciones y/o lucros cesantes. Por lo 
tanto, las superficies agrarias en las que se llevan a cabo prácticas de acuerdo con lo 
establecido en las Directivas de aves y hábitats deben ser beneficiarias de forma automática 
del pago verde, sin necesidad de realizar medidas adicionales.De igual manera, se considera 
que deben tener derecho al pago verde de forma automática los agricultores que se acogen a 
las medidas agroambientales y climáticas en virtud del Reglamento de Desarrollo Rural, 
teniendo en cuenta que ya deben realizar unos compromisos para la provisión de bienes 
públicos medioambientales con un nivel de exigencia superior a la condicionalidad.

Τροπολογία 1442
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αιτούντες για γεωργοπεριβαλλοντικά 
μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 29 της 
πρότασης κανονισμού COM(2011) 627/3 
σχετικά με την αγροτική ανάπτυξη·

Or. de
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Τροπολογία 1443
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δικαιούνται επίσης την ενίσχυση που 
προβλέπεται στο παρόν άρθρο οι 
εκμεταλλεύσεις που έχουν ενταχθεί σε 
συλλογικό σχέδιο διαχείρισης που 
αποδεικνύει ότι συμμορφώνεται συνολικά 
στις απαιτήσεις της παραγράφου 1.

Or. es

Αιτιολόγηση

Συνεκτικότητα με τις παρατηρήσεις που ενσωματώθηκαν ως τροπολογία στην αιτιολογική 
σκέψη 26 α.

Τροπολογία 1444
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε 
βουνοπλαγιές σύμφωνα με το άρθρο 18 
του κανονισμού (ΕΚ) 1257/1999·

Or. de

Τροπολογία 1445
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 δ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παραγωγή πραγματοποιείται με βάση 
τους κανόνες καλλιέργειας της 
ολοκληρωμένης παραγωγής.

Or. de

Τροπολογία 1446
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο στις 
μονάδες μιας εκμετάλλευσης που 
χρησιμοποιούνται για βιολογική παραγωγή 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο στις 
μονάδες μιας εκμετάλλευσης που:

– χρησιμοποιούνται για βιολογική 
παραγωγή σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, ή

– υπάγονται στις γεωργοπεριβαλλοντικές 
και κλιματικές ενισχύσεις που ορίστηκαν 
σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κανονισμού 
(ΕΕ) Αριθ. [...] [RDR], ή
– υπάγονται σε εθνικό ή περιφερειακό 
σύστημα πιστοποίησης με οικολογική 
αξία, ή
– των οποίων η επιλέξιμη έκταση 
αποτελείται κατά τουλάχιστον 50% από 
μόνιμο βοσκότοπο.

Or. de

Τροπολογία 1447
Carlo Fidanza
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο στις
μονάδες μιας εκμετάλλευσης που
χρησιμοποιούνται για βιολογική 
παραγωγή σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο στις
εκτάσεις μιας εκμετάλλευσης που
υπόκεινται στις παρεμβάσεις ή 
απαιτήσεις που προσδιορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό.

Or. it

Τροπολογία 1448
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο στις
μονάδες μιας εκμετάλλευσης που
χρησιμοποιούνται για βιολογική 
παραγωγή σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο στις
εκτάσεις μιας εκμετάλλευσης που
υπόκεινται στις παρεμβάσεις ή 
απαιτήσεις που προσδιορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό.

Or. it

Τροπολογία 1449
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο στις 
μονάδες μιας εκμετάλλευσης που
χρησιμοποιούνται για βιολογική παραγωγή 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο στις 
μονάδες μιας εκμετάλλευσης στις οποίες η 
αρόσιμη γη της εκμετάλλευσης καλύπτει 
λιγότερα από 15 εκτάρια ή η έκταση των 
περιοχών του δικτύου Natura 2000 
καλύπτει πάνω από 50% της γεωργικής 
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γης της εκμετάλλευσης ή οι οποίες 
χρησιμοποιούνται για βιολογική παραγωγή 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 834/2007 ή στις οποίες πάνω 
από 50% της γεωργικής γης καλύπτεται 
από γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά 
μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 29 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] [RDR].

Or. en

Τροπολογία 1450
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο στις 
μονάδες μιας εκμετάλλευσης που
χρησιμοποιούνται για βιολογική παραγωγή 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο στις 
μονάδες μιας εκμετάλλευσης που 
χρησιμοποιούνται για βιολογική παραγωγή 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 834/2007 ή καλύπτονται από 
γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά 
μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 29 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] [RDR], έχουν 
πιστοποιηθεί βάσει εθνικών ή 
περιφερειακών συστημάτων 
περιβαλλοντικής πιστοποίησης,· 
βρίσκονται σε περιοχές του δικτύου 
Natura 2000 ή σε ειδικές εθνικές 
περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 1451
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο στις 
μονάδες μιας εκμετάλλευσης που 
χρησιμοποιούνται για βιολογική παραγωγή 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο στις 
μονάδες μιας εκμετάλλευσης που 
χρησιμοποιούνται για βιολογική παραγωγή 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 834/2007 ή καλύπτονται από 
αγροπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα 
σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [...] [RDR] ή αντιστοιχούν σε 
εκτάσεις μόνιμων βοσκοτόπων, μόνιμων 
καλλιεργειών, καλλιεργειών κάτω από το 
νερό ή καλλιεργειών οσπρίων, ή 
βρίσκονται σε περιοχές Natura 2000..

Or. es

Τροπολογία 1452
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο στις 
μονάδες μιας εκμετάλλευσης που 
χρησιμοποιούνται για βιολογική παραγωγή 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο στις 
μονάδες μιας εκμετάλλευσης που 
χρησιμοποιούνται για βιολογική παραγωγή 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 834/2007 ή καλύπτονται από 
γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά 
μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 39 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1698/2005 και/ή με το άρθρο 29 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός για 
την αγροτική ανάπτυξη] ή που 
καλύπτονται από τις 
παρεμβάσεις/δράσεις που αναφέρονται 
στις περιβαλλοντικές κατευθύνσεις που 
εφαρμόζονται σε επιχειρησιακά 
προγράμματα τα οποία υποστηρίζονται 
στο πλαίσιο της ενιαίας ΚΟΑ.
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Or. it

Τροπολογία 1453
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο στις 
μονάδες μιας εκμετάλλευσης που 
χρησιμοποιούνται για βιολογική παραγωγή 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο στις 
μονάδες μιας εκμετάλλευσης που 
χρησιμοποιούνται για βιολογική παραγωγή 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 834/2007 ή καλύπτονται από 
γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά 
μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 39 
παράγραφος 2 του κανονισμού αριθ.
1698/2005 και/ή το άρθρο 29 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] [RDR].

Or. it

Τροπολογία 1454
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο στις 
μονάδες μιας εκμετάλλευσης που 
χρησιμοποιούνται για βιολογική παραγωγή 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο στις 
μονάδες μιας εκμετάλλευσης που 
χρησιμοποιούνται για βιολογική παραγωγή 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 834/2007 ή που 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του 
δεύτερου εδαφίου, εκτός εάν οι εκτάσεις 
που αφιερώνονται σε οικολογική 
παραγωγή ή παραγωγή που υπόκειται σε 
αυστηρότερες περιβαλλοντικές 
προϋποθέσεις αντιπροσωπεύουν 
υψηλότερο ποσοστό της εκμετάλλευσης 
(+50%), περίπτωση στην οποία η 
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ενίσχυση χορηγείται για το σύνολο της 
επιλέξιμης επιφάνειας της 
εκμετάλλευσης..

Or. es

Αιτιολόγηση

Las explotaciones agrarias ubicadas en Natura 2000 se encuentran sometidas a 
determinadas limitaciones en su actividad productiva para su adecuada adaptación a los 
objetivos de especial conservación de estas zonas, y que en muchos casos implican costes 
adiciones y/o lucros cesantes. Por lo tanto, las superficies agrarias en las que se llevan a 
cabo prácticas de acuerdo con lo establecido en las Directivas de aves y hábitats deben ser 
beneficiarias de forma automática del pago verde, sin necesidad de realizar medidas 
adicionales.De igual manera, se considera que deben tener derecho al pago verde de forma 
automática los agricultores que se acogen a las medidas agroambientales y climáticas en 
virtud del Reglamento de Desarrollo Rural, teniendo en cuenta que ya deben realizar unos 
compromisos para la provisión de bienes públicos medioambientales con un nivel de 
exigencia superior a la condicionalidad.

Τροπολογία 1455
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο στις 
μονάδες μιας εκμετάλλευσης που 
χρησιμοποιούνται για βιολογική παραγωγή 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο στις 
μονάδες μιας εκμετάλλευσης που 
χρησιμοποιούνται για βιολογική παραγωγή 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 834/2007 ή καλύπτονται από 
εθνικά ή περιφερειακά συστήματα 
πιστοποίησης τα οποία είναι επωφελή για 
το περιβάλλον και το κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 1456
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο στις 
μονάδες μιας εκμετάλλευσης που 
χρησιμοποιούνται για βιολογική παραγωγή 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Η παρέκκλιση σχετικά με τη βιολογική 
παραγωγή εφαρμόζεται μόνο στις μονάδες 
μιας εκμετάλλευσης που χρησιμοποιούνται 
για βιολογική παραγωγή σύμφωνα με το 
άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007.

Or. en

Τροπολογία 1457
Phil Prendergast

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 a. Οι γεωργοί που τηρούν τις 
δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει σύμφωνα 
με το άρθρο 39 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ή το 
άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. […] [RDR] ή των οποίων η 
εκμετάλλευση είναι πιστοποιημένη βάσει 
εθνικού ή περιφερειακού συστήματος 
περιβαλλοντικής πιστοποίησης θεωρείται 
ότι τηρούν μια ή περισσότερες από τις 
σχετικές γεωργικές πρακτικές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον 
οι δεσμεύσεις και τα συστήματα 
περιβαλλοντικής πιστοποίησης αυτά 
πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
a) καλύπτουν ολόκληρο το τμήμα της 
εκμετάλλευσης όπου εφαρμόζονται οι 
σχετικές πρακτικές που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1·
β) είναι του ιδίου είδους με τις πρακτικές 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1· και
γ) υπερβαίνουν τις πρακτικές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 ως προς 
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τα οφέλη για το κλίμα και το περιβάλλον.
Όσον αφορά τα συστήματα πιστοποίησης 
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, είναι 
αποτελεσματικά, αντικειμενικά και 
διαφανή.

Or. en

Τροπολογία 1458
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 a. Οι γεωργοί που τηρούν τις 
δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει σύμφωνα 
με το άρθρο 39 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ή το 
άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. […] [RDR] ή των οποίων η 
εκμετάλλευση είναι πιστοποιημένη βάσει 
εθνικού ή περιφερειακού συστήματος 
περιβαλλοντικής πιστοποίησης θεωρείται 
ότι τηρούν μια ή περισσότερες από τις 
σχετικές γεωργικές πρακτικές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον 
οι δεσμεύσεις και τα συστήματα 
περιβαλλοντικής πιστοποίησης αυτά 
πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
– καλύπτουν ολόκληρο το τμήμα της 
εκμετάλλευσης όπου εφαρμόζονται οι 
σχετικές πρακτικές που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1
– συνεπάγονται ίδιου είδους αντίκτυπο με 
τις πρακτικές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1
– υπερβαίνουν τις πρακτικές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 ως προς 
τα οφέλη για το κλίμα και το περιβάλλον
Όσον αφορά τα συστήματα πιστοποίησης 
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, είναι 
αποτελεσματικά, αμερόληπτα και 
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διαφανή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διασφάλιση των αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου των μέτρων οικολογικού προσανατολισμού 
και αποφυγή διακρίσεων μεταξύ των γεωργών κατά τον καθορισμό των μέτρων.

Τροπολογία 1459
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 a. Οι γεωργοί που εφαρμόζουν 
γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα σύμφωνα 
με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) No [...][RDR] ή των 
οποίων οι εκμεταλλεύσεις έχουν 
πιστοποιηθεί βάσει εθνικών ή 
περιφερειακών συστημάτων 
περιβαλλοντικής πιστοποίησης 
δικαιούνται αυτομάτως την ενίσχυση που 
προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο. Τα 
συστήματα περιβαλλοντικής 
πιστοποίησης θα πρέπει να είναι 
αποτελεσματικά, αμερόληπτα και 
διαφανή και να αποφέρουν ισοδύναμα ή 
πρόσθετα οφέλη στο κλίμα και το 
περιβάλλον σε περιφερειακό επίπεδο σε 
σύγκριση με τις πρακτικές που ορίζονται 
στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 1460
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 a. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν ότι οι γεωργοί δικαιούνται 
την ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο εάν πληρούν ένα ή περισσότερα 
από τα παρακάτω κριτήρια:
– 100 % πιστοποιημένη βιώσιμη γεωργία,
– εκμεταλλεύσεις που συμμετέχουν σε 
ειδικά γεωργοπεριβαλλοντικά 
προγράμματα με τουλάχιστον 50% της 
γεωργικής τους έκτασης,
– εκμεταλλεύσεις με τουλάχιστον 50% της 
γεωργικής τους έκτασης εντός ζωνών του 
δικτύου Natura 2000 με ειδικούς 
περιορισμούς όσον αφορά τη γεωργική 
χρήση ανάλογα με το αντικείμενο 
προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 1461
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 a. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν ότι οι γεωργοί δικαιούνται 
την ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο εάν πληρούν ένα ή περισσότερα 
από τα παρακάτω κριτήρια:
– 100 % πιστοποιημένη βιώσιμη γεωργία,
– εκμεταλλεύσεις που συμμετέχουν σε
ειδικά γεωργοπεριβαλλοντικά 
προγράμματα με τουλάχιστον 50% της 
γεωργικής τους έκτασης,
– εκμεταλλεύσεις με τουλάχιστον 50% της 
γεωργικής τους έκτασης εντός ζωνών του 
δικτύου Natura 2000 με ειδικούς 
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περιορισμούς όσον αφορά τη γεωργική 
χρήση ανάλογα με το αντικείμενο 
προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 1462
Σπύρος Δανέλλης, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Γεώργιος Παπαστάμκος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 a. Οι γεωργοί δικαιούνται αυτομάτως 
την ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο, όταν διατηρούν τα υφιστάμενα 
παραδοσιακά συστήματα χαμηλής 
έντασης για ελαιώνες, αμπελώνες ή 
οπωρώνες, στους οποίους τα δέντρα είναι 
τυπικά ή ημιτυπικά, σε χαμηλή 
πυκνότητα, δεν αρδεύονται, έχουν 
περιορισμένες απαιτήσεις χρήσης 
εισροών και επιτρέπουν την ανάπτυξη 
αυτοφυούς (μη σπαρμένης) 
υποβλάστησης μεταξύ του φθινοπώρου 
και της άνοιξης.

Or. en

Τροπολογία 1463
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 a. Οι γεωργοί δικαιούνται αυτομάτως 
την ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο όσον αφορά εκτάσεις που 
χρησιμοποιούνται για μόνιμες 
καλλιέργειες.
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Or. en

Τροπολογία 1464
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 a. Μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 93 της 
πρότασης της Επιτροπής για τη 
χρηματοδότηση, διαχείριση και 
παρακολούθηση της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής, οι γεωργοί που 
συμμορφώνονται με τις αρχές και τις 
διατάξεις που ορίζονται στο παράρτημα 
ΙΙΙ της οδηγίας 2009/128 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά την 
ολοκληρωμένη καταπολέμηση των 
επιβλαβών οργανισμών δικαιούνται την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 93 της πρότασης της Επιτροπής για τη χρηματοδότηση, διαχείριση και 
παρακολούθηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής προβλέπεται η ένταξη της ολοκληρωμένης 
καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης.
Ωστόσο, οι απαιτήσεις αυτές θα είναι εκτελεστές μόνο εφόσον η Επιτροπή τροποποιήσει το 
παράρτημα II του κανονισμού περί διαχείρισης εντός 12 μηνών από τη στιγμή που το τελευταίο 
κράτος μέλος κοινοποιήσει στην Επιτροπή την εφαρμογή της οδηγίας SUD, γεγονός το οποίο 
πρακτικά δεν είναι πιθανό να συμβεί πριν από το 2015 ή ακόμη και το 2016. Ένα προσωρινό 
οικονομικό κίνητρο για τους γεωργούς που συμμορφώνονται με τις διατάξεις SUD θα 
διευκόλυνε και θα επιτάχυνε τη μετάβαση προς μια πιο οικολογική γεωργία και θα παρείχε 
ώθηση στην καινοτομία στις γεωργικές πρακτικές.

Τροπολογία 1465
Elisabeth Köstinger
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 a. Οι γεωργοί που συμμετέχουν 
τουλάχιστον σε ένα 
γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο σε σχέση με 
την έκταση το οποίο αφορά ολόκληρη την 
εκμετάλλευση ή σε τουλάχιστον δύο ή 
περισσότερα γεωργοπεριβαλλοντικά 
μέτρα τα οποία καλύπτουν συγκρίσιμους 
στόχους όσον αφορά τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και την προστασία 
του περιβάλλοντος, δικαιούνται επίσης 
αυτομάτως την ενίσχυση του παρόντος 
κεφαλαίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ 
συμμορφώνονται με τους συνολικούς στόχους της ΚΓΠ και μπορούν να καλύπτουν τις 
απαιτήσεις σχετικά με τα μέτρα περιβαλλοντικού προσανατολισμού των άμεσων ενισχύσεων. Τα 
πιστοποιημένα γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα θα πρέπει να καλύπτουν τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 29 αυτομάτως, χωρίς να οδηγούν παράλληλα σε αύξηση της βάσης. Αποτελούν μια 
πολύπλευρη δέσμη μέτρων με διαφοροποίηση ανά εκμετάλλευση, η οποία υπερβαίνει τις 
βασικές απαιτήσεις των προϋποθέσεων των μέτρων οικολογικού προσανατολισμού.

Τροπολογία 1466
Seán Kelly, Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 a. Οι γεωργοί των οποίων η επιλέξιμη 
γεωργική έκταση καλύπτεται κατά 
τουλάχιστον 70% με βοσκότοπους ή οι 
γεωργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις 
έχουν πιστοποιηθεί βάσει εθνικών ή 
περιφερειακών συστημάτων 
πιστοποίησης δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
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κεφάλαιο.

Or. en

Τροπολογία 1467
Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Τα καθεστώτα ισοδυναμίας που 
ορίζουν τα άρθρα 3 α και 4 δεν 
συνεπάγονται σε καμία περίπτωση τη 
χορήγηση διπλής ενίσχυσης οιασδήποτε 
μορφής.

Or. fr

Τροπολογία 1468
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 a. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 55 για τον 
περαιτέρω καθορισμό των όρων 
εφαρμογής του εδαφίου 2 όσον αφορά τα 
συστήματα πιστοποίησης που 
αναφέρονται στο εδάφιο 1, με στόχο να 
διασφαλιστεί ότι αποφέρουν τουλάχιστον 
ισοδύναμα περιβαλλοντικά και κλιματικά 
οφέλη με τα μέτρα που καθορίζονται στα 
άρθρα 30, 31, 32, 32α, 32β και 32γ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η βασική αρχή για να προσδιορίζεται εάν ορισμένα συστήματα πιστοποίησης μπορεί να 
θεωρηθεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της οικολογικής συνιστώσας είναι η έννοια της 
ισοδυναμίας και όχι το είδος/ο τύπος των μέτρων.

Τροπολογία 1469
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η ενίσχυση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνει τη μορφή ετήσιας 
ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο που 
δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1, το ποσό της οποίας 
υπολογίζεται ετησίως με τη διαίρεση του 
ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή 
του άρθρου 33 παράγραφος 1 δια του 
συνολικού αριθμού επιλέξιμων εκταρίων 
που δηλώνονται στο κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 26.

Διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1470
Ivari Padar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η ενίσχυση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνει τη μορφή ετήσιας 
ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο που 
δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1, το ποσό της οποίας 
υπολογίζεται ετησίως με τη διαίρεση του 

διαγράφεται
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ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή 
του άρθρου 33 παράγραφος 1 δια του 
συνολικού αριθμού επιλέξιμων εκταρίων 
που δηλώνονται στο κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 26.

Or. en

Τροπολογία 1471
Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η ενίσχυση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνει τη μορφή ετήσιας 
ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο που 
δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1, το ποσό της οποίας 
υπολογίζεται ετησίως με τη διαίρεση του 
ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή 
του άρθρου 33 παράγραφος 1 δια του 
συνολικού αριθμού επιλέξιμων εκταρίων 
που δηλώνονται στο κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 26.

5. Η πρόσθετη ενίσχυση που προβλέπεται 
στην παράγραφο1 λαμβάνει τη μορφή μιας 
αναλογίας των άμεσων ενισχύσεων που 
λαμβάνει ετησίως η εκμετάλλευση, 
εξαιρουμένων των ενισχύσεων που 
προβλέπονται στα άρθρα 34, 36, 38 του 
παρόντος κανονισμού. Για τη 
χρηματοδότηση της πρόσθετης 
ενίσχυσης που ορίζει η παράγραφος 1, η 
προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο 
αναλογία ορίζεται στο 30%.

Or. fr

Τροπολογία 1472
Diane Dodds, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η ενίσχυση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνει τη μορφή ετήσιας 
ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο που 
δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1, το ποσό της οποίας 
υπολογίζεται ετησίως με τη διαίρεση του 

5. Η ενίσχυση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνει τη μορφή του 30% 
της βασικής ενίσχυσης, με την 
προϋπόθεση της συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις του τίτλου ΙΙΙ, κεφάλαιο 2 του 
παρόντος κανονισμού.



PE494.483v01-00 122/188 AM\909517EL.doc

EL

ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή 
του άρθρου 33 παράγραφος 1 δια του 
συνολικού αριθμού επιλέξιμων εκταρίων 
που δηλώνονται στο κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 26.

Or. en

Τροπολογία 1473
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Marian-
Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η ενίσχυση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνει τη μορφή ετήσιας 
ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο που 
δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1, το ποσό της οποίας 
υπολογίζεται ετησίως με τη διαίρεση του 
ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή 
του άρθρου 33 παράγραφος 1 δια του 
συνολικού αριθμού επιλέξιμων εκταρίων 
που δηλώνονται στο κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 26.

5. Η ενίσχυση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνει τη μορφή ετήσιας 
ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο που 
δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1, η οποία χορηγείται σε 
μεμονωμένους γεωργούς ως σταθερό 
ποσοστό πλέον της βασικής τους 
ενίσχυσης.

Or. en

Τροπολογία 1474
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η ενίσχυση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνει τη μορφή ετήσιας 
ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο που 
δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 

5. Η ενίσχυση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνει τη μορφή ετήσιας 
ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο που 
δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 
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παράγραφος 1, το ποσό της οποίας 
υπολογίζεται ετησίως με τη διαίρεση του 
ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή 
του άρθρου 33 παράγραφος 1 δια του 
συνολικού αριθμού επιλέξιμων εκταρίων 
που δηλώνονται στο κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 26.

παράγραφος 1, πληρωτέα προς κάθε
γεωργό ως σταθερό ποσοστό της βασικής 
ενίσχυσης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή μιας κατ'  αποκοπήν ενίσχυσης θα μπορούσε να προκαλέσει στρεβλώσεις όσον 
αφορά τις άμεσες ενισχύσεις σε επίπεδο κάθε μεμονωμένου γεωργού. Για να αποφευχθεί αυτή η 
επίδραση, προτείνεται η παρούσα τροπολογία ώστε η πράσινη ενίσχυση να υπολογίζεται σε 
ατομικό επίπεδο.

Τροπολογία 1475
Liam Aylward, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η ενίσχυση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνει τη μορφή ετήσιας 
ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο που 
δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1, το ποσό της οποίας 
υπολογίζεται ετησίως με τη διαίρεση του 
ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή 
του άρθρου 33 παράγραφος 1 δια του 
συνολικού αριθμού επιλέξιμων εκταρίων 
που δηλώνονται στο κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 26.

5. Η ενίσχυση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνει τη μορφή ετήσιας 
ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο που 
δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1, η οποία χορηγείται σε 
μεμονωμένους γεωργούς ως σταθερό 
ποσοστό πλέον της βασικής τους
ενίσχυσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χορήγηση του 30% του εθνικού ανώτατου ορίου βάσει ενιαίου συντελεστή οικολογικού 
προσανατολισμού θα οδηγήσει σε εκ των προτέρων και απότομη προσαρμογή του ποσοστού 
άμεσης ενίσχυσης στο επίπεδο της μεμονωμένης εκμετάλλευσης.
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Τροπολογία 1476
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η ενίσχυση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνει τη μορφή ετήσιας 
ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο που 
δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1, το ποσό της οποίας 
υπολογίζεται ετησίως με τη διαίρεση του 
ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή 
του άρθρου 33 παράγραφος 1 δια του 
συνολικού αριθμού επιλέξιμων εκταρίων 
που δηλώνονται στο κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 26.

5. Η ενίσχυση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνει τη μορφή ετήσιας 
ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο που 
δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1, η οποία χορηγείται σε 
μεμονωμένους γεωργούς ως σταθερό 
ποσοστό πλέον της βασικής τους 
ενίσχυσης.

Or. en

Τροπολογία 1477
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η ενίσχυση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνει τη μορφή ετήσιας 
ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο που 
δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1, το ποσό της οποίας 
υπολογίζεται ετησίως με τη διαίρεση του 
ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή 
του άρθρου 33 παράγραφος 1 δια του 
συνολικού αριθμού επιλέξιμων εκταρίων
που δηλώνονται στο κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 26.

5. Η ενίσχυση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνει τη μορφή ετήσιας 
ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο που 
δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1, η οποία χορηγείται σε 
μεμονωμένους γεωργούς ως σταθερό 
ποσοστό πλέον της βασικής τους 
ενίσχυσης.

Or. en
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Τροπολογία 1478
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η ενίσχυση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνει τη μορφή ετήσιας 
ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο που 
δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1, το ποσό της οποίας 
υπολογίζεται ετησίως με τη διαίρεση του 
ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή 
του άρθρου 33 παράγραφος 1 δια του 
συνολικού αριθμού επιλέξιμων εκταρίων 
που δηλώνονται στο κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 26.

5. Η ενίσχυση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνει τη μορφή ετήσιας 
ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο που 
δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1, σε γεωργούς που έχουν 
επιλέξει να συμμετάσχουν στο σύστημα 
ενισχύσεων για γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον, το ποσό της οποίας 
υπολογίζεται ετησίως με τη διαίρεση του 
ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή 
του άρθρου 33 παράγραφος 1 δια του 
συνολικού αριθμού επιλέξιμων εκταρίων 
που δηλώνονται στο κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 26.

Or. en

Τροπολογία 1479
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η ενίσχυση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνει τη μορφή ετήσιας 
ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο που 
δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1, το ποσό της οποίας 
υπολογίζεται ετησίως με τη διαίρεση του 
ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή 
του άρθρου 33 παράγραφος 1 δια του 
συνολικού αριθμού επιλέξιμων εκταρίων 
που δηλώνονται στο κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 26.

5. Η ενίσχυση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνει τη μορφή ετήσιας 
ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο που 
δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1, σε γεωργούς που έχουν 
επιλέξει να συμμετάσχουν στο σύστημα 
ενισχύσεων για γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον, το ποσό της οποίας 
υπολογίζεται ετησίως με τη διαίρεση του 
ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή 
του άρθρου 33 παράγραφος 1 δια του 
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συνολικού αριθμού επιλέξιμων εκταρίων 
που δηλώνονται στο κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 26.

Or. en

Τροπολογία 1480
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η ενίσχυση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνει τη μορφή ετήσιας 
ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο που 
δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1, το ποσό της οποίας 
υπολογίζεται ετησίως με τη διαίρεση του 
ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή 
του άρθρου 33 παράγραφος 1 δια του 
συνολικού αριθμού επιλέξιμων εκταρίων 
που δηλώνονται στο κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 26.

5. Η ενίσχυση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνει τη μορφή ετήσιας 
ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο που 
δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1, το ποσό της οποίας 
υπολογίζεται ετησίως με τη διαίρεση του 
ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή 
του άρθρου 33 παράγραφος 1 δια του 
συνολικού αριθμού εκταρίων για τα οποία 
μπορεί να χορηγηθεί η ενίσχυση που 
προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ, κεφάλαιο 2..

Or. fr

Τροπολογία 1481
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η ενίσχυση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνει τη μορφή ετήσιας 
ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο που 
δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1, το ποσό της οποίας 
υπολογίζεται ετησίως με τη διαίρεση του 
ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή 
του άρθρου 33 παράγραφος 1 δια του 

5. Η ενίσχυση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνει τη μορφή ετήσιας 
ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο που 
δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1, το ποσό της οποίας 
υπολογίζεται ετησίως με τη διαίρεση του 
ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή 
του άρθρου 33 δια του συνολικού αριθμού 
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συνολικού αριθμού επιλέξιμων εκταρίων 
που δηλώνονται στο κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 26.

επιλέξιμων εκταρίων που δηλώνονται στο 
κράτος μέλος ή την περιφέρεια, σύμφωνα 
με το άρθρο 26.

Or. es

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τον υπολογισμό του ύψους της ενίσχυσης πρέπει να προβλέπεται η περιφερειακή 
εφαρμογή του, με τη χρήση του περιφερειακού ανώτατου ορίου για το πράσινο στοιχείο που 
αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

Τροπολογία 1482
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η ενίσχυση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνει τη μορφή ετήσιας 
ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο που 
δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1, το ποσό της οποίας 
υπολογίζεται ετησίως με τη διαίρεση του 
ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή 
του άρθρου 33 παράγραφος 1 δια του 
συνολικού αριθμού επιλέξιμων εκταρίων 
που δηλώνονται στο κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 26.

5. Η ενίσχυση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνει τη μορφή ετήσιας 
ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο που 
δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1, το ποσό της οποίας 
υπολογίζεται ετησίως με τη διαίρεση του 
ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή 
του άρθρου 33 δια του συνολικού αριθμού 
επιλέξιμων εκταρίων που δηλώνονται στο 
κράτος μέλος ή την περιφέρεια, σύμφωνα 
με το άρθρο 26.

Or. es

Τροπολογία 1483
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 a. Οι γεωργοί δικαιούνται αυτομάτως 
την ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
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κεφάλαιο όταν εμπίπτουν στις ακόλουθες 
κατηγορίες:
a) γεωργοί των οποίων οι επιλέξιμες 
εκτάσεις βρίσκονται κατά τουλάχιστον 
20% σε περιοχές του δικτύου Natura 
2000, σε εθνικές προστατευόμενες 
περιοχές ή σε εθνικές περιοχές 
προστασίας των υδάτων, ή
β) γεωργοί των οποίων η εκμεταλλεύσεις 
αποτελούνται κατά τουλάχιστον 50% από 
βοσκότοπους, συμπεριλαμβανομένων 
πολυετών εκτάσεων χορτονομής, ή
γ) γεωργοί με επιλέξιμες εκτάσεις έως το 
ήμισυ της μέσης έκτασης σύμφωνα με το 
παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού 
και σε κάθε περίπτωση όχι άνω των 15 
εκταρίων αρόσιμης γης.

Or. de

Τροπολογία 1484
James Nicholson, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 a. Οι γεωργοί που συμμορφώνονται με 
τους όρους συμμετοχής σε 
γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα που 
ορίζονται στο άρθρο 27 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1698/2005 όσον αφορά τα 
γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα 
δικαιούνται αυτομάτως, με την 
επιφύλαξη τυχόν ενισχύσεων που 
χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 27 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, 
την ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο.

Or. en
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Τροπολογία 1485
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 a. Στα κράτη μέλη τα οποία 
αποφασίζουν δυνάμει του άρθρου 14 
παράγραφος 1 να διαθέσουν 10% του 
ετήσιο εθνικού ανώτατου ορίου τους για 
ένα ή περισσότερα από τα ημερολογιακά 
έτη 2014 έως 2019 ως πρόσθετη στήριξη 
για γεωργοπεριβαλλοντικές 
δραστηριότητες που υπάγονται στις 
προτεραιότητες 1), 4) και 5) του άρθρου 5 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] [RDR], οι 
γεωργοί δικαιούνται αυτομάτως στα 
αντίστοιχα ημερολογιακά έτη την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο.

Or. en

Τροπολογία 1486
Diane Dodds, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 a. Σε περίπτωση όπου υπάρχει ήδη 
κάλυψη ή υπέρβαση σε περιφερειακό 
επίπεδο των γεωργικών πρακτικών που 
αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο, 
θεωρείται ότι όλοι οι γεωργοί στην εν 
λόγω περιφέρεια συμμορφώνονται με όλες 
αυτές τις πρακτικές. Πρέπει να 
πραγματοποιείται παρακολούθηση σε 
περιφερειακό επίπεδο ώστε να 
διασφαλίζεται τουλάχιστον ότι τηρούνται 
αυτές οι γεωργικές πρακτικές. Εάν δεν 
πληρούνται οι απαιτήσεις, πρέπει να 
πραγματοποιούνται έλεγχοι ώστε να 
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διασφαλίζεται ότι οι πρακτικές τηρούνται 
σε επίπεδο μεμονωμένης εκμετάλλευσης.

Or. en

Τροπολογία 1487
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 a. Οι γεωργοί που συμμορφώνονται με 
τους όρους που προβλέπονται από τα ίδια 
τα κράτη μέλη, όσον αφορά τη φροντίδα 
της γης, δικαιούνται αυτομάτως την 
πρόσθετη ενίσχυση που προβλέπεται στο 
παρόν κεφάλαιο.

Or. es

Τροπολογία 1488
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 
άρθρου 29 παράγραφος 5, τα κράτη μέλη 
που έχουν επιλέξει την οδό της μερικής 
σύγκλισης, με βάση τα οριζόμενα στο 
άρθρο 22α, μπορούν να καθορίζουν το 
ποσό της ενίσχυσης της παραγράφου 1 
ως σταθερό ποσοστό της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης των γεωργών 
που δικαιούνται ενίσχυση για γεωργικές 
πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή το 
κράτος μέλος έχει την ευχέρεια να 
καθορίσει ανώτατο όριο στην ενίσχυση 
που προβλέπεται στο άρθρο 29 
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παράγραφος 1.

Or. it

Τροπολογία 1489
Ivari Padar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 a. Οι γεωργοί στους οποίους χορηγείται 
η γεωργοπεριβαλλοντική και κλιματική 
ενίσχυση δυνάμει του άρθρου 29 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [RDR] 
δικαιούνται αυτομάτως την ενίσχυση που 
προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο. Το 
πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο στις 
μονάδες μιας εκμετάλλευσης που 
χρησιμοποιούνται για τις 
γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές 
δεσμεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] [RDR].

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί που εφαρμόζουν γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα στο πλαίσιο του 
δεύτερου πυλώνα συμμορφώνονται με τις ορθές γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για 
το περιβάλλον και το κλίμα και δεν θα πρέπει να υποβάλλονται στην απαίτηση εφαρμογής των 
μέτρων οικολογικού προσανατολισμού στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα. Όταν ολόκληρη η 
εκμετάλλευση υπάγεται σε γεωργοπεριβαλλοντική και κλιματική δέσμευση δεν απαιτείται η 
εφαρμογή μέτρων οικολογικού προσανατολισμού. Όταν η εν λόγω δέσμευση αφορά μόνο μία 
μονάδα της εκμετάλλευσης, τότε πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα οικολογικού προσανατολισμού 
στις μονάδες εκείνες που δεν υπάγονται σε γεωργοπεριβαλλοντική και κλιματική δέσμευση.

Τροπολογία 1490
Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 a. Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε 
θέση, βάσει αντικειμενικών και 
αμερόληπτων κριτηρίων, όπως είναι 
ιδίως το είδος της διαχειριζόμενης 
έκτασης, να προσδιορίζουν την ετήσια 
ενίσχυση ανά επιλέξιμη έκταση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για εκτάσεις με εισοδηματικές ανισότητες (αρόσιμη γη και εντατικά χρησιμοποιούμενοι 
βοσκότοποι σε σύγκριση με εκτατικούς βοσκότοπους) θα πρέπει να είναι δυνατή η χορήγηση 
βασικών ενισχύσεων και/ή ενισχύσεων οικολογικού προσανατολισμού διαφορετικού ύψους. Η 
χρήση ενιαίου ποσοστού ενίσχυσης ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντική περιφερειακή 
αναδιανομή των άμεσων ενισχύσεων.

Τροπολογία 1491
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 a. Οι κυρώσεις για την μη τήρηση των 
προβλεπόμενων διατάξεων στις 
παραγράφους 3, 3α και 4 δεν αφορούν 
παρά το τμήμα που αντιστοιχεί στην 
ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον.

Or. pt

Τροπολογία 1492
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 a. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 55 για να ορίσει 
περαιτέρω τους όρους σχετικά με τις 
δεσμεύσεις και τα συστήματα 
πιστοποίησης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διασφάλιση των αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου των μέτρων οικολογικού προσανατολισμού 
και αποφυγή διακρίσεων μεταξύ των γεωργών κατά τον καθορισμό των μέτρων.

Τροπολογία 1493
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 a. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 55 για να ορίσει 
περαιτέρω τους όρους σχετικά με τις 
δεσμεύσεις και τα καθεστώτα 
πιστοποίησης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4α, προκειμένου να 
εξασφαλίσει την ισοτιμία με τις 
πρακτικές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 από την άποψη των 
πλεονεκτημάτων που προσφέρουν για το 
κλίμα και για το περιβάλλον.

Or. it

Αιτιολόγηση

Παρέχεται στην Επιτροπή η ευχέρεια να ορίσει περαιτέρω όρους για να διασφαλίσει την
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ισοτιμία μεταξύ των συστημάτων πιστοποίησης και των απαιτήσεων οικολογικού 
προσανατολισμού από την άποψη των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν για το κλίμα και για το 
περιβάλλον.

Τροπολογία 1494
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Η Επιτροπή ορίζει περαιτέρω, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, τους όρους 
σχετικά με τις δεσμεύσεις και τα 
καθεστώτα πιστοποίησης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4α, 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι είναι 
ισότιμα από την άποψη των 
πλεονεκτημάτων που προσφέρουν για το 
κλίμα και για το περιβάλλον.

Or. it

Τροπολογία 1495
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Σύμφωνα με το άρθρο 55, η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
θεσπίζουν απλοποιημένους κανόνες όσον 
αφορά την τήρηση των περιβαλλοντικών 
όρων από τους γεωργούς που δικαιούνται 
την ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο. 

Or. fr
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Τροπολογία 1496
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 β. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 55 για τον 
περαιτέρω ορισμό των τύπων των 
πρόσθετων δεσμεύσεων καλής 
περιβαλλοντικής διαχείρισης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου και για την προσθήκη 
και ορισμό πρόσθετων δεσμεύσεων καλής 
περιβαλλοντικής διαχείρισης που 
μπορούν να ληφθούν υπόψη για την 
τήρηση του ποσοστού που προβλέπεται 
στην παράγραφο αυτή.

Or. es

Τροπολογία 1497
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 β. Οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται 
σε κράτος μέλος το οποίο έχει καθιερώσει 
ενιαίο συντελεστή σε περιφερειακό ή 
εθνικό επίπεδο μέσω πλήρους 
αποσύνδεσης, αναβαθμίζοντας με τον 
τρόπο αυτόν τους βοσκότοπους, 
δικαιούνται αυτομάτως την ενίσχυση του 
παρόντος κεφαλαίου.

Or. de
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Τροπολογία 1498
Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 β. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 5, την ενσωμάτωση της 
ενίσχυσης του άρθρου 29 στη βασική 
θέση του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 
σύμφωνα με τον τίτλο III κεφάλαιο 1. 
Κατά συνέπεια πρέπει να εφαρμόζονται οι 
όροι σύμφωνα με το άρθρο 29 
παράγραφος στο πλαίσιο του τίτλου VI 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx / xxx 
[HO].

Or. de

Αιτιολόγηση

Με τη συγχώνευση της βασικής ενίσχυσης και της ενίσχυσης οικολογικού προσανατολισμού τα 
δύο συστήματα θα γίνουν ένα. Αυτό ισχύει παρομοίως και για τις διατάξεις ελέγχου και 
κυρώσεων, με την ένταξη των «απαιτήσεων οικολογικού προσανατολισμού» στις απαιτήσεις 
πολλαπλής συμμόρφωσης.

Τροπολογία 1499
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 β. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 55 για να ορίσει 
περαιτέρω τους όρους σχετικά με τις 
δεσμεύσεις και τα καθεστώτα 
πιστοποίησης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4α, προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι είναι ισότιμα από την 
άποψη των πλεονεκτημάτων που 
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προσφέρουν για το κλίμα και για το 
περιβάλλον.
Μεταξύ των δεσμεύσεων που παρέχουν 
δικαίωμα πιστοποίησης μπορούν να 
περιλαμβάνονται και δεσμεύσεις του 
αφορούν:
την ενεργειακή απόδοση
την αποδοτικότητα της χρήσης του νερού
τη διαχείριση των θρεπτικών στοιχείων
τη χειμερινή εδαφοκάλυψη.

Or. it

Τροπολογία 1500
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Article 29 a
Η δυνατότητα που προβλέπεται στα 
άρθρα 20 και 29 για χορήγηση σε 
περιφερειακό επίπεδο των ενισχύσεων για 
μεθόδους καλλιέργειας που είναι 
ωφέλιμες για το κλίμα και το περιβάλλον 
μπορεί να οδηγήσει στη σύναψη 
περιφερειακών συμβάσεων μεταξύ των 
περιφερειακών αρχών και ομάδων 
γεωργών, στις οποίες θα πρέπει να 
τηρείται το καθοριζόμενο στο άρθρο 33 
ανώτατο όριο του 30%. Οι περιφερειακές 
συμβάσεις οδηγούν στη λήψη 
ολοκληρωμένων, από κοινού 
υλοποιούμενων μέτρων στήριξης στις 
εκτάσεις, τα οποία εξαρτώνται από τις 
τοπικές ιδιαιτερότητες, βασίζονται σε 
κοινούς και μετρήσιμους στόχους 
βελτίωσης της ποιότητας των υδάτινων 
πόρων και αποσκοπούν στην προστασία 
της βιοποικιλότητας και του εδάφους.
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Or. de

Τροπολογία 1501
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Anthea McIntyre, 
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30 διαγράφεται
Διαφοροποίηση καλλιεργειών
1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο 
από το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση του ορισμού 
της έννοιας «καλλιέργεια» και των 
κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του 
ακριβούς υπολογισμού των μεριδίων για 
διαφορετικές καλλιέργειες.

Or. en

Τροπολογία 1502
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30 διαγράφεται
Διαφοροποίηση καλλιεργειών
1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο 
από το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση του ορισμού 
της έννοιας «καλλιέργεια» και των 
κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του 
ακριβούς υπολογισμού των μεριδίων για 
διαφορετικές καλλιέργειες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για την επίτευξη επιδόσεων οικολογικού προσανατολισμού απαιτείται διαφοροποίηση κατά 
περιφέρειες και μέτρα και όχι συνολική εξαίρεση αρόσιμων εκτάσεων. Για τον σκοπό αυτόν θα 
πρέπει τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα να επικεντρώνονται στον δεύτερο πυλώνα. Η 
ανταγωνιστικότητα των γεωργικών επιχειρήσεων, καθώς και η σημαντική συμβολή τους στην 
αντιμετώπιση παγκόσμιων ελλείψεων τροφίμων μειώνεται εμφανώς· οι περιφέρειες με 
μειούμενους πληθυσμούς βοοειδών δεν διαθέτουν εναλλακτικές δυνατότητες χρήσης για τους 
βοσκοτόπους.

Τροπολογία 1503
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαφοροποίηση καλλιεργειών Αμειψισπορά, διαφοροποίηση 
καλλιεργειών και προστατευτικές 
καλλιέργειες

Or. en

Τροπολογία 1504
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαφοροποίηση καλλιεργειών Διαφοροποίηση καλλιεργειών και 
αμειψισπορά    

Or. fr

Τροπολογία 1505
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαφοροποίηση καλλιεργειών Αμειψισπορά

Or. en

Τροπολογία 1506
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαφοροποίηση καλλιεργειών Αμειψισπορά

Or. en

Τροπολογία 1507
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο 
από το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1508
Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, 
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο από 
το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει από 15 έως 50 εκτάρια, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον δύο διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις καλλιέργειες 
αυτές δεν θα καλύπτει λιγότερο από το
10% της αρόσιμης γης. Όταν η αρόσιμη γη 
του γεωργού καλύπτει περισσότερα από
50 εκτάρια, η καλλιέργεια στην αρόσιμη 
γη θα αποτελείται από τουλάχιστον τρεις 
διαφορετικές καλλιέργειες. Η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα καλύπτει περισσότερο 
από το 70% της αρόσιμης γης και οι δύο 
κύριες καλλιέργειες μαζί δεν θα 
υπερβαίνουν το 95% της αρόσιμης γης.

Or. it

Τροπολογία 1509
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο από 
το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 10 εκτάρια και
έως 50 εκτάρια, η καλλιέργεια στην 
αρόσιμη γη θα αποτελείται από 
τουλάχιστον δύο διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από αυτές τις
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο από 
το 5% της αρόσιμης γης. Όταν η αρόσιμη 
γη του γεωργού καλύπτει περισσότερα 
από 50 εκτάρια, η καλλιέργεια στην 
αρόσιμη γη θα αποτελείται από 
τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Η κύρια καλλιέργεια δεν θα 
καλύπτει περισσότερο από το 70% της 
αρόσιμης γης και οι δύο κύριες 
καλλιέργειες μαζί δεν θα υπερβαίνουν το 
95% της αρόσιμης γης.
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Or. en

Τροπολογία 1510
Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο 
από το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από περισσότερες καλλιέργειες. Οι 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεταξύ 5 και 
20 εκταρίων πρέπει να καλλιεργούν στην 
αρόσιμη γη τους τουλάχιστον δύο 
διαφορετικές καλλιέργειες. Καμία από 
αυτές τις καλλιέργειες δεν καλύπτει 
λιγότερο από το 10% της αρόσιμης 
έκτασης. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
άνω των 20 εκταρίων πρέπει να 
καλλιεργούν τουλάχιστον τρεις 
διαφορετικές καλλιέργειες. Η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα καλύπτει περισσότερο 
από το 80% της αρόσιμης γης και οι δύο 
σημαντικότερες καλλιέργειες μαζί δεν θα 
υπερβαίνουν το 95% της αρόσιμης 
έκτασης.

Or. de

Τροπολογία 1511
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο 
από το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 20 εκτάρια και
έως 40 εκτάρια, υπάρχουν τουλάχιστον 
δύο διαφορετικές καλλιέργειες στην 
αρόσιμη αυτή γη. Η κύρια καλλιέργεια 
δεν καλύπτει περισσότερο από το 90% 
της αρόσιμης αυτής γης. Όταν η αρόσιμη 
γη του γεωργού καλύπτει περισσότερα 
από 40 εκτάρια, υπάρχουν τουλάχιστον 
τρεις διαφορετικές καλλιέργειες στην 
αρόσιμη αυτή γη. Η κύρια καλλιέργεια 
δεν θα καλύπτει περισσότερο από το 70% 
αυτής της αρόσιμης γης και οι δύο κύριες 
καλλιέργειες μαζί δεν θα υπερβαίνουν το 
95% αυτής της αρόσιμης γης.

Or. en

Τροπολογία 1512
Phil Prendergast

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο από 
το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει από 15 έως 30 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται
από τουλάχιστον δύο διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο από 
το 10% της αρόσιμης γης· Όταν η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 30 εκτάρια, η 
καλλιέργεια στην αρόσιμη γη θα 
αποτελείται από τουλάχιστον τρεις 
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διαφορετικές καλλιέργειες. Η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα καλύπτει περισσότερο 
από το 70% της αρόσιμης γης και οι δύο 
κύριες καλλιέργειες μαζί δεν θα 
υπερβαίνουν το 95% της αρόσιμης γης.

Or. en

Τροπολογία 1513
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο από 
το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει ανάμεσα σε 15 και 20 εκτάρια 
και δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, ο 
γεωργός συμμορφώνεται τουλάχιστον με 
μία από τις κατωτέρω γεωργικές 
πρακτικές:

α) η καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα 
αποτελείται από τουλάχιστον δύο
διαφορετικές καλλιέργειες. Καμία από τις 
καλλιέργειες αυτές δεν θα καλύπτει 
λιγότερο από το 20% της διαθέσιμης 
έκτασης.
β) Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε 
τουλάχιστον το 3% των αρόσιμων γαιών 
τους είναι εκτάσεις οικολογικής εστίασης 
όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του 
τοπίου, ζώνες ανάσχεσης και 
αναδασωμένες περιοχές όπως ορίζονται 
στο άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
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σημείο ii).

Or. es

Αιτιολόγηση

Αν προωθηθεί η διαφοροποίηση με τρεις καλλιέργειες σε εκτάσεις μόλις τριών εκταρίων, 
πολλές εκμεταλλεύσεις θα τεθούν σε κίνδυνο. Οι περιορισμοί αυτοί κάνουν αδύνατες κάποιες 
πρακτικές που είναι συνηθισμένες στις μη ποτιζόμενες εκτάσεις στην Ισπανία οι οποίες είναι 
ευνοϊκές για το περιβάλλον (καλλιέργεια - αγρανάπαυση). Τα μη καλλιεργούμενα εκτάρια θα 
πρέπει να θεωρούνται καλλιεργούμενα σε εναλλαγή. Υπάρχει επίσης κίνδυνος και για τις 
εκμεταλλεύσεις μεταξύ 15 και 20 εκταρίων που θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη 
μονοκαλλιέργεια.

Τροπολογία 1514
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria 
do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο 
από το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει από 5 έως 20 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από δύο διαφορετικές καλλιέργειες. Όταν 
η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 20 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τρεις διαφορετικές καλλιέργειες σε 
αμειψισπορά. Η κύρια καλλιέργεια δεν θα 
υπερβαίνει το 70% της έκτασης αρόσιμης 
γης.
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Τροπολογία 1515
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο από 
το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 5 εκτάρια και
έως 20 εκτάρια ή η εκμετάλλευση 
βρίσκεται εξ ολοκλήρου σε λιγότερο 
ευνοημένη περιοχή, η καλλιέργεια σε 
αρόσιμη γη θα αποτελείται από 
τουλάχιστον δύο διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από αυτές τις
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο από 
το 10% της αρόσιμης γης. Όταν η αρόσιμη 
γη του γεωργού καλύπτει περισσότερα 
από 20 εκτάρια, η καλλιέργεια στην 
αρόσιμη γη θα αποτελείται από 
τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Η κύρια καλλιέργεια δεν θα 
καλύπτει περισσότερο από το 70% της 
αρόσιμης γης και οι δύο κύριες 
καλλιέργειες μαζί δεν θα υπερβαίνουν το 
95% της αρόσιμης γης.

Or. en

Τροπολογία 1516
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια , δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
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αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο 
από το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, και 
όταν οι εκτάσεις εντός μονίμων 
βοσκοτόπων καλύπτουν λιγότερο του 70% 
της εκμετάλλευσής του, η καλλιέργεια σε 
αρόσιμη γη θα αποτελείται από :

- τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες εάν η αρόσιμη γη 
αντιπροσωπεύει άνω των 25 εκταρίων ή 
εάν οι εκτάσεις εντός μονίμων 
βοσκοτόπων αντιπροσωπεύουν κάτω του 
50% της εκμετάλλευσής του,
- τουλάχιστον δύο διαφορετικές 
καλλιέργειες εάν η αρόσιμη γη
αντιπροσωπεύει κάτω των 25 εκταρίων ή 
εάν οι εκτάσεις εντός μονίμων 
βοσκοτόπων αντιπροσωπεύουν μεταξύ 
50% και 75% της εκμετάλλευσής του,
η κύρια καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 
70% της αρόσιμης γης εξαιρουμένων των 
προσωρινών βοσκοτόπων που δεν έχουν  
περιοριστικό κατώφλι.

Or. fr

Τροπολογία 1517
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 50 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
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νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο από 
το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον δύο διαφορετικές 
καλλιέργειες μεταξύ των οποίων θα 
πρέπει να μπορεί να περιλαμβάνεται και η 
μη καλλιεργημένη έκταση. Καμία από τις 
καλλιέργειες αυτές δεν θα καλύπτει 
λιγότερο από το 10% της αρόσιμης γης.

Or. es

Αιτιολόγηση

La medida de diversificación tal como está planteada, con 3 cultivos para una  superficie a 
partir de 3 hectáreas, pone en peligro la viabilidad económica de numerosas explotaciones, 
además de no contemplar la práctica de algunas rotaciones tradicionales del secano español, 
que son medioambientalmente favorables, como el año y vez (cultivo-barbecho). Además, 
algunos cultivos industriales perderían su rentabilidad económica si las pequeñas 
explotaciones (de menos de 20 hectáreas) tuvieran que abandonar la práctica del 
monocultivo.Asimismo, las hectáreas de barbecho deben considerarse como un cultivo a 
efectos de diversificación.

Τροπολογία 1518
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο 
από το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 50 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται
από τουλάχιστον δύο διαφορετικές 
καλλιέργειες.
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Or. en

Τροπολογία 1519
James Nicholson, Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο από 
το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 35 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο από 
το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κατώτατο όριο για τη διαφοροποίηση καλλιεργειών θα πρέπει να είναι 35 εκτάρια.  Οι 
εκμεταλλεύσεις με μικρές εκτάσεις αροτραίων καλλιεργειών δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε 
απαιτήσεις διαφοροποίησης καλλιεργειών.

Τροπολογία 1520
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 20 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
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παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο από 
το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, ο 
γεωργός συμμορφώνεται τουλάχιστον με 
μία από τις κατωτέρω γεωργικές 
πρακτικές:

α) η καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα 
αποτελείται από τουλάχιστον δύο
διαφορετικές καλλιέργειες. Καμία από τις 
δύο αυτές καλλιέργειες δεν θα καλύπτει 
λιγότερο από το 20% της εν λόγω 
έκτασης.

β) Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε 
τουλάχιστον το 3% των αρόσιμων γαιών 
τους είναι εκτάσεις οικολογικής εστίασης 
όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του 
τοπίου, ζώνες ανάσχεσης και 
αναδασωμένες περιοχές όπως ορίζονται 
στο άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
σημείο ii).

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν είναι προσαρμοσμένη στις συνθήκες της γεωργίας στη νότια 
Ευρώπη.

Τροπολογία 1521
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 20 εκτάρια, η 
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δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο 
από το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Η κύρια καλλιέργεια δεν θα 
καλύπτει περισσότερο από το 70% της 
αρόσιμης γης και οι δύο κύριες 
καλλιέργειες μαζί δεν θα υπερβαίνουν το
95% της αρόσιμης γης.

Or. bg

Τροπολογία 1522
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο 
από το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 20 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον δύο διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις καλλιέργειες
αυτές δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

Or. pt

Τροπολογία 1523
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο από 
το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 20 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον δύο διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις καλλιέργειες 
αυτές δεν θα καλύπτει λιγότερο από το 
20% της εν λόγω έκτασης.

Or. es

Τροπολογία 1524
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο από 
το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 20 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται τουλάχιστον κατά το 
80% της επιφάνειας  για παραγωγή 
χορτονομών (σπαρμένων ή αυτοφυών), δεν 
είναι εξ ολοκλήρου ακαλλιέργητη ή δεν 
έχει καλλιεργηθεί εξ ολοκλήρου με 
καλλιέργειες κάτω από το νερό για 
σημαντικό τμήμα του έτους, η καλλιέργεια 
σε αρόσιμη γη θα αποτελείται από 
τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο από 
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καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης, εξαιρουμένων των 
προσωρινών βοσκοτόπων που δεν έχουν 
περιοριστικό ανώτατο όριο.

Or. fr

Τροπολογία 1525
Seán Kelly, Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο 
από το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 15 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον δύο διαφορετικές 
καλλιέργειες. Η κύρια καλλιέργεια δεν θα 
υπερβαίνει το 85% της αρόσιμης γης. Οι 
προσωρινοί βοσκότοποι θεωρούνται 
χωριστή καλλιέργεια. Η υποχρέωση αυτή 
δεν αφορά εκμεταλλεύσεις στις οποίες οι 
μόνιμοι βοσκότοποι καλύπτουν πάνω από 
50% της γεωργικής έκτασης.

Or. en

Τροπολογία 1526
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο από 
το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 15 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον δύο διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις δύο αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο από 
το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 90% της 
αρόσιμης γης. Η υποχρέωση αυτή δεν 
αφορά εκμεταλλεύσεις στις οποίες οι 
μόνιμοι βοσκότοποι καλύπτουν πάνω από 
50% της γεωργικής έκτασης.

Or. en

Τροπολογία 1527
Albert Deß, Janusz Wojciechowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam
Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο 
από το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 15 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον δύο διαφορετικές 
καλλιέργειες. Η κύρια καλλιέργεια δεν 
καλύπτει περισσότερο από το 75% της 
αρόσιμης γης. Η υπόλοιπη έκταση της 
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καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

αρόσιμης γης διαθέτει τουλάχιστον μία 
επιπλέον καλλιέργεια. Οι μόνιμοι 
βοσκότοποι θεωρούνται ισοδύναμη 
γεωργική καλλιέργεια.

Or. de

Τροπολογία 1528
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο 
από το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 15 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Η κύρια καλλιέργεια δεν 
καλύπτει περισσότερο από το 75% της 
αρόσιμης γης. Η υπόλοιπη έκταση της 
αρόσιμης γης διαθέτει τουλάχιστον δύο 
επιπλέον καλλιέργειες. Οι μόνιμοι 
βοσκότοποι θεωρούνται ισοδύναμη 
γεωργική καλλιέργεια.

Or. de

Τροπολογία 1529
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
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καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο από 
το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

καλύπτει περισσότερα από 15 εκτάρια και 
δεν είναι εξ ολοκλήρου ακαλλιέργητη ή 
δεν έχει καλλιεργηθεί εξ ολοκλήρου με 
καλλιέργειες κάτω από το νερό για 
σημαντικό τμήμα του έτους ή δεν έχει 
καλλιεργηθεί με μόνιμες καλλιέργειες 
όπως οπωρώνες, θάμνοι σαρκωδών 
καρπών, ελαιώνες, ή όταν λιγότερο από 
το 50% της αρόσιμης γης του γεωργού 
είναι βοσκότοπος και/ή βρίσκεται σε 
αγρανάπαυση με φυτική κάλυψη και/ή 
έχει πολυετείς καλλιέργειες, η καλλιέργεια 
σε αρόσιμη γη θα αποτελείται από 
τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο από 
το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

Or. en

Τροπολογία 1530
Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο 
από το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 15 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον δύο διαφορετικές 
καλλιέργειες.
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Or. en

Τροπολογία 1531
Liam Aylward, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο 
από το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 15 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον δύο διαφορετικές 
καλλιέργειες. Η κύρια καλλιέργεια δεν θα 
υπερβαίνει το 70% της αρόσιμης γης.

Or. en

Τροπολογία 1532
James Nicholson, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 15 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
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καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο 
από το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον δύο διαφορετικές 
καλλιέργειες.

Or. en

Τροπολογία 1533
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο 
από το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 15 εκτάρια, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Η κύρια καλλιέργεια δεν θα 
υπερβαίνει το 70% της αρόσιμης γης και οι 
δύο κύριες καλλιέργειες δεν θα 
υπερβαίνουν το 95% της αρόσιμης γης.

Or. en

Τροπολογία 1534
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο 
από το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 10 εκτάρια, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Η κύρια καλλιέργεια δεν θα 
καλύπτει περισσότερο από το 85% αυτής 
της αρόσιμης γης και οι δύο κύριες 
καλλιέργειες μαζί δεν θα υπερβαίνουν το 
95% αυτής της αρόσιμης γης.

Or. en

Τροπολογία 1535
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο από 
το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 10 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται για παραγωγή 
χορτονομών (σπαρμένων ή αυτοφυών), δεν 
είναι ακαλλιέργητη ή δεν έχει 
καλλιεργηθεί με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές 
καλλιέργειες σε αμειψισπορά ή θα 
παραμένει ακαλλιέργητη επί τέσσερα 
συναπτά έτη. Καμία από τις τέσσερις
αυτές καλλιέργειες δεν θα καλύπτει 
λιγότερο από το 10% της αρόσιμης γης και 
η κύρια καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 
50% της αρόσιμης γης. Λόγω της θετικής 
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επίδρασης στη γονιμότητα του εδάφους 
και την παραγωγικότητα, στην 
αμειψισπορά μπορούν να ενταχθούν 
μείγματα διετών αγρωστωδών-
τριφυλλιού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τη διαφοροποίηση καλλιεργειών μπορεί να δημιουργηθεί ενδιαίτημα για ωφέλιμα έντομα 
και μειώνεται ο αριθμός των επιβλαβών οργανισμών, καθώς δυσχεραίνεται ο αποικισμός των 
φυτών-ξενιστών από επιβλαβείς οργανισμούς. Με τη διαφοροποίηση καλλιεργειών αυξάνεται 
επίσης η οικονομική σταθερότητα, καθώς περιορίζονται οι οικονομικοί κίνδυνοι, 
σταθεροποιείται το γεωργικό εισόδημα και αυξάνονται οι επιλογές γεωργικών πρακτικών. Για 
τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών οφελών μιας χρηστής 
διαφοροποίησης καλλιεργειών, καμία από τις καλλιέργειες δεν θα πρέπει να καλύπτει λιγότερο 
από το 10% της γης, ενώ η κύρια καλλιέργεια δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 50%.

Τροπολογία 1536
Ulrike Rodust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο 
από το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 10 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται για παραγωγή 
χορτονομών (σπαρμένων ή αυτοφυών), δεν 
είναι ακαλλιέργητη ή δεν έχει 
καλλιεργηθεί με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες σε αμειψισπορά ή θα 
παραμένει ακαλλιέργητη επί τρία 
συναπτά έτη.

Or. en
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Τροπολογία 1537
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο από 
το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 5 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον δύο διαφορετικές 
καλλιέργειες ή μία καλλιέργεια για τις 
αρόσιμες εκτάσεις που βρίσκονται 
βορείως του 62ου παραλλήλου. Καμία από 
τις δύο αυτές καλλιέργειες δεν θα καλύπτει 
λιγότερο από το 5% της αρόσιμης γης και 
η κύρια καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 
70% της αρόσιμης γης.

Or. en

Τροπολογία 1538
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
υπερβαίνει την έκταση που αντιστοιχεί 
στο μέσο μέγεθος των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που ορίζεται στο 
παράρτημα VI και δεν χρησιμοποιείται εξ 
ολοκλήρου για παραγωγή χορτονομών 
(σπαρμένων ή αυτοφυών), δεν είναι εξ 
ολοκλήρου ακαλλιέργητη ή δεν έχει 
καλλιεργηθεί εξ ολοκλήρου με 
καλλιέργειες κάτω από το νερό για 
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καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο 
από το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

σημαντικό τμήμα του έτους, η καλλιέργεια 
σε αρόσιμη γη θα αποτελείται από 
τουλάχιστον δύο διαφορετικές 
καλλιέργειες. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
σταδιακά αυτήν την απαίτηση για την 
περίπτωση της γης που χρησιμοποιείται 
για πολυετείς καλλιέργειες.

Or. en

Τροπολογία 1539
James Nicholson, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο από 
το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
υπερβαίνει την έκταση που αντιστοιχεί 
στο μέσο μέγεθος γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που ορίζεται στο 
παράρτημα VI και δεν χρησιμοποιείται εξ 
ολοκλήρου για παραγωγή χορτονομών 
(σπαρμένων ή αυτοφυών), δεν είναι εξ 
ολοκλήρου ακαλλιέργητη ή δεν έχει 
καλλιεργηθεί εξ ολοκλήρου με
καλλιέργειες κάτω από το νερό για 
σημαντικό τμήμα του έτους, η καλλιέργεια 
σε αρόσιμη γη θα αποτελείται από 
τουλάχιστον δύο διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις δύο αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο από 
το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 90% της 
αρόσιμης γης.

Or. en

Τροπολογία 1540
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο από 
το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερο από το 1/3 του 
μέσου μεγέθους των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων του κράτους μέλους και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο από 
το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης. Η υποχρέωση αυτή δεν 
αφορά γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 
οποίες η έκταση βοσκότοπων καλύπτει 
πάνω από 70% της συνολικής έκτασης 
της εκμετάλλευσης.

Or. en

Τροπολογία 1541
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερο από το 1/3 του 
μέσου μεγέθους των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων του κράτους μέλους και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
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καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο από 
το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο από 
το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

Or. en

Τροπολογία 1542
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο 
από το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται για παραγωγή 
χορτονομών (σπαρμένων ή αυτοφυών), δεν 
είναι ακαλλιέργητη ή δεν έχει 
καλλιεργηθεί με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες σε αμειψισπορά. Στις 
καλλιέργειες της αμειψισποράς 
περιλαμβάνεται μια καλλιέργεια οσπρίων.

Or. en

Τροπολογία 1543
Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 



PE494.483v01-00 166/188 AM\909517EL.doc

EL

καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο 
από το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της
αρόσιμης γης.

καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες σε αμειψισπορά ή θα 
παραμένει ακαλλιέργητη επί τρία 
συναπτά έτη.

Or. en

Τροπολογία 1544
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο 
από το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα γίνεται με 
την κατάλληλη αμειψισπορά, πράγμα που 
περιλαμβάνει την ακαλλιέργητη γη που 
είναι κατάλληλη για το τοπικό κλίμα, τις 
εδαφικές συνθήκες και τις συνθήκες των 
υδάτων.

Or. en
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Τροπολογία 1545
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Γεώργιος Παπαστάμκος, Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο από 
το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν περιλαμβάνει σε 
ποσοστό άνω του 70% καλλιέργειες που 
μπορούν να βρίσκονται κάτω από το νερό 
για σημαντικό τμήμα του κύκλου 
καλλιέργειάς τους, η καλλιέργεια σε 
αρόσιμη γη θα αποτελείται από 
τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο από 
το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

Or. en

Τροπολογία 1546
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
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από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο από 
το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες, όπου ως «καλλιέργεια» 
νοείται κάθε καλλιεργήσιμο είδος. Καμία 
από τις τρεις αυτές καλλιέργειες δεν θα 
καλύπτει λιγότερο από το 5% της 
αρόσιμης γης και η κύρια καλλιέργεια δεν 
θα υπερβαίνει το 70% της αρόσιμης γης.

Or. es

Αιτιολόγηση

(Η πρώτη παράγραφος δεν αφορά το ελληνικό κείμενο). Είναι επίσης αναγκαίο να 
αποσαφηνιστεί η έννοια της "καλλιέργειας" δηλαδή ότι, για τους σκοπούς της διαφοροποίησης, 
πρέπει να νοείται ως "καλλιεργήσιμο είδος".

Τροπολογία 1547
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο από 
το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο από 
το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 50% της 
αρόσιμης γης.

Or. fr

Τροπολογία 1548
Kent Johansson
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Η πρώτη παράγραφος δεν αφορά 
εκμεταλλεύσεις:
(a) των οποίων η αρόσιμη γη 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για την 
παραγωγή χορτονομών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών, είναι εξ 
ολοκλήρου ακαλλιέργητη, καλλιεργείται 
εξ ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από 
το νερό για σημαντικό τμήμα του έτους ή 
υπόκειται σε συνδυασμό των χρήσεων 
αυτών, ή
(β) στις οποίες περισσότερο από το 50% 
της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης της 
εκμετάλλευσης χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή χορτονομών, είναι 
ακαλλιέργητη ή υπόκειται σε συνδυασμό 
των χρήσεων αυτών·
(γ) στις οποίες ο γεωργός ανταλλάσσει 
περισσότερο από το 50% της συνολικής 
αρόσιμης γης του με άλλους γεωργούς σε 
ετήσια βάση, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύει ότι κάθε αγροτεμάχιο της 
αρόσιμης γης του καλλιεργείται με 
διαφορετική καλλιέργεια σε σχέση με 
εκείνη του προηγούμενου ημερολογιακού 
έτους.

Or. en

Τροπολογία 1549
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Η πρώτη παράγραφος δεν αφορά 
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εκμεταλλεύσεις:
– στις οποίες η αρόσιμη γη 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών ή άλλων 
κτηνοτροφικών φυτών, είναι εξ 
ολοκλήρου ακαλλιέργητη ή καλλιεργείται 
εξ ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από 
το νερό για σημαντικό τμήμα του έτους ή 
υπόκειται σε συνδυασμό των παραπάνω, 
ή·
– στις οποίες πλέον του 50% της 
επιλέξιμης γεωργικής έκτασης της 
εκμετάλλευσης καλύπτεται από 
βοσκοτόπους και παραδοσιακούς 
λειμώνες ή μόνιμες καλλιέργειες.
– οι οποίες βρίσκονται σε περιοχές 
βορείως του 62ου παραλλήλου, καθώς και 
σε ορισμένες όμορες περιοχές που 
επηρεάζονται από συγκρίσιμες κλιματικές 
συνθήκες οι οποίες καθιστούν ιδιαίτερα 
δύσκολη την άσκηση γεωργικών 
δραστηριοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 1550
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Η πρώτη παράγραφος δεν αφορά 
εκμεταλλεύσεις: – στις οποίες η αρόσιμη 
γη χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών, είναι εξ 
ολοκλήρου ακαλλιέργητη ή καλλιεργείται 
εξ ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από 
το νερό για σημαντικό τμήμα του έτους ή 
υπόκειται σε συνδυασμό των παραπάνω, 
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ή·
– στις οποίες η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει μέχρι 50 εκτάρια και πλέον του 
50% της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης 
της εκμετάλλευσης καλύπτεται από 
μόνιμους βοσκοτόπους.

Or. en

Τροπολογία 1551
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Η πρώτη παράγραφος δεν αφορά 
εκμεταλλεύσεις:
(a) των οποίων η αρόσιμη γη 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για την 
παραγωγή χορτονομών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών, είναι εξ 
ολοκλήρου ακαλλιέργητη, καλλιεργείται 
εξ ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από 
το νερό για σημαντικό τμήμα του έτους ή 
υπόκειται σε συνδυασμό των χρήσεων 
αυτών, ή
(β) στις οποίες περισσότερο από το 75% 
της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης της 
εκμετάλλευσης καλύπτεται από μόνιμο 
βοσκότοπο, χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή χορτονομών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών, είναι 
ακαλλιέργητη ή υπόκειται σε συνδυασμό 
των χρήσεων αυτών·
(γ) στις οποίες ο γεωργός ανταλλάσσει 
περισσότερο από το 50% της συνολικής 
αρόσιμης γης του με άλλους γεωργούς σε 
ετήσια βάση, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύει ότι κάθε αγροτεμάχιο της 
αρόσιμης γης του καλλιεργείται με 
διαφορετική καλλιέργεια σε σχέση με 
εκείνη του προηγούμενου ημερολογιακού 
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έτους.
(δ) οι οποίες έχουν ειδικευτεί στην 
παραγωγή λαχανικών, σαρκωδών 
καρπών, σπόρων και/ή φρούτων και/ή 
διαθέτουν γη υπό θερμοκήπια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ευελιξία για τον γεωργό και καθίσταται δυνατή η κάλυψη του 
τελευταίου 5% της δέσμευσης με περισσότερες από μία καλλιέργειες. Παράλληλα θα πρέπει να 
εξαιρείται η εξειδικευμένη παραγωγή.

Τροπολογία 1552
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Η πρώτη παράγραφος δεν 
εφαρμόζεται όταν: 
- η εκμετάλλευση είναι σε θέση να 
δικαιολογήσει ένα θετικό αγρονομικό 
ισοζύγιο στο σύνολο της αρόσιμης γης·  ή
- όταν η εκμετάλλευση εφαρμόζει την 
πολυκαλλιέργεια/κτηνοτροφία και είναι σε 
θέση να δικαιολογήσει μια μονάδα 
κτηνοτροφικής παραγωγής  που αξιοποιεί 
τις καλλιέργειες της εκμετάλλευσης.
Για τις εκμεταλλεύσεις στις οποίες το 
αγροτεμάχιο που χρησιμοποιείται ως 
προσωρινός βοσκότοπος ή για την 
καλλιέργεια ψυχανθών αντιπροσωπεύει 
λιγότερο του 10% της καλλιεργούμενης 
έκτασης, η απαίτηση περιορίζεται σε δύο 
διαφορετικές καλλιέργειες.

Or. fr
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Τροπολογία 1553
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Η πρώτη παράγραφος δεν 
εφαρμόζεται στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις :
- των οποίων η έκταση με αγρωστώδη 
και/ή η έκταση με πολυετείς καλλιέργειες 
υπερβαίνει το 70% της χρήσιμης 
γεωργικής έκτασης.
- είναι  σε θέση να δικαιολογήσουν ένα 
θετικό αγρονομικό ισοζύγιο στο σύνολο 
της αρόσιμης γης· την 
πολυκαλλιέργεια/κτηνοτροφία και είναι σε 
θέση να δικαιολογήσουν μια μονάδα 
κτηνοτροφικής παραγωγής  που αξιοποιεί 
τις καλλιέργειες της εκμετάλλευσης. 
Για τις εκμεταλλεύσεις στις οποίες το 
αγροτεμάχιο που χρησιμοποιείται ως 
προσωρινός βοσκότοπος ή για την 
καλλιέργεια ψυχανθών αντιπροσωπεύει 
λιγότερο του 10% της καλλιεργούμενης 
έκτασης, η απαίτηση περιορίζεται σε δύο 
διαφορετικές καλλιέργειες.

Or. fr

Τροπολογία 1554
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Η πρώτη παράγραφος δεν αφορά 
εκμεταλλεύσεις:
– στις οποίες η αρόσιμη γη 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
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παραγωγή χορτονομών ή άλλων 
κτηνοτροφικών φυτών, είναι εξ 
ολοκλήρου ακαλλιέργητη ή καλλιεργείται 
εξ ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από 
το νερό για σημαντικό τμήμα του έτους ή 
υπόκειται σε συνδυασμό των παραπάνω, 
ή·
– στις οποίες η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει μέχρι 50 εκτάρια και πλέον του 
80% της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης 
της εκμετάλλευσης καλύπτεται από 
μόνιμους βοσκοτόπους ή μόνιμες 
καλλιέργειες.

Or. en

Τροπολογία 1555
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Η πρώτη παράγραφος δεν αφορά 
εκμεταλλεύσεις:
– στις οποίες η αρόσιμη γη 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών ή άλλων 
κτηνοτροφικών φυτών, είναι εξ 
ολοκλήρου ακαλλιέργητη ή καλλιεργείται 
εξ ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από 
το νερό για σημαντικό τμήμα του έτους ή 
υπόκειται σε συνδυασμό των παραπάνω, 
ή·
– στις οποίες η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει μέχρι 50 εκτάρια και πλέον του 
50% της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης 
της εκμετάλλευσης καλύπτεται από 
μόνιμους βοσκοτόπους ή μόνιμες 
καλλιέργειες.

Or. en
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Τροπολογία 1556
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna
Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Η πρώτη παράγραφος δεν αφορά 
εκμεταλλεύσεις:
– στις οποίες η αρόσιμη γη 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών) ή άλλων κτηνοτροφικών 
φυτών, είναι εξ ολοκλήρου ακαλλιέργητη 
ή καλλιεργείται εξ ολοκλήρου με 
καλλιέργειες κάτω από το νερό για 
σημαντικό τμήμα του έτους ή υπόκειται 
σε συνδυασμό των παραπάνω, ή·
– στις οποίες περισσότερο από το 75% 
της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης της 
εκμετάλλευσης καλύπτεται από μόνιμο 
βοσκότοπο ή μόνιμες καλλιέργειες, 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
χορτονομών ή άλλων κτηνοτροφικών 
καλλιεργειών, είναι ακαλλιέργητη ή 
υπόκειται σε συνδυασμό των παραπάνω.

Or. en

Τροπολογία 1557
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, 
Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Οι διατάξεις της πρώτης 
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παραγράφου δεν αφορούν 
εκμεταλλεύσεις:
- στις οποίες η αρόσιμη γη 
χρησιμοποιείται κυρίως για παραγωγή 
χορτονομών ή άλλων κτηνοτροφικών 
φυτών, είναι κυρίως ακαλλιέργητη ή έχει 
καλλιεργηθεί κυρίως με καλλιέργειες 
κάτω από το νερό για σημαντικό τμήμα 
του καλλιεργητικού κύκλου ή συνδυάζουν 
τα προηγούμενα,  ή
- στις οποίες η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει μέχρι 50 εκτάρια και πλέον του 
80% της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης 
της εκμετάλλευσης καλύπτεται από 
μόνιμους βοσκοτόπους και 
παραδοσιακούς λειμώνες, ή μόνιμες 
καλλιέργειες.

Or. it

Αιτιολόγηση

Απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία. Κατά συνέπεια ο όρος «εξ ολοκλήρου» αντικαθίσταται από τον 
όρο «κυρίως».

Τροπολογία 1558
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Οι διατάξεις της πρώτης
παραγράφου δεν αφορούν εκμεταλλεύσεις 
στις οποίες η αρόσιμη γη χρησιμοποιείται 
εξ ολοκλήρου για παραγωγή χορτονομών 
ή άλλων κτηνοτροφικών φυτών, είναι 
τελείως ακαλλιέργητη ή έχει καλλιεργηθεί 
εξ ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από 
το νερό για σημαντικό τμήμα του 
καλλιεργητικού κύκλου ή συνδυάζουν τα 
προηγούμενα,  ή

Or. it
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Τροπολογία 1559
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει λιγότερα από 10 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου ως λιβάδι 
ή για παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων 
ή αυτοφυών) ή δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί με 
μόνιμες καλλιέργειες ή δεν έχει 
καλλιεργηθεί εξ ολοκλήρου με 
καλλιέργειες κάτω από το νερό για 
σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια της αρόσιμης γης θα γίνεται 
με διαφοροποίηση των καλλιεργειών που 
θα περιλαμβάνει τέσσερις καλλιέργειες, 
μεταξύ αυτών και όσπρια στο 5% 
τουλάχιστον των επιλέξιμων εκταρίων.

Or. en

Τροπολογία 1560
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Η πρώτη παράγραφος δεν αφορά 
εκμεταλλεύσεις στις οποίες:  περισσότερο 
από το 70% της επιλέξιμης γεωργικής 
έκτασης καλύπτεται από μόνιμο 
βοσκότοπο, χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή χορτονομών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών, είναι 
ακαλλιέργητη ή υπόκειται σε συνδυασμό 
των χρήσεων αυτών·
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Or. en

Τροπολογία 1561
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Η πρώτη παράγραφος δεν αφορά 
εκμεταλλεύσεις στις οποίες η αρόσιμη γη 
του γεωργού καλύπτει πάνω από τα 2/3 
της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης και 
καλύπτεται από προσωρινούς ή μόνιμους 
βοσκοτόπους ή μόνιμες καλλιέργειες.

Or. en

Τροπολογία 1562
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Η πρώτη παράγραφος δεν αφορά 
εκμεταλλεύσεις στις οποίες ο γεωργός 
ανταλλάσσει περισσότερο από το 50% της 
συνολικής αρόσιμης γης του με άλλους 
γεωργούς σε ετήσια βάση, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο γεωργός αποδεικνύει 
ότι κάθε αγροτεμάχιο της αρόσιμης γης 
του καλλιεργείται με διαφορετική 
καλλιέργεια σε σχέση με εκείνη του 
προηγούμενου ημερολογιακού έτους·

Or. en

Τροπολογία 1563
Bastiaan Belder
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, οι γεωργοί που μέσω 
συστήματος ετήσιας ανταλλαγής 
εκταρίων με άλλους γεωργούς στην 
περιφέρεια εξασφαλίζουν από κοινού τη 
διαφοροποίηση των καλλιεργειών και την 
αμειψισπορά σε αυτά τα εκτάρια, 
εξαιρούνται από τις ειδικές απαιτήσεις 
της παραγράφου 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτούνται ειδικές διατάξεις ώστε να μπορούν οι γεωργοί να εξειδικεύονται σε μία 
καλλιέργεια, εφόσον το επιθυμούν, αλλά να εξασφαλίζεται παράλληλα η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών και η αμειψισπορά μέσω της ανταλλαγής εκταρίων με γειτονικούς 
γεωργούς/γεωργούς στην περιφέρεια.

Τροπολογία 1564
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Προκειμένου να λαμβάνουν υπόψη τη 
δομή των γεωργικών εκμεταλλεύσεών 
τους, τα κράτη μέλη μπορούν να 
προσαρμόζουν το όριο 10 εκταρίων που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, ανάλογα 
με το μέσο μέγεθος εκμετάλλευσης που 
ορίζεται στο παράρτημα VI.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να είναι δυνατή η διαφοροποίηση του ελάχιστου ορίου των 10 εκταρίων 
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ανάλογα με τη δομή των εκμεταλλεύσεων σε κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία 1565
Seán Kelly, Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Προκειμένου να λαμβάνουν υπόψη τη 
δομή των γεωργικών εκμεταλλεύσεών 
τους, τα κράτη μέλη μπορούν να 
προσαρμόζουν το όριο 15 εκταρίων που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στο 20% 
του μέσου μεγέθους εκμετάλλευσης, 
ανάλογα με το μέσο μέγεθος 
εκμετάλλευσης που ορίζεται στο 
παράρτημα VI.

Or. en

Τροπολογία 1566
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Το άρθρο 30 παράγραφος 1 δεν 
εφαρμόζεται σε εκμεταλλεύσεις στις 
οποίες το 65% της επιλέξιμης γεωργικής 
έκτασης χρησιμοποιείται ως μόνιμος 
βοσκότοπος.

Or. de

Τροπολογία 1567
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, οι γεωργοί που διαθέτουν 
τουλάχιστον 70% μόνιμους βοσκότοπους 
στην εκμετάλλευσή τους θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
διαφοροποίησης καλλιεργειών για τους 
σκοπούς του παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται διακρίσεις σε βάρος γεωργών των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις αποτελούνται κατά σημαντικό ποσοστό από μόνιμους βοσκότοπους, δεδομένου 
ότι αποφέρουν ήδη σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη διατηρώντας μεγάλες εκτάσεις ως 
μόνιμους βοσκότοπους. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να διευκολύνεται η πρόσβασή τους σε αυτό 
το μέτρο.

Τροπολογία 1568
James Nicholson, Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Η πρώτη παράγραφος δεν αφορά 
εκμεταλλεύσεις στις οποίες τουλάχιστον 
70% της αρόσιμης γης χρησιμοποιείται 
για την παραγωγή χορτονομής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εκμεταλλεύσεις των οποίων η αρόσιμη γη χρησιμοποιείται κατά τουλάχιστον 70% για την 
παραγωγή χορτονομής σε οποιοδήποτε έτος θα πρέπει να θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτήσεις 
διαφοροποίησης καλλιεργειών.  Διαφορετικά θα παραβούν το όριο του 70% για την κύρια 
καλλιέργεια και θα υποστούν μάλιστα κυρώσεις λόγω υπερβολικής παραγωγής χορτονομής.
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Τροπολογία 1569
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Η υποχρέωση αυτή δεν αφορά 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις οποίες η 
έκταση βοσκότοπων καλύπτει πάνω από 
70% της συνολικής έκτασης της 
εκμετάλλευσης.

Or. en

Τροπολογία 1570
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Η αρόσιμη γη που έχει οργωθεί ή 
καλλιεργηθεί με μόνιμες καλλιέργειες ή 
βρίσκεται σε παύση καλλιέργειας ή είναι 
ακαλλιέργητη θα πρέπει να 
προστατεύεται με προστατευτικές 
καλλιέργειες. Η επιλέξιμη γη δεν θα 
πρέπει να μένει χωρίς κάλυψη για 
περισσότερες από 4 και σε ορισμένες 
περιπτώσεις 8 εβδομάδες.

Or. en

Τροπολογία 1571
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, οι γεωργοί που καλλιεργούν 
καλλιέργειες διακοπής χωρίς σιτηρά σε 
ποσοστό τουλάχιστον 25% και έως 70% 
της αρόσιμης γης στην εκμετάλλευσή 
τους θεωρείται ότι συμμορφώνονται με 
τις απαιτήσεις διαφοροποίησης 
καλλιεργειών για τους σκοπούς του 
παρόντος άρθρου.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
ως «καλλιέργεια διακοπής» νοείται 
κάποια καλλιέργεια από τις εξής: 
ελαιούχοι σπόροι ή καρποί ελαιώδεις, 
πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, λινάρι, 
κάνναβη, λαχανικά, βοσκότοπος και 
ακαλλιέργητη γη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται διακρίσεις σε βάρος γεωργών οι οποίοι καλλιεργούν ήδη 
καλλιέργειες διακοπής που αποδεδειγμένα αποφέρουν περιβαλλοντικά οφέλη (χρήση μικρότερης 
ποσότητας νερού, λιπασμάτων κ.λπ.). Κατά συνέπεια, θα πρέπει να διευκολύνεται η πρόσβασή 
τους σε αυτό το μέτρο.

Τροπολογία 1572
Riikka Manner, Marit Paulsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, σε περιοχές στις οποίες η 
καλλιεργητική περίοδος διαρκεί λιγότερο 
από 180 ημέρες, η καλλιέργεια στην 
αρόσιμη γη αποτελείται από δύο 
διαφορετικές καλλιέργειες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για τρεις καλλιέργειες είναι ιδιαίτερα δύσκολη στην εφαρμογή της σε περιοχές στις 
οποίες η διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου είναι περιορισμένη και ως εκ τούτου θα πρέπει 
να θεωρούνται αρκετές οι δύο καλλιέργειες για τις περιοχές αυτές.  Η σύντομη καλλιεργητική 
περίοδος και το χαμηλό πραγματικό άθροισμα θερμοκρασιών περιορίζουν σημαντικά την 
επιλογή των καλλιεργειών που μπορούν πρακτικά να καλλιεργηθούν στις περιοχές αυτές.

Τροπολογία 1573
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Εφαρμόζεται αμειψισπορά σε κάθε 
αγροτεμάχιο, εκτός των αγροτεμαχίων 
μονίμων βοσκοτόπων και λειμώνων και 
πολυετών φυτών·

Or. fr

Τροπολογία 1574
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 30 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 β. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, ως «καλλιέργεια» νοείται η 
καλλιέργεια οιουδήποτε εκ των 
διαφορετικών γενών που ορίζονται στη 
βοτανική ταξινόμηση ή η καλλιέργεια 
ενός είδους της κατηγορίας των 
Brassicaceae, Solonaceae και 
Cucurbitaceae, καθώς και η γη υπό 
αγρανάπαυση.  Ωστόσο, οι φθινοπωρινές-
χειμερινές καλλιέργειες και οι εαρινές-
θερινές καλλιέργειες πρέπει να 
θεωρούνται ως χωριστές καλλιέργειες 
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ακόμη και αν ανήκουν στο ίδιο γένος.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερος ο ορισμός της καλλιέργειας με βάση τα βοτανικά «γένη» (με ορισμένες 
εξαιρέσεις για τον τομέα των κηπευτικών και παρεμφερών), που παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία σε 
σχέση με ένα κλειστό κατάλογο που ενσωματώνεται στη βασική πράξη.

Τροπολογία 1575
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 β. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, ως «καλλιέργεια» νοείται η 
καλλιέργεια οιουδήποτε εκ των 
διαφορετικών γενών που ορίζονται στη 
βοτανική ταξινόμηση των καλλιεργειών ή 
η καλλιέργεια οιουδήποτε εκ των 
οικογενειών φυτών Brasscacerae, 
Solanaeceae και Cucurbitaceae, 
Gramineae, Legomionseae, καθώς και η 
γη υπό αγρανάπαυση και οι ενδιάμεσες 
καλλιέργειες. Ωστόσο, οι χειμερινές και οι 
εαρινές καλλιέργειες θεωρούνται 
διακριτές ακόμα και εάν ανήκουν στο 
ίδιο γένος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προσδιοριστεί αναλυτικότερα ο ορισμός της καλλιέργειας στον παρόντα 
κανονισμό. Οι ενδιάμεσες καλλιέργειες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον ορισμό της 
καλλιέργειας, καθώς συνεπάγονται υψηλή αξία για το περιβάλλον. Είναι επίσης σημαντικό να 
πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ διαφορετικών ειδών αγρωστωδών και οσπρίων για την 
παραγωγή σπόρων.

Τροπολογία 1576
Kent Johansson
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 β. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, ως «καλλιέργεια» νοείται η 
καλλιέργεια οιουδήποτε εκ των 
διαφορετικών γενών που ορίζονται στη 
βοτανική ταξινόμηση των καλλιεργειών ή 
η καλλιέργεια οιουδήποτε εκ των 
οικογενειών φυτών Brasscacerae, 
Solanaeceae και Cucurbitaceae, καθώς 
και η γη υπό αγρανάπαυση. Ωστόσο, οι 
χειμερινές και οι εαρινές καλλιέργειες 
θεωρούνται διακριτές ακόμα και εάν 
ανήκουν στο ίδιο γένος.

Or. en

Τροπολογία 1577
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 β. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου,  ως «καλλιέργεια» νοείται κάθε 
είδος που προσδιορίζεται στην 
βοτανολογική κατάταξη, καθώς και η μη 
καλλιεργημένη έκταση.

Or. es

Αιτιολόγηση

Με δεδομένη τη μεγάλη περιβαλλοντική και αγρονομική της αξία, η μη καλλιεργημένη γη πρέπει 
να θεωρείται ως καλλιέργεια για τους σκοπούς της διαφοροποίησης.

Τροπολογία 1578
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
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Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 β. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, ως «καλλιέργεια» νοείται η 
καλλιέργεια οιουδήποτε εκ των 
διαφορετικών γενών που ορίζονται στη 
βοτανική ταξινόμηση των καλλιεργειών, 
καθώς και η γη υπό αγρανάπαυση, η γη 
σε παύση καλλιέργειας και οι προσωρινοί 
βοσκότοποι.

Or. en

Τροπολογία 1579
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 β. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, ως «καλλιέργεια» νοείται 
οιαδήποτε καλλιέργεια παρατίθεται στο 
Παράρτημα Va.

Or. en

Τροπολογία 1580
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Για τους σκοπούς του παρόντος 
Άρθρου, ως «καλλιέργεια» νοείται 
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οιαδήποτε καλλιέργεια παρατίθεται στο 
Παράρτημα Va.

Or. en


