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Τροπολογία 1581
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1582
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

2. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
υποχρεώσεις που προβλέπονται για το 
μέτρο της διαφοροποίησης των 
καλλιεργειών εφαρμόζονται με αναλογικό 
και αμερόληπτο τρόπο και οδηγούν στη 
βελτίωση της περιβαλλοντικής 
προστασίας, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 55 για την 
προσθήκη άλλων τύπων καλλιεργειών σε 
αυτές που ορίζονται στην παράγραφο 1β) 
του παρόντος άρθρου και για τον 
καθορισμό των κανόνων σχετικά με την 
εφαρμογή του ακριβούς υπολογισμού των 
μεριδίων για διαφορετικές καλλιέργειες.

Or. en
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Τροπολογία 1583
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 55 για τη 
θέσπιση του ορισμού της έννοιας
«καλλιέργεια» και των κανόνων σχετικά 
με την εφαρμογή του ακριβούς 
υπολογισμού των μεριδίων για 
διαφορετικές καλλιέργειες, λαμβάνοντας 
υπόψη, σε κάθε περίπτωση, ότι τα εδάφη 
σε αγρανάπαυση θα θεωρούνται ως 
καλλιέργεια δια λόγους διαφοροποίησης 
των καλλιεργειών για τον περαιτέρω 
ορισμό των τύπων των περιοχών με 
οικολογική εστίαση που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
και για την προσθήκη και ορισμό άλλων 
τύπων περιοχών οικολογικής εστίασης 
που μπορούν να ληφθούν υπόψη για την 
τήρηση του ποσοστού που προβλέπεται 
στην παράγραφο αυτή.

Or. es

Αιτιολόγηση

Θεωρείται σκόπιμο η κατάσταση των καλλιεργειών να περιλαμβάνεται στο παράρτημα. Παρά 
ταύτα, τα εδάφη σε αγρανάπαυση θα πρέπει να θεωρούνται ως καλλιέργεια.

Τροπολογία 1584
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 55 για τη θέσπιση 
του ορισμού της έννοιας «καλλιέργεια» και 
των κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του 
ακριβούς υπολογισμού των μεριδίων για 
διαφορετικές καλλιέργειες, λαμβάνοντας 
υπόψη, σε κάθε περίπτωση, ότι τα εδάφη 
σε αγρανάπαυση θα θεωρούνται ως 
καλλιέργεια δια λόγους διαφοροποίησης 
των καλλιεργειών για τον περαιτέρω 
ορισμό των τύπων των περιοχών με 
οικολογική εστίαση που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και για 
την προσθήκη και ορισμό άλλων τύπων
περιοχών οικολογικής εστίασης που 
μπορούν να ληφθούν υπόψη για την 
τήρηση του ποσοστού που προβλέπεται 
στην παράγραφο αυτή.

Or. es

Amendment 1585
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 προκειμένου να προστεθούν 
και άλλες καλλιέργειες στις αναφερόμενες 
στην παράγραφο 1β και να καθορισθούν 
οι κανόνες σχετικά με την εφαρμογή του 
ακριβούς υπολογισμού των μεριδίων για 
διαφορετικές καλλιέργειες.

Or. it
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Τροπολογία 1586
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση του ορισμού 
των εννοιών «καλλιέργεια» και 
«αγρονομικό ισοζύγιο» και των κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του ακριβούς 
υπολογισμού των μεριδίων για 
διαφορετικές καλλιέργειες.

Or. fr

Τροπολογία 1587
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση του ορισμού 
της έννοιας «καλλιέργεια».

Or. en

Τροπολογία 1588
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 α (νέα)



AM\909521EL.doc 7/184 PE494.487v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 a. Στις περιπτώσεις όπου η αρόσιμη γη 
καλλιεργείται σε συνδυασμό με άλλη 
αρόσιμη γη υπό διαφορετική ιδιοκτησία 
στο πλαίσιο ρύθμισης για καλλιέργεια σε 
ομάδες καλλιεργειών, οι απαιτήσεις της 
παραγράφου 1 ισχύουν ως εάν το σύνολο 
της αρόσιμης γης που υπόκειται στη 
ρύθμιση ήταν μία έκταση αρόσιμης γης 
υπό τον έλεγχο ενός γεωργού.

Or. en

Τροπολογία 1589
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 a. Τα κράτη μέλη μπορούν να δέχονται 
την εξαίρεση των γεωργών από τις 
υποχρεώσεις τους βάσει της παρούσας 
παραγράφου, εάν λόγω αντίξοων 
καιρικών συνθηκών ή άλλων φυσικών 
καταστροφών δεν είναι δυνατή η 
συμμόρφωσή τους με αυτές.

Or. en

Τροπολογία 1590
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31 διαγράφεται
Μόνιμοι βοσκότοποι
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1. Οι γεωργοί διατηρούν ως μόνιμους 
βοσκότοπους τις περιοχές των 
εκμεταλλεύσεών τους που δηλώνονται ως 
τέτοιες στην αίτηση που συμπληρώνεται 
δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ (ΗΖ) για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2014, οι οποίες 
εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων».
Οι εκτάσεις αναφοράς εντός μονίμων 
βοσκοτόπων αυξάνονται στις 
περιπτώσεις που ο γεωργός υποχρεούται 
να μετατρέψει εκ νέου εκτάσεις σε 
μόνιμους βοσκότοπους το 2014 ή/και το 
2015 όπως αναφέρεται στο άρθρο 93 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] HZR.
2. Επιτρέπεται στους γεωργούς η 
μετατροπή του 5% κατ’ ανώτατο όριο 
των εκτάσεών τους αναφοράς εντός 
μονίμων βοσκοτόπων. Το όριο αυτό δεν 
ισχύει σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις.
3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, την ανανέωση των μόνιμων 
βοσκοτόπων, τη μετατροπή των 
γεωργικών εκτάσεων σε μόνιμους 
βοσκότοπους σε περίπτωση που έχει 
ξεπεραστεί η επιτρεπόμενη μείωση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2, καθώς 
και την τροποποίηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων σε 
περίπτωση μεταβίβασης γης.

Or. en

Τροπολογία 1591
Britta Reimers
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31 διαγράφεται
Μόνιμοι βοσκότοποι

1. Οι γεωργοί διατηρούν ως μόνιμους 
βοσκότοπους τις περιοχές των 
εκμεταλλεύσεών τους που δηλώνονται ως 
τέτοιες στην αίτηση που συμπληρώνεται 
δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ (ΗΖ) για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2014, οι οποίες 
εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων».
Οι εκτάσεις αναφοράς εντός μονίμων 
βοσκοτόπων αυξάνονται στις 
περιπτώσεις που ο γεωργός υποχρεούται 
να μετατρέψει εκ νέου εκτάσεις σε 
μόνιμους βοσκότοπους το 2014 ή/και το 
2015 όπως αναφέρεται στο άρθρο 93 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] HZR.
2. Επιτρέπεται στους γεωργούς η 
μετατροπή του 5% κατ’ ανώτατο όριο 
των εκτάσεών τους αναφοράς εντός 
μονίμων βοσκοτόπων. Το όριο αυτό δεν 
ισχύει σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις.
3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, την ανανέωση των μόνιμων 
βοσκοτόπων, τη μετατροπή των 
γεωργικών εκτάσεων σε μόνιμους 
βοσκότοπους σε περίπτωση που έχει 
ξεπεραστεί η επιτρεπόμενη μείωση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2, καθώς 
και την τροποποίηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων σε 
περίπτωση μεταβίβασης γης.
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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 1592
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31 διαγράφεται
Μόνιμοι βοσκότοποι

1. Οι γεωργοί διατηρούν ως μόνιμους 
βοσκότοπους τις περιοχές των 
εκμεταλλεύσεών τους που δηλώνονται ως 
τέτοιες στην αίτηση που συμπληρώνεται 
δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ (ΗΖ) για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2014, οι οποίες 
εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων».
Οι εκτάσεις αναφοράς εντός μονίμων 
βοσκοτόπων αυξάνονται στις 
περιπτώσεις που ο γεωργός υποχρεούται 
να μετατρέψει εκ νέου εκτάσεις σε 
μόνιμους βοσκότοπους το 2014 ή/και το 
2015 όπως αναφέρεται στο άρθρο 93 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] HZR.
2. Επιτρέπεται στους γεωργούς η 
μετατροπή του 5% κατ’ ανώτατο όριο 
των εκτάσεών τους αναφοράς εντός 
μονίμων βοσκοτόπων. Το όριο αυτό δεν 
ισχύει σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις.
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3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, την ανανέωση των μόνιμων 
βοσκοτόπων, τη μετατροπή των 
γεωργικών εκτάσεων σε μόνιμους 
βοσκότοπους σε περίπτωση που έχει 
ξεπεραστεί η επιτρεπόμενη μείωση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2, καθώς 
και την τροποποίηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων σε 
περίπτωση μεταβίβασης γης.

Or. es

Τροπολογία 1593
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31 διαγράφεται
Μόνιμοι βοσκότοποι

1. Οι γεωργοί διατηρούν ως μόνιμους 
βοσκότοπους τις περιοχές των 
εκμεταλλεύσεών τους που δηλώνονται ως 
τέτοιες στην αίτηση που συμπληρώνεται 
δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ (ΗΖ) για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2014, οι οποίες 
εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων».
Οι εκτάσεις αναφοράς εντός μονίμων 
βοσκοτόπων αυξάνονται στις 
περιπτώσεις που ο γεωργός υποχρεούται 
να μετατρέψει εκ νέου εκτάσεις σε 
μόνιμους βοσκότοπους το 2014 ή/και το 
2015 όπως αναφέρεται στο άρθρο 93 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] HZR.
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2. Επιτρέπεται στους γεωργούς η 
μετατροπή του 5% κατ’ ανώτατο όριο 
των εκτάσεών τους αναφοράς εντός 
μονίμων βοσκοτόπων. Το όριο αυτό δεν 
ισχύει σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις.
3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, την ανανέωση των μόνιμων 
βοσκοτόπων, τη μετατροπή των 
γεωργικών εκτάσεων σε μόνιμους 
βοσκότοπους σε περίπτωση που έχει 
ξεπεραστεί η επιτρεπόμενη μείωση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2, καθώς 
και την τροποποίηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων σε 
περίπτωση μεταβίβασης γης.

Or. en

Τροπολογία 1594
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μόνιμοι βοσκότοποι Μόνιμα λιβάδια

Or. en

Τροπολογία 1595
Σπύρος Δανέλλης, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μόνιμοι βοσκότοποι Μόνιμα λιβάδια

Or. en

Τροπολογία 1596
James Nicholson, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μόνιμοι βοσκότοποι Μόνιμοι βοσκότοποι και μόνιμα λιβάδια

Or. en

Τροπολογία 1597
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Giovanni
La Via, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μόνιμοι βοσκότοποι Μόνιμοι βοσκότοποι, μόνιμα λιβάδια και 
μόνιμες καλλιέργειες 

Or. en

Τροπολογία 1598
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μόνιμοι βοσκότοποι Μόνιμοι βοσκότοποι και λειμώνες
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Or. fr

Τροπολογία 1599
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μόνιμοι βοσκότοποι Μόνιμοι βοσκότοποι και λειμώνες

Or. it

Τροπολογία 1600
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μόνιμοι βοσκότοποι Μόνιμοι λειμώνες και βοσκότοποι

Or. it

Τροπολογία 1601
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μόνιμοι βοσκότοποι Προσωρινοί και μόνιμοι βοσκότοποι

Or. en

Τροπολογία 1602
Robert Dušek
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί διατηρούν ως μόνιμους 
βοσκότοπους τις περιοχές των 
εκμεταλλεύσεών τους που δηλώνονται ως 
τέτοιες στην αίτηση που συμπληρώνεται 
δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ (ΗΖ) για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2014, οι οποίες 
εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων».

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1603
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί διατηρούν ως μόνιμους 
βοσκότοπους τις περιοχές των 
εκμεταλλεύσεών τους που δηλώνονται ως 
τέτοιες στην αίτηση που συμπληρώνεται 
δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ (ΗΖ) για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2014, οι οποίες 
εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων».

Όταν η γεωργική έκταση, εξαιρουμένων 
εκτάσεων εντός μονίμων βοσκοτόπων,  
καλύπτει περισσότερα από 15 εκτάρια, οι 
γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον το 
3% των επιλέξιμων εκταρίων τους, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, να 
είναι περιοχή οικολογικής εστίασης όπως 
ακαλλιέργητες εκτάσεις, μόνιμες 
καλλιέργειες, αναβαθμίδες, 
χαρακτηριστικά του τοπίου όπως 
φράκτες από φυτά και λιθόκτιστοι τοίχοι, 
ζώνες ανάσχεσης, εκτάσεις με 
καλλιέργειες κάτω από το νερό, 
ενδιάμεσες καλλιέργειες όπως οσπριοειδή 
και αναδασωμένες περιοχές όπως 
ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 
στοιχείο β) σημείο ii).

Or. it
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Τροπολογία 1604
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί διατηρούν ως μόνιμους 
βοσκότοπους τις περιοχές των 
εκμεταλλεύσεών τους που δηλώνονται ως 
τέτοιες στην αίτηση που συμπληρώνεται 
δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ (ΗΖ) για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2014, οι οποίες 
εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων».

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
διατηρείται η συνολική έκταση μόνιμου 
βοσκότοπου σε επίπεδο κράτους μέλους 
και περιφέρειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθούν προβλήματα γραφειοκρατίας και παρακολούθησης, είναι καλύτερο να 
εξετάζεται η έκταση του μόνιμου βοσκότοπου στο επίπεδο του κράτους μέλους συνολικά παρά 
στης μεμονωμένης εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 1605
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί διατηρούν ως μόνιμους 
βοσκότοπους τις περιοχές των 
εκμεταλλεύσεών τους που δηλώνονται ως 
τέτοιες στην αίτηση που συμπληρώνεται 
δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ (ΗΖ) για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2014, οι οποίες 
εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων».

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
διατηρείται η συνολική έκταση 
προσωρινού ή μόνιμου βοσκότοπου σε 
επίπεδο κράτους μέλους και περιφέρειας.
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Or. en

Τροπολογία 1606
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί διατηρούν ως μόνιμους 
βοσκότοπους τις περιοχές των 
εκμεταλλεύσεών τους που δηλώνονται ως 
τέτοιες στην αίτηση που συμπληρώνεται 
δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ (ΗΖ) για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2014, οι οποίες 
εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων».

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
γεωργική γη που βρισκόταν εντός 
μόνιμων βοσκότοπων για το έτος 
υποβολής αιτήσεων 2014 διατηρείται 
εντός των μόνιμων βοσκότοπων.

Or. en

Τροπολογία 1607
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί διατηρούν ως μόνιμους 
βοσκότοπους τις περιοχές των 
εκμεταλλεύσεών τους που δηλώνονται ως 
τέτοιες στην αίτηση που συμπληρώνεται 
δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ (ΗΖ) για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2014, οι οποίες 
εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων».

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη  
διατήρηση της αναλογίας μεταξύ 
εκτάσεων γης εντός μονίμων βοσκοτόπων 
και λειμώνων και της συνολικής 
γεωργικής έκτασης. Η υποχρέωση αυτή 
ισχύει σε εθνικό ή σε περιφερειακό 
επίπεδο.

Or. fr
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Τροπολογία 1608
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Herbert Dorfmann, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί διατηρούν ως μόνιμους 
βοσκότοπους τις περιοχές των 
εκμεταλλεύσεών τους που δηλώνονται ως 
τέτοιες στην αίτηση που συμπληρώνεται 
δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ (ΗΖ) για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2014, οι οποίες 
εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων».

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο λόγος 
της έκτασης εντός μόνιμων βοσκότοπων 
προς τη συνολική γεωργική έκταση 
διατηρείται εντός καθορισμένων ορίων.
Η υποχρέωση αυτή ισχύει σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 1609
Liam Aylward, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί διατηρούν ως μόνιμους 
βοσκότοπους τις περιοχές των 
εκμεταλλεύσεών τους που δηλώνονται ως 
τέτοιες στην αίτηση που συμπληρώνεται 
δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ (ΗΖ) για το
έτος υποβολής αιτήσεων 2014, οι οποίες 
εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων».

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο λόγος 
της έκτασης εντός μόνιμων βοσκότοπων 
προς τη συνολική γεωργική έκταση 
διατηρείται εντός καθορισμένων ορίων.
Η υποχρέωση αυτή ισχύει σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή της απαίτησης για διατήρηση των μόνιμων βοσκότοπων σε επίπεδο μεμονωμένου 
γεωργού είναι υπερβολικά περιοριστική.  Για τον λόγο αυτόν προτείνεται η εφαρμογή της σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.
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Τροπολογία 1610
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί διατηρούν ως μόνιμους 
βοσκότοπους τις περιοχές των 
εκμεταλλεύσεών τους που δηλώνονται ως 
τέτοιες στην αίτηση που συμπληρώνεται 
δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ (ΗΖ) για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2014, οι οποίες 
εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων».

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
διατήρηση του λόγου της έκτασης 
μόνιμων βοσκότοπων προς τη συνολική 
γεωργική έκταση. Η υποχρέωση αυτή 
ισχύει σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 1611
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί διατηρούν ως μόνιμους 
βοσκότοπους τις περιοχές των
εκμεταλλεύσεών τους που δηλώνονται ως 
τέτοιες στην αίτηση που συμπληρώνεται 
δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ (ΗΖ) για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2014, οι οποίες 
εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων».

Οι γεωργοί διατηρούν ως μόνιμους 
βοσκότοπους τις περιοχές των 
εκμεταλλεύσεών τους που έχουν ειδική 
αξία για το περιβάλλον, το κλίμα ή τη 
βιοποικιλότητα. Για τους σκοπούς της 
παρούσας παραγράφου, ως «μόνιμος 
βοσκότοπος» νοείται η γη που ορίζεται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο η), η 
οποία δεν έχει περιληφθεί στην 
αμειψισπορά της εκμετάλλευσης και δεν 
έχει οργωθεί για περίοδο 10 ετών ή 
μεγαλύτερη.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μόνο οι μόνιμοι βοσκότοποι με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα θα πρέπει να προστατεύονται 
στο πλαίσιο της οικολογικής συνιστώσας.

Τροπολογία 1612
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί διατηρούν ως μόνιμους 
βοσκότοπους τις περιοχές των 
εκμεταλλεύσεών τους που δηλώνονται ως
τέτοιες στην αίτηση που συμπληρώνεται 
δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ (ΗΖ) για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2014, οι οποίες 
εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων».

Οι γεωργοί διατηρούν σε καλή γεωργική 
και περιβαλλοντική κατάσταση τις 
περιοχές των εκμεταλλεύσεών τους που 
δηλώνονται ως μόνιμοι βοσκότοποι στην 
αίτηση που υποβάλουν κατ' έτος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η δέσμευση του "greening" σε σχέση με τις εκτάσεις μόνιμων βοσκοτόπων εννοείται ότι θα 
πρέπει να 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 1613
James Nicholson, Anthea McIntyre, Robert Sturdy, Julie Girling, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί διατηρούν ως μόνιμους 
βοσκότοπους τις περιοχές των 

Οι γεωργοί διατηρούν ως ημιφυσική και 
ακαλλιέργητη γη τις περιοχές των 
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εκμεταλλεύσεών τους που δηλώνονται ως 
τέτοιες στην αίτηση που συμπληρώνεται 
δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ (ΗΖ) για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2014, οι οποίες 
εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων».

εκμεταλλεύσεών τους που δηλώνονται ως 
τέτοιες στην αίτηση που συμπληρώνεται 
δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ (ΗΖ) για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2014, οι οποίες 
εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις 
αναφοράς ημιφυσικής και ακαλλιέργητης 
γης».

Or. en

Τροπολογία 1614
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί διατηρούν ως μόνιμους 
βοσκότοπους τις περιοχές των 
εκμεταλλεύσεών τους που δηλώνονται ως 
τέτοιες στην αίτηση που συμπληρώνεται 
δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ (ΗΖ) για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2014, οι οποίες 
εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων».

Οι γεωργοί διατηρούν ως ημιφυσική και 
ακαλλιέργητη γη τις περιοχές των 
εκμεταλλεύσεών τους που δηλώνονται ως 
τέτοιες στην αίτηση που συμπληρώνεται 
δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧΧ (ΗΖ) για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2014, οι οποίες 
εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις 
αναφοράς ημιφυσικής ακαλλιέργητης 
γης».

Or. en

Τροπολογία 1615
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί διατηρούν ως μόνιμους 
βοσκότοπους τις περιοχές των 
εκμεταλλεύσεών τους που δηλώνονται ως 
τέτοιες στην αίτηση που συμπληρώνεται 

Τα κράτη μέλη διατηρούν ως μόνιμους 
βοσκότοπους αριθμό εκταρίων ισοδύναμο 
προς τις περιοχές που δηλώνονται ως 
τέτοιες στην αίτηση που συμπληρώνεται 
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δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ (ΗΖ) για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2014, οι οποίες 
εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων».

δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ (ΗΖ) για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2014, οι οποίες 
εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων».

Or. en

Τροπολογία 1616
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί διατηρούν ως μόνιμους 
βοσκότοπους τις περιοχές των 
εκμεταλλεύσεών τους που δηλώνονται ως 
τέτοιες στην αίτηση που συμπληρώνεται 
δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ (ΗΖ) για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2014, οι οποίες 
εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων».

Οι γεωργοί διατηρούν ως μόνιμα λιβάδια 
τις περιοχές των εκμεταλλεύσεών τους που 
δηλώνονται ως τέτοιες στην αίτηση που 
συμπληρώνεται δυνάμει του άρθρου 74 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΧΧΧ (ΗΖ) για το έτος υποβολής αιτήσεων 
2011, οι οποίες εφεξής αναφέρονται ως 
«εκτάσεις αναφοράς εντός μονίμων 
λιβαδιών».

Or. en

Τροπολογία 1617
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί διατηρούν ως μόνιμους 
βοσκότοπους τις περιοχές των 
εκμεταλλεύσεών τους που δηλώνονται ως 
τέτοιες στην αίτηση που συμπληρώνεται 
δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ (ΗΖ) για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2014, οι οποίες 

Οι γεωργοί διατηρούν ως μόνιμους 
βοσκότοπους ή λειμώνες τις περιοχές των 
εκμεταλλεύσεών τους που δηλώνονται ως 
τέτοιες στην αίτηση που συμπληρώνεται 
δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ (ΗΖ) για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2014, οι οποίες 
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εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων».

εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων ή 
λειμώνων».

Or. fr

Τροπολογία 1618
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί διατηρούν ως μόνιμους 
βοσκότοπους τις περιοχές των 
εκμεταλλεύσεών τους που δηλώνονται ως 
τέτοιες στην αίτηση που συμπληρώνεται 
δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ (ΗΖ) για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2014, οι οποίες 
εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων».

Οι γεωργοί διατηρούν ως μόνιμους 
βοσκότοπους και λειμώνες τις περιοχές 
των εκμεταλλεύσεών τους που δηλώνονται 
ως τέτοιες στην αίτηση που 
συμπληρώνεται δυνάμει του άρθρου 74 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΧΧΧ (ΗΖ) για το έτος υποβολής αιτήσεων 
2014, οι οποίες εφεξής αναφέρονται ως
«εκτάσεις αναφοράς εντός μονίμων 
βοσκοτόπων και λειμώνων».

Or. it

Τροπολογία 1619
Σπύρος Δανέλλης, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί διατηρούν ως μόνιμους 
βοσκότοπους τις περιοχές των 
εκμεταλλεύσεών τους που δηλώνονται ως 
τέτοιες στην αίτηση που συμπληρώνεται 
δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ (ΗΖ) για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2014, οι οποίες 
εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων».

Οι γεωργοί διατηρούν ως μόνιμα λιβάδια 
τις περιοχές των εκμεταλλεύσεών τους που 
δηλώνονται ως τέτοιες στην αίτηση που 
συμπληρώνεται δυνάμει του άρθρου 74 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΧΧΧ (ΗΖ) για το έτος υποβολής αιτήσεων 
2014, οι οποίες εφεξής αναφέρονται ως 
«εκτάσεις αναφοράς εντός μονίμων 
λιβαδιών».
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Or. en

Τροπολογία 1620
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί διατηρούν ως μόνιμους 
βοσκότοπους τις περιοχές των 
εκμεταλλεύσεών τους που δηλώνονται ως 
τέτοιες στην αίτηση που συμπληρώνεται 
δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ (ΗΖ) για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2014, οι οποίες 
εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων».

1. Οι γεωργοί διατηρούν ως μόνιμους 
βοσκότοπους και λειμώνες τις περιοχές 
των εκμεταλλεύσεών τους που δηλώνονται 
ως τέτοιες στην αίτηση που 
συμπληρώνεται δυνάμει του άρθρου 74 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΧΧΧ (ΗΖ) για το έτος υποβολής αιτήσεων 
2014, οι οποίες εφεξής αναφέρονται ως
«εκτάσεις αναφοράς εντός μονίμων 
βοσκοτόπων και λειμώνων».

Or. it

Τροπολογία 1621
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί διατηρούν ως μόνιμους 
βοσκότοπους τις περιοχές των 
εκμεταλλεύσεών τους που δηλώνονται ως 
τέτοιες στην αίτηση που συμπληρώνεται 
δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ (ΗΖ) για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2014, οι οποίες 
εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων».

Οι γεωργοί διατηρούν ως μόνιμους 
βοσκότοπους ή ως παραδοσιακούς 
λειμώνες τις περιοχές των 
εκμεταλλεύσεών τους που δηλώνονται ως 
τέτοιες στην αίτηση που συμπληρώνεται 
δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ (ΗΖ) για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2014, οι οποίες 
εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων».
Για τον λόγο αυτό, πρέπει να 
αποδεικνύουν την παρουσία ζωικού 
κεφαλαίου, και, συνεπώς, προβλέπεται 
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δείκτης πυκνότητας 1 ΜΜΖ ανά αριθμό 
επιλέξιμων εκταρίων βοσκοτόπων ή, σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν ζώα, να 
αποδεικνύουν ότι εκτελούν εργασίες 
διατήρησης, όπως θερισμοί και 
εκχερσώσεις.

Or. es

Αιτιολόγηση

Θεωρούμε απαραίτητο να αποκαταστήσουμε έναν συσχετισμό μεταξύ των εκτάσεων των 
βοσκοτόπων και αυτών της γεωργο-κτηνοτροφικής δραστηριότητας, ή, ενδεχομένως, της 
απαίτησης να εκτελούνται ορισμένες γεωργικές εργασίες στους βοσκοτόπους προς αποφυγήν της 
υποβάθμισης και της εγκατάλειψής τους.

Τροπολογία 1622
Ulrike Rodust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί διατηρούν ως μόνιμους 
βοσκότοπους τις περιοχές των 
εκμεταλλεύσεών τους που δηλώνονται ως 
τέτοιες στην αίτηση που συμπληρώνεται 
δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ (ΗΖ) για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2014, οι οποίες 
εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων».

Οι γεωργοί διατηρούν ως μόνιμους 
βοσκότοπους τις περιοχές των 
εκμεταλλεύσεών τους που δηλώνονται ως 
τέτοιες στην αίτηση που συμπληρώνεται 
δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ (ΗΖ) για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2014, οι οποίες 
εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων». Οι 
μόνιμοι βοσκότοποι που έχουν 
μετατραπεί σε αρόσιμη γη μεταξύ του 
2011 και του 2014 πρέπει να σπαρθούν εκ 
νέου, εάν αυτό απαιτείται για 
περιβαλλοντικούς λόγους.

Or. en

Τροπολογία 1623
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που έχουν προσχωρήσει 
στην ΕΕ πριν από το 2004 διασφαλίζουν 
ότι η γη που βρισκόταν εντός μόνιμων 
βοσκότοπων κατά την ημερομηνία που 
είχε καθοριστεί για τις αιτήσεις 
στρεμματικής ενίσχυσης για το 2003 
διατηρείται εντός των μόνιμων 
βοσκότοπων.
Τα νέα κράτη μέλη που προσχώρησαν 
στην ΕΕ το 2004 διασφαλίζουν ότι η γη 
που βρισκόταν εντός μόνιμων 
βοσκότοπων την 1η Μαΐου 2004 
διατηρείται εντός των μόνιμων 
βοσκότοπων.
Η Βουλγαρία και η Ρουμανία 
διασφαλίζουν ότι η γη που βρισκόταν 
εντός μόνιμων βοσκότοπων την 1η 
Ιανουαρίου 2007 διατηρείται εντός των 
μόνιμων βοσκότοπων.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
αναλογία που αναφέρεται στην πρώτη 
παράγραφο (στο εξής «δείκτης 
αναφοράς») δεν έχει μειωθεί κατά 
ποσοστό μεγαλύτερο από 10% εις βάρος 
της έκτασης που βρισκόταν εντός 
μόνιμων βοσκότοπων κατά το αντίστοιχο 
έτος αναφοράς που αναφέρεται στην 
προηγούμενη παράγραφο.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου 
δεν ισχύουν για γη εντός μόνιμων 
βοσκότοπων που πρόκειται να 
αναδασωθεί, εφόσον η εν λόγω 
αναδάσωση είναι συμβατή με την 
προστασία του περιβάλλοντος και δεν 
αφορά φυτείες χριστουγεννιάτικων 
δέντρων και ταχέως αναπτυσσόμενων 
αντίγραφων βραχυπρόθεσμης 
καλλιέργειας.

Or. en
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Τροπολογία 1624
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
γεωργική γη που βρισκόταν εντός 
μόνιμων βοσκότοπων για το έτος 
υποβολής αιτήσεων 2014 διατηρείται 
εντός των μόνιμων βοσκότοπων.

Or. en

Τροπολογία 1625
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 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
διατήρηση του λόγου της έκτασης εντός 
μόνιμων βοσκότοπων προς τη συνολική 
γεωργική έκταση. Η υποχρέωση αυτή 
ισχύει σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. 
Ο λόγος αναφοράς ορίζεται ως η σχέση 
μεταξύ της έκτασης εντός μόνιμων 
βοσκότοπων και της συνολικής 
γεωργικής έκτασης που δηλώθηκε από 
τους γεωργούς το 2014.

Or. en

Τροπολογία 1626
Juozas Imbrasas
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
διατήρηση του λόγου της έκτασης εντός 
μόνιμων βοσκότοπων προς τη συνολική 
γεωργική έκταση. Η υποχρέωση αυτή 
ισχύει σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. 
Ο λόγος αναφοράς ορίζεται ως η σχέση 
μεταξύ της έκτασης εντός μόνιμων 
βοσκότοπων και της συνολικής 
γεωργικής έκτασης που δηλώθηκε από 
τους γεωργούς το 2014.

Or. en

Τροπολογία 1627
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί επιτρέπεται να ανανεώνουν 
τους μόνιμους βοσκότοπούς τους. Για 
τους σκοπούς της παρούσας 
παραγράφου, ως «μόνιμος βοσκότοπος» 
νοείται η γη που ορίζεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο η), η οποία δεν 
έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά της 
εκμετάλλευσης για περίοδο δέκα ετών ή 
μεγαλύτερη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανανέωση των μόνιμων βοσκότοπων μέσω της καλλιέργειας αποτελεί σημαντικό μέτρο στη 
διάθεση των γεωργών για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των 
καλλιεργειών χορτονομής, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παροχή χορτονομής υψηλής 
ποιότητας για τα πρόβατα, τα βοοειδή και τα γαλακτοπαραγωγά ζώα. Παίζει επίσης σημαντικό 
ρόλο στον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος βελτιώνοντας την ποιότητα του εδάφους.
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Τροπολογία 1628
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκτάσεις αναφοράς εντός μονίμων 
βοσκοτόπων αυξάνονται στις 
περιπτώσεις που ο γεωργός υποχρεούται 
να μετατρέψει εκ νέου εκτάσεις σε 
μόνιμους βοσκότοπους το 2014 ή/και το 
2015 όπως αναφέρεται στο άρθρο 93 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] HZR.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθούν προβλήματα γραφειοκρατίας και παρακολούθησης, είναι καλύτερο να 
εξετάζεται η έκταση του μόνιμου βοσκότοπου στο επίπεδο του κράτους μέλους συνολικά παρά 
στης μεμονωμένης εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 1629
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκτάσεις αναφοράς εντός μονίμων 
βοσκοτόπων αυξάνονται στις 
περιπτώσεις που ο γεωργός υποχρεούται 
να μετατρέψει εκ νέου εκτάσεις σε 
μόνιμους βοσκότοπους το 2014 ή/και το 
2015 όπως αναφέρεται στο άρθρο 93 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] HZR.

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 1630
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκτάσεις αναφοράς εντός μονίμων 
βοσκοτόπων αυξάνονται στις 
περιπτώσεις που ο γεωργός υποχρεούται 
να μετατρέψει εκ νέου εκτάσεις σε 
μόνιμους βοσκότοπους το 2014 ή/και το 
2015 όπως αναφέρεται στο άρθρο 93 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] HZR.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1631
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκτάσεις αναφοράς εντός μονίμων 
βοσκοτόπων αυξάνονται στις 
περιπτώσεις που ο γεωργός υποχρεούται 
να μετατρέψει εκ νέου εκτάσεις σε 
μόνιμους βοσκότοπους το 2014 ή/και το 
2015 όπως αναφέρεται στο άρθρο 93 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] HZR.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση όσον αφορά τους μόνιμους βοσκότοπους θα πρέπει να τηρείται σε εθνικό 
επίπεδο, όπως στο παρόν ισχύον σύστημα, σύμφωνα με το οποίο εάν η συνδεδεμένη έκταση του 
λόγου αναφοράς μειωθεί κάτω από το απαιτούμενο ελάχιστο όριο του 10%, οι γεωργοί 
υποχρεούνται να μετατρέψουν εκ νέου αρόσιμη γη σε μόνιμους βοσκότοπους.
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Τροπολογία 1632
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκτάσεις αναφοράς εντός μονίμων 
βοσκοτόπων αυξάνονται στις 
περιπτώσεις που ο γεωργός υποχρεούται 
να μετατρέψει εκ νέου εκτάσεις σε 
μόνιμους βοσκότοπους το 2014 ή/και το 
2015 όπως αναφέρεται στο άρθρο 93 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] HZR.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο οι μόνιμοι βοσκότοποι με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα θα πρέπει να προστατεύονται 
στο πλαίσιο της οικολογικής συνιστώσας.

Τροπολογία 1633
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκτάσεις αναφοράς εντός μονίμων 
βοσκοτόπων αυξάνονται στις 
περιπτώσεις που ο γεωργός υποχρεούται 
να μετατρέψει εκ νέου εκτάσεις σε 
μόνιμους βοσκότοπους το 2014 ή/και το 
2015 όπως αναφέρεται στο άρθρο 93 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] HZR.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1634
Martin Häusling
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκτάσεις αναφοράς εντός μονίμων 
βοσκοτόπων αυξάνονται στις περιπτώσεις 
που ο γεωργός υποχρεούται να μετατρέψει 
εκ νέου εκτάσεις σε μόνιμους 
βοσκότοπους το 2014 ή/και το 2015 όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 93 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […] HZR.

Οι εκτάσεις αναφοράς εντός μονίμων 
λιβαδιών αυξάνονται στις περιπτώσεις που 
ο γεωργός υποχρεούται να μετατρέψει εκ 
νέου εκτάσεις σε μόνιμα λιβάδια το 2014 
ή/και το 2015 όπως αναφέρεται στο άρθρο 
93 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] HZR.

Or. en

Τροπολογία 1635
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκτάσεις αναφοράς εντός μονίμων
βοσκοτόπων αυξάνονται στις περιπτώσεις 
που ο γεωργός υποχρεούται να μετατρέψει 
εκ νέου εκτάσεις σε μόνιμους 
βοσκότοπους το 2014 ή/και το 2015 όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 93 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […] HZR.

Οι εκτάσεις αναφοράς εντός μονίμων 
βοσκοτόπων ή λειμώνων αυξάνονται στις 
περιπτώσεις που ο γεωργός υποχρεούται 
να μετατρέψει εκ νέου εκτάσεις σε 
μόνιμους βοσκότοπους ή λειμώνες το 2014 
ή/και το 2015 όπως αναφέρεται στο άρθρο 
93 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] HZR.

Or. fr

Τροπολογία 1636
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκτάσεις αναφοράς εντός μονίμων Οι εκτάσεις αναφοράς εντός μονίμων 
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βοσκοτόπων αυξάνονται στις περιπτώσεις 
που ο γεωργός υποχρεούται να μετατρέψει 
εκ νέου εκτάσεις σε μόνιμους 
βοσκότοπους το 2014 ή/και το 2015 όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 93 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. […] HZR.

βοσκοτόπων και λειμώνων αυξάνονται 
στις περιπτώσεις που ο γεωργός 
υποχρεούται να μετατρέψει εκ νέου 
εκτάσεις σε μόνιμους βοσκότοπους
λειμώνες και βοσκότοπους το 2014 ή/και 
το 2015 όπως αναφέρεται στο άρθρο 93 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] HZR.

Or. it

Τροπολογία 1637
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκτάσεις αναφοράς εντός μονίμων 
βοσκοτόπων αυξάνονται στις περιπτώσεις 
που ο γεωργός υποχρεούται να μετατρέψει 
εκ νέου εκτάσεις σε μόνιμους 
βοσκότοπους το 2014 ή/και το 2015 όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 93 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. […] HZR.

Οι εκτάσεις αναφοράς εντός μονίμων
λειμώνων και βοσκοτόπων αυξάνονται 
στις περιπτώσεις που ο γεωργός 
υποχρεούται να μετατρέψει εκ νέου 
εκτάσεις σε μόνιμους λειμώνες και
βοσκότοπους το 2014 ή/και το 2015 όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 93 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. […] HZR.

Or. it

Τροπολογία 1638
Σπύρος Δανέλλης, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκτάσεις αναφοράς εντός μονίμων 
βοσκοτόπων αυξάνονται στις περιπτώσεις 
που ο γεωργός υποχρεούται να μετατρέψει 
εκ νέου εκτάσεις σε μόνιμους 
βοσκότοπους το 2014 ή/και το 2015 όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 93 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […] HZR.

Οι εκτάσεις αναφοράς εντός μονίμων 
λιβαδιών αυξάνονται στις περιπτώσεις που 
ο γεωργός υποχρεούται να μετατρέψει εκ 
νέου εκτάσεις σε μόνιμα λιβάδια το 2014 
ή/και το 2015 όπως αναφέρεται στο άρθρο 
93 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] HZR.
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Or. en

Τροπολογία 1639
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί επιτρέπεται να ανανεώνουν 
τους μόνιμους βοσκότοπούς τους μέσω 
της καλλιέργειας. Για τους σκοπούς της 
παρούσας παραγράφου, ως «μόνιμος 
βοσκότοπος» νοείται η γη που ορίζεται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο η), η 
οποία δεν έχει περιληφθεί στην 
αμειψισπορά της εκμετάλλευσης για 
περίοδο 10 ετών ή μεγαλύτερη.

Or. en

Τροπολογία 1640
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Οι γεωργοί με μόνιμες καλλιέργειες 
όπως ελαιώνες, αμπελώνες ή οπωρώνες, 
εξαιρουμένων των μόνιμων αρδευομένων 
καλλιεργειών, πρέπει να εφαρμόζουν 
ειδικές αγρονομικές πρακτικές που 
συνεπάγονται ελάχιστη διατάραξη του 
εδάφους και κάλυψη από πράσινο της 
επιφάνειας του εδάφους.

Or. pt
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Τροπολογία 1641
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιτρέπεται στους γεωργούς η 
μετατροπή του 5% κατ’ ανώτατο όριο 
των εκτάσεών τους αναφοράς εντός 
μονίμων βοσκοτόπων. Το όριο αυτό δεν 
ισχύει σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1642
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιτρέπεται στους γεωργούς η 
μετατροπή του 5% κατ’ ανώτατο όριο 
των εκτάσεών τους αναφοράς εντός 
μονίμων βοσκοτόπων. Το όριο αυτό δεν 
ισχύει σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1643
Sandra Kalniete, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš, 
Roberts Zīle, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, 
Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιτρέπεται στους γεωργούς η 
μετατροπή του 5% κατ’ ανώτατο όριο 
των εκτάσεών τους αναφοράς εντός 
μονίμων βοσκοτόπων. Το όριο αυτό δεν 
ισχύει σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
λόγος που ορίζεται στο παρόν άρθρο δεν 
μειώνεται εις βάρος της έκτασης εντός 
μόνιμων βοσκότοπων κατά ποσοστό 
μεγαλύτερο από 10% ως προς τον λόγο 
για το αντίστοιχο έτος αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 1644
Juozas Imbrasas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιτρέπεται στους γεωργούς η 
μετατροπή του 5% κατ’ ανώτατο όριο 
των εκτάσεών τους αναφοράς εντός 
μονίμων βοσκοτόπων. Το όριο αυτό δεν 
ισχύει σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
λόγος που ορίζεται στο παρόν άρθρο δεν 
μειώνεται εις βάρος της έκτασης εντός 
μόνιμων βοσκότοπων κατά ποσοστό 
μεγαλύτερο από 10% ως προς τον λόγο 
για το αντίστοιχο έτος αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 1645
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιτρέπεται στους γεωργούς η 
μετατροπή του 5% κατ’ ανώτατο όριο 
των εκτάσεών τους αναφοράς εντός 
μονίμων βοσκοτόπων. Το όριο αυτό δεν 
ισχύει σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
ποσοστό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 να μην μειώνεται εις βάρος 
των εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων και λειμώνων άνω του 10% 
σε σχέση με το ποσοστό του 
προηγούμενου έτους που ορίζει η 
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παράγραφος 3 α (αναφερόμενο στο εξής 
ως «ποσοστό αναφοράς»).

Or. fr

Τροπολογία 1646
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιτρέπεται στους γεωργούς η 
μετατροπή του 5% κατ’ ανώτατο όριο των 
εκτάσεών τους αναφοράς εντός μονίμων 
βοσκοτόπων. Το όριο αυτό δεν ισχύει σε 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις.

2. Επιτρέπεται στους γεωργούς η 
μετατροπή του 8% κατ’ ανώτατο όριο των 
εκτάσεών τους αναφοράς ημιφυσικής και 
ακαλλιέργητης γης, με την επιφύλαξη των 
απαιτήσεων του κανονισμού περί 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
(ΕΠΕ). Το όριο αυτό δεν ισχύει σε 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις.

Or. en

Τροπολογία 1647
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιτρέπεται στους γεωργούς η 
μετατροπή του 5% κατ’ ανώτατο όριο
των εκτάσεών τους αναφοράς εντός 
μονίμων βοσκοτόπων. Το όριο αυτό δεν 
ισχύει σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δεν 
θα παρατηρηθεί μείωση των εκτάσεών
μονίμων βοσκοτόπων εν σχέσει προς τα 
όρια που οφείλουν να τηρούν σε εθνικό 
επίπεδο, εξασφαλίζοντας ότι οι εκτάσεις
τους αναφοράς εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, την ημερομηνία που 
ορίζεται για την υποβολή αιτήσεων 
ενίσχυσης ανά έκταση για το 2011, 
διατηρούνται ως μόνιμοι βοσκότοποι.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνουμε να περιληφθεί η έννοια "διατήρηση των βοσκοτόπων" σε εθνικό επίοπεδο. Τα 
κράτη μέλη μεριμνούν, με τους αντίστοιχους κανόνες, να αποφευχθεί η ποσοτική μείωση των 
εκτάσεων μονίμων βοσκοτόπων, τους οποίους είναι υποχρεωμένα να συντηρούν σε εθνικό 
επίπεδο.

Τροπολογία 1648
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιτρέπεται στους γεωργούς η 
μετατροπή του 5% κατ’ ανώτατο όριο των 
εκτάσεών τους αναφοράς εντός μονίμων 
βοσκοτόπων. Το όριο αυτό δεν ισχύει σε 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις.

2. Επιτρέπεται στους γεωργούς η 
μετατροπή του 5% κατ’ ανώτατο όριο των 
εκτάσεών τους αναφοράς εντός μόνιμων 
βοσκότοπων, εκτός εάν η μετατροπή αυτή 
δεν συνίσταται για λόγους 
βιοποικιλότητας και προστασίας των 
υδάτων. Ορισμένα παραδείγματα είναι η 
μετατροπή σε περιοχές πλημμυρών, σε 
εδάφη πλούσια σε άνθρακα, σε 
προστατευόμενες περιοχές, σε εδάφη με 
ιδιαίτερη αξία ή ευαισθησία για την 
προστασία των υδάτων και της 
βιοποικιλότητας. Η μετατροπή μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν υποβολής 
γεωργοπεριβαλλοντικού σχεδίου ή 
εξασφάλισης έγγραφης άδειας. Το όριο 
αυτό δεν ισχύει σε περιπτώσεις ανωτέρας 
βίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις.

Or. en

Τροπολογία 1649
James Nicholson, Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιτρέπεται στους γεωργούς η 
μετατροπή του 5% κατ’ ανώτατο όριο των 
εκτάσεών τους αναφοράς εντός μονίμων 
βοσκοτόπων. Το όριο αυτό δεν ισχύει σε 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις.

2. Επιτρέπεται στους γεωργούς η 
μετατροπή του 5% κατ’ ανώτατο όριο των 
εκτάσεών τους αναφοράς εντός μόνιμων 
βοσκότοπων. Το όριο αυτό δεν ισχύει για 
γη εντός μόνιμων βοσκότοπων που 
πρόκειται να αναδασωθεί, εφόσον η εν 
λόγω αναδάσωση είναι συμβατή με την 
προστασία του περιβάλλοντος και δεν 
αφορά φυτείες χριστουγεννιάτικων 
δέντρων και ταχέως αναπτυσσόμενων
ειδών βραχυπρόθεσμης καλλιέργειας ή σε 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναδάσωση μόνιμων βοσκότοπων που είναι συμβατή με την προστασία του περιβάλλοντος 
δεν θα πρέπει να αποτρέπεται από την απαίτηση διατήρησης μόνιμων βοσκότοπων.

Τροπολογία 1650
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιτρέπεται στους γεωργούς η 
μετατροπή του 5% κατ’ ανώτατο όριο των 
εκτάσεών τους αναφοράς εντός μονίμων 
βοσκοτόπων. Το όριο αυτό δεν ισχύει σε 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις.

2. Επιτρέπεται στους γεωργούς η 
μετατροπή του 5% κατ’ ανώτατο όριο των 
εκτάσεών τους αναφοράς εντός μονίμων 
λιβαδιών. Το όριο αυτό δεν ισχύει σε 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Or. en

Τροπολογία 1651
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιτρέπεται στους γεωργούς η 
μετατροπή του 5% κατ’ ανώτατο όριο των 
εκτάσεών τους αναφοράς εντός μονίμων 
βοσκοτόπων. Το όριο αυτό δεν ισχύει σε 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις.

2. Επιτρέπεται στους γεωργούς η 
μετατροπή του 5% κατ’ ανώτατο όριο των 
εκτάσεών τους αναφοράς εντός μονίμων 
βοσκοτόπων ή λειμώνων. Το όριο αυτό 
δεν ισχύει σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή 
σε εξαιρετικές περιστάσεις.

Or. fr

Τροπολογία 1652
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιτρέπεται στους γεωργούς η 
μετατροπή του 5% κατ’ ανώτατο όριο των 
εκτάσεών τους αναφοράς εντός μονίμων 
βοσκοτόπων. Το όριο αυτό δεν ισχύει σε 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις.

2. Επιτρέπεται στους γεωργούς η 
μετατροπή του 5% κατ’ ανώτατο όριο των 
εκτάσεών τους αναφοράς εντός μονίμων 
βοσκοτόπων και λειμώνων. Το όριο αυτό 
δεν ισχύει σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή 
σε εξαιρετικές περιστάσεις.

Or. it

Τροπολογία 1653
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιτρέπεται στους γεωργούς η 
μετατροπή του 5% κατ’ ανώτατο όριο των 
εκτάσεών τους αναφοράς εντός μονίμων 
βοσκοτόπων. Το όριο αυτό δεν ισχύει σε 

2. Επιτρέπεται στους γεωργούς η 
μετατροπή του 5% κατ’ ανώτατο όριο των 
εκτάσεών τους αναφοράς εντός μονίμων 
βοσκοτόπων και λειμώνων. Το όριο αυτό 
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περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις.

δεν ισχύει σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή 
σε εξαιρετικές περιστάσεις.

Or. it

Τροπολογία 1654
Σπύρος Δανέλλης, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιτρέπεται στους γεωργούς η 
μετατροπή του 5% κατ’ ανώτατο όριο των 
εκτάσεών τους αναφοράς εντός μονίμων 
βοσκοτόπων. Το όριο αυτό δεν ισχύει σε 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις.

2. Επιτρέπεται στους γεωργούς η 
μετατροπή του 5% κατ’ ανώτατο όριο των 
εκτάσεών τους αναφοράς εντός μονίμων 
λιβαδιών. Το όριο αυτό δεν ισχύει σε 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις.

Or. en

Τροπολογία 1655
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιτρέπεται στους γεωργούς η 
μετατροπή του 5% κατ’ ανώτατο όριο των 
εκτάσεών τους αναφοράς εντός μονίμων 
βοσκοτόπων. Το όριο αυτό δεν ισχύει σε 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις.

2. Επιτρέπεται στα κράτη μέλη η 
μετατροπή του 5% κατ’ ανώτατο όριο των 
εκτάσεών τους αναφοράς εντός μόνιμων 
βοσκότοπων. Το όριο αυτό δεν ισχύει σε 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις.

Or. en

Τροπολογία 1656
Jens Rohde
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιτρέπεται στους γεωργούς η 
μετατροπή του 5% κατ’ ανώτατο όριο των 
εκτάσεών τους αναφοράς εντός μονίμων 
βοσκοτόπων. Το όριο αυτό δεν ισχύει σε 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις.

2. Επιτρέπεται στους γεωργούς η 
μετατροπή του 5% κατ’ ανώτατο όριο των 
εκτάσεών τους αναφοράς εντός μόνιμων 
βοσκότοπων όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 1. Το όριο αυτό δεν ισχύει σε 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις.

Or. en

Τροπολογία 1657
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιτρέπεται στους γεωργούς η μεταφορά 
της έκτασης αναφοράς μόνιμων 
βοσκότοπων, τόσο εντός της ίδιας 
εκμετάλλευσης όσο και μεταξύ γεωργών 
χωρίς μεταβίβαση γης.
Οι εκτάσεις αναφοράς εντός μόνιμων 
βοσκότοπων μειώνονται στις περιπτώσεις 
όπου μια έκταση αναπτύσσεται με τέτοιον 
τρόπο ώστε να μην υπάγεται πλέον στον 
ορισμό του μόνιμου βοσκότοπου και 
αποκτά πιο φυσικό χαρακτήρα με 
μεγαλύτερη βιοποικιλότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μην αποτρέπεται λόγω της οικολογικής συνιστώσας η μετατροπή 
εκτάσεων σε περιοχές με πιο φυσικό χαρακτήρα, οι οποίες συνεπάγονται περισσότερα οφέλη για 
το περιβάλλον και τη φύση από ό,τι οι μόνιμοι βοσκότοποι. Επίσης, οι μόνιμοι βοσκότοποι θα 
πρέπει να βρίσκονται στα σημεία όπου αποφέρουν τη βέλτιστη επίδραση στο περιβάλλον και ως 
εκ τούτου οι γεωργοί χρειάζονται ευελιξία για την κατανομή τους στην έκταση της 
εκμετάλλευσής τους.
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Τροπολογία 1658
Peter Jahr, Albert Deß, Christa Klaß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 a. Οι γεωργοί που διαθέτουν μόνιμους 
βοσκότοπους μπορούν να 
πραγματοποιούν δομική μετατροπή σε 
εκείνες τις εκτάσεις τους όπου απαιτείται 
κάτι τέτοιο, για τους εξής λόγους:
a) εκ νέου σπορά ή
β) εκ νέου σπορά σε άλλο σημείο της 
εκμετάλλευσης.

Or. de

Τροπολογία 1659
James Nicholson, Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 a. Σε περιφέρειες στις οποίες η έκταση 
των μόνιμων βοσκότοπων δεν έχει 
μειωθεί κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 
5% σε σύγκριση με το 2014, η απαίτηση 
που ορίζεται στην παράγραφο 1 
θεωρείται ότι καλύπτεται από όλους τους 
γεωργούς στην αντίστοιχη περιφέρεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μόνιμοι βοσκότοποι θα πρέπει να παρακολουθούνται σε επίπεδο περιφέρειας και μόνο σε 
περίπτωση που σε αυτό το επίπεδο παρατηρηθεί μείωση άνω του 5% θα πρέπει να διενεργηθούν 
έλεγχοι σε επίπεδο μεμονωμένου γεωργού.  Οι έλεγχοι στο επίπεδο του γεωργού όσον αφορά 
τους μόνιμους βοσκότοπους συνεπάγονται μεγάλο διοικητικό φόρτο και περιορισμένα 
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αποτελέσματα εάν η συνολική έκταση μόνιμων βοσκότοπων παραμένει σταθερή σε επίπεδο 
περιφέρειας.

Τροπολογία 1660
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 a. Επιτρέπεται στους γεωργούς η 
αναδάσωση ή η χρήση για δασύλλια 
περιοδικής υλοτόμησης των εκτάσεών 
τους αναφοράς εντός μόνιμων 
βοσκότοπων.

Or. en

Τροπολογία 1661
James Nicholson, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, την ανανέωση των μόνιμων 
βοσκοτόπων, τη μετατροπή των 
γεωργικών εκτάσεων σε μόνιμους 
βοσκότοπους σε περίπτωση που έχει 
ξεπεραστεί η επιτρεπόμενη μείωση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2, καθώς 
και την τροποποίηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων σε 
περίπτωση μεταβίβασης γης.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1662
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, την ανανέωση των μόνιμων 
βοσκοτόπων, τη μετατροπή των 
γεωργικών εκτάσεων σε μόνιμους 
βοσκότοπους σε περίπτωση που έχει 
ξεπεραστεί η επιτρεπόμενη μείωση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2, καθώς 
και την τροποποίηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων σε 
περίπτωση μεταβίβασης γης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1663
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, την ανανέωση των μόνιμων 
βοσκοτόπων, τη μετατροπή των 
γεωργικών εκτάσεων σε μόνιμους 
βοσκότοπους σε περίπτωση που έχει 

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μόνιμων βοσκότοπων 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, τη μετατροπή των γεωργικών 
εκτάσεων σε μόνιμους βοσκότοπους σε 
περίπτωση που έχει ξεπεραστεί η 
επιτρεπόμενη μείωση που προβλέπεται 
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ξεπεραστεί η επιτρεπόμενη μείωση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2, καθώς και 
την τροποποίηση των εκτάσεων αναφοράς 
εντός μονίμων βοσκοτόπων σε περίπτωση 
μεταβίβασης γης.

στην παράγραφο 2, καθώς και την 
τροποποίηση των εκτάσεων αναφοράς 
εντός μόνιμων βοσκότοπων σε περίπτωση 
μεταβίβασης γης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανανέωση μόνιμων βοσκότοπων αφορά ειδικά ορισμένες εθνικές ή περιφερειακές συνθήκες· 
κατά συνέπεια, θα πρέπει να παραμείνει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Τροπολογία 1664
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, την ανανέωση των μόνιμων 
βοσκοτόπων, τη μετατροπή των 
γεωργικών εκτάσεων σε μόνιμους 
βοσκότοπους σε περίπτωση που έχει 
ξεπεραστεί η επιτρεπόμενη μείωση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2, καθώς και 
την τροποποίηση των εκτάσεων αναφοράς 
εντός μονίμων βοσκοτόπων σε περίπτωση 
μεταβίβασης γης.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μόνιμων βοσκότοπων 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, τη μετατροπή των γεωργικών 
εκτάσεων σε μόνιμους βοσκότοπους σε 
περίπτωση που έχει ξεπεραστεί η 
επιτρεπόμενη μείωση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, καθώς και την 
τροποποίηση των εκτάσεων αναφοράς 
εντός μόνιμων βοσκότοπων σε περίπτωση 
μεταβίβασης γης.

Or. en

Τροπολογία 1665
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, την ανανέωση των μόνιμων 
βοσκοτόπων, τη μετατροπή των γεωργικών 
εκτάσεων σε μόνιμους βοσκότοπους σε 
περίπτωση που έχει ξεπεραστεί η 
επιτρεπόμενη μείωση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, καθώς και την 
τροποποίηση των εκτάσεων αναφοράς 
εντός μονίμων βοσκοτόπων σε περίπτωση 
μεταβίβασης γης.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων
αναφοράς εντός μόνιμων βοσκότοπων 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, την ανανέωση των μόνιμων 
βοσκοτόπων, τη μετατροπή των γεωργικών 
εκτάσεων σε μόνιμους βοσκότοπους σε 
περίπτωση που έχει ξεπεραστεί το 
επιτρεπόμενο όριο που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1, καθώς και την τροποποίηση 
των εκτάσεων αναφοράς εντός μόνιμων 
βοσκότοπων σε περίπτωση μεταβίβασης 
γης.

Or. en

Τροπολογία 1666
Liam Aylward

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, την ανανέωση των μόνιμων 
βοσκοτόπων, τη μετατροπή των γεωργικών 
εκτάσεων σε μόνιμους βοσκότοπους σε 
περίπτωση που έχει ξεπεραστεί η 
επιτρεπόμενη μείωση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, καθώς και την 
τροποποίηση των εκτάσεων αναφοράς 
εντός μονίμων βοσκοτόπων σε περίπτωση 
μεταβίβασης γης.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μόνιμων βοσκότοπων 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, την ανανέωση των μόνιμων 
βοσκοτόπων, τη μετατροπή των γεωργικών 
εκτάσεων σε μόνιμους βοσκότοπους σε 
περίπτωση που έχει ξεπεραστεί το 
επιτρεπόμενο όριο που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1, καθώς και την τροποποίηση 
των εκτάσεων αναφοράς εντός μόνιμων 
βοσκότοπων σε περίπτωση μεταβίβασης 
γης.
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Or. en

Τροπολογία 1667
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 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, την ανανέωση των μόνιμων 
βοσκοτόπων, τη μετατροπή των γεωργικών 
εκτάσεων σε μόνιμους βοσκότοπους σε 
περίπτωση που έχει ξεπεραστεί η 
επιτρεπόμενη μείωση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, καθώς και την 
τροποποίηση των εκτάσεων αναφοράς 
εντός μονίμων βοσκοτόπων σε περίπτωση 
μεταβίβασης γης.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μόνιμων βοσκότοπων 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, την ανανέωση των μόνιμων 
βοσκοτόπων, τη μετατροπή των γεωργικών 
εκτάσεων σε μόνιμους βοσκότοπους σε 
περίπτωση που έχει ξεπεραστεί η 
επιτρεπόμενη μείωση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, καθώς και την 
τροποποίηση των εκτάσεων αναφοράς 
εντός μόνιμων βοσκότοπων σε περίπτωση 
μεταβίβασης γης. Για τους σκοπούς της 
παραγράφου 2, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με τη διατήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων, ιδιαίτερα προκειμένου να 
διασφαλιστεί η λήψη μέτρων για τη 
διατήρηση του λόγου, 
συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων 
υποχρεώσεων, όπως η υποχρέωση για εκ 
νέου μετατροπή εκτάσεων σε μόνιμους 
βοσκότοπους όταν διαπιστώνεται μείωση 
του λόγου της έκτασης εντός μόνιμων 
βοσκότοπων.

Or. en
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Τροπολογία 1668
Juozas Imbrasas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, την ανανέωση των μόνιμων 
βοσκοτόπων, τη μετατροπή των γεωργικών 
εκτάσεων σε μόνιμους βοσκότοπους σε 
περίπτωση που έχει ξεπεραστεί η 
επιτρεπόμενη μείωση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, καθώς και την 
τροποποίηση των εκτάσεων αναφοράς 
εντός μονίμων βοσκοτόπων σε περίπτωση 
μεταβίβασης γης.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μόνιμων βοσκότοπων 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, την ανανέωση των μόνιμων 
βοσκοτόπων, τη μετατροπή των γεωργικών 
εκτάσεων σε μόνιμους βοσκότοπους σε 
περίπτωση που έχει ξεπεραστεί η 
επιτρεπόμενη μείωση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, καθώς και την 
τροποποίηση των εκτάσεων αναφοράς 
εντός μόνιμων βοσκότοπων σε περίπτωση 
μεταβίβασης γης. Για τους σκοπούς της 
παραγράφου 2, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με τη διατήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων, ιδιαίτερα προκειμένου να 
διασφαλιστεί η λήψη μέτρων για τη 
διατήρηση του λόγου, 
συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων 
υποχρεώσεων, όπως η υποχρέωση για εκ 
νέου μετατροπή εκτάσεων σε μόνιμους 
βοσκότοπους όταν διαπιστώνεται μείωση 
του λόγου της έκτασης εντός μόνιμων 
βοσκότοπων.

Or. en

Τροπολογία 1669
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, την ανανέωση των μόνιμων 
βοσκοτόπων, τη μετατροπή των 
γεωργικών εκτάσεων σε μόνιμους 
βοσκότοπους σε περίπτωση που έχει 
ξεπεραστεί η επιτρεπόμενη μείωση που
προβλέπεται στην παράγραφο 2, καθώς 
και την τροποποίηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων σε 
περίπτωση μεταβίβασης γης.

3. Η αναλογία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 καθορίζεται κάθε έτος με 
βάση τις εκτάσεις που δηλώνουν οι 
γεωργοί για το συγκεκριμένο έτος.

Or. fr

Τροπολογία 1670
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, την ανανέωση των μόνιμων
βοσκοτόπων, τη μετατροπή των 
γεωργικών εκτάσεων σε μόνιμους
βοσκότοπους σε περίπτωση που έχει 
ξεπεραστεί η επιτρεπόμενη μείωση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2, καθώς 
και την τροποποίηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων σε 
περίπτωση μεταβίβασης γης.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55, οι οποίες θα περιλαμβάνουν 
κανόνες όσον αφορά την διατήρηση των
μονίμων βοσκοτόπων, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι στις περιφέρειες όπου 
έχει αποδειχθεί από την παρακολούθηση 
σε εθνικό επίπεδο των εκτάσεων των
μονίμων βοσκοτόπων, ότι το ποσοστό των 
εκτάσεων των μονίμων βοσκοτόπων 
μειώνεται, λαμβάνονται μέτρα στο 
επίπεδο των γεωργών για την διατήρηση 
των εκτάσεων των μονίμων βοσκοτόπων,
τα οποία περιλαμβάνουν ατομικές 
υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν 
σεβαστές, όπως η υποχρέωση 
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μετατροπής ορισμένων εκτάσεων σε 
μόνιμους βοσκοτόπους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Έγκριση μέτρων στο επίπεδο των γεωργών όταν διαπιστώνεται ότι το εθνικό επίπεδο των 
βοσκοτόπων μειώνεται κάτω από προβλεπόμενα όρια.

Τροπολογία 1671
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, την ανανέωση των μόνιμων 
βοσκοτόπων, τη μετατροπή των γεωργικών 
εκτάσεων σε μόνιμους βοσκότοπους σε 
περίπτωση που έχει ξεπεραστεί η 
επιτρεπόμενη μείωση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, καθώς και την 
τροποποίηση των εκτάσεων αναφοράς
εντός μονίμων βοσκοτόπων σε περίπτωση 
μεταβίβασης γης.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με τη διατήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων, ιδιαίτερα προκειμένου να 
διασφαλιστεί η λήψη μέτρων για τη 
διατήρηση του λόγου μόνιμων 
βοσκότοπων, συμπεριλαμβανομένων 
μεμονωμένων υποχρεώσεων, όπως η εκ 
νέου μετατροπή των γεωργικών εκτάσεων 
σε μόνιμους βοσκότοπους σε περίπτωση 
μείωσης του λόγου της έκτασης εντός 
μόνιμων βοσκότοπων.

Or. en

Τροπολογία 1672
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Hannu Takkula

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

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, την ανανέωση των μόνιμων 
βοσκοτόπων, τη μετατροπή των γεωργικών 
εκτάσεων σε μόνιμους βοσκότοπους σε 
περίπτωση που έχει ξεπεραστεί η 
επιτρεπόμενη μείωση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, καθώς και την 
τροποποίηση των εκτάσεων αναφοράς 
εντός μονίμων βοσκοτόπων σε περίπτωση 
μεταβίβασης γης.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
εντός μόνιμων βοσκότοπων, την ανανέωση 
των μόνιμων βοσκοτόπων και τη 
μετατροπή των γεωργικών εκτάσεων σε 
μόνιμους βοσκότοπους.

Or. en

Τροπολογία 1673
Petri Sarvamaa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, την ανανέωση των μόνιμων 
βοσκοτόπων, τη μετατροπή των γεωργικών 
εκτάσεων σε μόνιμους βοσκότοπους σε 
περίπτωση που έχει ξεπεραστεί η 
επιτρεπόμενη μείωση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, καθώς και την 
τροποποίηση των εκτάσεων αναφοράς 
εντός μονίμων βοσκοτόπων σε περίπτωση 
μεταβίβασης γης.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός προσωρινών ή μόνιμων 
βοσκότοπων, την ανανέωση των 
προσωρινών ή μόνιμων βοσκοτόπων και
τη μετατροπή των γεωργικών εκτάσεων σε 
προσωρινούς ή μόνιμους βοσκότοπους.

Or. en
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Τροπολογία 1674
Patrick Le Hyaric, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Willy Meyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, την ανανέωση των μόνιμων 
βοσκοτόπων, τη μετατροπή των γεωργικών 
εκτάσεων σε μόνιμους βοσκότοπους σε 
περίπτωση που έχει ξεπεραστεί η 
επιτρεπόμενη μείωση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, καθώς και την 
τροποποίηση των εκτάσεων αναφοράς 
εντός μονίμων βοσκοτόπων σε περίπτωση 
μεταβίβασης γης.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων  ή 
λειμώνων όπως ορίζεται στην παράγραφο 
1 δεύτερο εδάφιο, την ανανέωση των 
μόνιμων βοσκοτόπων ή λειμώνων, τη 
μετατροπή των γεωργικών εκτάσεων σε 
μόνιμους βοσκότοπους ή λειμώνες σε 
περίπτωση που έχει ξεπεραστεί η 
επιτρεπόμενη μείωση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, καθώς και την 
τροποποίηση των εκτάσεων αναφοράς 
εντός μονίμων βοσκοτόπων ή λειμώνων σε 
περίπτωση μεταβίβασης γης.

Or. fr

Τροπολογία 1675
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, την ανανέωση των μόνιμων 
βοσκοτόπων, τη μετατροπή των 

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μόνιμων λιβαδιών όπως 
ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, την ανανέωση των μόνιμων 
λιβαδιών, τη μετατροπή των γεωργικών 
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γεωργικών εκτάσεων σε μόνιμους 
βοσκότοπους σε περίπτωση που έχει 
ξεπεραστεί η επιτρεπόμενη μείωση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2, καθώς και 
την τροποποίηση των εκτάσεων αναφοράς 
εντός μονίμων βοσκοτόπων σε περίπτωση 
μεταβίβασης γης.

εκτάσεων σε μόνιμα λιβάδια σε περίπτωση 
που έχει ξεπεραστεί η επιτρεπόμενη 
μείωση που προβλέπεται στην παράγραφο 
2, καθώς και την τροποποίηση των 
εκτάσεων αναφοράς εντός μόνιμων 
λιβαδιών σε περίπτωση μεταβίβασης γης.

Or. en

Τροπολογία 1676
Σπύρος Δανέλλης, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, την ανανέωση των μόνιμων 
βοσκοτόπων, τη μετατροπή των 
γεωργικών εκτάσεων σε μόνιμους 
βοσκότοπους σε περίπτωση που έχει 
ξεπεραστεί η επιτρεπόμενη μείωση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2, καθώς και 
την τροποποίηση των εκτάσεων αναφοράς 
εντός μονίμων βοσκοτόπων σε περίπτωση 
μεταβίβασης γης.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μόνιμων λιβαδιών όπως 
ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, την ανανέωση των μόνιμων 
λιβαδιών, τη μετατροπή των γεωργικών 
εκτάσεων σε μόνιμα λιβάδια σε περίπτωση 
που έχει ξεπεραστεί η επιτρεπόμενη 
μείωση που προβλέπεται στην παράγραφο 
2, καθώς και την τροποποίηση των 
εκτάσεων αναφοράς εντός μόνιμων 
λιβαδιών σε περίπτωση μεταβίβασης γης.

Or. en

Τροπολογία 1677
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

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

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, την ανανέωση των μόνιμων 
βοσκοτόπων, τη μετατροπή των γεωργικών 
εκτάσεων σε μόνιμους βοσκότοπους σε 
περίπτωση που έχει ξεπεραστεί η 
επιτρεπόμενη μείωση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, καθώς και την 
τροποποίηση των εκτάσεων αναφοράς 
εντός μονίμων βοσκοτόπων σε περίπτωση 
μεταβίβασης γης.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων και 
λειμώνων όπως ορίζεται στην παράγραφο 
1 δεύτερο εδάφιο, την ανανέωση των 
μόνιμων βοσκοτόπων και λειμώνων, τη 
μετατροπή των γεωργικών εκτάσεων σε 
μόνιμους βοσκότοπους και λειμώνες σε 
περίπτωση που έχει ξεπεραστεί η 
επιτρεπόμενη μείωση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, καθώς και την 
τροποποίηση των εκτάσεων αναφοράς 
εντός μονίμων βοσκοτόπων και λειμώνων
σε περίπτωση μεταβίβασης γης.

Or. it

Τροπολογία 1678
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, την ανανέωση των μόνιμων 
βοσκοτόπων, τη μετατροπή των γεωργικών 
εκτάσεων σε μόνιμους βοσκότοπους σε 
περίπτωση που έχει ξεπεραστεί η 
επιτρεπόμενη μείωση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, καθώς και την 
τροποποίηση των εκτάσεων αναφοράς 
εντός μονίμων βοσκοτόπων σε περίπτωση 
μεταβίβασης γης.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μονίμων λειμώνων και
βοσκοτόπων όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο, την 
ανανέωση των μόνιμων λειμώνων και
βοσκοτόπων, τη μετατροπή των γεωργικών 
εκτάσεων σε μόνιμους λειμώνες και
βοσκότοπους σε περίπτωση που έχει 
ξεπεραστεί η επιτρεπόμενη μείωση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2, καθώς και 
την τροποποίηση των εκτάσεων αναφοράς 
εντός μονίμων λειμώνων και βοσκοτόπων 
σε περίπτωση μεταβίβασης γης.
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Or. it

Τροπολογία 1679
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, την ανανέωση των μόνιμων 
βοσκοτόπων, τη μετατροπή των 
γεωργικών εκτάσεων σε μόνιμους 
βοσκότοπους σε περίπτωση που έχει 
ξεπεραστεί η επιτρεπόμενη μείωση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2, καθώς και 
την τροποποίηση των εκτάσεων αναφοράς 
εντός μονίμων βοσκοτόπων σε περίπτωση 
μεταβίβασης γης.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μόνιμων βοσκότοπων 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, τη μετατροπή των γεωργικών 
εκτάσεων σε μόνιμους βοσκότοπους σε 
περίπτωση που έχει ξεπεραστεί η 
επιτρεπόμενη μείωση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, καθώς και την 
τροποποίηση των εκτάσεων αναφοράς 
εντός μόνιμων βοσκότοπων σε περίπτωση 
μεταβίβασης γης. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να ορίζουν το επίπεδο αναφοράς για την 
προστασία των μόνιμων βοσκότοπων 
βάσει της περιεκτικότητας των εδαφών 
τους σε οργανική ύλη.

Or. en

Τροπολογία 1680
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Το ποσοστό αναφοράς καθορίζεται 
ως εξής:
α) Οι εκτάσεις γης εντός μονίμων 
βοσκοτόπων και λειμώνων είναι εκτάσεις 
που οι γεωργοί έχουν δηλώσει το 2010 ως 
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διατιθέμενες για τη χρήση αυτή·
β) η συνολική γεωργική έκταση είναι η 
συνολική γεωργική έκταση που δηλώθηκε 
από τους γεωργούς το 2010.

Or. fr

Τροπολογία 1681
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31α
Μόνιμες καλλιέργειες

Εξαιρουμένων των απαιτήσεων για 
επενδύσεις και ανανέωση των 
εγκαταστάσεων, οι γεωργοί διασφαλίζουν 
τη διατήρηση των μόνιμων καλλιεργειών 
που υπάρχουν στη γεωργική τους 
εκμετάλλευση. 

Or. it

Τροπολογία 1682
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31α
Μόνιμες καλλιέργειες

1. Οι γεωργοί με μόνιμες καλλιέργειες 
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 στοιχείο ζ) 
εφαρμόζουν ειδικές γεωπονικές 
πρακτικές που καθορίζονται από τα 
κράτη μέλη.
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2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις για να 
καθορίσει τα κριτήρια προσδιορισμού 
των ειδικών γεωπονικών πρακτικών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Or. it

Τροπολογία 1683
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31 α
Συνολικό ποσοστό μονίμων βοσκοτόπων 

και λειμώνων
1. Εφόσον διαπιστώνεται ότι μειώνεται η 
αναλογία που αναφέρεται στο άρθρο 31, 
παράγραφος 1, το συγκεκριμένο κράτος
μέλος επιβάλλει στους γεωργούς να μην 
διαθέσουν για άλλες χρήσεις τις εκτάσεις 
μονίμων βοσκοτόπων και λειμώνων, 
χωρίς προηγούμενη έγκριση. 
2. Εφόσον διαπιστωθεί ότι η υποχρέωση 
που ορίζει το άρθρο 31, παράγραφος 2, 
δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί, το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος, πέραν των 
μέτρων που οφείλει να λάβει σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, επιβάλλει στους 
γεωργούς που διαθέτουν εκτάσεις εντός 
μονίμων βοσκοτόπων ή λειμώνων, οι 
οποίες εν συνεχεία διατέθηκαν για άλλες 
χρήσεις, την υποχρέωση να 
αποκαταστήσουν τους μόνιμους 
βοσκοτόπους και λειμώνες.

Or. fr
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Τροπολογία 1684
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Article 31 ter
Περιοδικό όργωμα των βοσκοτόπων

Οι γεωργοί μπορούν να οργώνουν τις 
εκτάσεις γης εντός μονίμων βοσκοτόπων 
και λειμώνων, με στόχο την αναφύτευσή
τους , σύμφωνα με τις παραδοσιακά 
εφαρμοζόμενες πρακτικές και 
περιοδικότητα.

Or. fr

Τροπολογία 1685
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 διαγράφεται
Περιοχή οικολογικής εστίασης
1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε 
τουλάχιστον το 7% των επιλέξιμων 
εκταρίων τους, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 25 παράγραφος 2, εξαιρουμένων 
εκτάσεων εντός μονίμων βοσκοτόπων, να 
είναι περιοχή 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).
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τον περαιτέρω ορισμό 
των τύπων των περιοχών με οικολογική 
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εστίαση που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και 
για την προσθήκη και ορισμό άλλων 
τύπων περιοχών οικολογικής εστίασης 
που μπορούν να ληφθούν υπόψη για την 
τήρηση του ποσοστού που προβλέπεται 
στην παράγραφο αυτή.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ενοποιούνται μέτρα διαφοροποίησης των καλλιεργειών και περιοχών οικολογικής εστίασης, 
σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 29.

Τροπολογία 1686
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 διαγράφεται
Περιοχή οικολογικής εστίασης
1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε 
τουλάχιστον το 7% των επιλέξιμων 
εκταρίων τους, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 25 παράγραφος 2, εξαιρουμένων 
εκτάσεων εντός μονίμων βοσκοτόπων, να 
είναι περιοχή 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).
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τον περαιτέρω ορισμό 
των τύπων των περιοχών με οικολογική 
εστίαση που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και 
για την προσθήκη και ορισμό άλλων 
τύπων περιοχών οικολογικής εστίασης 
που μπορούν να ληφθούν υπόψη για την 
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τήρηση του ποσοστού που προβλέπεται 
στην παράγραφο αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το φιλοπεριβαλλοντικό στοιχείο θα πρέπει να εντάσσεται στον δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ και 
όχι στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων.

Τροπολογία 1687
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 διαγράφεται
Περιοχή οικολογικής εστίασης
1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε 
τουλάχιστον το 7% των επιλέξιμων 
εκταρίων τους, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 25 παράγραφος 2, εξαιρουμένων 
εκτάσεων εντός μονίμων βοσκοτόπων, να 
είναι περιοχή 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).
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τον περαιτέρω ορισμό 
των τύπων των περιοχών με οικολογική 
εστίαση που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και 
για την προσθήκη και ορισμό άλλων 
τύπων περιοχών οικολογικής εστίασης 
που μπορούν να ληφθούν υπόψη για την 
τήρηση του ποσοστού που προβλέπεται 
στην παράγραφο αυτή.

Or. de
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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 1688
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 διαγράφεται
Περιοχή οικολογικής εστίασης
1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε 
τουλάχιστον το 7% των επιλέξιμων 
εκταρίων τους, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 25 παράγραφος 2, εξαιρουμένων 
εκτάσεων εντός μονίμων βοσκοτόπων, να 
είναι περιοχή 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).
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τον περαιτέρω ορισμό 
των τύπων των περιοχών με οικολογική 
εστίαση που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και 
για την προσθήκη και ορισμό άλλων 
τύπων περιοχών οικολογικής εστίασης 
που μπορούν να ληφθούν υπόψη για την 
τήρηση του ποσοστού που προβλέπεται 
στην παράγραφο αυτή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το φιλοπεριβαλλοντικό στοιχείο θα πρέπει να εντάσσεται στον δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ και 
όχι στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων.

Τροπολογία 1689
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 διαγράφεται
Περιοχή οικολογικής εστίασης
1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε 
τουλάχιστον το 7% των επιλέξιμων 
εκταρίων τους, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 25 παράγραφος 2, εξαιρουμένων 
εκτάσεων εντός μονίμων βοσκοτόπων, να 
είναι περιοχή 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).
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τον περαιτέρω ορισμό 
των τύπων των περιοχών με οικολογική 
εστίαση που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και 
για την προσθήκη και ορισμό άλλων 
τύπων περιοχών οικολογικής εστίασης 
που μπορούν να ληφθούν υπόψη για την
τήρηση του ποσοστού που προβλέπεται 
στην παράγραφο αυτή.

Or. es

Τροπολογία 1690
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιοχή οικολογικής εστίασης Οικολογική υποδομή

Or. en

Τροπολογία 1691
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε 
τουλάχιστον το 7% των επιλέξιμων 
εκταρίων τους, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 25 παράγραφος 2, εξαιρουμένων 
εκτάσεων εντός μονίμων βοσκοτόπων, να 
είναι περιοχή 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).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1692
James Nicholson, Julie Girling, Robert Sturdy, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 2% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μόνιμων 
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βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

βοσκότοπων και ημιφυσικών και 
ακαλλιέργητων εκτάσεων, να είναι 
περιοχή 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). Οι εκτάσεις αυτές 
μπορούν να αποτελούνται από τμήματα
της εκμετάλλευσης τα οποία θεωρούνται 
μη επιλέξιμα όσον αφορά το άρθρο 25 
παράγραφος 2, εφόσον οι εκτάσεις αυτές 
προσδιορίζονται στην αίτηση ενίσχυσης 
και συμβάλλουν στην επίτευξη 
περιβαλλοντικών ή ευεργετικών στόχων.

Or. en

Τροπολογία 1693
James Nicholson, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 2% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μόνιμων 
βοσκότοπων, να είναι περιοχή 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. en

Τροπολογία 1694
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 2% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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. de

Τροπολογία 1695
Alfreds Rubiks

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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). 

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 2,5% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή οικολογικής 
εστίασης όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του τοπίου -
όπως φράχτες ή πέτρινοι τοίχοι -, ζώνες 
ανάσχεσης, αζωτοδεσμευτικές 
καλλιέργειες, και αναδασωμένες περιοχές 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2 στοιχείο β) σημείο ii), καθώς και 
καλλιέργειες που συμβάλλουν στην 
παγίδευση CO2.

Or. lv

Τροπολογία 1696
Mariya Gabriel
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. Όταν η επιλέξιμη γεωργική έκταση 
καλύπτει περισσότερα από 20 εκτάρια, οι
γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον το 
3% των επιλέξιμων εκταρίων τους, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, 
εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μόνιμων 
βοσκότοπων, να είναι περιοχή οικολογικής 
εστίασης όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του τοπίου 
όπως φράκτες από φυτά ή λιθόκτιστοι 
τοίχοι, ζώνες ανάσχεσης, γη με 
καλλιέργειες που δεσμεύουν το άζωτο,
αναδασωμένες περιοχές όπως ορίζονται 
στο άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
σημείο ii), περιοχές με νεκταροφόρους 
θάμνους και δέντρα ή περιοχές εντατικής 
καλλιέργειας.

Or. bg

Τροπολογία 1697
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε 
τουλάχιστον το 7% των επιλέξιμων 
εκταρίων τους, όπως ορίζονται στο άρθρο 
25 παράγραφος 2, εξαιρουμένων εκτάσεων 
εντός μονίμων βοσκοτόπων, να είναι
περιοχή 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).

1. Όταν η αρόσιμη έκταση του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 20 εκτάρια, οι 
γεωργοί διατηρούν το 3% των επιλέξιμων 
εκταρίων τους, όπως ορίζονται στο άρθρο 
25 παράγραφος 2, εξαιρουμένων εκτάσεων 
εντός μόνιμων βοσκότοπων, μόνιμων 
λιβαδιών και μόνιμων καλλιεργειών, ως 
περιοχή οικολογικής εστίασης όπως 
ακαλλιέργητες εκτάσεις, αναβαθμίδες, 
χαρακτηριστικά του τοπίου, παρυφές 
αγρών, θαμνοστοιχίες, εσωτερικά 
υδατορρεύματα, ζώνες ανάσχεσης, γη με 
καλλιέργειες που δεσμεύουν το άζωτο, 
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δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης, 
προσωρινοί βοσκότοποι και 
αναδασωμένες περιοχές όπως ορίζονται 
στο άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
σημείο ii). Η συμπερίληψη αυτών των 
στοιχείων ως περιοχές οικολογικής 
εστίασης δεν αποκλείει την παροχή 
ενισχύσεων για τα μέτρα αυτά δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] [RDR]·

Or. en

Τροπολογία 1698
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε 
τουλάχιστον το 7% των επιλέξιμων 
εκταρίων τους, όπως ορίζονται στο άρθρο 
25 παράγραφος 2, εξαιρουμένων εκτάσεων 
εντός μονίμων βοσκοτόπων, να είναι 
περιοχή 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).

1. Όταν η αρόσιμη έκταση του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 20 εκτάρια, οι 
γεωργοί διατηρούν το 3% των επιλέξιμων 
εκταρίων τους, όπως ορίζονται στο άρθρο 
25 παράγραφος 2, εξαιρουμένων εκτάσεων 
εντός μόνιμων βοσκότοπων και μόνιμων 
λιβαδιών, ως περιοχή οικολογικής 
εστίασης όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του τοπίου, 
παρυφές αγρών, θαμνοστοιχίες, 
εσωτερικά υδατορρεύματα, ζώνες 
ανάσχεσης, γη με καλλιέργειες που 
δεσμεύουν το άζωτο, δασύλλια 
περιοδικής υλοτόμησης, προσωρινοί 
βοσκότοποι και αναδασωμένες περιοχές 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2 στοιχείο β) σημείο ii). Η συμπερίληψη 
αυτών των στοιχείων ως περιοχές 
οικολογικής εστίασης δεν αποκλείει την 
παροχή ενισχύσεων για τα μέτρα αυτά 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] 
[RDR]·

Or. en
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Τροπολογία 1699
Seán Kelly, Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. Όταν η αρόσιμη έκταση του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 20 εκτάρια, οι
γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον το 
3% των επιλέξιμων εκταρίων τους, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, 
εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μόνιμων 
βοσκότοπων, να είναι περιοχή οικολογικής 
εστίασης όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του τοπίου,
όπως φράκτες από φυτά και λιθόκτιστοι 
τοίχοι, ζώνες ανάσχεσης, γη με 
καλλιέργειες που δεσμεύουν το άζωτο, 
δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης και 
αναδασωμένες περιοχές όπως ορίζονται 
στο άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
σημείο ii). Η συμπερίληψη αυτών των 
στοιχείων ως περιοχές οικολογικής 
εστίασης δεν αποκλείει την παροχή 
ενισχύσεων για τα μέτρα αυτά δυνάμει 
του κανονισμού ΧΧΧ (αγροτική 
ανάπτυξη).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή γεωργία έχει από τη φύση της οικολογικό προσανατολισμό.  Η βιώσιμη και 
ασφαλής προμήθεια τροφίμων από περιοχές σε μικρή γεωγραφική απόσταση από τον Ευρωπαίο 
καταναλωτή έχει εγγενώς οικολογικότερο προσανατολισμό από ό,τι η εναλλακτική της 
προμήθειας τροφίμων από μεγάλες βιομηχανικές μονάδες σε απομακρυσμένες περιοχές του 
κόσμου.  Η γεωργία μικρής κλίμακας, η οποία βασίζεται στην οικογενειακή εκμετάλλευση, έχει 
επίσης εγγενή οικολογικό προσανατολισμό και το γεγονός αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζεται.

Τροπολογία 1700
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. Όταν η επιλέξιμη γεωργική έκταση 
καλύπτει άνω των 20 εκταρίων, οι 
γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον το
3% των επιλέξιμων εκταρίων τους, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, 
εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή οικολογικής 
εστίασης όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του τοπίου, 
ζώνες ανάσχεσης, καλλιέργειες οσπρίων, 
μόνιμοι βοσκότοποι, μόνιμες 
καλλιέργειες, καλλιέργειες κάτω από το 
νερό, εκτάσεις ευρισκόμενες στο δίκτυο 
Natura 2000, εκμεταλλεύσεις που 
καλύπτονται από γεωργοπεριβαλλοντικά 
ή κλιματικά μέτρα και αναδασωμένες 
περιοχές όπως ορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii).

Or. es

Τροπολογία 1701
Phil Prendergast

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. Όταν η επιλέξιμη γεωργική έκταση 
καλύπτει περισσότερα από 20 εκτάρια, οι 
γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον το 
3% των επιλέξιμων εκταρίων τους, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, 
εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μόνιμων 
βοσκότοπων, παραδοσιακών λειμώνων 
και μόνιμων καλλιεργειών όπως ορίζονται 
στο άρθρο 31α παράγραφος 1, να είναι 
περιοχή οικολογικής εστίασης όπως 
ακαλλιέργητες εκτάσεις, αναβαθμίδες, 
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χαρακτηριστικά του τοπίου όπως φράκτες 
από φυτά και λιθόκτιστοι τοίχοι, ζώνες 
ανάσχεσης και αναδασωμένες περιοχές 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2 στοιχείο β) σημείο ii).

Or. en

Τροπολογία 1702
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. Όταν η επιλέξιμη έκταση εκτός των 
μόνιμων βοσκότοπων καλύπτει 
περισσότερα από 20 εκτάρια, οι γεωργοί 
μεριμνούν ώστε τουλάχιστον το 3% των 
επιλέξιμων εκταρίων τους, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 25 παράγραφος 2, 
εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μόνιμων 
βοσκότοπων, να είναι περιοχή 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. de

Τροπολογία 1703
Bastiaan Belder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 

1. Όταν η επιλέξιμη γεωργική έκταση 
καλύπτει περισσότερα από 20 εκτάρια, οι
γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον το 
3% των επιλέξιμων εκταρίων τους, όπως 
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βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, 
εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μόνιμων 
βοσκότοπων, να είναι περιοχή 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. en

Αιτιολόγηση

Καθώς δεν έχει αποδειχθεί εάν η χρήση ενός ποσοστού 7% θα απέφερε σημαντικά μεγαλύτερα 
οφέλη όσον αφορά τη βιοποικιλότητα από ό,τι η εφαρμογή περιοχών οικολογικής εστίασης στο
3% των επιλέξιμων εκταρίων, είναι προτιμότερο να απαιτείται το χαμηλότερο ποσοστό, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η επιλέξιμη γεωργική έκταση χρησιμοποιείται με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο.

Τροπολογία 1704
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. Όταν η επιλέξιμη γεωργική έκταση 
καλύπτει άνω των 20 εκταρίων, οι 
γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον το
3% των επιλέξιμων εκταρίων τους, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, 
εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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

Εκτιμούμε ότι ένα 3% είναι αρκετό.
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Τροπολογία 1705
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, Lara Comi, Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. Όταν η γεωργική έκταση, 
εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων,  καλύπτει περισσότερα από 
15 εκτάρια, οι γεωργοί μεριμνούν ώστε 
τουλάχιστον το 3% των επιλέξιμων 
εκταρίων τους, όπως ορίζονται στο άρθρο 
25 παράγραφος 2, να είναι περιοχή 
οικολογικής εστίασης όπως ακαλλιέργητες 
εκτάσεις, μόνιμες καλλιέργειες,
αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του τοπίου
όπως φράκτες από φυτά και λιθόκτιστοι 
τοίχοι, ζώνες ανάσχεσης, εκτάσεις με 
καλλιέργειες κάτω από το νερό για 
σημαντικό τμήμα του καλλιεργητικού 
κύκλου, ενδιάμεσες καλλιέργειες όπως 
οσπριοειδή και αναδασωμένες περιοχές 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2 στοιχείο β) σημείο ii).

Or. it

Τροπολογία 1706
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή οικολογικής 

1. Όταν η επιλέξιμη γεωργική έκταση 
καλύπτει περισσότερα από 5 εκτάρια, οι 
γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον το
3% των επιλέξιμων εκταρίων τους, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, 
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εστίασης όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του τοπίου, 
ζώνες ανάσχεσης και αναδασωμένες 
περιοχές όπως ορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii).

εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων/παραδοσιακών λειμώνων,
καλλιεργειών κάτω από το νερό καθώς 
και μονίμων καλλιεργειών, να είναι 
περιοχή οικολογικής εστίασης όπως 
ακαλλιέργητες εκτάσεις, αναβαθμίδες, 
χαρακτηριστικά του τοπίου όπως φράκτες 
από φυτά και λιθόκτιστοι τοίχοι, ζώνες 
ανάσχεσης, εκτάσεις με καλλιέργειες που 
δεσμεύουν το άζωτο και αναδασωμένες 
περιοχές όπως ορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii).

Or. it

Τροπολογία 1707
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2, εξαιρουμένων εκτάσεων 
εντός μονίμων βοσκοτόπων, να είναι 
περιοχή 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).

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 3% των επιλέξιμων εκταρίων τους, να 
είναι περιοχή οικολογικής εστίασης όπως 
ακαλλιέργητες εκτάσεις, αναβαθμίδες, 
χαρακτηριστικά του τοπίου, ζώνες 
ανάσχεσης και αναδασωμένες περιοχές.
Όταν έχει υπογραφεί περιφερειακή 
σύμβαση, όπως αυτή που αναφέρεται στο 
άρθρο 29, μεταξύ των τοπικών αρχών και 
μιας ομάδας γεωργών, το μέγιστο 
ποσοστό του 3% μπορεί να υπολογίζεται 
επί της συνολικής έκτασης που 
καλύπτεται από τη σύμβαση. Το ελάχιστο 
ποσοστό μπορεί να υπολογίζεται στη 
συνέχεια συνολικά επί των εκτάσεων 
περισσότερων εκμεταλλεύσεων ή σε 
περιφερειακό επίπεδο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Από αγρονομική και οικολογική άποψη δεν είναι απολύτως απαραίτητο να υπολογίζεται το 
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ποσοστό των περιοχών οικολογικής εστίασης στο επίπεδο της μεμονωμένης εκμετάλλευσης. Το 
ποσοστό θα πρέπει να υπολογίζεται βάσει μιας ομάδας εκμεταλλεύσεων ή μικρότερων 
γεωργικών περιοχών, με τη συμπερίληψη των εκτάσεων περισσότερων εκμεταλλεύσεων και τον 
υπολογισμό του μέσου ποσοστού βάσει μιας μεγαλύτερης περιοχής.

Τροπολογία 1708
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο ώστε τουλάχιστον 
το 3% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μόνιμων 
βοσκότοπων, να είναι περιοχή οικολογικής 
εστίασης όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
γεωργικές εκτάσεις σε 
γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα, 
εκτάσεις στις οποίες δεν 
χρησιμοποιούνται αζωτούχα λιπάσματα 
και φυτοφάρμακα, γη σε παύση 
καλλιέργειας, γεωργική έκταση εντός 
περιοχών του δικτύου Natura 2000 ή 
άλλων προγραμμάτων για την προστασία 
της φύσης, αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά 
του τοπίου, ζώνες ανάσχεσης και 
αναδασωμένες περιοχές όπως ορίζονται 
στο άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
σημείο ii).

Or. en

Τροπολογία 1709
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 3% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μόνιμων 
βοσκότοπων, να είναι περιοχή οικολογικής 
εστίασης όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του τοπίου, 
ζώνες ανάσχεσης, ζώνες πρασίνου, 
ανθοφόρων και διακοπής, ζώνες βοσκής 
άγριων ζώων, παρόχθιες ζώνες, 
οσπριοειδή και αναδασωμένες περιοχές 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2 στοιχείο β) σημείο ii).

Or. de

Τροπολογία 1710
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2, εξαιρουμένων εκτάσεων 
εντός μονίμων βοσκοτόπων, να είναι 
περιοχή 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).

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 3% της εκμετάλλευσής τους, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο β, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός 
μόνιμων βοσκότοπων, να είναι περιοχή 
οικολογικής εστίασης όπως ακαλλιέργητες 
εκτάσεις, αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά 
του τοπίου, ζώνες ανάσχεσης, εκτάσεις 
που καλλιεργούνται με δασύλλια 
περιοδικής υλοτόμησης ή 
χρησιμοποιούνται για βιολογική 
παραγωγή και αναδασωμένες περιοχές 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2 στοιχείο β) σημείο ii).

Or. en



AM\909521EL.doc 77/184 PE494.487v01-00

EL

Τροπολογία 1711
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Hannu Takkula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 3% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μόνιμων 
βοσκότοπων, να είναι περιοχή 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. en

Τροπολογία 1712
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 3,5 % των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, να είναι περιοχή οικολογικής εστίασης 
Οι εκτάσεις αυτές μπορούν να 
περιλαμβάνουν ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του τοπίου, 
ζώνες ανάσχεσης και αναδασωμένες 
περιοχές όπως ορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii).

Or. fr

Τροπολογία 1713
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 3,5 % των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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. fr

Αιτιολόγηση

Το κατώφλι αυτό φαίνεται υπερβολικό, όταν μάλιστα η μέθοδος δεν επιτρέπει να περιληφθούν
όλα τα στοιχεία με μεγάλη περιβαλλοντική προστιθέμενη αξία στη ζώνη οικολογικής εστίασης.

Τροπολογία 1714
Juozas Imbrasas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. Όταν η αρόσιμη γη και έκταση του 
γεωργού καλύπτει περισσότερα από 20 
εκτάρια, οι γεωργοί μεριμνούν ώστε 
τουλάχιστον το 4% των επιλέξιμων 
εκταρίων τους, όπως ορίζονται στο άρθρο 
25 παράγραφος 2, εξαιρουμένων εκτάσεων 
εντός μόνιμων βοσκότοπων και μόνιμων 
καλλιεργειών, να είναι περιοχή 
οικολογικής εστίασης όπως ακαλλιέργητες 
εκτάσεις, αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά 
του τοπίου, όπως φράκτες από φυτά και 
λιθόκτιστοι τοίχοι, ζώνες ανάσχεσης, γη 
με καλλιέργειες που δεσμεύουν το άζωτο, 
γη που καλλιεργείται με μεθόδους φιλικές 



AM\909521EL.doc 79/184 PE494.487v01-00

EL

προς το περιβάλλον και αναδασωμένες 
περιοχές όπως ορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii).

Or. en

Τροπολογία 1715
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. μεριμνούν ώστε τουλάχιστον το 4% των 
επιλέξιμων εκταρίων τους, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 25 παράγραφος 2, 
εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μόνιμων 
βοσκότοπων, να είναι περιοχή 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. en

Τροπολογία 1716
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή οικολογικής 
εστίασης όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του τοπίου, 
ζώνες ανάσχεσης και αναδασωμένες 
περιοχές όπως ορίζονται στο άρθρο 25 

1. Όταν η αρόσιμη έκταση του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 20 εκτάρια, οι
γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον το 
5% των επιλέξιμων εκταρίων τους, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, να 
είναι περιοχή οικολογικής εστίασης όπως 
ακαλλιέργητες εκτάσεις, αναβαθμίδες, 
χαρακτηριστικά του τοπίου, ζώνες 
ανάσχεσης σύμφωνα με τις σχετικές 
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παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii). κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης 
(ΚΑΔ) και τις απαιτήσεις για καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση 
(ΚΓΠΚ) δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. [...] [HZR], ημιφυσικά λιβάδια και 
άλλες εκτάσεις υψηλής φυσικής αξίας, 
εκτάσεις που δεν ψεκάζονται με 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, εκτάσεις 
φυτικής κάλυψης, εκτάσεις που 
συμμετέχουν σε γεωργοπεριβαλλοντικά 
προγράμματα σύμφωνα με το άρθρο 29 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[...] [RDR] και υπερβαίνουν τις πρακτικές 
που αναφέρονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 ως προς τα οφέλη για το 
κλίμα και το περιβάλλον, και 
αναδασωμένες περιοχές όπως ορίζονται 
στο άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
σημείο ii).

Τα κράτη μέλη ορίζουν τις εκτάσεις που 
θα μπορούσαν να θεωρηθούν ημιφυσικά 
λιβάδια ή εκτάσεις υψηλής φυσικής 
αξίας.

Or. en

Τροπολογία 1717
Liam Aylward, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 15 εκτάρια, οι
γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον το 
5% των επιλέξιμων εκταρίων τους, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, 
εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μόνιμων 
βοσκότοπων, να είναι περιοχή οικολογικής 
εστίασης όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του τοπίου, 
ζώνες ανάσχεσης, φράκτες από φυτά, 
λιθόκτιστοι τοίχοι ή εσωτερικές οδοί των 
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εκμεταλλεύσεων, γη με καλλιέργειες που 
δεσμεύουν το άζωτο, δασύλλια 
περιοδικής υλοτόμησης και 
αναδασωμένες περιοχές όπως ορίζονται 
στο άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
σημείο ii). Η συμπερίληψη αυτών των 
στοιχείων ως περιοχές οικολογικής 
εστίασης δεν αποκλείει την παροχή 
ενισχύσεων για τα μέτρα αυτά δυνάμει 
του κανονισμού αριθ. [...] [RDR].

Or. en

Τροπολογία 1718
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. Όταν η επιλέξιμη γεωργική έκταση 
καλύπτει περισσότερα από 20 εκτάρια, οι 
γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον το
5% των επιλέξιμων εκταρίων τους, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, 
εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων και παραδοσιακών λειμώνων 
καθώς και μονίμων καλλιεργειών όπως 
ορίζονται στο Άρθρο 31α(1), να είναι 
περιοχή οικολογικής εστίασης όπως 
ακαλλιέργητες εκτάσεις, μόνιμες μη 
αρδευόμενες καλλιέργειες, αναβαθμίδες, 
χαρακτηριστικά του τοπίου όπως φράκτες 
από φυτά και λιθόκτιστοι τοίχοι, ζώνες 
ανάσχεσης, γη με καλλιέργειες που 
δεσμεύουν το άζωτο και αναδασωμένες 
περιοχές όπως ορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii).

Or. pt

Τροπολογία 1719
Salvatore Caronna
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. Όταν η επιλέξιμη γεωργική έκταση 
καλύπτει περισσότερα από 20 εκτάρια, οι 
γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον το
5% των επιλέξιμων εκταρίων τους, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, 
εξαιρουμένων εκτάσεων όπως ορίζονται 
στο άρθρο 4 στοιχείο η) (μονίμων 
βοσκοτόπων και λειμώνων) και στοιχείο 
ζ) (μονίμων καλλιεργειών), να είναι 
περιοχή οικολογικής εστίασης όπως 
ακαλλιέργητες εκτάσεις, αναβαθμίδες, 
χαρακτηριστικά του τοπίου όπως φράκτες 
από φυτά και λιθόκτιστοι τοίχοι, ζώνες 
ανάσχεσης, εκτάσεις με καλλιέργειες που 
δεσμεύουν το άζωτο, εκτάσεις με 
πρεμνοφυή δάση βραχυχρόνιας 
αμειψισποράς, φυτείες λεύκης και 
αναδασωμένες περιοχές όπως ορίζονται 
στο άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
σημείο ii).

Or. it

Τροπολογία 1720
Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή οικολογικής 
εστίασης όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του τοπίου, 
ζώνες ανάσχεσης και αναδασωμένες 
περιοχές όπως ορίζονται στο άρθρο 25 

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 5% των εκταρίων τους υπό δικαίωμα 
διάθεσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2, εξαιρουμένων εκτάσεων 
εντός μόνιμων βοσκότοπων, μόνιμων 
καλλιεργειών, φυτωρίων, να είναι περιοχή 
οικολογικής εστίασης όπως ακαλλιέργητες 
εκτάσεις, αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά 
του τοπίου, ζώνες ανάσχεσης, εκτάσεις 
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παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii). στις οποίες δεν χρησιμοποιούνται 
φυτοφάρμακα και λιπάσματα, εκτάσεις 
με πολυετή βλάστηση και καθόλου ή 
εκτατική χρήση, οσπριοειδή, γη για την
παραγωγή λιγνοκυτταρινούχου υλικού και 
μη εδώδιμων κυτταρινούχων υλών και 
αναδασωμένες περιοχές όπως ορίζονται 
στο άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
σημείο ii).

Or. de

Αιτιολόγηση

Το τρίπτυχο «τρόφιμα, καύσιμα και ίνες» θα αποτελέσει τμήμα μιας μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής της ευρωπαϊκής ΚΓΠ. Η προτεινόμενη επέκταση, μεταξύ άλλων, εκτάσεων με 
οσπριοειδή και λιγνοκυτταρινούχο υλικό και εκτάσεων στις οποίες δεν χρησιμοποιούνται 
φυτοφάρμακα ή λιπάσματα μπορεί να έχει εξίσου θετική επίδραση όσον αφορά το περιβάλλον, 
χωρίς να οδηγήσει σε ιδιαίτερα σημαντικό περιορισμό του παραγωγικού δυναμικού. Η 
τροπολογία για χρήση των εκτάσεων υπό δικαίωμα διάθεσης μπορεί να διευκολύνει την 
προσαρμογή στα υφιστάμενα φυσικά δεδομένα των εκμεταλλεύσεων, καθώς και την κάλυψη του 
κατώτατου ορίου του 5%.

Τροπολογία 1721
George Lyon, Phil Bennion, Liam Aylward

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον
το 5% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μόνιμων 
βοσκότοπων, να είναι περιοχή οικολογικής 
εστίασης όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
αναβαθμίδες, όλα τα χαρακτηριστικά του 
τοπίου που προστατεύονται σύμφωνα με 
τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης (ΚΑΔ) και τις απαιτήσεις για 
καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση (ΚΓΠΚ) δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] [HZR] και 
δυνάμει του άρθρου 29 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [...] [RDR], καθώς και 
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φράκτες από φυτά, μικρές λίμνες, τάφροι, 
δέντρα και ομάδες δέντρων, 
παραδοσιακοί λιθόκτιστοι τοίχοι, 
παραποτάμια χλωρίδα, ζώνες ανάσχεσης, 
συμπεριλαμβανομένων τόσο ζωνών 
χορτονομής όσο και παρυφών αγρών, και 
εκτάσεις που καλλιεργούνται με είδη 
ωφέλιμα για την παγίδευση του άνθρακα, 
συμπεριλαμβανομένων αναδασωμένων 
περιοχών όπως ορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii), 
καθώς και για τη βιοποικιλότητα και την 
ποιότητα των υδάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την εφαρμογή ποσοστού 7% θα αποκλειόταν κατά μέσο όρο υπερβολικά μεγάλη έκταση γης 
από παραγωγικές δραστηριότητες. Θα πρέπει επίσης να διασαφηνιστεί ο ορισμός των 
χαρακτηριστικών τοπίου που λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ποσοστού των 
περιοχών οικολογικής εστίασης. Κατά τον υπολογισμό αυτόν θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης 
υπόψη περιοχές που καλλιεργούνται με είδη που αποφέρουν περιβαλλοντικά οφέλη.

Τροπολογία 1722
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. Όταν μία από τις τρεις γεωργικές 
πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον που εν τέλει εφαρμόζεται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29, 
περιλαμβάνει στην γεωργική έκταση 
εκτάσεις οικολογικού ενδιαφέροντος, οι 
γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον το
5% των επιλέξιμων εκταρίων τους, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, 
εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή οικολογικής 
εστίασης όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του τοπίου, 
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ζώνες ανάσχεσης και αναδασωμένες 
περιοχές όπως ορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii).

Or. es

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις τροπολογίες που προτάθηκαν για τις προηγούμενες παραγράφους, το μέτρο των 
εκτάσεων οικολογικού ενδιαφέροντος θα είναι προαιρετικό ή εναλλακτικό, εάν το κράτος μέλος 
προτείνει και η Επιτροπή εγκρίνει άλλες επωφελείς πρακτικές για το κλίμα και το περιβάλλον.
Σε περίπτωση που το κράτος μέλος αποφασίσει να εφαρμόσει την πρακτική των εκτάσεων 
οικολογικού ενδιαφέροντος, προτείνεται να μειωθεί το ποσοστό, δεδομένου ότι το 7% 
θεωρείται υπερβολικό και θα συνεπαγόταν σημαντικό επιπλέον κόστος για τους γεωργούς.

Τροπολογία 1723
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 5% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή οικολογικής 
εστίασης όπως μόνιμες μη αρδευόμενες 
καλλιέργειες, ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του τοπίου, 
ζώνες ανάσχεσης και αναδασωμένες 
περιοχές όπως ορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii). Η 
απαίτηση αυτή δεν μπορεί ποτέ να 
απειλήσει την παραγωγική ικανότητα των 
εκμεταλλεύσεων, σε ένα πλαίσιο όπου 
είναι απαραίτητη η αύξηση της 
παραγωγής για την επίτευξη των στόχων
της επισιτιστικής ασφάλειας.

Or. pt
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Τροπολογία 1724
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 5% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή οικολογικής 
εστίασης όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις,
εκτάσεις που καλύπτονται από συμφωνίες 
διαχείρισης, αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά 
του τοπίου, ζώνες ανάσχεσης και 
αναδασωμένες περιοχές όπως ορίζονται 
στο άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
σημείο ii).

Or. es

Τροπολογία 1725
James Nicholson, Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 5% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μόνιμων 
βοσκότοπων, να είναι περιοχή 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. en
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Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για την περιοχή οικολογικής εστίασης θα πρέπει να είναι 5%.

Τροπολογία 1726
Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 10% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μόνιμων 
βοσκότοπων, να είναι περιοχή οικολογικής 
εστίασης όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του τοπίου, 
ζώνες ανάσχεσης και ημιφυσικά 
ενδιαιτήματα. Οι περιοχές αυτές δεν 
οργώνονται, δεν σπέρνονται ούτε 
αυξάνεται η γονιμότητά τους με ανόργανο 
λίπασμα, αλλά μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για βοσκή ή να 
θερίζονται στην κατάλληλη εποχή που 
είναι συμβατή με τις ανάγκες διατήρησης 
της βιοποικιλότητας.

Or. en

Τροπολογία 1727
James Nicholson, Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή οικολογικής 

1. Όταν η αρόσιμη έκταση του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 35 εκτάρια, οι 
γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον το 
7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, 
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εστίασης όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του τοπίου, 
ζώνες ανάσχεσης και αναδασωμένες 
περιοχές όπως ορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii).

εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μόνιμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καθιερωθεί ένα κατώτατο όριο 35 εκταρίων αρόσιμης γης για τις περιοχές 
οικολογικής εστίασης, ώστε να εξαιρούνται οι εκμεταλλεύσεις με μικρή αρόσιμη έκταση από την 
απαίτηση αυτή.

Τροπολογία 1728
Sandra Kalniete, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš, 
Roberts Zīle, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, 
Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. Όταν η αρόσιμη γη και έκταση του 
γεωργού καλύπτει περισσότερα από 20 
εκτάρια, οι γεωργοί μεριμνούν ώστε 
τουλάχιστον το 7% των επιλέξιμων 
εκταρίων τους, όπως ορίζονται στο άρθρο 
25 παράγραφος 2, εξαιρουμένων εκτάσεων 
εντός μόνιμων βοσκότοπων και μόνιμων 
καλλιεργειών, να είναι περιοχή 
οικολογικής εστίασης όπως ακαλλιέργητες 
εκτάσεις, αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά 
του τοπίου, όπως φράκτες από φυτά και 
λιθόκτιστοι τοίχοι, ζώνες ανάσχεσης, γη 
με καλλιέργειες που δεσμεύουν το άζωτο, 
γη που καλλιεργείται με μεθόδους φιλικές 
προς το περιβάλλον και αναδασωμένες 
περιοχές όπως ορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii).

Or. en
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Τροπολογία 1729
Nessa Childers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. Όταν η επιλέξιμη γεωργική έκταση 
καλύπτει περισσότερα από 20 εκτάρια, οι
γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον το 
7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, 
εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μόνιμων 
βοσκότοπων, να είναι περιοχή οικολογικής 
εστίασης όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του τοπίου 
όπως φράκτες από φυτά και λιθόκτιστοι 
τοίχοι, ζώνες ανάσχεσης και 
αναδασωμένες περιοχές όπως ορίζονται 
στο άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
σημείο ii).

Or. en

Τροπολογία 1730
Milan Zver

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. Όταν η αρόσιμη έκταση του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 15 εκτάρια, οι 
γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον το 
7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, 
εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μόνιμων 
βοσκότοπων, να είναι περιοχή οικολογικής 
εστίασης. Στις περιοχές οικολογικής 
εστίασης περιλαμβάνονται ακαλλιέργητες 
εκτάσεις, αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά 
του τοπίου, ζώνες ανάσχεσης χωρίς 
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παραγωγή (εξαιρουμένων της βοσκής και 
της κοπής), λιπάσματα και 
φυτοφάρμακα, εκτάσεις στις οποίες δεν 
χρησιμοποιούνται αζωτούχα λιπάσματα, 
εκτάσεις με ενδιάμεσες 
καλλιέργειες/φυτική κάλυψη, εκτάσεις με 
πολυετείς ενεργειακές καλλιέργειες, 
εκτάσεις που συμμετέχουν σε 
γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα 
σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] [RDR] και 
υπερβαίνουν τις πρακτικές που 
αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 
ως προς τα οφέλη για το κλίμα και το 
περιβάλλον, και αναδασωμένες περιοχές 
όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
στοιχείο β) σημείο ii).

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κατώτατα όρια για τα μέτρα διαφοροποίησης καλλιεργειών και περιοχών οικολογικής 
εστίασης θα πρέπει να είναι τα ίδια, προκειμένου να απλουστευθεί η εφαρμογή τους.

Τροπολογία 1731
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. Όταν η επιλέξιμη γεωργική έκταση 
καλύπτει περισσότερα από 10 εκτάρια, οι 
γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον το 
7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, 
εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μόνιμων 
βοσκότοπων, να είναι περιοχή οικολογικής 
εστίασης. Στις περιοχές οικολογικής 
εστίασης περιλαμβάνονται ακαλλιέργητες 
εκτάσεις, αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά 
του τοπίου, ζώνες ανάσχεσης χωρίς 
παραγωγή (εξαιρουμένων της βοσκής και 
της κοπής), λιπάσματα και 
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φυτοφάρμακα, εκτάσεις στις οποίες δεν 
χρησιμοποιούνται αζωτούχα λιπάσματα, 
εκτάσεις με ενδιάμεσες 
καλλιέργειες/φυτική κάλυψη, εκτάσεις με 
πολυετείς ενεργειακές καλλιέργειες, 
εκτάσεις που συμμετέχουν σε 
γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα 
σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] [RDR] και 
υπερβαίνουν τις πρακτικές που 
αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 
ως προς τα οφέλη για το κλίμα και το 
περιβάλλον, και αναδασωμένες περιοχές 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2 στοιχείο β) σημείο ii).

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ή της διαρροής νιτρικών και 
φωσφόρου στα υπόγεια ύδατα ή στο υδάτινο περιβάλλον, την αποκατάσταση των φυσικών 
υδρολογικών συνθηκών, τη δημιουργία υγρότοπων κ.λπ., θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις 
περιοχές οικολογικής εστίασης του γεωργού επιπλέον εκτάσεις που μπορούν να συμβάλουν στην 
επίτευξη των στόχων αυτών.

Τροπολογία 1732
Ulrike Rodust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. Όταν η επιλέξιμη έκταση καλύπτει 
περισσότερα από 10 εκτάρια, οι γεωργοί 
μεριμνούν ώστε τουλάχιστον το 7% των 
επιλέξιμων εκταρίων τους, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 25 παράγραφος 2, 
εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μόνιμων 
βοσκότοπων, να είναι περιοχή 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).
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Or. de

Τροπολογία 1733
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 
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).

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μόνιμων 
λιβαδιών, να χρησιμοποιείται για 
οικολογική υποδομή, 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων του 
τοπίου όπως φράκτες από φυτά, 
λιθόκτιστοι τοίχοι, ακαλλιέργητες 
εκτάσεις, διατηρούμενες αναβαθμίδες και 
ημιφυσικά ενδιαιτήματα. Στο τμήμα αυτό 
δεν πραγματοποιείται εκ νέου σπορά, 
όργωμα και χρήση λιπασμάτων ή 
φυτοφαρμάκων. Επιτρέπεται η 
συγκομιδή, η χορτοκοπή και η βοσκή σε 
πυκνότητα που δεν προκαλεί την 
υποβάθμιση της χλόης. Κατά την 
δημιουργία νέων μικτών εκτάσεων
βοσκότοπων, λιβαδιών ή λειμώνων, 
μπορούν να εντάσσονται κατάλληλες 
καλλιέργειες οσπρίων στο μίγμα ειδών σε 
λιβάδια ή λειμώνες για σκοπούς βοσκής ή 
χορτοκοπής. 

Or. en

Τροπολογία 1734
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μόνιμων 
βοσκοτόπων και μόνιμων καλλιεργειών, 
να είναι περιοχή οικολογικής εστίασης 
όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του τοπίου, 
ζώνες ανάσχεσης χωρίς παραγωγή 
(εξαιρουμένων της βοσκής και της 
κοπής), λιπάσματα και φυτοφάρμακα, μη 
ψεκαζόμενες παρυφές αγρών, εκτάσεις 
στις οποίες δεν χρησιμοποιούνται 
αζωτούχα λιπάσματα, ενδιάμεσες 
καλλιέργειες, εκτάσεις με πολυετείς 
ενεργειακές καλλιέργειες, διάδρομοι 
φυσικής βλάστησης, ζώνες ανθέων, 
εκτάσεις με καλλιέργειες που δεσμεύουν 
το άζωτο, εκτάσεις που συμμετέχουν σε 
γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα 
σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] [RDR], 
και αναδασωμένες περιοχές όπως 
ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 
στοιχείο β) σημείο ii).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των περιοχών οικολογικής εστίασης θα πρέπει να είναι ευρύτερος από ό,τι το 
πλαίσιο που ορίζεται στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία 1735
Ivari Padar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
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όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μόνιμων 
βοσκότοπων, να είναι περιοχή οικολογικής 
εστίασης όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του τοπίου, 
ζώνες ανάσχεσης, ημιφυσικά 
ενδιαιτήματα και αναδασωμένες περιοχές 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2 στοιχείο β) σημείο ii). Για να 
υπολογίζονται ως περιοχές οικολογικής 
εστίασης, οι περιοχές αυτές δεν 
οργώνονται, δεν σπέρνονται, δεν 
ψεκάζονται ούτε αυξάνεται η γονιμότητά 
τους με λίπασμα, αλλά μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για βοσκή και να 
θερίζονται στην κατάλληλη εποχή που 
είναι συμβατή με τις ανάγκες διατήρησης 
της βιοποικιλότητας.

Or. en

Τροπολογία 1736
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7 % των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, να είναι περιοχή οικολογικής εστίασης 
Οι περιοχές οικολογικής εστίασης 
μπορούν να περιλαμβάνουν ακαλλιέργητες 
εκτάσεις, αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά 
του τοπίου, ζώνες ανάσχεσης και 
αναδασωμένες περιοχές όπως ορίζονται 
στο άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
σημείο ii).

Or. fr
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Τροπολογία 1737
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων ή λειμώνων, να είναι περιοχή 
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. fr

Τροπολογία 1738
James Nicholson, Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μόνιμων 
βοσκότοπων και μόνιμων καλλιεργειών, 
να είναι περιοχή 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. en
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Αιτιολόγηση

Οι μόνιμες καλλιέργειες όπως οι οπωρώνες θα πρέπει να εξαιρούνται από την απαίτηση για την 
περιοχή οικολογικής εστίασης.

Τροπολογία 1739
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μόνιμων 
βοσκότοπων, να είναι περιοχή οικολογικής 
εστίασης όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
τάφροι, καλλιέργειες που δεσμεύουν το 
άζωτο, αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του 
τοπίου, ζώνες ανάσχεσης και 
αναδασωμένες περιοχές όπως ορίζονται 
στο άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
σημείο ii).

Or. en

Τροπολογία 1740
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή οικολογικής 
εστίασης όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του τοπίου, 
ζώνες ανάσχεσης και αναδασωμένες 

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μόνιμων 
βοσκότοπων, να είναι περιοχή οικολογικής 
εστίασης όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του τοπίου 
όπως φράκτες από φυτά ή λιθόκτιστοι 
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περιοχές όπως ορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii).

τοίχοι και αρχαιολογικοί χώροι, ζώνες 
ανάσχεσης και αναδασωμένες περιοχές 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2 στοιχείο β) σημείο ii).

Or. en

Τροπολογία 1741
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή οικολογικής 
εστίασης όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του τοπίου, 
ζώνες ανάσχεσης, εκτάσεις σπαρμένες με 
καλλιέργειες που εγγυώνται την απουσία 
φυτοϋγειονομικής αγωγής   και 
αναδασωμένες περιοχές όπως ορίζονται 
στο άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
σημείο ii).

Or. fr

Τροπολογία 1742
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή οικολογικής 

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μόνιμων 
βοσκότοπων, να είναι περιοχή οικολογικής 
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εστίασης όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του τοπίου, 
ζώνες ανάσχεσης και αναδασωμένες 
περιοχές όπως ορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii).

εστίασης όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του τοπίου, 
ζώνες ανάσχεσης και αναδασωμένες 
περιοχές όπως ορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii). Τα 
χαρακτηριστικά του τοπίου που δεν είναι 
επιλέξιμα βάσει του άρθρου 25 
παράγραφος 2 παραμένουν μη επιλέξιμα 
για ενίσχυση, αλλά μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από τον γεωργό για την 
κάλυψη της παρούσας υποχρέωσης.

Or. en

Τροπολογία 1743
James Nicholson, Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 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).

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφος 
1, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μόνιμων 
βοσκότοπων, να είναι περιοχή 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. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση οικολογικής εστίασης θα πρέπει να περιορίζεται 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 οικολογικής 
εστίασης όσον αφορά τη γη που χρησιμοποιείται από περισσότερους του ενός γεωργούς εντός 
του ίδιου ημερολογιακού έτους.
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Τροπολογία 1744
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2, εξαιρουμένων εκτάσεων
εντός μονίμων βοσκοτόπων, να είναι 
περιοχή 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).

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε να 
διατηρηθούν τουλάχιστον οι υπάρχουσες 
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) και εξαιρουμένων 
εκτάσεων εντός μονίμων βοσκοτόπων..

Or. fr

Τροπολογία 1745
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα παρακάτω μέτρα αναγνωρίζονται ως 
περιοχές οικολογικής εστίασης:
– 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·
– ζώνες βοσκής άγριων ζώων, π.χ. σε 
αρόσιμες εκτάσεις που συνορεύουν με 
δάση·
– παρόχθιες ζώνες·
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– οσπριοειδή

Or. de

Τροπολογία 1746
Ulrike Rodust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις εκτάσεις οικολογικής εστίασης 
ισχύουν τα εξής:
– αποκλείεται η χρήση χημικών 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 
ανόργανων λιπασμάτων, 
– οι εκτάσεις δεν είναι εμπορεύσιμες και 
πρέπει να βρίσκονται εντός του ίδιου 
φυσικού χώρου,
– επιτρέπεται η αλλαγή των εκτάσεων σε 
ετήσια βάση,
– η καλλιέργεια οσπριοειδών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50% των περιοχών 
οικολογικής εστίασης,
– η μετατροπή και η σπορά επιτρέπονται 
μόνο μέχρι τις 15 Μαΐου και η συγκομιδή 
πραγματοποιείται μετά τις 15 Ιουλίου,
– επιτρέπεται η καλλιέργεια σπάνιων και 
απειλούμενων καλλιεργούμενων ειδών και 
ποικιλιών,
– σε αγροτεμάχια άνω των 30 εκταρίων 
πρέπει οι περιοχές οικολογικής εστίασης 
να βρίσκονται εντός του αγροτεμαχίου.

Or. de

Τροπολογία 1747
James Nicholson
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι παρακάτω περιοχές θεωρούνται 
επίσης περιοχές οικολογικής εστίασης:
– Επιλέξιμα εκτάρια τα οποία υπόκεινται 
σε υποχρεώσεις στο πλαίσιο ορισμένων 
γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων 
σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [...] [RDR],
– Επιλέξιμα εκτάρια που αποτελούν 
μέρος εκτάσεων που υπόκεινται στις 
οδηγίες 92/43/ΕΟΚ ή 2009/147/ΕΚ
– Τα επιλέξιμα εκτάρια στα οποία 
καλλιεργούνται καλλιέργειες χωρίς χρήση 
αζωτούχων λιπασμάτων εντός της 
περιόδου καλλιέργειας θεωρούνται επίσης 
περιοχές οικολογικής εστίασης.
Η υποχρέωση δεν ισχύει για 
εκμεταλλεύσεις:
– στις οποίες οι μόνιμοι βοσκότοποι 
καλύπτουν άνω του 50% της γεωργικής 
έκτασης ή
– με αρόσιμη έκταση και έκταση μόνιμων 
καλλιεργειών μικρότερη από 15 εκτάρια 
συνολικά
Η υποχρέωση της παραγράφου 1 μπορεί, 
κατ’ επιλογή του αντίστοιχου κράτους 
μέλους ή της αντίστοιχης περιφέρειας, να 
ορίζεται και να καλύπτεται συλλογικά σε 
επίπεδο περιφέρειας αντί σε επίπεδο 
μεμονωμένης εκμετάλλευσης.

Or. en

Τροπολογία 1748
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται: a) 
εκτάσεις με δικαιώματα ενίσχυσης των 
οποίων η εκμετάλλευση πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο γεωργοπεριβαλλοντικών και 
κλιματικών μέτρων σύμφωνα με το 
άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) 
ΕΓΤΑΑ/2012 ή
β) εκτάσεις με δικαιώματα ενίσχυσης που 
υπάγονται στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ ή 
2009/147/ΕΚ ή
γ) εκτάσεις με δικαιώματα ενίσχυσης στις 
οποίες δεν χρησιμοποιούνται νιτρικά 
λιπάσματα και μπορούν ως εκ τούτου να 
θεωρηθούν περιοχές οικολογικής 
εστίασης, δ) εκτάσεις των οποίων η 
χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση 
αποτελείται κατά περισσότερο από 50% 
από μόνιμους βοσκότοπους ή
ε) εκτάσεις με συνολική αρόσιμη έκταση 
και έκταση μόνιμων καλλιεργειών 
μικρότερη από 15 εκτάρια ή
στ) γεωργοί με μέση έκταση 
αγροτεμαχίου μικρότερη από 2 εκτάρια.

Or. de

Τροπολογία 1749
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί μπορούν να εφαρμόζουν 
πρακτικές ελάχιστης διατάραξης του 
εδάφους και/ή μόνιμης εδαφοκάλυψης 
εναλλακτικά προς τη διατήρηση 
περιοχών οικολογικής εστίασης.
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Κατά παρέκκλιση, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εφαρμόζουν τον υπολογισμό 
του 3% σε περιφερειακή βάση αντί σε 
επίπεδο εκμετάλλευσης.

Or. en

Τροπολογία 1750
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί μπορούν να εφαρμόζουν 
πρακτικές ελάχιστης διατάραξης του 
εδάφους και/ή μόνιμης εδαφοκάλυψης 
εναλλακτικά προς τη διατήρηση 
περιοχών οικολογικής εστίασης.
Κατά παρέκκλιση, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εφαρμόζουν τον υπολογισμό 
του 3% σε περιφερειακή βάση αντί σε 
επίπεδο εκμετάλλευσης.

Or. en

Τροπολογία 1751
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκτάσεις αυτές μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν μόνιμους βοσκότοπους 
και λειμώνες, καθώς και εκτάσεις με 
καλλιέργειες που παρουσιάζουν εγγενές 
περιβαλλοντικό όφελος, όπως ο λίνος, η 
κάνναβη, η μηδική ή οι πρωτεϊνούχες 
καλλιέργειες. Ωστόσο, οι εκτάσεις αυτές 
δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη παρά 
μόνο κατά το ήμισυ του ελάχιστου 
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ποσοστού που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1.

Or. fr

Τροπολογία 1752
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκτάσεις οικολογικής εστίασης 
μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν 
μόνιμους βοσκότοπους και λειμώνες, 
καθώς και εκτάσεις , καθώς και εκτάσεις 
με καλλιέργειες που παρουσιάζουν εγγενές 
περιβαλλοντικό όφελος, όπως ο λίνος, η 
κάνναβη, η μηδική ή οι πρωτεϊνούχες 
καλλιέργειες. Ωστόσο, οι εκτάσεις αυτές 
δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη παρά 
μόνο κατά το ήμισυ του ελάχιστου 
ποσοστού που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1. 
Ορισμένες εκτάσεις οικολογικής εστίασης 
αποτελούν αντικείμενο στάθμισης ώστε 
να ληφθεί υπόψη, σε συνάρτηση με την 
περιβαλλοντική τους εστίαση, μια 
ανάλογη έκταση που μπορεί να 
υπερβαίνει την πραγματική επιρροή του 
στοιχείου. Η στάθμιση αυτή ορίζεται σε 
παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Or. fr

Τροπολογία 1753
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
ότι όλα τα χαρακτηριστικά του τοπίου 
που προστατεύονται σύμφωνα με τις 
σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης (ΚΑΔ) και τις απαιτήσεις για 
καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση (ΚΓΠΚ) δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] [HZR] και 
δυνάμει του άρθρου 29 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [...] [RDR] περιλαμβάνονται 
στην επιλέξιμη έκταση και υπολογίζονται 
ως έκταση οικολογικής εστίασης.

Or. en

Τροπολογία 1754
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Σύμφωνα με το άρθρο 32 
παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 
25 παράγραφος 2, ένας γεωργός μπορεί 
να μισθώσει εκ νέου από τις τοπικές 
αρχές μια γεωργική έκταση με οικολογική 
σημασία η οποία περιήλθε στο δημόσιο 
στο πλαίσιο αναδασμού ή παρόμοιων 
διαδικασιών, και να την χρησιμοποιήσει 
ως περιοχή οικολογικής εστίασης υπό την 
έννοια του άρθρου 32 παράγραφος 1, 
εφόσον αυτή πληροί τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 32 παράγραφος 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για αποσαφήνιση. Οι περιφέρειες που διαθέτουν περιοχές οικολογικής εστίασης υπό 
δημόσιο έλεγχο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 32, θα πρέπει να μπορούν να τις 
μεταβιβάσουν συμβατικά στους γεωργούς, με σκοπό τη διατήρηση και τη φροντίδα τους. Οι εν 
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λόγω εκτάσεις αναγνωρίζονται ως περιοχές οικολογικής εστίασης του γεωργού σύμφωνα με το 
άρθρο 32.

Τροπολογία 1755
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Στις περιοχές οικολογικής υποδομής 
περιλαμβάνονται τοπικές και 
περιφερειακές πρακτικές καλλιέργειας ή 
διαχείρισης της γης που υποστηρίζουν τη 
διαδικασία μετάβασης προς βιώσιμα 
γεωργικά συστήματα και μια βελτιωμένη 
περιβαλλοντική διαχείριση, σύμφωνα με 
τα άρθρα 29, 30 και 31.

Or. en

Τροπολογία 1756
Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Προκειμένου να αυξηθούν σημαντικά 
τα περιβαλλοντικά οφέλη του παρόντος 
μέτρου, οι γεωργοί θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται να αναλαμβάνουν σχετικές 
δεσμεύσεις που ορίζονται στο άρθρο 29, 
κεφάλαιο 1 του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [...] [RDR]. Οι εν λόγω 
δεσμεύσεις θα πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένες στην αντίστοιχη γη για 
την επίτευξη του μέγιστου 
περιβαλλοντικού οφέλους και μπορούν να 
περιλαμβάνουν πρακτικές όπως η 
σύνδεση των περιοχών οικολογικής 
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εστίασης για τη δημιουργία οικολογικών 
δικτύων ή η σπορά μιγμάτων σπόρων που 
αποφέρουν γύρη και νέκταρ και είναι 
ωφέλιμα για τους επικονιαστές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την περαιτέρω ενίσχυση των περιβαλλοντικών οφελών που αποφέρουν οι περιοχές 
οικολογικής εστίασης πρέπει να ενθαρρυνθεί η θετική διαχείριση μέσω γεωργοπεριβαλλοντικών 
προγραμμάτων.

Τροπολογία 1757
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Σε περίπτωση που μια διάταξη μιας 
ισχύουσας σύμβασης μίσθωσης γης που 
συνήφθη πριν από το 2011 δεν είναι 
συμβατή με την παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, υπερισχύει η πρώτη 
μέχρι τη λήξη της εν λόγω σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 1758
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν έως 
3,5 ποσοστιαίες μονάδες των περιοχών 
οικολογικής εστίασης σε περιφερειακό 
επίπεδο, προκειμένου να διευκολύνουν 
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τον σχηματισμό παρακείμενων περιοχών 
οικολογικής εστίασης.
Τα κράτη μέλη ορίζουν τις εκτάσεις και 
τις υποχρεώσεις που θα πρέπει να 
πληρούν οι γεωργοί ή οι ομάδες γεωργών 
που συμμετέχουν προκειμένου να 
καλύψουν το επίπεδο των 3,5 
ποσοστιαίων μονάδων. Οι οριζόμενες 
εκτάσεις και υποχρεώσεις αποσκοπούν 
στην υποστήριξη της υλοποίησης των 
πολιτικών της Ένωσης για το περιβάλλον, 
το κλίμα και τη βιοποικιλότητα. Οι 
υποχρεώσεις υπερβαίνουν τις πρακτικές 
που αναφέρονται στο άρθρο 29 
παράγραφος1 ως προς τα οφέλη για το 
κλίμα και το περιβάλλον.
Κατά την εφαρμογή περιοχών 
οικολογικής εστίασης σε περιφερειακό 
επίπεδο, τα κράτη μέλη πληροφορούν 
κάθε έτος τους γεωργούς σχετικά με το 
επίπεδο των ατομικών υποχρεώσεων 
όσον αφορά τις περιοχές οικολογικής 
εστίασης με ελάχιστο όριο τουλάχιστον 
3,5%. Το ατομικό επίπεδο υπολογίζεται 
βάσει της εφαρμοζόμενης έκτασης που 
βρίσκεται υπό διαχείριση σε περιφερειακό 
επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 1759
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, μια ομάδα γεωργών που 
εκμεταλλεύονται συλλογικά μια σαφώς 
καθορισμένη συνεχή έκταση γης, 
μπορούν να ζητήσουν την εφαρμογή του 
ποσοστού περιοχής οικολογικής εστίασης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στο 
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επίπεδο της ομάδας για τα επιλέξιμα 
εκτάρια που βρίσκονται υπό συλλογική 
εκμετάλλευση. Στις περιπτώσεις αυτές, 
τα κράτη μέλη ορίζουν κάθε έτος 
αντικειμενικά κριτήρια όσον αφορά τις 
σχετικές εκτάσεις και το ποσοστό 
περιοχής οικολογικής εστίασης που 
πρέπει να εξασφαλίζεται στο επίπεδο των 
μεμονωμένων γεωργών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτήν εξασφαλίζεται μεγαλύτερος βαθμός ευελιξίας όσον αφορά ομάδες 
γεωργών που εκμεταλλεύονται τη γη τους με συλλογικό τρόπο.

Τροπολογία 1760
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν ότι η περιοχή οικολογικής 
εστίασης που αναφέρεται σε αυτήν την 
παράγραφο εξασφαλίζεται σε επίπεδο 
ομάδας γεωργών, όταν αυτοί 
αποδεικνύουν ότι εκμεταλλεύονται 
συλλογικά μια σαφώς καθορισμένη 
(συνεχή) έκταση γης. Στις περιπτώσεις 
αυτές τουλάχιστον 3,5% της περιοχής 
οικολογικής εστίασης πρέπει να 
βρίσκεται εντός των επιλέξιμων εκταρίων 
κάθε μεμονωμένου γεωργού. Το υπόλοιπο 
3,5% μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε 
εντός των επιλέξιμων εκταρίων που 
βρίσκονται υπό συλλογική εκμετάλλευση. 
Όταν χρησιμοποιείται αυτή η επιλογή, οι 
γεωργοί θεωρούνται συλλογικά υπεύθυνοι 
για την εξασφάλιση της επίτευξης του 
ποσοστού περιοχής οικολογικής εστίασης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτήν εξασφαλίζεται μεγαλύτερος βαθμός ευελιξίας όσον αφορά ομάδες 
γεωργών που εκμεταλλεύονται τη γη τους με συλλογικό τρόπο.

Τροπολογία 1761
James Nicholson, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Κατά παρέκκλιση από την πρώτη 
παράγραφο, οι γεωργοί που συμμετέχουν 
σε γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα 
στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[...] [RDR] μεριμνούν ώστε το 2% των 
επιλέξιμων εκταρίων τους, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, να 
είναι περιοχή 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), 
καθώς και επιλέξιμα εκτάρια που 
υπόκεινται σε υποχρεώσεις στο πλαίσιο 
ορισμένων γεωργοπεριβαλλοντικών 
μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 29 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] [RDR] και 
επιλέξιμα εκτάρια που αποτελούν μέρος 
εκτάσεων που υπόκεινται στις οδηγίες 
92/43/ΕΟΚ ή 2009/147/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το φιλοπεριβαλλοντικό στοιχείο της ΚΓΠ θα πρέπει να εντάσσεται στον δεύτερο πυλώνα και 
όχι στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων.
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Τροπολογία 1762
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Το ποσοστό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να μειωθεί σε 
επίπεδο κράτους μέλους ή περιφέρειας, 
εάν το κράτος μέλος ή η περιφέρεια 
διαθέτει γενικό περιβαλλοντικό κανονισμό 
που υπερβαίνει τις υποχρεώσεις που 
ισχύουν για τους γεωργούς σε άλλα κράτη 
μέλη.
Θα πρέπει να επιτρέπεται στους γεωργούς 
να μεταφέρουν το σύνολο ή μέρος των 
υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο της 
παραγράφου 1 σε άλλους γεωργούς χωρίς 
μεταβίβαση γης.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να χρησιμοποιήσουν έως 5 ποσοστιαίες 
μονάδες των περιοχών οικολογικής 
εστίασης σε περιφερειακό επίπεδο, 
προκειμένου να διευκολύνουν τον 
σχηματισμό παρακείμενων περιοχών 
οικολογικής εστίασης.
Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες που δεν 
έχουν συμπεριλάβει τις εκτάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στο 
σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων 
τους μπορούν να υπολογίζουν τα στοιχεία 
αυτά ως τμήμα του ποσοστού της 
παραγράφου 1, χωρίς να τα 
συμπεριλάβουν στο τμήμα αναγνώρισης 
αγροτεμαχίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την υλοποίηση των περιοχών οικολογικής εστίασης απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία. Θα 
πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγής των υποχρεώσεων μεταξύ των γεωργών, καθώς και 
εφαρμογής της υποχρέωσης σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, ενώ θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνονται υπόψη και γενικές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες που υπερβαίνουν τις 
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υποχρεώσεις που ισχύουν για γεωργούς σε άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία 1763
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 32 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, το ελάχιστο ποσοστό που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 μειώνεται 
σε:
– 5% σε περιπτώσεις κοινών 
επιχειρήσεων ομάδων γεωργών που 
σχηματίζουν συνεχείς, παρακείμενες 
περιοχές οικολογικής εστίασης·
– 1,5% στα κράτη μέλη των οποίων η 
χερσαία έκταση καλύπτεται κατά 
τουλάχιστον 45% από δάση ή·
– 1,5% στα κράτη μέλη των οποίων η 
χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση 
αποτελεί ποσοστό μικρότερο από το 35% 
της συνολικής χερσαίας έκτασης.

Or. en

Τροπολογία 1764
Juozas Imbrasas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, το ελάχιστο ποσοστό που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 μειώνεται 
σε:
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– 5% σε περιπτώσεις κοινών 
επιχειρήσεων ομάδων γεωργών που 
σχηματίζουν συνεχείς, παρακείμενες 
περιοχές οικολογικής εστίασης·
– 1,5% στα κράτη μέλη των οποίων η 
χερσαία έκταση καλύπτεται κατά 
τουλάχιστον 30% από δάση ή·
– 1,5% στα κράτη μέλη των οποίων η 
χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση 
αποτελεί ποσοστό μικρότερο από το 35% 
της συνολικής χερσαίας έκτασης.

Or. en

Τροπολογία 1765
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Κατά παρέκκλιση, το ελάχιστο 
ποσοστό για περιοχές οικολογικής 
εστίασης που ορίζεται στο άρθρο 29 
μειώνεται κατά 2% όταν ένας γεωργός 
δημιουργεί δίκτυο πράσινων υποδομών 
που λειτουργούν ως πράσινος διάδρομος 
στη γη του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτήν καθιερώνεται ένα κίνητρο για τη συνεργασία των γεωργών με σκοπό 
τη βελτίωση των περιβαλλοντικών προτύπων τους και των προτύπων βιοποικιλότητας.

Τροπολογία 1766
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Κατά παρέκκλισιν της παραγράφου 
αριθ. 1, το ελάχιστο ποσοστό που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, μειώνεται 
στο 3% στην περίπτωση που ομάδες 
γεωργών δημιουργούν συνεχείς ή 
εφαπτόμενες εκτάσεις οικολογικού 
ενδιαφέροντος.

Or. pt

Τροπολογία 1767
Milan Zver

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
το ελάχιστο ποσοστό που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 μειώνεται κατά 3,5% 
τουλάχιστον όταν περισσότερο από το 5% 
του εδάφους ενός κράτους μέλους 
καλύπτεται από δάση.

Or. sl

Αιτιολόγηση

Το απαραίτητο ποσοστό των περιοχών οικλογικής εστίασης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα
φυσικά χαρακτηριστικά των επιμέρους κρατών μελών, ιδίως το μερίδιο της έκτασής τους που
καλύπτεται από δάση· ένα υψηλότερο μερίδιο δάσους θα σήμαινε την απαίτηση μικρότερου 
ποσοστού. Το δάσος είναι η ανώτερη μορφή περιοχής οικολογικής εστίασης, ιδιαίτερα στη 
Σλοβενία, η οποία χαρακτηρίζεται από βιώσιμη δασική διαχείριση. Το ποσοστό των δασών
αποτελεί ένα αντικειμενικό, συγκρίσιμο και επαληθεύσιμο κριτήριο.

Amendment 1768
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)



AM\909521EL.doc 115/184 PE494.487v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
το ελάχιστο ποσοστό που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 μειώνεται κατά 5% 
τουλάχιστον σε περιπτώσεις κοινών 
επιχειρήσεων ομάδων γεωργών που 
σχηματίζουν συνεχείς, παρακείμενες 
περιοχές οικολογικής εστίασης, ακόμη 
και αν οι ομάδες αυτές δεν οργανώνονται 
σε επίσημη βάση.

Or. ro

Τροπολογία 1769
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, σε κράτη μέλη όπου η 
χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση είναι 
μικρότερη από το 10% της συνολικής 
χερσαίας έκτασης του κράτους μέλους, η 
οικολογικού ενδιαφέροντος περιοχή 
καλύπτει το 3% της αρόσιμης γης του 
γεωργού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ποσοστό χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης ως προς τη συνολική χερσαία έκταση 
ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Σε ορισμένα κράτη μέλη τα χαρακτηριστικά του 
τοπίου είναι λιγότερο συχνά στην αρόσιμη γη από ό,τι σε άλλα κράτη μέλη και το τοπίο 
κυριαρχείται συνήθως από δάση, έλη και βάλτους, γεγονός που συμβάλλει από μόνο του στη 
βιοποικιλότητα.

Τροπολογία 1770
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
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Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Η πρώτη παράγραφος δεν 
εφαρμόζεται σε γεωργικές εκτάσεις που 
χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια 
φρούτων ή λαχανικών ή σε 
εκμεταλλεύσεις των οποίων η αρόσιμη γη 
καλύπτει λιγότερα από 15 εκτάρια.

Or. en

Τροπολογία 1771
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Οι γεωργοί εφαρμόζουν ετήσιο σχέδιο 
διαχείρισης των θρεπτικών ουσιών στις 
εκτάσεις της εκμετάλλευσής τους που 
είναι επιλέξιμες για στήριξη όπως 
ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2. 
Το σχέδιο αυτό αποτελείται από ένα 
φύλλο καταγραφής για την εκμετάλλευση 
και ένα φύλλο καταγραφής για τους 
αγρούς τα οποία περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα εξής:
– μια έκθεση ανάλυσης εδάφους για όλες 
τις επιλέξιμες εκτάσεις της 
εκμετάλλευσης, η οποία καταρτίζεται σε 
περιοδική βάση τουλάχιστον 3 έως 5 ετών 
και υποβάλλεται σε αναθεώρηση ετησίως 
για τον προσδιορισμό των δεικτών P, K 
και Mg, καθώς και του pH
– πλήρη στοιχεία για όλα τα λιπάσματα 
στην εκμετάλλευση, 
συμπεριλαμβανομένης της οργανικής 
κοπριάς (χρόνος και έκταση εφαρμογής, 
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ποσότητα, τύπος, αποθήκευση). Πρέπει 
να εξασφαλίζεται ότι ο γεωργός λαμβάνει 
πρώτα υπόψη όλες τις υπόλοιπες πηγές 
θρεπτικών ουσιών, πριν αποφασίσει 
σχετικά με τις δόσεις εφαρμογής 
λιπασμάτων.
– Οι γεωργοί θα πρέπει επίσης να 
πραγματοποιούν τακτική βαθμονόμηση 
και δοκιμές με δίσκους για τα 
μηχανήματα διασκορπισμού λιπασμάτων 
και βαθμονόμηση για τα μηχανήματα 
διασκορπισμού κοπριάς.
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση ειδικών 
ορισμών και κανόνων που αφορούν το 
περιεχόμενο των φύλλων καταγραφής για 
την εκμετάλλευση και για τους αγρούς τα 
οποία συμπληρώνουν οι γεωργοί για την 
καταγραφή και βελτιστοποίηση του 
προγραμματισμού και της χρήσης των 
θρεπτικών ουσιών.

Or. en

Τροπολογία 1772
Ulrike Rodust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Ως περιοχές οικολογικής εστίασης 
αναγνωρίζονται εκτάσεις που 
χρησιμοποιούνται ως εξής:
– αρόσιμη γη και βοσκότοποι με ποικιλία 
ειδών
– σιτηρά με εκτεταμένη απόσταση μεταξύ 
των γραμμών τουλάχιστον 20 cm
– παρόχθιες ζώνες με ελάχιστο πλάτος 10 
m χωρίς χρήση λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων
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– βοσκότοποι όψιμου θερισμού ή όψιμης 
έναρξης της βόσκησης.

Or. de

Τροπολογία 1773
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Στις αναφερόμενες στο παρόν 
κεφάλαιο γεωργικές εκτάσεις επιτρέπεται 
η καλλιέργεια των παρακάτω ειδών:
a) πολυετή ενεργειακά φυτά και
β) πρωτεϊνούχα φυτά.

Or. de

Τροπολογία 1774
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να ορίσουν σπάνιες 
καλλιέργειες που κινδυνεύουν να 
εξαφανιστούν και οι οποίες αντιστοιχούν 
σε ποσοστό μικρότερο από το 1% της 
συνολικής αρόσιμης έκτασης σε ένα 
κράτος μέλος, ως περιοχή οικολογικής 
εστίασης·

Or. en
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Τροπολογία 1775
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Ορισμένες εκτάσεις οικολογικής 
εστίασης αποτελούν αντικείμενο 
στάθμισης ώστε να ληφθεί υπόψη, σε 
συνάρτηση με την περιβαλλοντική τους 
εστίαση, μια ανάλογη έκταση που μπορεί 
να υπερβαίνει την πραγματική επιρροή 
του στοιχείου.  Η στάθμιση αυτή ορίζεται 
στο παράρτημα IV α.

Or. fr

Τροπολογία 1776
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά του 
τοπίου, όπως για παράδειγμα ζώνες 
πρασίνου, ζώνες προστασίας των 
υδάτων, συμπεριλαμβανομένων 
παρακείμενων χαρακτηριστικών του 
τοπίου, εκτάσεις υπό καθεστώς παύσης 
καλλιέργειας, εκτάσεις αντιστάθμισης, 
προστατευόμενες φυσικές περιοχές και 
δημόσιες εκτάσεις που προορίζονται για 
οικολογική εστίαση, ορίζονται ως 
εκτάσεις οικολογικής εστίασης.

Or. de

Τροπολογία 1777
Elisabeth Jeggle
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 β. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν ότι η περιοχή οικολογικής 
εστίασης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 εξασφαλίζεται από μια 
ομάδα γεωργών, όταν αυτοί αποδεικνύουν 
ότι χρησιμοποιούν μια σαφώς 
καθορισμένη έκταση παρακείμενων 
περιοχών. Στην περίπτωση αυτή πρέπει 
να βρίσκεται τουλάχιστον το 1,5% της 
περιοχής οικολογικής εστίασης εντός των 
επιλέξιμων εκταρίων κάθε μεμονωμένου 
γεωργού. Το υπόλοιπο 1,5% μπορεί να 
βρίσκεται οπουδήποτε εντός των εν λόγω 
σαφώς καθορισμένων, επιλέξιμων 
εκταρίων τα οποία χρησιμοποιούνται από 
κοινού από την ομάδα γεωργών. Όταν 
χρησιμοποιείται αυτή η δυνατότητα, οι 
γεωργοί θεωρούνται συλλογικά υπεύθυνοι 
για την επίτευξη του απαιτούμενου 
ποσοστού περιοχής οικολογικής εστίασης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, στην 
εκμετάλλευσή τους και στη σαφώς 
καθορισμένη έκταση.

Or. de

Τροπολογία 1778
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 β. Οι γεωργοί μπορούν εναλλακτικά να 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 
άρθρου 32 παράγραφος 1, εάν 
καλλιεργούν τουλάχιστον 15% των 
επιλέξιμων εκταρίων τους όπως ορίζονται 
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στο άρθρο 25 παράγραφος 2 με 
καλλιέργειες οσπρίων για βοσκή, εφόσον 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 
άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο βα), 
«προηγμένα βιώσιμα συστήματα», ή του 
άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο ηα), 
«γεωργία υψηλής φυσικής αξίας».

Or. en

Τροπολογία 1779
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 β. Κατά παρέκκλιση, το ελάχιστο 
ποσοστό για περιοχές οικολογικής 
εστίασης που ορίζεται στο άρθρο 29 
μειώνεται κατά 1% όταν ένας γεωργός 
εγκαθιστά υποδομή προστασίας των 
υδάτων που αποτρέπει τη μόλυνση στο 
σημείο της πηγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτήν καθιερώνεται ένα κίνητρο για τη συνεργασία των γεωργών με σκοπό 
τη βελτίωση των περιβαλλοντικών προτύπων τους και των προτύπων βιοποικιλότητας.

Τροπολογία 1780
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 β. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, το ελάχιστο ποσοστό 
μειώνεται στο 5% σε περιπτώσεις κοινών 
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επιχειρήσεων ομάδων γεωργών που έχουν 
εγκριθεί από τις αρχές βάσει 
περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης. Ο 
στόχος αυτός θα πρέπει να επιτυγχάνεται 
τουλάχιστον κατά το ήμισυ (2,5%) στο 
επίπεδο της εκμετάλλευσης.

Or. en

Τροπολογία 1781
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 β. Οι περιοχές οικολογικής εστίασης, 
όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του 
τοπίου, ζώνες ανάσχεσης και 
αναδασωμένες περιοχές, είναι επιλέξιμες 
για τη χορήγηση άμεσων πληρωμών.

Or. ro

Τροπολογία 1782
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 β. Οι γεωργοί εφαρμόζουν σχέδιο 
ενεργειακής απόδοσης στην 
εκμετάλλευσή τους. Το σχέδιο αυτό 
αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία 
τουλάχιστον:
– Τήρηση αναλυτικών και τακτικά 
αναθεωρούμενων αρχείων σχετικά με τον 
ενεργειακό εφοδιασμό και την 
κατανάλωση ενέργειας στην 
εκμετάλλευση, καθώς και σχετικά με τις 
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ενέργειες που πραγματοποιούνται για την 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης της 
εκμετάλλευσης.
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση των ειδικών 
ορισμών και κανόνων που αφορούν το 
περιεχόμενο των σχεδίων ενεργειακής 
απόδοσης της εκμετάλλευσης που 
εφαρμόζουν οι γεωργοί για τη 
βελτιστοποίηση της ενεργειακής 
απόδοσης της εκμετάλλευσης.

Or. en

Τροπολογία 1783
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 γ. Κατ’ απόκλιση από την παράγραφο 1, 
το αναφερόμενο ελάχιστο ποσοστό 
μειώνεται στο 2% σε περιπτώσεις κοινών 
επιχειρήσεων ομάδων γεωργών που 
σχηματίζουν συνεχείς, παρακείμενες 
περιοχές οικολογικής εστίασης. 

Or. fr

Τροπολογία 1784
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 γ. Κατά παρέκκλιση, το ελάχιστο 
ποσοστό για περιοχές οικολογικής 
εστίασης που ορίζεται στο άρθρο 29 
μειώνεται κατά 1% όταν ένας γεωργός 
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λαμβάνει ειδικά μέτρα για την 
εξασφάλιση ενδιαιτήματος για τα έντομα 
επικονίασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτήν καθιερώνεται ένα κίνητρο για τη συνεργασία των γεωργών με σκοπό 
τη βελτίωση των περιβαλλοντικών προτύπων τους και των προτύπων βιοποικιλότητας.

Τροπολογία 1785
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 γ. Οι γεωργοί που αποφασίζουν να 
συμμορφωθούν με ένα τμήμα της 
υποχρέωσής τους όσον αφορά την 
περιοχή οικολογικής εστίασης 
συμμετέχοντας σε μια ομάδα γεωργών 
σύμφωνα με ένα εθνικό ή περιφερειακό 
σχέδιο διαχείρισης, δεν μπορούν να 
αποχωρήσουν από την ομάδα γεωργών 
και δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή τους με την 
προαναφερθείσα υποχρέωση εντός του 
ίδιου έτους με κάποιον άλλο τρόπο. Κάθε 
γεωργός είναι υπεύθυνος για τη 
συμμόρφωση όλων των υπόλοιπων 
γεωργών στην ομάδα. Η ενίσχυση που 
αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 
μειώνεται για όλους τους συμμετέχοντες, 
εάν η ομάδα γεωργών δεν 
συμμορφώνεται καθόλου ή επαρκώς με 
την υποχρέωση για διατήρηση περιοχής 
οικολογικής εστίασης.

Or. en
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Τροπολογία 1786
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 γ. Οι γεωργοί εφαρμόζουν συνολικό 
σχέδιο διαχείρισης του εδάφους στην 
εκμετάλλευσή τους, εντοπίζοντας 
περιοχές με κίνδυνο διάβρωσης του 
εδάφους, με σημαντική μείωση των 
οργανικών ουσιών λόγω συγκεκριμένων 
γεωργικών πρακτικών και με 
συμπύκνωση του εδάφους. Οι γεωργοί 
πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα 
για την αντιμετώπιση αυτών των 
κινδύνων.

Or. en

Τροπολογία 1787
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 δ. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 55 για τη θέσπιση 
των ειδικών ορισμών και κανόνων που 
αφορούν το περιεχόμενο των σχεδίων 
διαχείρισης του εδάφους για την 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης 
του εδάφους.

Or. en

Τροπολογία 1788
Julie Girling
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 δ. Κατά παρέκκλιση, το ελάχιστο 
ποσοστό που ορίζεται στο άρθρο 29 
μειώνεται κατά 1% όταν ένας γεωργός 
έχει λάβει κατάρτιση και έχει εφαρμόσει 
μέτρα για την ενίσχυση της 
βιοποικιλότητας ή τη βελτίωση της 
ποιότητας των υδάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτήν καθιερώνεται ένα κίνητρο για τη συνεργασία των γεωργών με σκοπό 
τη βελτίωση των περιβαλλοντικών προτύπων τους και των προτύπων βιοποικιλότητας.

Τροπολογία 1789
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τον περαιτέρω ορισμό 
των τύπων των περιοχών με οικολογική 
εστίαση που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και 
για την προσθήκη και ορισμό άλλων 
τύπων περιοχών οικολογικής εστίασης 
που μπορούν να ληφθούν υπόψη για την 
τήρηση του ποσοστού που προβλέπεται 
στην παράγραφο αυτή.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1790
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τον περαιτέρω ορισμό των 
τύπων των περιοχών με οικολογική 
εστίαση που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου και για την 
προσθήκη και ορισμό άλλων τύπων 
περιοχών οικολογικής εστίασης που 
μπορούν να ληφθούν υπόψη για την 
τήρηση του ποσοστού που προβλέπεται
στην παράγραφο αυτή.

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τον περαιτέρω ορισμό των 
τύπων των περιοχών με οικολογική 
εστίαση που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου και για τον ορισμό 
του καταλόγου των καλλιεργειών που 
παρουσιάζουν εγγενές περιβαλλοντικό 
όφελος και αναφέρονται στην παράγραφο 
1,  εδάφιο 3. 

Or. fr

Τροπολογία 1791
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τον περαιτέρω ορισμό των 
τύπων των περιοχών με οικολογική 
εστίαση που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου και για την 
προσθήκη και ορισμό άλλων τύπων 
περιοχών οικολογικής εστίασης που 
μπορούν να ληφθούν υπόψη για την 
τήρηση του ποσοστού που προβλέπεται
στην παράγραφο αυτή.

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τον περαιτέρω ορισμό των 
τύπων των περιοχών με οικολογική 
εστίαση που αναφέρονται στην παράγραφο 
1, εδάφιο 2 του παρόντος άρθρου και για 
τον ορισμό του καταλόγου των 
καλλιεργειών που παρουσιάζουν εγγενές 
περιβαλλοντικό όφελος και αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, εδάφιο 3 του παρόντος 
άρθρου.

Or. fr

Τροπολογία 1792
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
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Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τον περαιτέρω ορισμό των 
τύπων των περιοχών με οικολογική 
εστίαση που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου και για την 
προσθήκη και ορισμό άλλων τύπων 
περιοχών οικολογικής εστίασης που 
μπορούν να ληφθούν υπόψη για την 
τήρηση του ποσοστού που προβλέπεται 
στην παράγραφο αυτή.

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τον περαιτέρω ορισμό των 
τύπων των περιοχών με οικολογική 
εστίαση που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου και για την 
προσθήκη και ορισμό άλλων τύπων 
περιοχών οικολογικής εστίασης που 
μπορούν να ληφθούν υπόψη για την 
τήρηση του ποσοστού που προβλέπεται 
στην παράγραφο αυτή, καθώς και για τη 
θέσπιση κανόνων σχετικά με τη 
διατήρηση των περιοχών οικολογικής 
εστίασης, ιδιαίτερα προκειμένου να 
διασφαλιστεί η λήψη μέτρων για τη 
διατήρηση, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, του 
ποσοστού περιοχής οικολογικής 
εστίασης, συμπεριλαμβανομένων 
μεμονωμένων υποχρεώσεων σε 
περίπτωση μείωσης του οριζόμενου 
ποσοστού.

Or. en

Τροπολογία 1793
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τον περαιτέρω ορισμό 
των τύπων των περιοχών με οικολογική 
εστίαση που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου και για την 

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 και 1α του παρόντος 
άρθρου, για τον ορισμό περαιτέρω 
κριτηρίων για τους τύπους περιοχών που 
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προσθήκη και ορισμό άλλων τύπων 
περιοχών οικολογικής εστίασης που 
μπορούν να ληφθούν υπόψη για την 
τήρηση του ποσοστού που προβλέπεται 
στην παράγραφο αυτή.

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου προκειμένου να 
χαρακτηρισθούν ως περιοχές οικολογικής 
εστίασης, καθώς και για την προσθήκη 
άλλων τύπων περιοχών σε εκείνους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου που μπορούν να 
ληφθούν υπόψη για την τήρηση του 
ποσοστού που προβλέπεται στην 
παράγραφο αυτή.

Or. en

Τροπολογία 1794
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τον περαιτέρω ορισμό των 
τύπων των περιοχών με οικολογική 
εστίαση που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου και για την 
προσθήκη και ορισμό άλλων τύπων 
περιοχών οικολογικής εστίασης που 
μπορούν να ληφθούν υπόψη για την 
τήρηση του ποσοστού που προβλέπεται 
στην παράγραφο αυτή.

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τον περαιτέρω ορισμό των 
τύπων οικολογικής υποδομής που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου και για την προσθήκη 
και ορισμό άλλων τύπων οικολογικής 
υποδομής που μπορούν να ληφθούν υπόψη 
για την τήρηση του ποσοστού που 
προβλέπεται στην παράγραφο αυτή.

Or. en

Τροπολογία 1795
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τον περαιτέρω ορισμό των 
τύπων των περιοχών με οικολογική 
εστίαση που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και για 
την προσθήκη και ορισμό άλλων τύπων 
περιοχών οικολογικής εστίασης που 
μπορούν να ληφθούν υπόψη για την 
τήρηση του ποσοστού που προβλέπεται 
στην παράγραφο αυτή.

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τον περαιτέρω ορισμό των 
τύπων των περιοχών με οικολογική 
εστίαση που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου και για την προσθήκη και ορισμό 
άλλων τύπων περιοχών οικολογικής 
εστίασης που μπορούν να ληφθούν υπόψη 
για την τήρηση του ποσοστού που 
προβλέπεται στις παραγράφους αυτές.

Or. de

Τροπολογία 1796
George Lyon, Marit Paulsen, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τον περαιτέρω ορισμό των 
τύπων των περιοχών με οικολογική 
εστίαση που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου και για την 
προσθήκη και ορισμό άλλων τύπων 
περιοχών οικολογικής εστίασης που 
μπορούν να ληφθούν υπόψη για την 
τήρηση του ποσοστού που προβλέπεται 
στην παράγραφο αυτή.

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τον περαιτέρω ορισμό των 
τύπων και του μεγέθους των περιοχών με 
οικολογική εστίαση που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και για 
την προσθήκη και ορισμό άλλων τύπων 
περιοχών οικολογικής εστίασης που 
μπορούν να ληφθούν υπόψη για την 
τήρηση του ποσοστού που προβλέπεται 
στην παράγραφο αυτή.

Or. en

Τροπολογία 1797
James Nicholson, Robert Sturdy, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τον περαιτέρω ορισμό των 
τύπων των περιοχών με οικολογική 
εστίαση που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου και για την 
προσθήκη και ορισμό άλλων τύπων 
περιοχών οικολογικής εστίασης που 
μπορούν να ληφθούν υπόψη για την 
τήρηση του ποσοστού που προβλέπεται 
στην παράγραφο αυτή.

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τον περαιτέρω ορισμό των 
τύπων των περιοχών με οικολογική 
εστίαση και των αντίστοιχων τιμών 
ισοδυναμίας που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και για 
την προσθήκη και ορισμό άλλων τύπων 
περιοχών οικολογικής εστίασης που 
μπορούν να ληφθούν υπόψη για την 
τήρηση του ποσοστού που προβλέπεται 
στην παράγραφο αυτή.

Or. en

Τροπολογία 1798
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τον περαιτέρω ορισμό των
τύπων των περιοχών με οικολογική 
εστίαση που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου και για την 
προσθήκη και ορισμό άλλων τύπων 
περιοχών οικολογικής εστίασης που 
μπορούν να ληφθούν υπόψη για την 
τήρηση του ποσοστού που προβλέπεται 
στην παράγραφο αυτή.

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τον περαιτέρω ορισμό των 
τύπων των περιοχών με οικολογική 
εστίαση και των αντίστοιχων τιμών 
ισοδυναμίας που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και για 
την προσθήκη και ορισμό άλλων τύπων 
περιοχών οικολογικής εστίασης που 
μπορούν να ληφθούν υπόψη για την 
τήρηση του ποσοστού που προβλέπεται 
στην παράγραφο αυτή.

Or. en

Τροπολογία 1799
Ivari Padar
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τον περαιτέρω ορισμό των 
τύπων των περιοχών με οικολογική 
εστίαση που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου και για την 
προσθήκη και ορισμό άλλων τύπων 
περιοχών οικολογικής εστίασης που 
μπορούν να ληφθούν υπόψη για την 
τήρηση του ποσοστού που προβλέπεται 
στην παράγραφο αυτή.

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 56 για τον περαιτέρω ορισμό των 
τύπων των περιοχών με οικολογική 
εστίαση που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου και για την 
προσθήκη και ορισμό άλλων τύπων 
περιοχών οικολογικής εστίασης που 
μπορούν να ληφθούν υπόψη για την 
τήρηση του ποσοστού που προβλέπεται 
στην παράγραφο αυτή.

Or. en

Τροπολογία 1800
Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τον περαιτέρω ορισμό των 
τύπων των περιοχών με οικολογική 
εστίαση που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου και για την 
προσθήκη και ορισμό άλλων τύπων 
περιοχών οικολογικής εστίασης που 
μπορούν να ληφθούν υπόψη για την 
τήρηση του ποσοστού που προβλέπεται 
στην παράγραφο αυτή.

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τον περαιτέρω ορισμό των 
τύπων των περιοχών με οικολογική 
εστίαση που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου και των 
επιτρεπόμενων τύπων διαχείρισης και για 
την προσθήκη και ορισμό άλλων τύπων 
περιοχών οικολογικής εστίασης που 
μπορούν να ληφθούν υπόψη για την 
τήρηση του ποσοστού που προβλέπεται 
στην παράγραφο αυτή.

Or. en

Τροπολογία 1801
Christel Schaldemose
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 a. Η Επιτροπή εγκρίνει με εκτελεστικές 
πράξεις την απόφαση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1α. Οι υποχρεώσεις που 
καθορίζονται για τις οριζόμενες εκτάσεις 
και η έκταση που υπόκειται σε διαχείριση 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1α 
εγκρίνονται από την Επιτροπή. Η έγκριση 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το 
περιβαλλοντικό και κλιματικό 
αποτέλεσμα που υπερβαίνει τις πρακτικές 
που αναφέρονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 ως προς τα οφέλη για το 
κλίμα και το περιβάλλον. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 1802
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 α
Σχέδιο διαχείρισης των θρεπτικών 

ουσιών στην εκμετάλλευση·
1. Οι γεωργοί εφαρμόζουν ετήσιο σχέδιο 
διαχείρισης των θρεπτικών ουσιών στις 
εκτάσεις της εκμετάλλευσής τους όπως 
ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, με 
σκοπό τη βελτιστοποίηση της χρήσης της 
οργανικής κοπριάς και των τεχνητών 
λιπασμάτων.
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Οι γεωργοί τηρούν φύλλα καταγραφής με 
αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα 
λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στην 
εκμετάλλευση μαζί με μια έκθεση 
ανάλυσης εδάφους.
Το σχέδιο θέτει σαφείς στόχους για τη 
βέλτιστη εφαρμογή των θρεπτικών 
ουσιών στην εκμετάλλευση.
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου.

Or. en

Τροπολογία 1803
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 α
Σχέδιο διαχείρισης θρεπτικών ουσιών

1. Οι γεωργοί καταρτίζουν, σε ετήσια 
βάση, σχέδιο διαχείρισης των θρεπτικών 
ουσιών στις εκτάσεις της εκμετάλλευσής 
τους που είναι επιλέξιμες για στήριξη 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2. Το σχέδιο αυτό 
αποτελείται από ένα φύλλο καταγραφής 
για την εκμετάλλευση και ένα φύλλο 
καταγραφής για τους αγρούς τα οποία 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:
– ενημερωμένη έκθεση ανάλυσης 
εδάφους για όλες τις επιλέξιμες εκτάσεις 
της εκμετάλλευσης,
– ανάλυση των θρεπτικών ουσιών για τη 
συνολική ποσότητα οργανικής κοπριάς 
που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην 
εκμετάλλευση εντός του έτους, καθώς και 
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ποσοτικοποίηση αυτών,
– σχέδιο βελτιστοποίησης που ορίζει την 
προοριζόμενη χρήση των λιπασμάτων και 
την ακριβή εφαρμογή τους,
– βαθμονόμηση και δοκιμές με δίσκους 
για τα μηχανήματα διασκορπισμού 
λιπασμάτων και τα μηχανήματα 
διασκορπισμού κοπριάς, για την 
εξασφάλιση ακρίβειας κατά την 
εφαρμογή,
Το σχέδιο διαχείρισης θρεπτικών ουσιών 
καταρτίζεται βάσει της παραπάνω 
ανάλυσης, εξασφαλίζοντας ισορροπία 
μεταξύ των απαιτήσεων των 
καλλιεργειών και της παροχής θρεπτικών 
ουσιών στις καλλιέργειες από το έδαφος 
και τα λιπάσματα, και περιλαμβάνει 
στόχους για τη βελτιστοποίηση της 
χρήσης των θρεπτικών ουσιών και των 
λιπασμάτων και τη μείωση της έκπλυσης 
και απορροής αζώτου.
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για να ορίσει περαιτέρω τους 
όρους και τους κανόνες που αφορούν το 
περιεχόμενο των φύλλων καταγραφής για 
την εκμετάλλευση και για τους αγρούς τα 
οποία συμπληρώνουν οι γεωργοί για την 
καταγραφή και βελτιστοποίηση της 
χρήσης και του προγραμματισμού των 
θρεπτικών ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με το μέτρο αυτό θα επιτευχθεί αποδοτικότητα από άποψη άνθρακα και θρεπτικών ουσιών και 
θα περιοριστεί η έκπλυση και απορροή αζώτου, πέρα από τις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί 
ευπρόσβλητες στη νιτρορρύπανση ζώνες. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να παρέχει οικονομικά 
οφέλη στον γεωργό, καθώς και να οδηγήσει στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των 
εκμεταλλεύσεων.

Τροπολογία 1804
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 α
Σχέδιο διαχείρισης θρεπτικών ουσιών

1. Οι γεωργοί εφαρμόζουν ετήσιο σχέδιο 
διαχείρισης των θρεπτικών ουσιών στις 
εκτάσεις της εκμετάλλευσής τους που 
είναι επιλέξιμες για στήριξη όπως 
ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2. 
Το σχέδιο αυτό αποτελείται από ένα 
φύλλο καταγραφής για την εκμετάλλευση 
και ένα φύλλο καταγραφής για τους 
αγρούς τα οποία περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα εξής:
– μια έκθεση ανάλυσης εδάφους για όλες 
τις επιλέξιμες εκτάσεις της 
εκμετάλλευσης, η οποία καταρτίζεται σε 
περιοδική βάση τουλάχιστον 3 έως 5 ετών 
και υποβάλλεται σε αναθεώρηση ετησίως 
για τον προσδιορισμό των δεικτών P, K 
και Mg, καθώς και του pH
– πλήρη στοιχεία σχετικά με τη χρήση 
όλων των λιπασμάτων στην 
εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένης της 
οργανικής κοπριάς (χρόνος και έκταση 
εφαρμογής, ποσότητα, τύπος, 
αποθήκευση). Πρέπει να εξασφαλίζεται 
ότι ο γεωργός λαμβάνει πρώτα υπόψη 
όλες τις υπόλοιπες πηγές θρεπτικών 
ουσιών, πριν αποφασίσει σχετικά με τις 
δόσεις εφαρμογής λιπασμάτων.
• Οι γεωργοί θα πρέπει επίσης να 
πραγματοποιούν τακτική βαθμονόμηση 
και δοκιμές με δίσκους για τα 
μηχανήματα διασκορπισμού λιπασμάτων 
και βαθμονόμηση για τα μηχανήματα 
διασκορπισμού κοπριάς.
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση ειδικών 
ορισμών και κανόνων που αφορούν το 
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περιεχόμενο των φύλλων καταγραφής για 
την εκμετάλλευση και για τους αγρούς τα 
οποία συμπληρώνουν οι γεωργοί για την 
καταγραφή και βελτιστοποίηση του 
προγραμματισμού και της χρήσης των 
θρεπτικών ουσιών.

Or. en

Τροπολογία 1805
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 α
Σε περίπτωση ξυλωδών συγκομιδών, το 
ποσοστό της περιοχής οικολογικής 
εστίασης περιλαμβάνει την 
καλλιεργούμενη έκταση στην οποία 
καλλιεργείται συγκομιδή που παρουσιάζει 
θετικά ετήσια επίπεδα κατακράτησης 
άνθρακα και ελαχιστοποιεί τη χρήση 
ύδατος (εκτάσεις με σταλακτιφόρο 
άρδευση) περιορίζουν τη διάβρωση του 
εδάφους και ανακόπτουν την 
ερημοποίηση.

Or. es

Τροπολογία 1806
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 α
Σχέδιο διαχείρισης των υδάτων
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Οι γεωργοί εφαρμόζουν σχέδιο 
αποδοτικής χρήσης των υδάτων για την 
εκμετάλλευσή τους. Το σχέδιο αυτό 
αποτελείται από τα εξής στοιχεία:
– εντοπισμός περιοχών κατάλληλων για 
μέτρα συγκράτησης των υδάτων·
– εντοπισμός περιοχών κατάλληλων για 
μέτρα για το μετριασμό της ξηρασίας·
– ακριβής, τακτική μέτρηση και τήρηση 
αρχείων σχετικά με τη χρήση των 
υδάτων.

Or. en

Τροπολογία 1807
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 α
Σχέδιο βελτίωσης της αποδοτικής 

χρήσης των πόρων
1. Οι γεωργοί εφαρμόζουν σχέδιο δράσης 
για την αποδοτική χρήση των πόρων στις 
εκτάσεις της εκμετάλλευσής τους που 
είναι επιλέξιμες για στήριξη, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, 
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των 
εξής: α) σχέδιο διαχείρισης των 
θρεπτικών ουσιών στην εκμετάλλευση, το 
οποίο μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση 
ενδιάμεσων καλλιεργειών ή καλλιεργειών 
που δεσμεύουν το άζωτο, τη χρήση 
αζωτούχων λιπασμάτων ελεγχόμενης 
αποδέσμευσης, ένα σχέδιο για τη 
βέλτιστη χρήση της ζωικής κοπριάς ή 
την ανάκτηση θρεπτικών ουσιών από την 
κοπριά, β) συμμετοχή σε πρόγραμμα 
μείωσης της χρήσης αντιβιοτικών, γ) 
συμμετοχή σε πρόγραμμα μείωσης της 
χρήσης χημικών φυτοπροστατευτικών 
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προϊόντων, δ) ένα σχέδιο ενεργειακής 
απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων μέτρων 
για τη μείωση της χρήσης (ορυκτών) 
καυσίμων ή/και την παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας.
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση των κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου.

Or. en

Τροπολογία 1808
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 α
Γενικοί κανόνες πράσινης πληρωμής -

κτηνοτροφικά αγροκτήματα χωρίς 
εκτάσεις

Κτηνοτρόφοι που εκτρέφουν βοοειδή
και/ή πρόβατα χωρίς εκτάσεις, 
διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 50% 
των ζωοτροφών και των χορτονομών 
τους προέρχεται από εκμεταλλεύσεις που 
βρίσκονται πλησίον των εγκαταστάσεων 
εκτροφής των ζώων τους, καθώς επίσης 
και ότι διαθέτουν σχέδιο διαχείρισης της 
κοπριάς και κατεργασίας της υγρής 
κοπριάς, σε εγκατάσταση που είναι 
κατάλληλη για τον τύπο και τον αριθμό 
των εκτρεφομένων ζώων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθεί και μέτρο που θα αφορά τα αγροκτήματα εκτροφής ζώων χωρίς
ουσιαστική έκταση.
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Τροπολογία 1809
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 β
Σχέδιο ενεργειακής απόδοσης στην 

εκμετάλλευση
1. Οι γεωργοί μεριμνούν για την 
υλοποίηση, σε ετήσια βάση, ανεξάρτητου 
ελέγχου της χρήσης όλων των 
ενεργειακών πόρων και καυσίμων στην 
εκμετάλλευσή τους και καταρτίζουν 
σχέδιο ενεργειακής απόδοσης στην 
εκμετάλλευση για τη βελτιστοποίηση της 
αποδοτικής χρήσης όλων των 
ενεργειακών πόρων και καυσίμων στην 
εκμετάλλευση. Το σχέδιο συνίσταται σε 
ένα φύλλο καταγραφής για την 
εκμετάλλευση και περιλαμβάνει στόχους 
για τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και καυσίμων, καθώς και τα 
παρακάτω στοιχεία τουλάχιστον:
– τήρηση αναλυτικών και ενημερωμένων 
αρχείων σχετικά με τον ενεργειακό 
εφοδιασμό της εκμετάλλευσης και 
– την κατανάλωση καυσίμων
– ένα σχέδιο για τη βελτιστοποίηση της 
ενεργειακής απόδοσης και τη μόνωση 
όλων των υφιστάμενων και νέων 
κτηρίων, στοιχείων εξοπλισμού και 
μηχανημάτων στην εκμετάλλευση, 
συμπεριλαμβανομένων έξυπνων 
μετρητών και στοιχείων ελέγχου με 
θερμοστάτη για την κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και 
ζεστού νερού, καθώς και άλλες συσκευές 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης, όπως 
συστήματα φωτισμού και ψύξης χαμηλής 
ενεργειακής κατανάλωσης και 
συστήματα αυτόματου ελέγχου του 
φωτισμού
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2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για να ορίσει περαιτέρω τους 
όρους και τους κανόνες που αφορούν το 
περιεχόμενο του σχεδίου ενεργειακής 
απόδοσης της εκμετάλλευσης που 
εφαρμόζουν οι γεωργοί για τη 
βελτιστοποίηση της χρήσης ενεργειακών 
πόρων και την ελαχιστοποίηση της 
χρήσης ορυκτών καυσίμων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με το μέτρο αυτό ενισχύεται η αποδοτικότητα από άποψη άνθρακα και ενέργειας καθώς και ο 
μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ενώ παράλληλα η προσπάθεια 
κατανέμεται σε μεγάλο αριθμό εκμεταλλεύσεων παρά μέσω ειδικών γεωργοπεριβαλλοντικών 
μέτρων. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να παρέχει οικονομικά οφέλη στον γεωργό, καθώς και να 
οδηγήσει στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των εκμεταλλεύσεων.

Τροπολογία 1810
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 β
Σχέδιο ενεργειακής απόδοσης στην 

εκμετάλλευση
1. Οι γεωργοί εφαρμόζουν σχέδιο 
ενεργειακής απόδοσης στην 
εκμετάλλευσή τους. Το σχέδιο αυτό 
αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία 
τουλάχιστον:
– τήρηση αναλυτικών και τακτικά 
αναθεωρούμενων αρχείων σχετικά με τον 
ενεργειακό εφοδιασμό της εκμετάλλευσης 
και 
– την κατανάλωση και τις ενέργειες που 
πραγματοποιούνται για την αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης της 
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εκμετάλλευσης.
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση ειδικών 
ορισμών και κανόνων που αφορούν το 
περιεχόμενο των σχεδίων ενεργειακής 
απόδοσης της εκμετάλλευσης που 
εφαρμόζουν οι γεωργοί για τη 
βελτιστοποίηση της ενεργειακής 
απόδοσης της εκμετάλλευσης.

Or. en

Τροπολογία 1811
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 β
Σχέδιο δράσης για τη βιοποικιλότητα

1. Οι γεωργοί εφαρμόζουν σχέδιο δράσης 
για τη βιοποικιλότητα στις εκτάσεις της 
εκμετάλλευσής τους που είναι επιλέξιμες 
για στήριξη όπως ορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2. Με το σχέδιο αυτό 
προσδιορίζονται τα είδη στην 
εκμετάλλευση, καθώς και τα είδη των 
οποίων ο πληθυσμός μειώνεται, 
παράλληλα με διατάξεις που ορίζουν 
στόχους για τα ενδιαιτήματα των ειδών 
των οποίων ο πληθυσμός μειώνεται.
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση των κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου.

Or. en



AM\909521EL.doc 143/184 PE494.487v01-00

EL

Τροπολογία 1812
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 β
Χειμερινή εδαφοκάλυψη·

1. Οι γεωργοί των οποίων η αρόσιμη γη 
που είναι επιλέξιμη για στήριξη στο 
πλαίσιο του άρθρου 25 παράγραφος 2 
υπερβαίνει τα 20 εκτάρια, εφαρμόζουν 
προσωρινή κάλυψη κατά τη διάρκεια του 
χειμώνα, σύμφωνα με τους παρακάτω 
όρους:
– ο γεωργός πρέπει να είναι σε θέση να 
προσδιορίσει τον αριθμό χάρτη, τη 
μέθοδο καλλιέργειας και την έκταση 
πρασίνου που έχει σπαρθεί·
Η χρήση μη οργανικής εδαφοκάλυψης 
ή/και κάλυψης με υπολείμματα μπορεί να 
ληφθεί υπόψη για τους σκοπούς του 
παρόντος άρθρου.
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή των όρων που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο και τη 
χρονική περίοδο εφαρμογής της 
προσωρινής κάλυψης.

Or. en

Τροπολογία 1813
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 γ
Σχέδια διαχείρισης του εδάφους

1. Οι γεωργοί εφαρμόζουν συνολικό 
σχέδιο διαχείρισης του εδάφους στην 
εκμετάλλευσή τους, εντοπίζοντας 
περιοχές με κίνδυνο διάβρωσης του 
εδάφους, με σημαντική μείωση των 
οργανικών ουσιών λόγω συγκεκριμένων 
γεωργικών πρακτικών και με 
συμπύκνωση του εδάφους. Οι γεωργοί 
πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα 
για την αντιμετώπιση αυτών των 
κινδύνων.
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση των ειδικών 
ορισμών και κανόνων που αφορούν το 
περιεχόμενο των σχεδίων διαχείρισης του 
εδάφους για την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής χρήσης του εδάφους.

Or. en

Τροπολογία 1814
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 γ
Χειμερινή εδαφοκάλυψη·

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τα 
επιλέξιμα εκτάριά τους, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 25 παράγραφος 2, τα οποία σε 
διαφορετική περίπτωση θα παρέμεναν 
ακάλυπτα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, 
να καλύπτονται με προσωρινή φυτική 
κάλυψη σύμφωνα με τους παρακάτω 
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όρους:
– Η εδαφοκάλυψη μπορεί να 
περιλαμβάνει χορτονομή, φυσική 
βλάστηση, μικρά σιτηρά και ενδιάμεσες 
καλλιέργειες, καλλιέργειες οσπρίων και 
σταυρανθών, τριφύλλι και εναπομένοντα 
από τον θερισμό στάχια,
– Τα στοιχεία διαχείρισης γης και τα 
χαρακτηριστικά του τοπίου που μένουν 
ακάλυπτα περιλαμβάνονται στο μέτρο 
εδαφοκάλυψης στο βαθμό που είναι 
συμβατά με τους στόχους που 
επιδιώκονται στο πλαίσιο 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 
μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του 
άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] 
[RDR],
– Το έδαφος καλύπτεται για περίοδο που 
ορίζεται από το κράτος μέλος ανάλογα με 
τον τύπο του εδάφους και τις κλιματικές 
συνθήκες, και η εδαφοκάλυψη 
καταστρέφεται την κατάλληλη στιγμή, 
όπως ορίζεται από το κράτος μέλος, για 
την εξασφάλιση των μέγιστων 
περιβαλλοντικών και κλιματικών οφελών, 
δυνάμει του εδαφίου 2.
Από τις απαιτήσεις εδαφοκάλυψης 
εξαιρούνται οι κηπευτικές καλλιέργειες, 
τα φυτώρια και η δασική γη,
2. Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το 
παρόν άρθρο ορίζουν της ημερομηνίες 
δημιουργίας και καταστροφής της 
εδαφοκάλυψης, λαμβάνοντας υπόψη τον 
τύπο του εδάφους και τις κλιματικές 
συνθήκες. Κοινοποιούν εγκαίρως στην 
Επιτροπή τις εφαρμοστέες ημερομηνίες.
3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για να ορίσει περαιτέρω τους 
όρους και τους κανόνες που αφορούν τις 
απαιτήσεις εδαφοκάλυψης όπως 
ορίζονται στην παράγραφο 1, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών κανόνων 
που ισχύουν στις περιπτώσεις των 
καλλιεργειών όψιμης συγκομιδής.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το μέτρο αυτό θα αποφέρει ιδιαίτερα οφέλη όσον αφορά τις θρεπτικές ουσίες του εδάφους και 
την παγίδευση άνθρακα στο έδαφος. Είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να ορίσουν τη βέλτιστη 
στιγμή για τη δημιουργία και την καταστροφή της εδαφοκάλυψης, ανάλογα με τις ιδιαίτερες 
συνθήκες τους.

Τροπολογία 1815
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 γ
Σχέδιο βελτίωσης της διαχείρισης των 

υδάτων
1. Οι γεωργοί λαμβάνουν μέτρα για τη 
διατήρηση των υδάτινων πόρων, για 
παράδειγμα μέσω της δέσμευσης και της 
αποθήκευσης του νερού της βροχής, 
τεχνικών άρδευσης που καταναλώνουν 
λιγότερο νερό ή της γεωργίας ακριβείας. 
Οι γεωργοί πρέπει να καταμετρούν τη 
χρήση των υδάτων στην εκμετάλλευση 
και να επιδεικνύουν σημαντική βελτίωση 
στην αποδοτική χρήση των υδάτων.
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση των κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου.

Or. en

Τροπολογία 1816
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 γ
Ελάχιστο όργωμα ή καθόλου όργωμα και 

σπορά χωρίς όργωμα
1. Οι γεωργοί διατηρούν το 20% των 
επιλέξιμων εκταρίων τους όπως ορίζονται 
στο άρθρο 25 παράγραφος 2 υπό 
συνθήκες ελάχιστου οργώματος, καθόλου 
οργώματος για χαμηλή διατάραξη του 
εδάφους και σποράς χωρίς όργωμα. Οι 
γεωργοί πρέπει να τηρούν αναλυτικά 
αρχεία όσον αφορά την καλλιέργεια που 
έχει σπαρθεί, τον αριθμό χάρτη και τη 
μέθοδο ενσωμάτωσης που 
χρησιμοποιήθηκε.
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου.

Or. en

Τροπολογία 1817
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 δ
Σχέδιο δράσης για τη βιοποικιλότητα

1. Οι γεωργοί εφαρμόζουν σχέδιο δράσης 
για τη βιοποικιλότητα στις εκτάσεις της 
εκμετάλλευσής τους που είναι επιλέξιμες 
για στήριξη όπως ορίζεται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2. Με το σχέδιο αυτό 
προσδιορίζονται τα είδη στην 
εκμετάλλευση, καθώς και τα είδη των 
οποίων ο πληθυσμός μειώνεται, 
παράλληλα με διατάξεις που ορίζουν 
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στόχους για τα ενδιαιτήματα των ειδών 
των οποίων ο πληθυσμός μειώνεται.
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση των κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου.

Or. en

Τροπολογία 1818
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 δ
Παρακολούθησης και υποβολή εκθέσεων
1. Οι γεωργοί που επιλέγουν να 
εφαρμόσουν ένα ή περισσότερα από τα 
μέτρα οικολογικού προσανατολισμού, 
όπως ορίζονται στα άρθρα [32α νέο - 32 γ 
νέο], πρέπει να παρακολουθούν την 
εξέλιξη σε σχέση με το έτος βάσης 2014.
2. Τα κράτη μέλη που επιλέγουν να 
εφαρμόσουν ένα ή περισσότερα από τα 
μέτρα οικολογικού προσανατολισμού, 
όπως ορίζονται στα άρθρα [32α νέο - 32 γ 
νέο], πρέπει να παρακολουθούν την 
εξέλιξη σε σχέση με το έτος βάσης 2014 
και να υποβάλουν έκθεση κάθε δεύτερο 
έτος στην Επιτροπή σχετικά με την 
υλοποίηση και τα αποτελέσματα των 
μέτρων οικολογικού προσανατολισμού 
στο οικείο κράτος μέλος.
3. Κάθε δεύτερο έτος, η Επιτροπή 
παρουσιάζει βάσει των εκθέσεων των 
κρατών μελών, καθώς και βάσει των 
δικών της ευρημάτων, ανάλυση της 
υλοποίησης και των αποτελεσμάτων των 
μέτρων οικολογικού προσανατολισμού 
στα κράτη μέλη.
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Or. en

Τροπολογία 1819
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 ε
Διαχείριση των υδάτων

1. Στα κράτη μέλη στα οποία η άρδευση 
είναι απαραίτητη για τη γεωργική 
παραγωγή, οι γεωργοί λαμβάνουν μέτρα 
για τη διατήρηση των υδάτινων πόρων.
Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται η 
καταμέτρηση της χρήσης των υδάτων 
στην εκμετάλλευση μέσω της άρδευσης, 
η κατάρτιση σχεδίων για τη διατήρηση 
των υδάτινων πόρων και η εφαρμογή 
σχεδίων αποδοτικής χρήσης των υδάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης και 
της αποθήκευσης του νερού της βροχής, 
κατά περίπτωση.
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου.

Or. en

Τροπολογία 1820
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 33 διαγράφεται
Δημοσιονομικές διατάξεις
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1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 30% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.
2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο σε εθνικό ή, σε περίπτωση 
εφαρμογής του άρθρου 20, περιφερειακό 
επίπεδο. Σε περίπτωση εφαρμογής του 
περιφερειακού επιπέδου, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν σε κάθε περιφέρεια το 
μερίδιο του ανώτατου ορίου που ορίζεται 
δυνάμει της παραγράφου 3. Για κάθε 
περιφέρεια, το μερίδιο αυτό υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του αντίστοιχου 
περιφερειακού ανώτατου ορίου όπως 
θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 
παράγραφος 2 δια του ανωτάτου ορίου 
που καθορίζεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 1.
3. Η Επιτροπή ορίζει, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, το αντίστοιχο 
ανώτατο όριο για την ενίσχυση που 
προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο σε 
ετήσια βάση. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 56 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το φιλοπεριβαλλοντικό στοιχείο θα πρέπει να εντάσσεται στον δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ και 
όχι στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων.

Τροπολογία 1821
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 33 entfällt
Δημοσιονομικές διατάξεις

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 30% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.
2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο σε εθνικό ή, σε περίπτωση 
εφαρμογής του άρθρου 20, περιφερειακό 
επίπεδο. Σε περίπτωση εφαρμογής του 
περιφερειακού επιπέδου, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν σε κάθε περιφέρεια το 
μερίδιο του ανώτατου ορίου που ορίζεται 
δυνάμει της παραγράφου 3. Για κάθε 
περιφέρεια, το μερίδιο αυτό υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του αντίστοιχου 
περιφερειακού ανώτατου ορίου όπως 
θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 
παράγραφος 2 δια του ανωτάτου ορίου 
που καθορίζεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 1.
3. Η Επιτροπή ορίζει, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, το αντίστοιχο 
ανώτατο όριο για την ενίσχυση που 
προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο σε 
ετήσια βάση. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 56 παράγραφος 2.

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.
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Τροπολογία 1822
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 33 διαγράφεται
Δημοσιονομικές διατάξεις

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 30% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.
2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο σε εθνικό ή, σε περίπτωση 
εφαρμογής του άρθρου 20, περιφερειακό 
επίπεδο. Σε περίπτωση εφαρμογής του 
περιφερειακού επιπέδου, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν σε κάθε περιφέρεια το 
μερίδιο του ανώτατου ορίου που ορίζεται 
δυνάμει της παραγράφου 3. Για κάθε 
περιφέρεια, το μερίδιο αυτό υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του αντίστοιχου 
περιφερειακού ανώτατου ορίου όπως 
θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 
παράγραφος 2 δια του ανωτάτου ορίου 
που καθορίζεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 1.
3. Η Επιτροπή ορίζει, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, το αντίστοιχο 
ανώτατο όριο για την ενίσχυση που 
προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο σε 
ετήσια βάση. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 56 παράγραφος 2.

Or. en



AM\909521EL.doc 153/184 PE494.487v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Το φιλοπεριβαλλοντικό στοιχείο θα πρέπει να εντάσσεται στον δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ και 
όχι στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων.

Τροπολογία 1823
Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δημοσιονομικές διατάξεις Διατάξεις εφαρμογής

Or. fr

Τροπολογία 1824
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 30% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1825
Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 

διαγράφεται
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κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 30% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. fr

Τροπολογία 1826
James Nicholson, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 30% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 10% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 1827
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 30% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 10% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. de

Τροπολογία 1828
Giovanni La Via
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 30% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 10% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. it

Τροπολογία 1829
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 30% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 10% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 1830
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 30% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν μέχρι το 10%
του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. es



PE494.487v01-00 156/184 AM\909521EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Πιστεύουμε ότι το ποσό που χορηγείται στο στοιχείο αυτό πρέπει να είναι ελάχιστο και 
προτείνουμε να μην υπερβαίνει το 10%.

Τροπολογία 1831
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 30% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

1. . Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 15% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ κατά τα δύο 
πρώτα έτη εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, και κατόπιν 30% κατά τα 
επόμενα έτη.

Or. fr

Τροπολογία 1832
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 30% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 15% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ, διευρύνοντας 
έτσι το περιθώριο για το οποίο μπορεί να 
αυξηθεί το ποσοστό της εξαρτημένης 
στήριξης.

Or. es
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Τροπολογία 1833
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 30% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 15% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η χορήγηση του 30 % των εθνικών άμεων πληρωμών σε οικολογικές πληρωμές είναι
υπερβολικά υψηλό, συνεκτιμώντας ότι αυτό χορηγείται ενιαία σε όλους του αγρότες σε 
συγκεκριμένη περιοχή, και δεν εφαρμόζεται σταδιακά.

Τροπολογία 1834
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 30% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 20% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 1835
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 30% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 20% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. es

Τροπολογία 1836
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 30% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 20% του
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται το ποσοστό των εθνικών κονδυλίων που χρησιμοποιείται για περαιτέρω
οικολογικοποίηση των οικολογικών πληρωμών να μειωθεί από 30% σε 20%.

Τροπολογία 1837
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 30% του 

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν τουλάχιστον το 
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ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

20% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου 
που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. ro

Τροπολογία 1838
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 30% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

1. Για τη χρηματοδότηση του οικολογικού 
προσανατολισμού της ΚΓΠ μέσω 
ενισχυμένων γεωργοπεριβαλλοντικών 
προγραμμάτων στο πλαίσιο του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] [RDR], τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 20% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ υπό τη μορφή 
στήριξης της Ένωσης σε 
γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά 
μέτρα στο πλαίσιο του προγραμματισμού 
αγροτικής ανάπτυξης που 
χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ, όπως 
ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [...] 
[RDR]

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα οικολογικού προσανατολισμού μπορούν να υλοποιηθούν καλύτερα στο πλαίσιο του 
δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ.

Τροπολογία 1839
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 30% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 25% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 1840
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 30% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν τουλάχιστον 
το 20% του ετήσιου εθνικού ανώτατου 
ορίου που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ το 
2014, αλλά θα πρέπει να έχουν αυξήσει το 
ποσοστό αυτό στο 50% έως το 2020.

Or. en

Τροπολογία 1841
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 30% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν 
έως το 30% του ετήσιου εθνικού ανώτατου 
ορίου που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.
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Or. en

Τροπολογία 1842
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 30% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν έως το 30% 
του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. bg

Τροπολογία 1843
Diane Dodds, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 30% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη εξαρτούν το 30% της βασικής 
ενίσχυσης από την προϋπόθεση 
συμμόρφωσης με τον τίτλο ΙΙΙ, κεφάλαιο 
2 του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 1844
Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 α (νέα)



PE494.487v01-00 162/184 AM\909521EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Ως βάση για τη χρηματοδότηση στο 
πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου θα 
πρέπει να λαμβάνεται ως τιμή αναφοράς 
ο μέσος όρος των άμεσων ενισχύσεων 
ενός κράτους μέλους, προκειμένου η 
ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον να έχει την ίδια αξία για κάθε 
κράτος μέλος·

Or. de

Τροπολογία 1845
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Ως βάση για τη χρηματοδότηση των 
ενισχύσεων που αναφέρονται στο παρόν 
κεφάλαιο θα πρέπει να λαμβάνεται ως 
τιμή αναφοράς ο μέσος όρος των άμεσων 
ενισχύσεων ενός κράτους μέλους, 
προκειμένου η ενίσχυση για γεωργικές 
πρακτικές που είναι επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον να έχει την ίδια 
αξία για κάθε κράτος μέλος·

Or. de

Τροπολογία 1846
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Σε περίπτωση παράβασης των 
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υποχρεώσεων των άρθρων 30, 31 και 32, 
δεν μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις 
στον γεωργό που υπερβαίνουν την 
πραγματική ενίσχυση οικολογικού 
προσανατολισμού που έχει χορηγηθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κυρώσεις για τυχόν μη συμμόρφωση με τα μέτρα οικολογικού προσανατολισμού θα πρέπει 
να περιορίζονται στην πραγματική ενίσχυση οικολογικού προσανατολισμού που έχει χορηγηθεί 
στον γεωργό.

Τροπολογία 1847
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria 
do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο σε εθνικό ή, σε περίπτωση 
εφαρμογής του άρθρου 20, περιφερειακό 
επίπεδο. Σε περίπτωση εφαρμογής του 
περιφερειακού επιπέδου, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν σε κάθε περιφέρεια το 
μερίδιο του ανώτατου ορίου που ορίζεται 
δυνάμει της παραγράφου 3. Για κάθε 
περιφέρεια, το μερίδιο αυτό υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του αντίστοιχου 
περιφερειακού ανώτατου ορίου όπως 
θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 
παράγραφος 2 δια του ανωτάτου ορίου 
που καθορίζεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1848
Seán Kelly, Jim Higgins
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο σε εθνικό ή, σε περίπτωση 
εφαρμογής του άρθρου 20, περιφερειακό 
επίπεδο. Σε περίπτωση εφαρμογής του 
περιφερειακού επιπέδου, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν σε κάθε περιφέρεια το 
μερίδιο του ανώτατου ορίου που ορίζεται 
δυνάμει της παραγράφου 3. Για κάθε 
περιφέρεια, το μερίδιο αυτό υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του αντίστοιχου 
περιφερειακού ανώτατου ορίου όπως 
θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 
παράγραφος 2 δια του ανωτάτου ορίου 
που καθορίζεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1849
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο σε εθνικό ή, σε περίπτωση 
εφαρμογής του άρθρου 20, περιφερειακό 
επίπεδο. Σε περίπτωση εφαρμογής του 
περιφερειακού επιπέδου, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν σε κάθε περιφέρεια το 
μερίδιο του ανώτατου ορίου που ορίζεται 
δυνάμει της παραγράφου 3. Για κάθε 
περιφέρεια, το μερίδιο αυτό υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του αντίστοιχου 
περιφερειακού ανώτατου ορίου όπως 
θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 

διαγράφεται
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παράγραφος 2 δια του ανωτάτου ορίου 
που καθορίζεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 1850
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο σε εθνικό ή, σε περίπτωση 
εφαρμογής του άρθρου 20, περιφερειακό 
επίπεδο. Σε περίπτωση εφαρμογής του 
περιφερειακού επιπέδου, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν σε κάθε περιφέρεια το 
μερίδιο του ανώτατου ορίου που ορίζεται 
δυνάμει της παραγράφου 3. Για κάθε 
περιφέρεια, το μερίδιο αυτό υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του αντίστοιχου 
περιφερειακού ανώτατου ορίου όπως 
θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 
παράγραφος 2 δια του ανωτάτου ορίου 
που καθορίζεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1851
Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο σε εθνικό ή, σε περίπτωση 

διαγράφεται
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εφαρμογής του άρθρου 20, περιφερειακό 
επίπεδο. Σε περίπτωση εφαρμογής του 
περιφερειακού επιπέδου, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν σε κάθε περιφέρεια το 
μερίδιο του ανώτατου ορίου που ορίζεται 
δυνάμει της παραγράφου 3. Για κάθε 
περιφέρεια, το μερίδιο αυτό υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του αντίστοιχου 
περιφερειακού ανώτατου ορίου όπως 
θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 
παράγραφος 2 δια του ανωτάτου ορίου 
που καθορίζεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 1.

Or. fr

Τροπολογία 1852
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο σε εθνικό ή, σε περίπτωση 
εφαρμογής του άρθρου 20, περιφερειακό 
επίπεδο. Σε περίπτωση εφαρμογής του 
περιφερειακού επιπέδου, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν σε κάθε περιφέρεια το 
μερίδιο του ανώτατου ορίου που ορίζεται 
δυνάμει της παραγράφου 3. Για κάθε 
περιφέρεια, το μερίδιο αυτό υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του αντίστοιχου 
περιφερειακού ανώτατου ορίου όπως 
θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 
παράγραφος 2 δια του ανωτάτου ορίου 
που καθορίζεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 1.

διαγράφεται

Or. es
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση αυτή δεν επιτρέπει την περιφερειοποίηση των οικολογικών πληρωμών καθόσον 
απαιτεί τον ατομικό υπολογισμό τους.

Τροπολογία 1853
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο σε εθνικό ή, σε περίπτωση 
εφαρμογής του άρθρου 20, περιφερειακό 
επίπεδο. Σε περίπτωση εφαρμογής του 
περιφερειακού επιπέδου, τα κράτη μέλη
χρησιμοποιούν σε κάθε περιφέρεια το 
μερίδιο του ανώτατου ορίου που ορίζεται 
δυνάμει της παραγράφου 3. Για κάθε 
περιφέρεια, το μερίδιο αυτό υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του αντίστοιχου 
περιφερειακού ανώτατου ορίου όπως 
θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 
παράγραφος 2 δια του ανωτάτου ορίου 
που καθορίζεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 1.

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο σε εθνικό επίπεδο.

Or. de

Τροπολογία 1854
James Nicholson, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο σε εθνικό ή, σε περίπτωση 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν 
την ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο σε εθνικό ή, σε περίπτωση 
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εφαρμογής του άρθρου 20, περιφερειακό 
επίπεδο. Σε περίπτωση εφαρμογής του 
περιφερειακού επιπέδου, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν σε κάθε περιφέρεια το 
μερίδιο του ανώτατου ορίου που ορίζεται 
δυνάμει της παραγράφου 3. Για κάθε 
περιφέρεια, το μερίδιο αυτό υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του αντίστοιχου 
περιφερειακού ανώτατου ορίου όπως 
θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 
παράγραφος 2 δια του ανωτάτου ορίου που 
καθορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1.

εφαρμογής του άρθρου 20, περιφερειακό 
επίπεδο. Σε περίπτωση εφαρμογής του 
περιφερειακού επιπέδου, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν σε κάθε περιφέρεια το 
μερίδιο του ανώτατου ορίου που ορίζεται 
δυνάμει της παραγράφου 3. Για κάθε 
περιφέρεια, το μερίδιο αυτό υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του αντίστοιχου 
περιφερειακού ανώτατου ορίου όπως 
θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 
παράγραφος 2 δια του ανωτάτου ορίου που 
καθορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 1855
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο σε εθνικό ή, σε περίπτωση 
εφαρμογής του άρθρου 20, περιφερειακό 
επίπεδο. Σε περίπτωση εφαρμογής του 
περιφερειακού επιπέδου, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν σε κάθε περιφέρεια το 
μερίδιο του ανώτατου ορίου που ορίζεται 
δυνάμει της παραγράφου 3. Για κάθε 
περιφέρεια, το μερίδιο αυτό υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του αντίστοιχου 
περιφερειακού ανώτατου ορίου όπως 
θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 
παράγραφος 2 δια του ανωτάτου ορίου που 
καθορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν 
την ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο σε εθνικό ή, σε περίπτωση 
εφαρμογής του άρθρου 20, περιφερειακό 
επίπεδο. Σε περίπτωση εφαρμογής του 
περιφερειακού επιπέδου, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν σε κάθε περιφέρεια το 
μερίδιο του ανώτατου ορίου που ορίζεται 
δυνάμει της παραγράφου 3. Για κάθε 
περιφέρεια, το μερίδιο αυτό υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του αντίστοιχου 
περιφερειακού ανώτατου ορίου όπως 
θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 
παράγραφος 2 δια του ανωτάτου ορίου που 
καθορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 1856
Diane Dodds
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο σε εθνικό ή, σε περίπτωση
εφαρμογής του άρθρου 20, περιφερειακό 
επίπεδο. Σε περίπτωση εφαρμογής του 
περιφερειακού επιπέδου, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν σε κάθε περιφέρεια το 
μερίδιο του ανώτατου ορίου που ορίζεται 
δυνάμει της παραγράφου 3. Για κάθε 
περιφέρεια, το μερίδιο αυτό υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του αντίστοιχου 
περιφερειακού ανώτατου ορίου όπως 
θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 
παράγραφος 2 δια του ανωτάτου ορίου που 
καθορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν 
την ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο σε εθνικό επίπεδο ή, σε 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, τα 
κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν την 
ενίσχυση σε περιφερειακό επίπεδο. Σε 
περίπτωση εφαρμογής του περιφερειακού 
επιπέδου, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν σε 
κάθε περιφέρεια το μερίδιο του ανώτατου 
ορίου που ορίζεται δυνάμει της 
παραγράφου 3. Για κάθε περιφέρεια, το 
μερίδιο αυτό υπολογίζεται με τη διαίρεση 
του αντίστοιχου περιφερειακού ανώτατου 
ορίου όπως θεσπίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 20 παράγραφος 2 δια του ανωτάτου 
ορίου που καθορίζεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 1857
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο σε εθνικό ή, σε περίπτωση 
εφαρμογής του άρθρου 20, περιφερειακό 
επίπεδο. Σε περίπτωση εφαρμογής του 
περιφερειακού επιπέδου, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν σε κάθε περιφέρεια το 
μερίδιο του ανώτατου ορίου που ορίζεται 
δυνάμει της παραγράφου 3. Για κάθε 
περιφέρεια, το μερίδιο αυτό υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του αντίστοιχου 
περιφερειακού ανώτατου ορίου όπως 
θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο σε εθνικό επίπεδο ή, σε 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, τα 
κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν την 
ενίσχυση σε περιφερειακό επίπεδο. Σε 
περίπτωση εφαρμογής του περιφερειακού 
επιπέδου, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν σε 
κάθε περιφέρεια το μερίδιο του ανώτατου 
ορίου που ορίζεται δυνάμει της 
παραγράφου 3. Για κάθε περιφέρεια, το 
μερίδιο αυτό υπολογίζεται με τη διαίρεση 
του αντίστοιχου περιφερειακού ανώτατου 
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παράγραφος 2 δια του ανωτάτου ορίου που 
καθορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1.

ορίου όπως θεσπίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 20 παράγραφος 2 δια του ανωτάτου 
ορίου που καθορίζεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη η γεωργική πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα των περιφερειών και κατά 
συνέπεια οι αποφάσεις σχετικά με τυχόν ενισχύσεις οικολογικού προσανατολισμού θα πρέπει να 
λαμβάνονται στο διοικητικά καταλληλότερο επίπεδο.

Τροπολογία 1858
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο σε εθνικό ή, σε περίπτωση 
εφαρμογής του άρθρου 20, περιφερειακό 
επίπεδο. Σε περίπτωση εφαρμογής του 
περιφερειακού επιπέδου, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν σε κάθε περιφέρεια το 
μερίδιο του ανώτατου ορίου που ορίζεται 
δυνάμει της παραγράφου 3. Για κάθε 
περιφέρεια, το μερίδιο αυτό υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του αντίστοιχου 
περιφερειακού ανώτατου ορίου όπως 
θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 
παράγραφος 2 δια του ανωτάτου ορίου που 
καθορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1.

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο σε εθνικό επίπεδο. Σε περίπτωση 
εφαρμογής του άρθρου 20, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εφαρμόσουν την ενίσχυση σε 
περιφερειακό επίπεδο. Σε περίπτωση 
εφαρμογής του περιφερειακού επιπέδου, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν σε κάθε 
περιφέρεια το μερίδιο του ανώτατου ορίου 
που ορίζεται δυνάμει της παραγράφου 3. 
Για κάθε περιφέρεια, το μερίδιο αυτό 
υπολογίζεται με τη διαίρεση του 
αντίστοιχου περιφερειακού ανώτατου
ορίου όπως θεσπίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 20 παράγραφος 2 δια του ανωτάτου 
ορίου που καθορίζεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 1.

Or. de

Τροπολογία 1859
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 a. Οι μη κατανεμηθέντες πόροι που 
προκύπτουν από την εφαρμογή του 
άρθρου 33 μεταφέρονται εντός του 
οικείου κράτους μέλους σε μέτρα 
αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του 
ΕΓΤΑΑ, τα οποία προορίζονται για 
γεωργούς ή ομάδες γεωργών, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 14.ιθ.

Or. en

Τροπολογία 1860
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή ορίζει, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, το αντίστοιχο 
ανώτατο όριο για την ενίσχυση που 
προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο σε 
ετήσια βάση. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 56 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1861
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή ορίζει, με την έκδοση 3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
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εκτελεστικών πράξεων, το αντίστοιχο 
ανώτατο όριο για την ενίσχυση που 
προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο σε 
ετήσια βάση. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 56 παράγραφος 2.

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 με σκοπό να ορίζει το 
αντίστοιχο ανώτατο όριο για την ενίσχυση 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο σε 
ετήσια βάση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός του ανώτατου ορίου στον τομέα των ενισχύσεων για γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον δεν αποτελεί καθαρά τεχνική απόφαση.

Τροπολογία 1862
Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή ορίζει, με την έκδοση
εκτελεστικών πράξεων, το αντίστοιχο
ανώτατο όριο για την ενίσχυση που 
προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο σε 
ετήσια βάση. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 56 παράγραφος 2.

3. Η Επιτροπή ορίζει, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής που αντιστοιχούν στο άρθρο 
29.5 του παρόντος κεφαλαίου. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2.

Or. fr

Τροπολογία 1863
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οποιαδήποτε μείωση ή κύρωση που 
επιβάλλεται λόγω μη συμμόρφωσης με το 
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παρόν άρθρο και τα άρθρα 30, 31 και 32 
παραμένει στα κράτη μέλη και στις 
περιφέρειες από τις οποίες προήλθε.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τυχόν κυρώσεις που επιβάλλονται λόγω μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις οικολογικού 
προσανατολισμού δεν θα πρέπει να οδηγούν στη μείωση του εθνικού κονδυλίου ενός κράτους 
μέλους ή μιας περιφέρειας

Τροπολογία 1864
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 a. Οποιαδήποτε μείωση ή κύρωση που 
επιβάλλεται λόγω μη συμμόρφωσης με το 
παρόν άρθρο και τα άρθρα 30, 31 και 32 
παραμένει στα κράτη μέλη και στις 
περιφέρειες από τις οποίες προήλθε.

Or. en

Τροπολογία 1865
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 a. Οποιαδήποτε μείωση της βασικής 
ενίσχυσης ή κύρωση που επιβάλλεται 
λόγω μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου και των άρθρων 30, 
31 και 32 παραμένει στα κράτη μέλη και 
στις περιφέρειες από τις οποίες προήλθε.

Or. de
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Τροπολογία 1866
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 β. Οι μη χρησιμοποιηθέντες πόροι από 
το εθνικό ανώτατο όριο των κρατών 
μελών, οι οποίοι προορίζονταν για τη 
χρηματοδότηση των ενισχύσεων που 
ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο, 
παραμένουν στα κράτη μέλη και 
χρησιμοποιούνται για 
γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά 
μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΕ) ΕΓΤΑΑ/2012.

Or. de

Τροπολογία 1867
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 33 α
Ειδική πληρωμή για έξυπνη ανάπτυξη 

Γενικοί κανόνες
1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ενισχύσεις σε 
αγρότες με βάση τους όρους του
παρόντος κεφαλαίου, υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους του 
άρθρου 9.
2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις 
απαιτήσεις που οφείλουν να τηρούν οι 
υποψήφιοι δικαιούχοι.
3. Με την επιφύλαξη των όρων της 
παραγράφου 2, η ενίσχυση αυτή 
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διοχετεύεται σε αγρότες των οποίων το 
εισόδημα από πώληση αγροτικών 
προϊόντων καλύπτει το μεγαλύτερο 
ποσοστό των συνολικών εισοδημάτων 
από οιοδήποτε άλλη οικονομική 
δραστηριότητα.
4. Για την εφαρμογή του παρόντος 
κεφαλαίου, τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιούν τους ορισμούς που 
θεσπίζονται στην αντίστοιχη εθνική 
νομοθεσία τους και οι οποίοι επί του 
παρόντος χρησιμοποιούνται για τη 
χορήγηση ειδικών μορφών ενίσχυσης.
5. Τα κράτη μέλη αυξάνουν την αξία των 
βασικών δικαιωμάτων πληρωμής κατά 
50% για τους αγρότες που πληρούν τους 
όρους που θεσπίζουν τα κράτη μέλη, 
όπως αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο, 
και λαμβάνοντας υπόψη το ανώτατο όριο
που ορίζεται στο άρθρο 33β.

Or. es

Τροπολογία 1868
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 33 β
Δημοσιονομικές διατάξεις

1. για τη χρηματοδότηση της πληρωμής 
που αναφέρεται στο άρθρο 33a, τα κράτη 
μέλη χρησιμοποιούν το 10% του ετήσιου 
ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
Παράρτημα II.

Or. es
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Τροπολογία 1869
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 1870
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το θέμα των ενισχύσεων για περιοχές με φυσικούς περιορισμούς θα πρέπει να καλύπτεται εξ 
ολοκλήρου στον δεύτερο πυλώνα.

Τροπολογία 1871
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 3 – κεφάλαιο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενίσχυση για περιοχές με φυσικούς 
περιορισμούς

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1872
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
ενίσχυση σε γεωργούς που δικαιούνται 
ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης που προβλέπεται στο 
κεφάλαιο 1 και των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς που 
ορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
το άρθρο 33 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [RDR].

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ενίσχυση σε 
γεωργούς που δικαιούνται ενίσχυση στο 
πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 και των οποίων οι εκμεταλλεύσεις 
βρίσκονται ολικά ή μερικά σε περιοχές με 
φυσικούς περιορισμούς που ορίζονται από 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 33 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] [RDR].

Or. fr

Τροπολογία 1873
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν
ενίσχυση σε γεωργούς που δικαιούνται 
ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης που προβλέπεται στο 
κεφάλαιο 1 και των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς που 
ορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
το άρθρο 33 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [RDR].

1. Χορηγείται  ενίσχυση σε γεωργούς που 
δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1 και των 
οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται 
ολικά ή μερικά σε περιοχές με φυσικούς 
περιορισμούς που ορίζονται από τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 33 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] [RDR].

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να καταστεί υποχρεωτικό το μέτρο αυτό ώστε να ευνοηθεί η σύγκληση μεταξύ 
των ζωνών χωρίς περιορισμούς και των ζωνών που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς, να 
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οργανωθεί ένας θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των αγροτικών περιοχών και να εξασφαλισθεί 
μια ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη. 

Τροπολογία 1874
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
ενίσχυση σε γεωργούς που δικαιούνται 
ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης που προβλέπεται στο 
κεφάλαιο 1 και των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς που 
ορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
το άρθρο 33 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [RDR].

1. Τα κράτη μέλη και οι εξουσιοδοτημένες 
περιφέρειες μπορούν να χορηγούν 
ενίσχυση σε γεωργούς που δικαιούνται 
ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης που προβλέπεται στο 
κεφάλαιο 1 και των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς που 
ορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
το άρθρο 33 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [RDR].

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι περιφέρειες έχουν πλήρεις εξουσίες 
κατανομής των πληρωμών και για λόγους σεβασμού της αρχής της επικουρικότητας αυτό δεν 
μπορεί να αγνοηθεί από ευρωπαϊκό κανονισμό.

Τροπολογία 1875
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
ενίσχυση σε γεωργούς που δικαιούνται 
ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης που προβλέπεται στο 
κεφάλαιο 1 και των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
ενίσχυση σε γεωργούς που δικαιούνται 
ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης που προβλέπεται στο 
κεφάλαιο 1 και των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
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σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς που 
ορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
το άρθρο 33 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [RDR].

σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, 
περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο Natura
2000 που ορίζονται από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [RDR] και 
το άρθρο 4 της οδηγίας του Συμβουλίου 
92/43/EΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και 
της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Or. es

Τροπολογία 1876
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν τη χορήγηση της ενίσχυσης
που ορίζεται στην παράγραφο 1 σε όλες τις 
περιοχές που υπάγονται στην παράγραφο 
αυτή, ή εναλλακτικά, με βάση 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, 
τον περιορισμό της ενίσχυσης σε 
ορισμένες από τις περιοχές που 
προβλέπονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [RDR].

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν την ενίσχυση
που ορίζεται στην παράγραφο 1 σε όλες τις 
περιοχές που υπάγονται στην παράγραφο 
αυτή, ή εναλλακτικά, με βάση 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, 
τον περιορισμό της ενίσχυσης σε 
ορισμένες από τις περιοχές που 
προβλέπονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [RDR].

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να καταστεί υποχρεωτικό το μέτρο αυτό ώστε να ευνοηθεί η σύγκληση μεταξύ 
των ζωνών χωρίς περιορισμούς και των ζωνών που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς, να 
οργανωθεί ένας θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των αγροτικών περιοχών και να εξασφαλισθεί 
μια ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη. 

Τροπολογία 1877
Michel Dantin
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν τη χορήγηση της ενίσχυσης 
που ορίζεται στην παράγραφο 1 σε όλες τις 
περιοχές που υπάγονται στην παράγραφο 
αυτή, ή εναλλακτικά, με βάση 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, 
τον περιορισμό της ενίσχυσης σε 
ορισμένες από τις περιοχές που 
προβλέπονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [RDR].

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν τη χορήγηση της ενίσχυσης 
που ορίζεται στην παράγραφο 1 σε όλες τις 
περιοχές  βρισκόμενες σε ζώνες που 
υπάγονται στην παράγραφο αυτή, ή 
εναλλακτικά, με βάση αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια, τον περιορισμό της 
ενίσχυσης σε μέρος των ζωνών που 
προβλέπονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [RDR] 
και/ή σε ορισμένους τύπους εκτάσεων 
που βρίσκονται στις ζώνες αυτές..

Or. fr

Τροπολογία 1878
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν τη χορήγηση της ενίσχυσης 
που ορίζεται στην παράγραφο 1 σε όλες τις 
περιοχές που υπάγονται στην παράγραφο 
αυτή, ή εναλλακτικά, με βάση 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, 
τον περιορισμό της ενίσχυσης σε 
ορισμένες από τις περιοχές που 
προβλέπονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [RDR].

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν τη χορήγηση της ενίσχυσης 
που ορίζεται στην παράγραφο 1 σε όλες τις 
περιοχές που υπάγονται στην παράγραφο 
αυτή, ή εναλλακτικά, με βάση 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, σε 
μία ή ορισμένες περιοχές που 
προβλέπονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [RDR].

Or. fr

Τροπολογία 1879
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 
και της εφαρμογής της αρχής της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας, της σταδιακής 
μείωσης και της επιβολής ανώτατου ορίου, 
των γραμμικών μειώσεων όπως 
προβλέπονται στο άρθρο 7 και 
ενδεχόμενων μειώσεων και αποκλεισμών 
που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 65 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR], η 
ενίσχυση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 χορηγείται ετησίως ανά 
επιλέξιμο εκτάριο που βρίσκεται στις 
περιοχές στις οποίες τα κράτη μέλη 
αποφάσισαν να χορηγήσουν ενίσχυση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 και 
καταβάλλεται κατόπιν ενεργοποίησης των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης σε αυτά τα 
εκτάρια τα οποία κατέχει ο οικείος 
γεωργός

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 
και της εφαρμογής της αρχής της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας, της σταδιακής 
μείωσης και της επιβολής ανώτατου ορίου, 
των γραμμικών μειώσεων όπως 
προβλέπονται στο άρθρο 7 και 
ενδεχόμενων μειώσεων και αποκλεισμών 
που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 65 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR], η 
ενίσχυση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 χορηγείται ετησίως ανά 
επιλέξιμο εκτάριο που βρίσκεται στις 
περιοχές στις οποίες τα κράτη μέλη 
χορηγούν ενίσχυση σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 και καταβάλλεται κατόπιν 
ενεργοποίησης των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε αυτά τα εκτάρια τα οποία 
κατέχει ο οικείος γεωργός

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να καταστεί υποχρεωτικό το μέτρο αυτό ώστε να ευνοηθεί η σύγκληση μεταξύ 
των ζωνών χωρίς περιορισμούς και των ζωνών που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς, να 
οργανωθεί ένας θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των αγροτικών περιοχών και να εξασφαλισθεί 
μια ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη. 

Τροπολογία 1880
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 
και της εφαρμογής της αρχής της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας, της 
σταδιακής μείωσης και της επιβολής 

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 
και της εφαρμογής της αρχής της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας, των 
γραμμικών μειώσεων όπως προβλέπονται 
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ανώτατου ορίου, των γραμμικών 
μειώσεων όπως προβλέπονται στο άρθρο 7 
και ενδεχόμενων μειώσεων και 
αποκλεισμών που επιβάλλονται δυνάμει 
του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] [HZR], η ενίσχυση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 χορηγείται ετησίως ανά 
επιλέξιμο εκτάριο που βρίσκεται στις
περιοχές στις οποίες τα κράτη μέλη 
αποφάσισαν να χορηγήσουν ενίσχυση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 και 
καταβάλλεται κατόπιν ενεργοποίησης των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης σε αυτά τα 
εκτάρια τα οποία κατέχει ο οικείος 
γεωργός

στο άρθρο 7 και ενδεχόμενων μειώσεων 
και αποκλεισμών που επιβάλλονται 
δυνάμει του άρθρου 65 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. […] [HZR], η ενίσχυση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 χορηγείται 
ετησίως ανά επιλέξιμο εκτάριο που 
βρίσκεται στις περιοχές στις οποίες τα 
κράτη μέλη αποφάσισαν να χορηγήσουν 
ενίσχυση σύμφωνα με την παράγραφο 2 
και καταβάλλεται κατόπιν ενεργοποίησης 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε αυτά τα 
εκτάρια τα οποία κατέχει ο οικείος 
γεωργός.

Or. en

Τροπολογία 1881
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, 
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 
και της εφαρμογής της αρχής της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας, της 
σταδιακής μείωσης και της επιβολής 
ανώτατου ορίου, των γραμμικών 
μειώσεων όπως προβλέπονται στο άρθρο 7 
και ενδεχόμενων μειώσεων και 
αποκλεισμών που επιβάλλονται δυνάμει 
του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] [HZR], η ενίσχυση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 χορηγείται ετησίως ανά 
επιλέξιμο εκτάριο που βρίσκεται στις 
περιοχές στις οποίες τα κράτη μέλη 
αποφάσισαν να χορηγήσουν ενίσχυση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 και 
καταβάλλεται κατόπιν ενεργοποίησης των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης σε αυτά τα 
εκτάρια τα οποία κατέχει ο οικείος 

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 
και της εφαρμογής της αρχής της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας και της 
φθίνουσας διαφοροποίησης, των 
γραμμικών μειώσεων όπως προβλέπονται 
στο άρθρο 7 και ενδεχόμενων μειώσεων 
και αποκλεισμών που επιβάλλονται 
δυνάμει του άρθρου 65 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. […] [HZR], η ενίσχυση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 χορηγείται 
ετησίως ανά επιλέξιμο εκτάριο που 
βρίσκεται στις περιοχές στις οποίες τα 
κράτη μέλη αποφάσισαν να χορηγήσουν 
ενίσχυση σύμφωνα με την παράγραφο 2 
και καταβάλλεται κατόπιν ενεργοποίησης 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε αυτά τα 
εκτάρια τα οποία κατέχει ο οικείος 
γεωργός.
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γεωργός

Or. en

Τροπολογία 1882
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 
και της εφαρμογής της αρχής της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας, της σταδιακής 
μείωσης και της επιβολής ανώτατου ορίου, 
των γραμμικών μειώσεων όπως 
προβλέπονται στο άρθρο 7 και 
ενδεχόμενων μειώσεων και αποκλεισμών 
που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 65 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR], η 
ενίσχυση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 χορηγείται ετησίως ανά 
επιλέξιμο εκτάριο που βρίσκεται στις 
περιοχές στις οποίες τα κράτη μέλη 
αποφάσισαν να χορηγήσουν ενίσχυση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 και 
καταβάλλεται κατόπιν ενεργοποίησης των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης σε αυτά τα 
εκτάρια τα οποία κατέχει ο οικείος 
γεωργός

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 
και της εφαρμογής της αρχής της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας, της σταδιακής 
μείωσης και της επιβολής ανώτατου ορίου, 
των γραμμικών μειώσεων όπως 
προβλέπονται στο άρθρο 7 και 
ενδεχόμενων μειώσεων και αποκλεισμών 
που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 65 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR], η 
ενίσχυση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 χορηγείται ετησίως ανά 
επιλέξιμο εκτάριο που βρίσκεται στις
περιοχές στις οποίες τα κράτη μέλη 
αποφάσισαν να χορηγήσουν ενίσχυση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 και 
καταβάλλεται κατόπιν ενεργοποίησης των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης σε αυτά τα 
επιλέξιμα εκτάρια τα οποία βρίσκονται σε 
περιοχές με φυσικούς περιορισμούς και 
κατέχει ο οικείος γεωργός.

Or. es

Τροπολογία 1883
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 



PE494.487v01-00 184/184 AM\909521EL.doc

EL

και της εφαρμογής της αρχής της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας, της σταδιακής 
μείωσης και της επιβολής ανώτατου ορίου, 
των γραμμικών μειώσεων όπως 
προβλέπονται στο άρθρο 7 και 
ενδεχόμενων μειώσεων και αποκλεισμών 
που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 65 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR], η 
ενίσχυση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 χορηγείται ετησίως ανά 
επιλέξιμο εκτάριο που βρίσκεται στις 
περιοχές στις οποίες τα κράτη μέλη 
αποφάσισαν να χορηγήσουν ενίσχυση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 και 
καταβάλλεται κατόπιν ενεργοποίησης των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης σε αυτά τα 
εκτάρια τα οποία κατέχει ο οικείος 
γεωργός

και της εφαρμογής της αρχής της
δημοσιονομικής πειθαρχίας, της σταδιακής 
μείωσης και της επιβολής ανώτατου ορίου, 
των γραμμικών μειώσεων όπως 
προβλέπονται στο άρθρο 7 και 
ενδεχόμενων μειώσεων και αποκλεισμών 
που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 65 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR], η 
ενίσχυση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 χορηγείται ετησίως ανά 
επιλέξιμο εκτάριο που βρίσκεται στις 
περιοχές στις οποίες τα κράτη μέλη 
αποφάσισαν να χορηγήσουν ενίσχυση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 και 
καταβάλλεται κατόπιν ενεργοποίησης των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης σε αυτά τα 
επιλέξιμα εκτάρια τα οποία βρίσκονται σε 
περιοχές με φυσικούς περιορισμούς και 
κατέχει ο οικείος γεωργός.

Or. es


