
AM\902453EL.doc PE489.554v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

2011/0280(COD)

22.5.2012

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
45 - 159

Σχέδιο γνωμοδότησης
Dan Jørgensen
(PE483.719v01-00)

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων 
στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής

Πρόταση κανονισμού
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD))



PE489.554v01-00 2/73 AM\902453EL.doc

EL

AM_Com_LegOpinion



AM\902453EL.doc 3/73 PE489.554v01-00

EL

Τροπολογία 45
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη ειδικά 
νέα στοιχεία και να διασφαλιστεί η 
προστασία των δικαιωμάτων των 
δικαιούχων, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη θέσπιση πρόσθετων ορισμών 
σχετικά με την πρόσβαση στη στήριξη 
βάσει του παρόντος κανονισμού, τον 
καθορισμό του πλαισίου εντός του οποίου 
τα κράτη μέλη καθορίζουν τις ελάχιστες 
δραστηριότητες που πρόκειται να 
ασκούνται σε εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη 
για βοσκή ή καλλιέργεια, καθώς και των 
κριτηρίων που πρέπει να πληρούν οι 
γεωργοί, ώστε να θεωρείται ότι έχουν 
τηρήσει την υποχρέωση της διατήρησης 
της γεωργικής έκτασης σε κατάσταση 
κατάλληλη για παραγωγή και των 
κριτηρίων προσδιορισμού της επικράτησης 
αγρωστωδών και λοιπών ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών όσον αφορά τους 
μόνιμους βοσκότοπους.

(9) Οι εγκριθέντες κανόνες πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι η επιλεξιμότητα της γης 
συνδέεται με τις μοναδικές συνθήκες που 
επικρατούν στο εκάστοτε κράτος μέλος 
όσον αφορά την καλλιέργεια και την 
αξιοποίηση για γεωργικούς σκοπούς, 
καθώς και τα φυσικά χαρακτηριστικά 
των παραδοσιακών βοσκοτόπων,
προκειμένου να αποφεύγεται η 
εγκατάλειψη και να διατηρούνται η 
βιοποικιλότητα και τα χαρακτηριστικά 
του τοπίου. Προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη ειδικά νέα στοιχεία και να 
διασφαλιστεί η προστασία των 
δικαιωμάτων των δικαιούχων, η Επιτροπή 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη θέσπιση πρόσθετων 
ορισμών σχετικά με την πρόσβαση στη 
στήριξη βάσει του παρόντος κανονισμού, 
τον καθορισμό του πλαισίου εντός του 
οποίου τα κράτη μέλη καθορίζουν τις 
ελάχιστες δραστηριότητες που πρόκειται 
να ασκούνται σε εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη 
για βοσκή ή καλλιέργεια, καθώς και των 
κριτηρίων που πρέπει να πληρούν οι 
γεωργοί, ώστε να θεωρείται ότι έχουν 
τηρήσει την υποχρέωση της διατήρησης 
της γεωργικής έκτασης σε κατάσταση 
κατάλληλη για παραγωγή και των 
κριτηρίων προσδιορισμού της επικράτησης 
αγρωστωδών και λοιπών ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών όσον αφορά τους 
μόνιμους βοσκότοπους.

Or. en
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Τροπολογία 46
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη ειδικά 
νέα στοιχεία και να διασφαλιστεί η 
προστασία των δικαιωμάτων των 
δικαιούχων, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη θέσπιση πρόσθετων ορισμών 
σχετικά με την πρόσβαση στη στήριξη 
βάσει του παρόντος κανονισμού, τον 
καθορισμό του πλαισίου εντός του οποίου 
τα κράτη μέλη καθορίζουν τις ελάχιστες 
δραστηριότητες που πρόκειται να 
ασκούνται σε εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη 
για βοσκή ή καλλιέργεια, καθώς και των 
κριτηρίων που πρέπει να πληρούν οι 
γεωργοί, ώστε να θεωρείται ότι έχουν 
τηρήσει την υποχρέωση της διατήρησης 
της γεωργικής έκτασης σε κατάσταση 
κατάλληλη για παραγωγή και των 
κριτηρίων προσδιορισμού της επικράτησης 
αγρωστωδών και λοιπών ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών όσον αφορά τους 
μόνιμους βοσκότοπους.

(9) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη ειδικά 
νέα στοιχεία και να διασφαλιστεί η 
προστασία των δικαιωμάτων των 
δικαιούχων, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη θέσπιση πρόσθετων ορισμών 
σχετικά με την πρόσβαση στη στήριξη 
βάσει του παρόντος κανονισμού, τον 
καθορισμό του πλαισίου εντός του οποίου 
τα κράτη μέλη καθορίζουν τις ελάχιστες 
δραστηριότητες που πρόκειται να 
ασκούνται σε εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη 
για βοσκή ή καλλιέργεια, καθώς και των 
κριτηρίων που πρέπει να πληρούν οι 
γεωργοί, ώστε να θεωρείται ότι έχουν 
τηρήσει την υποχρέωση της διατήρησης 
της γεωργικής έκτασης σε κατάσταση 
κατάλληλη για παραγωγή και των 
κριτηρίων προσδιορισμού της επικράτησης 
αγρωστωδών και λοιπών ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών όσον αφορά τους 
μόνιμους βοσκότοπους και τα μόνιμα 
λιβάδια.

Or. en

Τροπολογία 47
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να μεταφέρουν το 
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συγκεκριμένο ποσό από τον πρώτο στο 
δεύτερο πυλώνα. Το μέγιστο ποσό που 
μπορεί να μεταφερθεί πρέπει να οριστεί 
από την Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης 
με τα κράτη μέλη, το αργότερο έως τις 
αρχές του 2014.

Or. lt

Τροπολογία 48
Kārlis Šadurskis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές είναι 
κάτω από το επίπεδο του 90% του μέσου 
όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα τρίτο 
του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον επίπεδό 
τους και το επίπεδο αυτό. Η σύγκλιση αυτή 
θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί αναλογικά 
από όλα τα κράτη µέλη µε άμεσες 

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές είναι 
κάτω από το επίπεδο του 90% του μέσου 
όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα τρίτο 
του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον επίπεδό 
τους και το επίπεδο αυτό. Εντούτοις, τα 
κράτη μέλη των οποίων το επίπεδο 
άμεσων πληρωμών παραμένει 
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ενισχύσεις που υπερβαίνουν τον µέσο όρο 
της Ένωσης. Επιπλέον, το σύνολο των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
ενεργοποιούνται το 2019 σε ένα κράτος 
μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει να έχουν 
ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν σύγκλισης 
προς την τιμή αυτή η οποία πρέπει να 
διενεργείται γραμμικά κατά τη μεταβατική 
περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι διασπαστικές οικονομικές 
επιπτώσεις για τους γεωργούς, τα κράτη 
μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης και πιο συγκεκριμένα το 
ιστορικό μοντέλο, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν μερικώς υπόψη 
ιστορικούς παράγοντες κατά τον 
υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής 
του νέου καθεστώτος. Ο διάλογος με 
αντικείμενο το επόμενο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 
με έναρξη το 2021 θα πρέπει επίσης να 
εστιαστεί στον στόχο της πλήρους 
σύγκλισης μέσω της ίσης κατανομής της 
άμεσης στήριξης ανά την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στη διάρκεια αυτής της περιόδου.

χαμηλότερο του 80% του μέσου όρου της 
ΕΕ, ακόμα και μετά την προσαρμογή 
τους, θα πρέπει να προσαρμόσουν το 
επίπεδο πληρωμών τους στο 80%. Η 
σύγκλιση αυτή θα πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί αναλογικά από όλα τα 
κράτη µέλη µε άμεσες ενισχύσεις που 
υπερβαίνουν τον µέσο όρο της Ένωσης.
Επιπλέον, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που ενεργοποιούνται το 2019 σε 
ένα κράτος μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει 
να έχουν ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν 
σύγκλισης προς την τιμή αυτή η οποία 
πρέπει να διενεργείται γραμμικά κατά τη 
μεταβατική περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου 
να αποφευχθούν οι διασπαστικές 
οικονομικές επιπτώσεις για τους γεωργούς, 
τα κράτη μέλη που έχουν εφαρμόσει το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και πιο 
συγκεκριμένα το ιστορικό μοντέλο, πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν 
μερικώς υπόψη ιστορικούς παράγοντες 
κατά τον υπολογισμό της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά το πρώτο 
έτος εφαρμογής του νέου καθεστώτος. Ο 
διάλογος με αντικείμενο το επόμενο 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την 
περίοδο με έναρξη το 2021 θα πρέπει 
επίσης να εστιαστεί στον στόχο της 
πλήρους σύγκλισης μέσω της ίσης 
κατανομής της άμεσης στήριξης ανά την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάρκεια αυτής της 
περιόδου.

Or. en

Τροπολογία 49
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
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επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού 
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.  
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. 
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον 
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 

επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού 
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. 
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. 
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 καθώς και οι γεωργοί που έχουν 
δεσμευθεί στη λήψη περιβαλλοντικών και 
κλιματικών μέτρων, σύμφωνα με το 
άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
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των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

[RDR], πρέπει να επωφελούνται από τον 
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

Or. fi

Τροπολογία 50
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και το 
περιβάλλον και εφαρμόζονται σε 
ολόκληρη την Ένωση. Για τον σκοπό αυτό, 
τα κράτη μέλη πρέπει να χρησιμοποιούν 
μέρος των εθνικών ανώτατων ορίων τους 
για τις άμεσες ενισχύσεις για τη χορήγηση 
ετήσιας ενίσχυσης, πέραν της βασικής 
ενίσχυσης, προκειμένου να τηρούνται οι 
υποχρεωτικές πρακτικές από γεωργούς οι 
οποίοι επιδιώκουν κατά προτεραιότητα 
στόχους κλιματικής και περιβαλλοντικής 
πολιτικής. Οι πρακτικές αυτές πρέπει να 
λάβουν τη μορφή απλών, γενικών,
ελεγχόμενων, μη συμβατικών και ετήσιων 
δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των 



AM\902453EL.doc 9/73 PE489.554v01-00

EL

τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου "Natura 2000"
οι οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

Or. en

Τροπολογία 51
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού 
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση της βιώσιμης γεωργίας 
και των περιβαλλοντικών επιδόσεων μέσω 
ενός υποχρεωτικού «οικολογικού» 
συντελεστή των άμεσων ενισχύσεων.  Οι



PE489.554v01-00 10/73 AM\902453EL.doc

EL

γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. 
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. 
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον 
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 

γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον 
στηρίζονται με αυτό τον τρόπο σε 
ολόκληρη την Ένωση, πράγμα που θα 
διασφαλίσει την εδαφική ισορροπία 
ανάμεσα στην επισιτιστική ασφάλεια και 
στο περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτό, τα 
κράτη μέλη πρέπει να χρησιμοποιούν 
μέρος των εθνικών ανώτατων ορίων τους 
για τις άμεσες ενισχύσεις για τη χορήγηση 
ετήσιας ενίσχυσης, πέραν της βασικής 
ενίσχυσης, προκειμένου να τηρούνται οι 
υποχρεωτικές πρακτικές από γεωργούς οι 
οποίοι επιδιώκουν κατά προτεραιότητα 
στόχους κλιματικής και περιβαλλοντικής 
πολιτικής. Οι πρακτικές αυτές πρέπει να 
λάβουν τη μορφή απλών, γενικών, μη 
συμβατικών και ετήσιων δράσεων οι 
οποίες ξεπερνούν την πολλαπλή 
συμμόρφωση και συνδέονται με τη 
γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον 
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
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πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

Or. de

Τροπολογία 52
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού 
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με 
οικολογική εστίαση. Η υποχρεωτική φύση 
των πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά 
επίσης τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή 
μερικά στις περιοχές του δικτύου 

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός «οικολογικού» 
συντελεστή των άμεσων ενισχύσεων
κατόπιν διαπραγμάτευσης ο οποίος θα 
στηρίζει τις γεωργικές πρακτικές που είναι 
επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον 
και εφαρμόζονται σε ολόκληρη την 
Ένωση. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη 
μέλη πρέπει να χρησιμοποιούν μέρος των 
εθνικών ανώτατων ορίων τους για τις 
άμεσες ενισχύσεις για τη χορήγηση 
ετήσιας ενίσχυσης, πέραν της βασικής 
ενίσχυσης, προκειμένου να τηρούνται οι 
υποχρεωτικές πρακτικές από γεωργούς οι 
οποίοι επιδιώκουν κατά προτεραιότητα 
στόχους κλιματικής και περιβαλλοντικής 
πολιτικής. Οι πρακτικές αυτές πρέπει να 
λάβουν τη μορφή απλών, γενικών, μη 
συμβατικών και ετήσιων δράσεων οι 
οποίες  συνδέονται με τη γεωργία. Οι 
δράσεις αυτές ενδέχεται να 
περιλαμβάνουν οικολογικά μέτρα, όπως η
επιλογή καλλιεργειών που είναι 
κατάλληλες για κτηνοτροφικά φυτά για 
την άγρια πανίδα, τα πτηνά και τα 
έντομα, οι σχεδιαζόμενες ζώνες 
βιοποικιλότητας, τα μέτρα μετριασμού 
της κλιματικής αλλαγής και η γενική 
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"Natura 2000" οι οποίες καλύπτονται 
από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας και την οδηγία 2009/147/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, 
περί της διατηρήσεως των αγρίων 
πτηνών, εφόσον οι πρακτικές αυτές είναι 
συμβατές με τους στόχους των εν λόγω 
οδηγιών. Οι γεωργοί που πληρούν τους 
όρους που θεσπίζονται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 
28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική 
παραγωγή και την επισήμανση των 
βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 
πρέπει να επωφελούνται από τον 
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών 
οφελών των συστημάτων βιολογικής 
γεωργίας. Η μη τήρηση της συνιστώσας 
για οικολογική μέριμνα θα πρέπει να 
συνεπάγεται πρόστιμα με βάση το άρθρο 
65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR].

περιβαλλοντική διαχείριση. Τα μέτρα 
αυτά πρέπει να είναι αναλογικά και 
εναρμονισμένα με τις τοπικές κλιματικές 
και εδαφικές συνθήκες και τις συνθήκες 
των υδάτων.

Or. en

Τροπολογία 53
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
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εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου "Natura 2000"
οι οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 

εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να
χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να επηρεάζει το ποσό 
των άμεσων ενισχύσεων που 
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κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR]. χορηγούνται.

Or. en

Τροπολογία 54
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26a) Λόγω των διαφορετικών 
περιβαλλοντικών συνθηκών στα κράτη 
μέλη, οι οικολογικοί στόχοι είναι πιθανό 
να επιτυγχάνονται καλύτερα σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο. Ως εκ τούτου, τα 
κράτη μέλη πρέπει να είναι περισσότερο 
ευέλικτα κατά την εφαρμογή του 
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων.

Or. en

Τροπολογία 55
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
υποχρεώσεις που προβλέπονται για το 
μέτρο της διαφοροποίησης της γεωργίας 
εφαρμόζονται με αναλογικό και 
αμερόληπτο τρόπο και οδηγούν στη 
βελτίωση της περιβαλλοντικής 
προστασίας, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τον σκοπό της θέσπισης του ορισμού 
της έννοιας «καλλιέργεια» και των 
κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του 

διαγράφεται
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μέτρου.

Or. en

Τροπολογία 56
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για να διασφαλιστεί ότι οι εκτάσεις 
εντός των μόνιμων βοσκοτόπων 
διατηρούνται ως τέτοιες από τους 
γεωργούς, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τον σκοπό της θέσπισης κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου.

(28) Για να διασφαλιστεί ότι οι εκτάσεις 
εντός των μόνιμων βοσκοτόπων και 
λιβαδιών διατηρούνται ως τέτοιες από 
τους γεωργούς, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τον σκοπό της θέσπισης κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου.

Or. en

Τροπολογία 57
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Για τη διασφάλιση της εφαρμογής 
του μέτρου για τις περιοχές οικολογικής 
εστίασης με αποτελεσματικό και 
συνεκτικό τρόπο, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
κρατών μελών, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τον σκοπό του πρόσθετου ορισμού 
των τύπων των περιοχών με οικολογική 
εστίαση οι οποίες αναφέρονται στο 
κεφάλαιο με το μέτρο αυτό και την 
προσθήκη και ορισμό άλλων τύπων 

διαγράφεται
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περιοχών οικολογικής εστίασης οι οποίες 
μπορούν να ληφθούν υπόψη για την 
τήρηση του ποσοστού που προβλέπεται 
στο μέτρο αυτό.

Or. en

Τροπολογία 58
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29a) Ο «οικολογικός» συντελεστής των 
άμεσων ενισχύσεων πρέπει να 
εκλαμβάνεται ως κίνητρο και όχι ως 
επιβάρυνση. Επομένως, δεν πρέπει να 
επιβληθούν πρόσθετες διοικητικές 
απαιτήσεις στους γεωργούς. Επιπλέον, 
δεν πρέπει να επιβληθούν πρόσθετες 
απαιτήσεις όσον αφορά τομείς στους 
οποίους ήδη ισχύουν οι απαιτήσεις 
πολλαπλής συμμόρφωσης·

Or. en

Τροπολογία 59
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη η χρήση μέρους των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για συνδεδεμένη στήριξη σε 
συγκεκριμένους τομείς σε σαφώς 
οριζόμενες περιπτώσεις. Οι πόροι που 
ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για 
οποιαδήποτε συνδεδεμένη στήριξη πρέπει 

(33) Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη η χρήση μέρους των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για συνδεδεμένη στήριξη σε 
συγκεκριμένους τομείς σε σαφώς 
οριζόμενες περιπτώσεις. Οι πόροι που 
ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για 
οποιαδήποτε συνδεδεμένη στήριξη πρέπει 
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να περιορίζονται σε κατάλληλο επίπεδο, 
επιτρέποντας παράλληλα τη χορήγηση 
μιας τέτοιας στήριξης σε κράτη μέλη ή σε 
ειδικές περιοχές τους που αντιμετωπίζουν 
συγκεκριμένες καταστάσεις, όπου οι 
ειδικοί τύποι γεωργίας ή οι ειδικοί 
γεωργικοί τομείς είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για οικονομικούς, 
περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς 
λόγους. Ενδείκνυται να επιτραπεί στα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιούν έως 5% των 
εθνικών ανώτατων ορίων τους για την εν 
λόγω στήριξη, ή 10% σε περίπτωση που το 
επίπεδο συνδεδεμένης στήριξής τους σε 
τουλάχιστον ένα από τα έτη της περιόδου
2010-2013 υπερέβαινε το 5%. Ωστόσο, σε 
δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις 
που μια έκταση παρουσιάζει ορισμένες 
ευαίσθητες ανάγκες και κατόπιν έγκρισης 
της Επιτροπής, θα πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν 
παραπάνω από το 10% του εν λόγω
ανώτατου ορίου. Η συνδεδεμένη στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στον βαθμό 
που απαιτείται για τη δημιουργία 
κινήτρου για τη διατήρηση των 
τρεχόντων επιπέδων παραγωγής στις 
περιοχές αυτές. Η στήριξη αυτή πρέπει 
επίσης να διατίθεται σε γεωργούς που θα 
κατέχουν, στις 31 Δεκεμβρίου 2013, 
ειδικά δικαιώματα ενίσχυσης που 
χορηγούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 73/2009 και οι οποίοι δεν 
έχουν στη διάθεσή τους επιλέξιμα 
εκτάρια για την ενεργοποίηση των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης. Όσον αφορά την 
έγκριση προαιρετικής συνδεμένης 
στήριξης που υπερβαίνει το 10% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται ανά κράτος μέλος, η Επιτροπή 
πρέπει επιπλέον να εξουσιοδοτείται για 
την έκδοση εκτελεστικών πράξεων χωρίς 
να εφαρμόζει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

να περιορίζονται σε κατάλληλο επίπεδο, 
επιτρέποντας παράλληλα τη χορήγηση 
μιας τέτοιας στήριξης σε κράτη μέλη ή σε 
ειδικές περιοχές τους που αντιμετωπίζουν 
συγκεκριμένες καταστάσεις, όπου οι 
ειδικοί τύποι γεωργίας ή οι ειδικοί 
γεωργικοί τομείς είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για οικονομικούς, 
περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς 
λόγους. Ενδείκνυται να επιτραπεί στα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιούν έως 5% των 
εθνικών ανώτατων ορίων τους για την εν 
λόγω στήριξη, ή 10% σε περίπτωση που το 
επίπεδο συνδεδεμένης στήριξής τους σε 
τουλάχιστον ένα από τα έτη της περιόδου 
2010-2013 υπερέβαινε το 5%. Η 
δυνατότητα συνδεδεμένης στήριξης θα 
πρέπει να προβλέπεται για τις 
καλλιέργειες που λειτουργούν επωφελώς 
για το περιβάλλον και συγκεκριμένα τα 
όσπρια και αυτές που ευνοούν την 
ανεξαρτησία σε φυτικές πρωτεΐνες.

Or. fr
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Τροπολογία 60
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη η χρήση μέρους των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για συνδεδεμένη στήριξη σε 
συγκεκριμένους τομείς σε σαφώς 
οριζόμενες περιπτώσεις. Οι πόροι που 
ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για 
οποιαδήποτε συνδεδεμένη στήριξη πρέπει 
να περιορίζονται σε κατάλληλο επίπεδο, 
επιτρέποντας παράλληλα τη χορήγηση 
μιας τέτοιας στήριξης σε κράτη μέλη ή σε 
ειδικές περιοχές τους που αντιμετωπίζουν 
συγκεκριμένες καταστάσεις, όπου οι 
ειδικοί τύποι γεωργίας ή οι ειδικοί 
γεωργικοί τομείς είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για οικονομικούς, 
περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς 
λόγους. Ενδείκνυται να επιτραπεί στα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιούν έως 5% των 
εθνικών ανώτατων ορίων τους για την εν 
λόγω στήριξη, ή 10% σε περίπτωση που το 
επίπεδο συνδεδεμένης στήριξής τους σε 
τουλάχιστον ένα από τα έτη της περιόδου 
2010-2013 υπερέβαινε το 5%. Ωστόσο, σε 
δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις 
που μια έκταση παρουσιάζει ορισμένες 
ευαίσθητες ανάγκες και κατόπιν έγκρισης 
της Επιτροπής, θα πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν 
παραπάνω από το 10% του εν λόγω 
ανώτατου ορίου. Η συνδεδεμένη στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στον βαθμό 
που απαιτείται για τη δημιουργία 
κινήτρου για τη διατήρηση των 
τρεχόντων επιπέδων παραγωγής στις 
περιοχές αυτές. Η στήριξη αυτή πρέπει 
επίσης να διατίθεται σε γεωργούς που θα 
κατέχουν, στις 31 Δεκεμβρίου 2013, 

(33) Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη η χρήση μέρους των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για συνδεδεμένη στήριξη σε 
συγκεκριμένους τομείς σε σαφώς 
οριζόμενες περιπτώσεις. Οι πόροι που 
ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για 
οποιαδήποτε συνδεδεμένη στήριξη πρέπει 
να περιορίζονται σε κατάλληλο επίπεδο, 
επιτρέποντας παράλληλα τη χορήγηση 
μιας τέτοιας στήριξης σε κράτη μέλη ή σε 
ειδικές περιοχές τους που αντιμετωπίζουν 
συγκεκριμένες καταστάσεις, όπου οι 
ειδικοί τύποι γεωργίας ή οι ειδικοί 
γεωργικοί τομείς είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για οικονομικούς, 
περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς 
λόγους. Ενδείκνυται να επιτραπεί στα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιούν έως 5% των 
εθνικών ανώτατων ορίων τους για την εν 
λόγω στήριξη, ή 10% σε περίπτωση που το 
επίπεδο συνδεδεμένης στήριξής τους σε 
τουλάχιστον ένα από τα έτη της περιόδου 
2010-2013 υπερέβαινε το 5%. Η 
δυνατότητα συνδεδεμένης στήριξης 
πρέπει να περιορίζεται σε μικρούς τομείς 
με ειδικές ανάγκες και δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται ως γενικό μέσο. Σε 
συνδυασμό με αυτό, οι συνδεδεμένες 
ενισχύσεις πρέπει να καταργηθούν το 
συντομότερο δυνατό.
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ειδικά δικαιώματα ενίσχυσης που 
χορηγούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 73/2009 και οι οποίοι δεν 
έχουν στη διάθεσή τους επιλέξιμα 
εκτάρια για την ενεργοποίηση των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης. Όσον αφορά την 
έγκριση προαιρετικής συνδεμένης 
στήριξης που υπερβαίνει το 10% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται ανά κράτος μέλος, η Επιτροπή 
πρέπει επιπλέον να εξουσιοδοτείται για 
την έκδοση εκτελεστικών πράξεων χωρίς 
να εφαρμόζει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

Or. en

Τροπολογία 61
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33a) Θα πρέπει να επιτρέπεται στα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιούν έως 5% 
του εθνικού ανώτατου ορίου τους στις 
ειδικές γεωργικές δραστηριότητες που 
είναι επωφελείς για το περιβάλλον και την 
καλή διαβίωση των ζώων. Στην 
προσπάθεια αυτή πρέπει να 
περιλαμβάνεται η προώθηση γεωργικών 
συστημάτων, όπως τα συστήματα και οι 
πρακτικές γεωργίας υψηλής φυσικής 
αξίας που επιδιώκουν περιβαλλοντικές 
επιδόσεις και βελτίωση των προτύπων 
καλής διαβίωσης των ζώων. Η Επιτροπή 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης με σκοπό να καθορίζονται με 
σαφήνεια οι προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση αυτής της ειδικής στήριξης.

Or. en
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Τροπολογία 62
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 63
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 64
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

στήριξή τους με σκοπό την αγροτική 
ανάπτυξη. Τέτοιες επιλογές πρέπει να 
πραγματοποιούνται, εντός ορισμένων 
ορίων, άπαξ και για τη συνολική περίοδο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 65
Satu Hassi, Margrete Auken

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ii) ενίσχυση για γεωργούς με γεωργικές 
πρακτικές επωφελείς για τη 
βιοποικιλότητα, την ορθή διαχείριση της 
γονιμότητας του εδάφους και των 
υδάτων, για το κλίμα και για το 
περιβάλλον, οι οποίες ουσιαστικά 
υπερβαίνουν τους κανόνες πολλαπλής 
συμμόρφωσης·

Or. en

Τροπολογία 66
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ– περίπτωση 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- η αποκατάσταση ακαλλιέργητων 
εκτάσεων προς γεωργική αξιοποίηση.

Or. fr

Τροπολογία 67
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 68
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 69
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση ορισμού της Επιτροπής είναι προβληματική, δεδομένου ότι αποκλείει βοσκότοπους 
που είναι σημαντικοί ως γεωργικοί πόροι αλλά και για τη βιοποικιλότητα. Η παρούσα 
τροπολογία περιλαμβάνει τις εκτάσεις αυτές και έχει ως αποτέλεσμα την απλούστευση, ένα 
δικαιότερο σύστημα και περιβαλλοντικές αξίες. Με την αλλαγή αυτή δίνεται η δυνατότητα 
μεγαλύτερης ευελιξίας για τις διαφορές μεταξύ των περιφερειών, ενώ δίνεται έμφαση στο 
γεγονός ότι οι εκτάσεις πρέπει να είναι γεωργικές για να είναι επιλέξιμες για ενίσχυση.

Τροπολογία 70
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

τρόπο (αυτοφυή) ή με καλλιέργεια
(σπαρμένα) και δεν έχει περιληφθεί στην 
αμειψισπορά επί πέντε έτη ή μακρύτερο 
διάστημα· μπορεί να περιλαμβάνει άλλα 
είδη κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά, μεταξύ αυτών, 
για παράδειγμα, η ερείκη·

Or. en

Τροπολογία 71
Satu Hassi, Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία 16 του εισηγητή.

Τροπολογία 72
Kārlis Šadurskis
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη των οποίων το 
επίπεδο άμεσων πληρωμών παραμένει 
χαμηλότερο του 80% του μέσου όρου της 
ΕΕ, ακόμα και μετά την προσαρμογή του, 
προσαρμόζουν το επίπεδο πληρωμών 
τους στο 80%.

Or. en

Τροπολογία 73
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fi

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 74
Kārlis Šadurskis

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

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

1. Ως ενεργός γεωργός νοείται το άτομο 
που ασκεί γεωργική δραστηριότητα και 
ως γεωργική δραστηριότητα νοείται:

Or. en

Τροπολογία 75
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
κατάλληλα αντικειμενικά και αμερόληπτα 
κριτήρια ώστε να εξασφαλίσουν ότι δεν
χορηγούνται άμεσες πληρωμές σε γεωργό:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής αυξάνει τη διοικητική επιβάρυνση για τους γεωργούς καθώς και για 
τους φορείς διαχείρισης και δεν επικεντρώνεται στο πραγματικό πρόβλημα των ανενεργών 
γεωργών, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς θα εισέπρατταν λιγότερα από 5.000 ευρώ σε κάθε 
περίπτωση, επομένως θα εξαιρούνταν από την παράγραφο αυτή.

Τροπολογία 76
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος· ή

Or. fi

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 77
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) του οποίου οι γεωργικές 
δραστηριότητες αποτελούν ασήμαντο 
μέρος των συνολικών οικονομικών 
δραστηριοτήτων· ή

Or. en

Τροπολογία 78
Kārlis Šadurskis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 79
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fi

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 80
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής αυξάνει τη διοικητική επιβάρυνση για τους γεωργούς καθώς και για 
τους φορείς διαχείρισης και δεν επικεντρώνεται στο πραγματικό πρόβλημα των ανενεργών 
γεωργών, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς θα εισέπρατταν λιγότερα από 5.000 ευρώ σε κάθε 
περίπτωση, επομένως θα εξαιρούνταν από την παράγραφο αυτή.

Τροπολογία 81
Kārlis Šadurskis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) η διατήρηση της γεωργικής έκτασης
σε κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή 
καλλιέργεια ή η άσκηση λοιπών 
ελάχιστων δραστηριοτήτων η οποία 
θεσπίζεται από τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 82
Corinne Lepage

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις τους 
έχουν υποβαθμισθεί κατά την 
χρησιμοποίησή τους από τον γεωργικό 
επιχειρηματία (χέρσωση, οξίνιση, 
εξάντληση των οργανικών ουσιών του 
εδάφους καθιστώντας την έκταση 
ακατάλληλη για καλλιέργεια).

Or. fr
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Τροπολογία 83
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για 
γεωργούς που εισέπραξαν λιγότερα από 
5.000 ευρώ ως άμεσες ενισχύσεις για το 
προηγούμενο έτος.

διαγράφεται

Or. fi

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 84
Kārlis Šadurskis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για 
γεωργούς που εισέπραξαν λιγότερα από 
5.000 ευρώ ως άμεσες ενισχύσεις για το 
προηγούμενο έτος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 85
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2



PE489.554v01-00 32/73 AM\902453EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για 
γεωργούς που εισέπραξαν λιγότερα από 
5.000 ευρώ ως άμεσες ενισχύσεις για το 
προηγούμενο έτος.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής αυξάνει τη διοικητική επιβάρυνση για τους γεωργούς καθώς και για 
τους φορείς διαχείρισης και δεν επικεντρώνεται στο πραγματικό πρόβλημα των ανενεργών 
γεωργών, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς θα εισέπρατταν λιγότερα από 5.000 ευρώ σε κάθε 
περίπτωση, επομένως θα εξαιρούνταν από την παράγραφο αυτή.

Τροπολογία 86
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) κριτήρια για τον καθορισμό του ποσού 
των άμεσων ενισχύσεων σε συσχετισμό 
με τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 
2, ειδικότερα κατά το πρώτο έτος 
χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης 
εφόσον δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί 
οριστικά η αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, όπως και για νέους γεωργούς·
β) εξαιρέσεις από τον κανόνα σύμφωνα 
με τον οποίο πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι εισπράξεις στη διάρκεια του 
πλέον πρόσφατου οικονομικού έτους 
εφόσον οι ανωτέρω αριθμητικές τιμές δεν 
είναι διαθέσιμες· και
γ) κριτήρια για να προσδιορίζεται πότε η 
γεωργική έκταση ενός γεωργού πρέπει να 
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θεωρείται ως κυρίως εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη 
για βοσκή ή καλλιέργεια.

Or. fi

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 87
Kārlis Šadurskis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

(α) κριτήρια για τον καθορισμό του 
ποσού των άμεσων ενισχύσεων σε 
συσχετισμό με τους σκοπούς των 
παραγράφων 1 και 2, ειδικότερα κατά το 
πρώτο έτος χορήγησης δικαιωμάτων 
ενίσχυσης εφόσον δεν έχει ακόμη 
προσδιοριστεί οριστικά η αξία των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, όπως και για 
νέους γεωργούς·
(β) εξαιρέσεις από τον κανόνα σύμφωνα 
με τον οποίο πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι εισπράξεις στη διάρκεια του 
πλέον πρόσφατου οικονομικού έτους 
εφόσον οι ανωτέρω αριθμητικές τιμές δεν 
είναι διαθέσιμες· και γ)
(γ) κριτήρια για να προσδιορίζεται πότε η 
γεωργική έκταση ενός γεωργού πρέπει να 
θεωρείται ως κυρίως εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη 
για βοσκή ή καλλιέργεια.
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Or. en

Τροπολογία 88
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

(α) κριτήρια για τον καθορισμό του 
ποσού των άμεσων ενισχύσεων σε 
συσχετισμό με τους σκοπούς των 
παραγράφων 1 και 2, ειδικότερα κατά το 
πρώτο έτος χορήγησης δικαιωμάτων 
ενίσχυσης εφόσον δεν έχει ακόμη 
προσδιοριστεί οριστικά η αξία των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, όπως και για 
νέους γεωργούς·
(β) εξαιρέσεις από τον κανόνα σύμφωνα 
με τον οποίο πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι εισπράξεις στη διάρκεια του 
πλέον πρόσφατου οικονομικού έτους 
εφόσον οι ανωτέρω αριθμητικές τιμές δεν 
είναι διαθέσιμες· και γ)
(γ) κριτήρια για να προσδιορίζεται πότε η 
γεωργική έκταση ενός γεωργού πρέπει να 
θεωρείται ως κυρίως εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη 
για βοσκή ή καλλιέργεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής αυξάνει τη διοικητική επιβάρυνση για τους γεωργούς καθώς και για 
τους φορείς διαχείρισης και δεν επικεντρώνεται στο πραγματικό πρόβλημα των ανενεργών 
γεωργών, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς θα εισέπρατταν λιγότερα από 5.000 ευρώ σε κάθε 
περίπτωση, επομένως θα εξαιρούνταν από την παράγραφο αυτή.
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Τροπολογία 89
Satu Hassi, Margrete Auken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) όταν δεν τηρούνται οι κανόνες 
πολλαπλής συμμόρφωσης που ορίζονται 
στο άρθρο 93 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] [HZR]·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διαβεβαιώνει τους ευρωπαίους πολίτες ότι οι δημόσιοι πόροι δεν έχουν 
επιβλαβείς συνέπειες.

Τροπολογία 90
Satu Hassi, Margrete Auken

Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν την 1η Αυγούστου 2013, τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 
διαθέσουν ως πρόσθετη στήριξη για μέτρα 
στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης που 
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[...] [RDR] έως το 10% των ετήσιων 
εθνικών ανώτατων ορίων για τα 
ημερολογιακά έτη 2014 έως 2019 όπως 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος 
κανονισμού. Κατά συνέπεια, το αντίστοιχο 
ποσό δεν θα διατίθεται πλέον για τη 
χορήγηση άμεσων ενισχύσεων.

1. Πριν την 1η Αυγούστου 2013, τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 
διαθέσουν ως πρόσθετη στήριξη για μέτρα 
στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης που 
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[...] [RDR] έως το 20% των ετήσιων 
εθνικών ανώτατων ορίων για τα 
ημερολογιακά έτη 2014 έως 2019 όπως 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος 
κανονισμού. Κατά συνέπεια, το αντίστοιχο 
ποσό δεν θα διατίθεται πλέον για τη 
χορήγηση άμεσων ενισχύσεων. Οι πόροι 
που μεταφέρονται για το σκοπό αυτό 
χρηματοδοτούνται 100% από τον 
προϋπολογισμό της ΚΓΠ της ΕΕ, υπό τον 



PE489.554v01-00 36/73 AM\902453EL.doc

EL

όρο ότι στοχεύουν στο περιβάλλον, 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες 
αγροτικής ανάπτυξης 4 και 5 που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [...] [RDR].

Or. en

Τροπολογία 91
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν την 1η Αυγούστου 2013, τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 
διαθέσουν ως πρόσθετη στήριξη για μέτρα 
στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης που 
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[...] [RDR] έως το 10% των ετήσιων 
εθνικών ανώτατων ορίων για τα 
ημερολογιακά έτη 2014 έως 2019 όπως 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του 
παρόντος κανονισμού. Κατά συνέπεια, το 
αντίστοιχο ποσό δεν θα διατίθεται πλέον 
για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων.

1. Πριν την 1η Αυγούστου 2013, τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 
διαθέσουν τμήμα των ετήσιων εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τα 
ημερολογιακά έτη 2014 έως 2019 όπως 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του 
παρόντος κανονισμού, ως πρόσθετη 
στήριξη για μέτρα στο πλαίσιο της 
αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτείται 
στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ όπως ορίζεται 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [...] [RDR].
Κατά συνέπεια, το αντίστοιχο ποσό δεν θα 
διατίθεται πλέον για τη χορήγηση άμεσων 
ενισχύσεων.

Or. en

Τροπολογία 92
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν την 1η Αυγούστου 2013, τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 
διαθέσουν ως πρόσθετη στήριξη για μέτρα 

1. Πριν την 1η Αυγούστου 2013, τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 
διαθέσουν ως πρόσθετη στήριξη για μέτρα 
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στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης που 
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[...] [RDR] έως το 10% των ετήσιων 
εθνικών ανώτατων ορίων για τα 
ημερολογιακά έτη 2014 έως 2019 όπως 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος 
κανονισμού. Κατά συνέπεια, το αντίστοιχο 
ποσό δεν θα διατίθεται πλέον για τη 
χορήγηση άμεσων ενισχύσεων.

στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης που 
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[...] [RDR] έως το 20% των ετήσιων 
εθνικών ανώτατων ορίων για τα 
ημερολογιακά έτη 2014 έως 2019 όπως 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος 
κανονισμού. Κατά συνέπεια, το αντίστοιχο 
ποσό δεν θα διατίθεται πλέον για τη 
χορήγηση άμεσων ενισχύσεων.

Or. fr

Τροπολογία 93
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί που το 2011 ενεργοποίησαν 
τουλάχιστον ένα δικαίωμα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 
ή αιτήθηκαν στήριξης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, και στις 
δύο περιπτώσεις σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 73/2009, λαμβάνουν 
δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος 
εφαρμογής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης υπό τον όρο ότι δικαιούνται 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 9.

Οι γεωργοί που το 2011 ενεργοποίησαν 
τουλάχιστον ένα δικαίωμα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 
ή αιτήθηκαν στήριξης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, μεικτής 
εμπορεύσιμης παραγωγής ανά 
επιχείρηση, προστιθέμενης αξίας ή 
αριθμού απασχολούμενων εργαζομένων,
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
73/2009, λαμβάνουν δικαιώματα 
ενίσχυσης το πρώτο έτος εφαρμογής του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης υπό τον 
όρο ότι δικαιούνται χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9.

Or. it

Τροπολογία 94
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1



PE489.554v01-00 38/73 AM\902453EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το εθνικό 
απόθεμα για τη χορήγηση δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, κατά προτεραιότητα σε 
γεωργούς νεαρής ηλικίας που αρχίζουν τη 
γεωργική δραστηριότητά τους.

4. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το εθνικό 
απόθεμα για τη χορήγηση δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, κατά προτεραιότητα σε 
γεωργούς νεαρής ηλικίας που αρχίζουν τη 
γεωργική δραστηριότητά τους. Τα 
δικαιώματα μέγιστων πληρωμών θα 
χορηγούνται στους νέους αγρότες οι 
οποίοι δεσμεύονται να εφαρμόζουν 
φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές 
πρακτικές: ολοκληρωμένη βιολογική 
καταπολέμηση, γεωργία υψηλής φυσικής 
αξίας και βιολογική γεωργία.

Or. fr

Τροπολογία 95
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) η αποκατάσταση ακαλλιέργητων 
εκτάσεων προς γεωργική αξιοποίηση.

Or. fr

Τροπολογία 96
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 ασκούν τις ακόλουθες γεωργικές 
πρακτικές, που έχουν στόχο να 
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τις ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον:

ωφελήσουν το τοπικό κλίμα, το 
περιβάλλον και τα ύδατα, στα επιλέξιμα 
εκτάριά τους όπως καθορίζονται στο 
άρθρο 25 παράγραφος 2:

Or. en

Τροπολογία 97
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fi

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 98
Kārlis Šadurskis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

περισσότερα εκτάρια από το μέσο μέγεθος 
γεωργικής γης στο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος και εφόσον περισσότερο από το 
40% της επιλέξιμης έκτασης
χρησιμοποιείται για παραγωγή 
χορτονομών (σπαρμένων ή αυτοφυών), δεν 
είναι εξ ολοκλήρου ακαλλιέργητη ή δεν 
έχει καλλιεργηθεί εξ ολοκλήρου με 
καλλιέργειες κάτω από το νερό για 
σημαντικό τμήμα του έτους·

Or. en

Τροπολογία 99
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 100
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) να επιλέγουν εναλλάξ καλλιέργειες που 
είναι κατάλληλες για την άγρια πανίδα, τα 
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η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

πτηνά και τα έντομα κατά την εναλλαγή 
καλλιεργειών·

Or. en

Τροπολογία 101
Kārlis Šadurskis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) να διατηρούν τους υφιστάμενους 
μόνιμους βοσκοτόπους· και γ)

Or. en

Τροπολογία 102
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) να σχεδιάσουν και να διατηρήσουν 
ζώνες βιοποικιλότητας· και γ)

Or. en

Τροπολογία 103
Matthias Groote
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 104
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 105
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Σε περίπτωση που οι γεωργοί δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται 
στο παρόν κεφάλαιο, ενδέχεται να χάσουν 
το ποσό ενίσχυσης που αναφέρεται στο 
άρθρο 33 παράγραφος 1 του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 106
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 107
Kārlis Šadurskis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οι γεωργοί των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
σε περιοχές που καλύπτονται από τις 
οδηγίες 92/43/ΕΟΚ ή 2009/147/ΕΚ και 
τον κανονισμό αριθ. 1698/2005 (σχετικά 
με ορισμένα γεωργοπεριβαλλοντικά 
προγράμματα) δικαιούνται την ενίσχυση 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο υπό 
την προϋπόθεση ότι τηρούν τις πρακτικές 
που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο 
στον βαθμό που οι πρακτικές αυτές στην 
οικεία εκμετάλλευση συνάδουν με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών και του εν 
λόγω κανονισμού.
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Or. en

Τροπολογία 108
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Οι γεωργοί που έχουν δεσμευθεί στη 
λήψη περιβαλλοντικών και κλιματικών 
μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [RDR], αποκτούν 
αυτομάτως το δικαίωμα των ενισχύσεων 
που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί που έχουν δεσμευθεί σε περιβαλλοντικά μέτρα στη γεωργία στο πλαίσιο του πυλώνα 
ΙΙ ασκούν ήδη καλές γεωργικές πρακτικές.

Τροπολογία 109
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι γεωργοί που χρησιμοποιούν 
παραδοσιακές πρακτικές με υψηλή 
οικολογική αξία και αξία διατήρησης στα 
διάφορα κράτη μέλη, όπως για 
παράδειγμα στην ειδική περίπτωση των 
μεσογειακών χωρών, σε σχέση με τη 
διαφοροποίηση των καλλιεργειών και τις 
εκτάσεις με οικολογική σημασία, τις 
συγκεντρωμένες καλλιέργειες, τις μόνιμες 
καλλιέργειες (ελαιώνες, αμπελώνες, 
οπωρώνες μήλων) ή τους ορυζώνες, που 
συμβάλλουν στην ανάσχεση της απώλειας 
της βιοποικιλότητας, δικαιούνται την 
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ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο.

Or. en

Τροπολογία 110
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 β. Οι γεωργοί που έχουν τουλάχιστον 
50% του συνόλου της αρόσιμης γης τους  
καλυμμένο από βοσκότοπο αποκτούν 
αυτομάτως το δικαίωμα των ενισχύσεων 
που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο.

Or. fi

Τροπολογία 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου 
δεν ισχύουν για γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
με επιφάνεια έως 15 εκταρίων, στις 
οποίες, λόγω οικονομικών και ιστορικών 
συνθηκών, χρησιμοποιούνται 
περιβαλλοντικά ορθές γεωργικές 
πρακτικές που ενισχύουν τη 
βιοποικιλότητα.

Or. lt

Τροπολογία 112
Kārlis Šadurskis
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα εκτάρια από το 
μέσο μέγεθος γεωργικής γης στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος και εφόσον 
περισσότερο από το 40% της επιλέξιμης 
έκτασης χρησιμοποιείται για παραγωγή 
χορτονομών (σπαρμένων ή αυτοφυών), δεν 
είναι εξ ολοκλήρου ακαλλιέργητη ή δεν 
έχει καλλιεργηθεί εξ ολοκλήρου με 
καλλιέργειες κάτω από το νερό για 
σημαντικό τμήμα του έτους, η καλλιέργεια 
σε αρόσιμη γη θα αποτελείται από 
τουλάχιστον δύο διαφορετικές 
καλλιέργειες Η κύρια καλλιέργεια δεν θα 
υπερβαίνει το 80% της αρόσιμης γης.

Or. en

Τροπολογία 113
Satu Hassi, Margrete Auken
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 10 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου ως 
λιβάδι (σπαρμένο ή αυτοφυές) ή δεν είναι 
εξ ολοκλήρου ακαλλιέργητη ή δεν έχει 
καλλιεργηθεί με μόνιμες καλλιέργειες ή 
δεν έχει καλλιεργηθεί εξ ολοκλήρου με 
καλλιέργειες κάτω από το νερό για 
σημαντικό τμήμα του έτους, η καλλιέργεια 
σε αρόσιμη γη θα γίνεται με αμειψισπορά 
που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τέσσερις καλλιέργειες, εκ των οποίων 
τουλάχιστον μία θα αποτελείται από
όσπρια κατάλληλα για τις περιφερειακές 
συνθήκες και θα καλύπτει τουλάχιστον το 
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10% των επιλέξιμων εκταρίων. Καμία από 
τις τέσσερις αυτές καλλιέργειες δεν θα 
υπερβαίνει το 50% της αρόσιμης γης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία 27 του εισηγητή.

Τροπολογία 114
Riikka Manner
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερο από το 50% του 
μέσου μεγέθους γεωργικής 
εκμετάλλευσης, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα VI για το εν λόγω κράτος 
μέλος, ή  δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους ή 
όταν λιγότερο από το 50% της αρόσιμης 
γης του γεωργού είναι βοσκότοπος ή/και 
βρίσκεται σε αγρανάπαυση με φυτική 
κάλυψη ή/και έχει πολυετείς καλλιέργειες, 
η καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα 
αποτελείται από τουλάχιστον τρεις 
διαφορετικές καλλιέργειες Καμία από τις 
τρεις αυτές καλλιέργειες δεν θα καλύπτει 
λιγότερο από το 5% της αρόσιμης γης και 
η κύρια καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 
70% της αρόσιμης γης.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Το κατώτατο όριο των τριών εκταρίων είναι υπερβολικά χαμηλό. Η απαίτηση να 
καλλιεργούνται τρία είδη φυτών θα επιφέρει γραφειοκρατία και υπερβολικό κόστος για τους 
μικροκαλλιεργητές.
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Τροπολογία 115
Corinne Lepage
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα συνίσταται 
σε εναλλαγή τουλάχιστον τριών 
διαφορετικών καλλιεργειών ή τριών 
συνεχόμενων ετών αγρανάπαυσης. Η 
αμειψισπορά περιλαμβάνει μία 
καλλιέργεια οσπρίων. Όσον αφορά τις 
μεγάλες καλλιέργειες σιτηρών, η εναλλαγή 
των καλλιεργειών δεν συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από την εισαγωγή μιας 
καλλιέργειας ψυχανθών, η γεωργία όμως 
πρέπει να ποικίλει το σύστημα της 
παραγωγής ώστε να διαθέτει το 10% της 
καλλιεργητικής επιφάνειας για την 
παραγωγή κάποιου ψυχανθούς.

Or. fr

Τροπολογία 116
Oreste Rossi
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον δύο διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις δύο αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο από 
το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

Or. it

Τροπολογία 117
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 118
Satu Hassi, Margrete Auken
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία 27 του εισηγητή.

Τροπολογία 119
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, σε εκτάσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[RDR] με φυσικούς ή άλλους ειδικούς 
περιορισμούς, η καλλιέργεια στην 
αρόσιμη γη αποτελείται από τουλάχιστον 
δύο διαφορετικές καλλιέργειες.   Η κύρια 
καλλιέργεια δεν καλύπτει περισσότερο 
από το 80% της αρόσιμης γης.

Or. fi
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Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για τρεις καλλιέργειες είναι ιδιαίτερα δύσκολη στην εφαρμογή της στα βόρεια 
κλίματα, γι’ αυτό δύο καλλιέργειες είναι αρκετές σε περιοχές με δυσχερείς φυσικές συνθήκες. Η 
σύντομη περίοδος βλάστησης και οι χαμηλές πραγματικές θερμοκρασίες περιορίζουν σοβαρά 
την επιλογή των καλλιεργειών που μπορεί να αναπτυχθούν. Η παραγωγή χορτονομής είναι 
επίσης διαδεδομένη σε αυτές τις περιοχές, πράγμα που από μόνο του προωθεί τη 
βιοποικιλότητα.

Τροπολογία 120
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μόνιμοι βοσκότοποι Μόνιμοι βοσκότοποι και μόνιμα λιβάδια

Or. en

Τροπολογία 121
Riikka Manner

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 
βοσκοτόπου.

Or. fi

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 122
Kārlis Šadurskis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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».

1. Τα κράτη διασφαλίζουν ότι οι εκτάσεις 
εντός των μόνιμων βοσκοτόπων 
διατηρούνται εντός των μόνιμων 
βοσκοτόπων σε κρατικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 123
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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».

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 και 
λιβαδιών».

Or. en
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Τροπολογία 124
Riikka Manner

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. fi

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 125
Kārlis Šadurskis

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
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Τροπολογία 126
Julie Girling

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 και λιβαδιών 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.

Or. en

Τροπολογία 127
Oreste Rossi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ξυλώδεις γεωργικές καλλιέργειες 
εξομοιώνονται προς τις εκτάσεις 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων 
που αναφέρονται στην προηγούμενη 
παράγραφο.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι εκτάσεις αμπελώνων ή ελαιώνων παρουσιάζουν βαθμό βιοποικιλότητας ανάλογο προς 
αυτόν των μονίμων βοσκοτόπων, συμβάλλουν όμως περισσότερο στην αποθήκευση του 
διοξειδίου του άνθρακα.

Τροπολογία 128
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage
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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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 129
Riikka Manner

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. fi

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 130
Kārlis Šadurskis

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 μονίμων 
βοσκοτόπων και η ανανέωση του 25% της 
έκτασης των σπαρμένων βοσκοτόπων 
ετησίως. Το όριο αυτό δεν ισχύει σε 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις.

Or. en

Τροπολογία 131
Julie Girling

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 λιβαδιών. Το όριο αυτό 
δεν ισχύει σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή 
σε εξαιρετικές περιστάσεις.

Or. en

Τροπολογία 132
Kārlis Šadurskis

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 

διαγράφεται
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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 133
Riikka Manner

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, την 
ανανέωση των μόνιμων βοσκοτόπων και
τη μετατροπή των γεωργικών εκτάσεων σε 
μόνιμους βοσκότοπους.  

Or. fi

Τροπολογία 134
Julie Girling

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 
λιβαδιών όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 
δεύτερο εδάφιο, την ανανέωση των 
μόνιμων βοσκοτόπων και λιβαδιών, τη 
μετατροπή των γεωργικών εκτάσεων σε 
μόνιμους βοσκότοπους και λιβάδια σε 
περίπτωση που έχει ξεπεραστεί η 
επιτρεπόμενη μείωση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, καθώς και την 
τροποποίηση των εκτάσεων αναφοράς 
εντός μονίμων βοσκοτόπων και λιβαδιών
σε περίπτωση μεταβίβασης γης.

Or. en

Τροπολογία 135
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32
Περιοχή οικολογικής εστίασης διαγράφεται

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 
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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

Τροπολογία 136
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage

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 μονίμων
λιβαδιών, να είναι περιοχή οικολογικής 
εστίασης όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του τοπίου, 
ζώνες ανάσχεσης και ημιφυσικά 
ενδιαιτήματα. Για να υπολογίζονται ως
περιοχές οικολογικής εστίασης, αυτές οι 
περιοχές δεν καλλιεργούνται, δεν 
σπέρνονται ούτε αυξάνεται η γονιμότητά 
τους με ανόργανο λίπασμα ούτε 
ψεκάζονται αλλά μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για βοσκή και να 
θερίζονται στην κατάλληλη εποχή που 
είναι συμβατή με τις ανάγκες διατήρησης 
της βιοποικιλότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία 33 του εισηγητή. Για να καταστεί δυνατή η ύπαρξη περιοχών 
οικολογικής εστίασης και σε περιοχές εντατικής καλλιέργειας, το ποσοστό πρέπει να σχετίζεται 
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με το επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 137
Riikka Manner

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 που έχουν λιγότερο από το 
50% της αρόσιμης γης τους καλυμμένο 
από βοσκότοπο ή/και πολυετείς 
καλλιέργειες 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).

Or. fi

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή βοσκοτόπων συμβάλλει στη βιοποικιλότητα, επομένως το 7% δεν παρέχει 
ουσιώδη προστιθέμενη αξία  από την άποψη της βιοποικιλότητας στους γεωργούς που έχουν το 
μεγαλύτερο μέρος της αρόσιμης γης τους καλυμμένη από βοσκότοπο.

Τροπολογία 138
Kārlis Šadurskis

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 μονίμων 
βοσκοτόπων, 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 και 
αναδασωμένες περιοχές όπως ορίζονται 
στο άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
σημείο ii).

Or. en

Τροπολογία 139
Peter Liese

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 και αναδασωμένες 
περιοχές όπως ορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii)· ένα 
ποσοστό 5% μπορεί να θεωρηθεί αρκετό, 
αν ο γεωργός λαμβάνει αυτοβούλως άλλα 
οικολογικά μέτρα, π.χ. διασφαλίζει ότι, 
για να μειωθούν η δυσοσμία και οι 
εκπομπές, η πλήρης ποσότητα υδαρούς 
κόπρου απλώνεται έξω μόνο αφότου 
περάσει από εγκατάσταση παραγωγής 
βιοαερίου. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 55 
σχετικά με τη θέσπιση πρόσθετων 
μέτρων με θετικό οικολογικό αντίκτυπο 
τα οποία δικαιολογούν να θεωρείται 
αρκετό ένα μειωμένο ποσοστό επιλέξιμων 
εκταρίων. 

Or. de
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Αιτιολόγηση

Σκοπός της πρότασης είναι να βελτιωθεί η αποδοχή της γεωργίας μεταξύ του πληθυσμού και να 
περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι περίοικοι ενοχλούνται έντονα από την έκθεση 
υδαρούς κόπρου. Με την επεξεργασία της σε εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου μειώνεται 
σοβαρά η όχληση από τη δυσοσμία και βελτιώνεται αισθητά η κλιματική ισορροπία.

Τροπολογία 140
Oreste Rossi

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 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. it

Τροπολογία 141
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 

1. Μια ορισμένη περιοχή των επιλέξιμων 
εκταρίων όπως ορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2, εξαιρουμένων εκτάσεων 
εντός μονίμων βοσκοτόπων, είναι περιοχή 
οικολογικής εστίασης όπως ορίζεται στο 
άρθρο 25 παράγραφος β) σημείο ii). Η 
περιοχή αυτή πρέπει να αποτελεί 
τουλάχιστον:
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ανάσχεσης και αναδασωμένες περιοχές 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος
2 στοιχείο β) σημείο ii).

α) 2,5% των επιλέξιμων εκταρίων ή
β) 7% των επιλέξιμων εκταρίων, 
εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων και εκτάσεων, όπως οι 
αναβαθμίδες, οι ζώνες ανάσχεσης ή τα 
χαρακτηριστικά τοπίου, ή άλλων 
εκτάσεων, που καλύπτονται ήδη από τις 
απαιτήσεις πολλαπλής συμμόρφωσης.

Or. en

Τροπολογία 142
Corinne Lepage

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 οικολογικού 
ενδιαφέροντος όπως εκτάσεις
αγρανάπαυσης εκ περιτροπής, 
αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του τοπίου, 
ζώνες ανάσχεσης και αναδασωμένες 
περιοχές όπως ορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii).

Or. fr

Τροπολογία 143
Gerben-Jan Gerbrandy

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 μονίμων 
βοσκοτόπων, να μετατραπεί σε ένα δίκτυο 
περιοχών οικολογικής εστίασης με 
συνεκτική διαχείριση, 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 144
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, σε εκτάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 33 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [RDR] με 
φυσικούς ή άλλους ειδικούς 
περιορισμούς, η οικολογικού 
ενδιαφέροντος περιοχή καλύπτει το 5% 
της αρόσιμης γης του γεωργού.  

Or. fi

Αιτιολόγηση

Ειδικά στις βόρειες περιφέρειες το κλίμα και επομένως οι συνθήκες καλλιέργειας είναι 
δυσχερέστερες από ό,τι σε πολλά άλλα μέρη της Ευρώπης. Στις βόρειες περιφέρειες υπάρχει 
κατακερματισμός των αγροτικών εκτάσεων και τα τεμάχια καλλιεργήσιμης γης είναι μικρά και 
συνήθως περιβάλλονται από δάσος, το οποίο ήδη ευνοεί τη βιοποικιλότητα. Η παραγωγή 
βοσκοτόπων είναι επίσης κυρίαρχη στις βόρειες περιφέρειες.
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Τροπολογία 145
Kārlis Šadurskis

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. Οι γεωργοί των κρατών μελών στα 
οποία άνω του 50% των εκτάσεων 
καλύπτεται από δάση, υγροτόπους, έλη 
και φυσικούς οικότοπους μεριμνούν ώστε 
τουλάχιστον το 1,5% των επιλέξιμων 
εκταρίων να αποτελεί περιοχή
οικολογικής εστίασης. Οι γεωργοί των 
οποίων η επιλέξιμη έκταση αποτελείται 
από δασική έκταση κατά ποσοστό άνω 
του 20% εξαιρούνται από την απαίτηση
αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις για «οικολογική» συνιστώσα πρέπει να αποφεύγουν την αλληλοεπικάλυψη με την 
υποχρέωση για καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση και τις κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης σύμφωνα με την πολλαπλή συμμόρφωση. Αυτό θα σήμαινε λιγότερο διοικητικό 
φόρτο και απλούστερες και σαφέστερες απαιτήσεις, οι οποίες θα αποτρέπουν την επιβολή 
διπλής κύρωσης και τις παρανοήσεων εκ μέρους των γεωργών.

Τροπολογία 146
Satu Hassi, Margrete Auken

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 
30% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου 
που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ το 2014 
και το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 50% 
έως το 2020.
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Or. en

Τροπολογία 147
Oreste Rossi

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. it

Τροπολογία 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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.

Or. en

Τροπολογία 149
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2
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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
οικολογίας και βιωσιμότητας, τον 
περιορισμό της ενίσχυσης σε ορισμένες 
από τις περιοχές που προβλέπονται στο 
άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […] [RDR].

Or. de

Τροπολογία 150
Kārlis Šadurskis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
ετήσια ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής 
ηλικίας οι οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο 
πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1.

Or. en

Τροπολογία 151
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται μόνο σε εξαιρετικές συνθήκες 
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παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

σε: 

Or. en

Τροπολογία 152
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, πατάτα, γάλα 
και γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, 
κρέας αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, χοιρινό 
κρέας και κρέας πουλερικών, αβγά, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένη χορτονομή, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Οι τομείς παραγωγής πρέπει να έχουν κατά το δυνατόν ίση μεταχείριση.
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Τροπολογία 153
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται μόνο σε τομείς ή σε περιοχές 
κράτους μέλους όπου συγκεκριμένοι τύποι 
γεωργικής δραστηριότητας ή 
συγκεκριμένοι γεωργικοί τομείς συναντούν 
ορισμένες δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για οικονομικούς ή/και 
κοινωνικούς ή/και περιβαλλοντικούς 
λόγους.

(α) τομείς ή σε περιοχές κράτους μέλους 
όπου συγκεκριμένοι τύποι γεωργικής 
δραστηριότητας ή συγκεκριμένοι 
γεωργικοί τομείς συναντούν ορισμένες 
δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα σημαντικοί 
για οικονομικούς ή/και κοινωνικούς ή/και 
περιβαλλοντικούς λόγους.

Or. en

Τροπολογία 154
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
2, η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί επίσης 
να χορηγείται σε γεωργούς οι οποίοι 
κατέχουν, στις 31 Δεκεμβρίου 2013, τα 
δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται 
σύμφωνα με το τμήμα 2 του κεφαλαίου 3 
του τίτλου ΙΙΙ και το άρθρο 71ιγ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και 
σύμφωνα με το άρθρο 60 και το τέταρτο 
εδάφιο του άρθρου 65 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 73/2009· και οι οποίοι δεν 
έχουν επιλέξιμα εκτάρια για την 
ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης, όπως προβλέπεται στο 
κεφάλαιο 1 του τίτλου ΙΙΙ του παρόντος 
κανονισμού.

(β) γεωργούς οι οποίοι κατέχουν, στις 31 
Δεκεμβρίου 2013, τα δικαιώματα 
ενίσχυσης που χορηγούνται σύμφωνα με 
το τμήμα 2 του κεφαλαίου 3 του τίτλου ΙΙΙ 
και το άρθρο 71ιγ του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 και σύμφωνα με το άρθρο 
60 και το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 65 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009· και οι 
οποίοι δεν έχουν επιλέξιμα εκτάρια για την 
ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης, όπως προβλέπεται στο 
κεφάλαιο 1 του τίτλου ΙΙΙ του παρόντος 
κανονισμού, κατά παρέκκλιση από το 
στοιχείο α).
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Τροπολογία 155
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη χρηματοδότηση της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν, μέχρι την 1η 
Αυγούστου του έτους που προηγείται του 
πρώτου έτους εφαρμογής της στήριξης 
αυτής, να χρησιμοποιούν έως το 5% του 
εθνικού ανώτατου ορίου τους που ορίζεται 
στο παράρτημα ΙΙ.

1. Για τη χρηματοδότηση της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν, μέχρι την 1η 
Αυγούστου του έτους που προηγείται του 
πρώτου έτους εφαρμογής της στήριξης 
αυτής, να χρησιμοποιούν έως το 20% του 
εθνικού ανώτατου ορίου τους που ορίζεται 
στο παράρτημα ΙΙ.

Or. it

Τροπολογία 156
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, τα 
κράτη μέλη που χορήγησαν, στη διάρκεια 
τουλάχιστον ενός έτους κατά την περίοδο 
2010-2013, πάνω από το 10% του 
διαθέσιμου ποσού για τη χορήγηση των 
άμεσων ενισχύσεων όπως προβλέπονται 
στους τίτλους III, IV και V του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, με 
εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 του 
τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη στήριξη όπως 
προβλέπεται στα σημεία (i) έως (iv) της 
παραγράφου 1 στοιχείο α) και της 

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, τα 
κράτη μέλη που χορήγησαν, στη διάρκεια 
τουλάχιστον ενός έτους κατά την περίοδο 
2010-2013, πάνω από το 10% του 
διαθέσιμου ποσού για τη χορήγηση των 
άμεσων ενισχύσεων όπως προβλέπονται 
στο άρθρο 182, παράγραφος 7, του 
κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007, με ημερομηνία 22 Οκτωβρίου 
2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης 
των γεωργικών αγορών και ειδικών 
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά 
προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ1) και 
στους τίτλους III, IV και V του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, με 
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παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) του 
άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή για 
τη χρηματοδότηση των μέτρων του 
κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 
6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού 
μπορεί να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν ποσοστό μεγαλύτερο 
από 10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου 
ορίου όπως παρατίθεται στο παράρτημα II 
κατόπιν εγκρίσεως από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 41.

εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 του 
τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη στήριξη όπως 
προβλέπεται στα σημεία (i) έως (iv) της 
παραγράφου 1 στοιχείο α) και της 
παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) του 
άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή για 
τη χρηματοδότηση των μέτρων του 
κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 
6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού 
μπορεί να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν ποσοστό μεγαλύτερο 
από 10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου 
ορίου όπως παρατίθεται στο παράρτημα II 
κατόπιν εγκρίσεως από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 41.

____________
ΕΕ L 299 της 16.11.07, σ. 1.

Or. fi

Τροπολογία 157
Satu Hassi, Margrete Auken
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής 
διαχείρισης της ειδικής καλλιεργητικής 
ενίσχυσης για το βαμβάκι, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 55 σχετικά με κανόνες και όρους για 
την έγκριση των εκτάσεων και των 
ποικιλιών για τους σκοπούς της ειδικής 
καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι.

3. Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής 
διαχείρισης της ειδικής καλλιεργητικής 
ενίσχυσης για το βαμβάκι, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 55 σχετικά με κανόνες και όρους για 
την έγκριση των εκτάσεων και των 
ποικιλιών για τους σκοπούς της ειδικής 
καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι.
Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν επίσης 
την απαίτηση υποβολής εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι στις καλλιέργειες βαμβακιού χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες 
φυτοφαρμάκων και καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες υδάτων για την άρδευση, κρίνεται 
σκόπιμο να απαιτείται η διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν κάποια 
έκταση λάβει έγκριση για καλλιέργεια βαμβακιού.

Τροπολογία 158
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Τα κράτη μέλη δημιουργούν ένα 
καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές 
σύμφωνα με τον παρόντα Τίτλο. Ωστόσο, 
όταν το ποσοστό των εν δυνάμει 
δικαιούχων ενισχύσεως σε ένα κράτος 
μέλος είναι χαμηλότερο του 5% των 
γεωργών του, το κράτος μέλος δεν 
χρειάζεται να εφαρμόζει το καθεστώς για 
τους μικροκαλλιεργητές.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί η υπερβολική γραφειοκρατία, η συγκρότηση ενός καθεστώτος για τους 
μικροκαλλιεργητές πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 159
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι γεωργοί που συμμετέχουν στο 
καθεστώς μικροκαλλιεργητών εξαιρούνται 
από τις γεωργικές δραστηριότητες που 
θεσπίζονται στο κεφάλαιο 2 του τίτλου ΙΙΙ.

3. Οι γεωργοί που συμμετέχουν στο 
καθεστώς μικροκαλλιεργητών εξαιρούνται 
από τις γεωργικές δραστηριότητες που 
θεσπίζονται στο κεφάλαιο 2 του τίτλου ΙΙΙ.
Το 30% των βασικών πληρωμών τους 
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εξαρτώνται πάντως από το την διάθεση 
του 10% της παραγωγής τους στην άμεση 
διάθεση στην αγορά ή στην πώληση μέσω 
μικρών κυκλωμάτων.

Or. fr


