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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ανάγκη για πράσινη μεταρρύθμιση

Οι δαπάνες στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) αντιπροσωπεύουν σήμερα 
πάνω από το 40% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ. Πρόκειται για τεράστιο χρηματικό 
ποσό και επομένως έχει πολύ μεγάλη σημασία από περιβαλλοντική άποψη το κατά πόσον 
αυτά τα χρήματα δαπανώνται με βιώσιμο τρόπο ή όχι. Για να προστατεύσουμε το περιβάλλον 
μας, στα χρόνια που έρχονται, χρειαζόμαστε μια αλλαγή στάσης όσον αφορά την ΚΓΠ. 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εάν κοιτάξουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ο τρόπος με τον 
οποίο διεξάγεται σήμερα η γεωργία στην Ευρώπη δεν είναι βιώσιμος μακροπρόθεσμα. Αυτό 
έχει σοβαρές συνέπειες για τους φυσικούς πόρους μας, περιλαμβανομένων του εδάφους, των 
υδάτων, της βιοποικιλότητας και του κλίματος. Μερικά παραδείγματα επισημαίνουν το 
πρόβλημα αυτό:

 Οι γεωργικές εκτάσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση ενδιαιτήματος για 
την άγρια πανίδα και διάφορα είδη πτηνών. Το 2011 ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Πτηνών 
των Αγρών που παρακολουθεί τους πληθυσμούς πτηνών των αγρών, έπεσε στο 
χαμηλότερο όσο ποτέ άλλοτε επίπεδο.

 Η γεωργία αποτελεί σημαντική πηγή ρύπανσης στα ευρωπαϊκά ύδατα. Οι 
καλλιέργειες είναι υπεύθυνες για πάνω από 50% του αζώτου στο νερό και αποτελούν 
σημαντική πηγή φωσφορικών αλάτων.

 Η γεωργία ευθύνεται για το 9,6% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ - 75% 
των εκπομπών οξειδίου του αζώτου της ΕΕ και 49% των εκπομπών μεθανίου. 

Αν θέλουμε να αλλάξουμε αυτήν την εξέλιξη και να καταστήσουμε την ευρωπαϊκή γεωργία 
βιώσιμη, πρέπει να αλλάξουμε εκ θεμελίων τη φιλοσοφία της ΚΓΠ. Οι άμεσες ενισχύσεις -
που αποτελούν το 75% του προϋπολογισμού της ΚΓΠ - ανέκαθεν στήριζαν την εντατική 
γεωργία. Και εκτός από τους κανόνες για την πολλαπλή συμμόρφωση, οι άμεσες ενισχύσεις 
δεν παρέχουν κίνητρα για βιώσιμες πρακτικές. 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να αναμορφωθούν οι άμεσες ενισχύσεις της ΚΓΠ, 
ώστε αυτές να δίδονται κατά προτεραιότητα στους αγρότες που καλλιεργούν με αειφόρες 
μεθόδους. Η κατευθυντήρια αρχή της ΚΓΠ πρέπει να είναι η εγγύηση ότι το δημόσιο χρήμα 
στηρίζει τα δημόσια αγαθά. 

Η πρόταση της Επιτροπή και πώς μπορεί να ενισχυθεί

Η Επιτροπή υπέβαλε τον Νοέμβριο 2011 πρόταση για μεταρρύθμιση με σκοπό να προσδώσει  
φιλοπεριβαλλοντικό προσανατολισμό στις άμεσες ενισχύσεις. Η Επιτροπή πρότεινε τρία 
φιλοπεριβαλλοντικά στοιχεία: διαφοροποίηση των καλλιεργειών, μόνιμους βοσκότοπους και 
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περιοχές με οικολογική εστίαση. Ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να ενισχυθούν τα 
στοιχεία με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Αντί για διαφοροποίηση των καλλιεργειών χρειάζεται επιβληθεί η αμειψισπορά. Η 
διαφοροποίηση των καλλιεργειών περιορίζεται απλώς στο να ενθαρρύνει των γεωργούς να 
χρησιμοποιούν μικρά αγροτεμάχια για να καλλιεργούν διαφορετικά φυτά, δεν προσφέρει 
τίποτε στο περιβάλλον. Η αμειψισπορά αντιθέτως προλαμβάνει τις μονοκαλλιέργειες, 
βελτιώνει τη βιοποικιλότητα και μειώνει την ανάγκη για χρήση φυτοφαρμάκων.

2. Ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει την ιδέα της προστασίας των μόνιμων 
χορτολιβαδικών εκτάσεων / βοσκοτόπων προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα βοσκοτόπια 
παραμένουν τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με σήμερα. Αλλά για να εξασφαλισθεί αυτός 
στόχος, το έτος βάσης για το πόσοι μόνιμοι βοσκότοποι θα πρέπει να διατηρηθούν, πρέπει να 
καθοριστεί με αναφορά στο παρελθόν παρά στο μέλλον. Διαφορετικά παρέχεται στους 
γεωργούς το κίνητρο να καλλιεργούν το λιβάδι τους για να αποφεύγουν να τηρούν αυτήν την 
υποχρέωση.

3. Το ότι δεν πρέπει να θιγεί η ιδέα του να μην καλλιεργούνται οι αγροί για να μετατρέπονται 
σε περιοχές οικολογικής εστίασης (EFA) είναι πολύ χρήσιμο στοιχείο της πρότασης της 
Επιτροπής. Ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει πάντως να αυξηθεί το ποσοστό των αγρών 
που πρέπει να μετατραπούν σε EFA από 7% σε 10%, δεδομένου ότι από αναλύσεις προκύπτει 
ότι για να επιτευχθούν σημαντικά αποτελέσματα από την πρακτική αυτή τουλάχιστον 10% 
των αγρών πρέπει να ορισθούν για το σκοπό αυτό1.  

4. Τέλος ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να προστεθεί τέταρτο φιλοπεριβαλλοντικό 
στοιχείο στη δέσμη μέτρων, ήτοι η υποχρέωση για εδαφοκάλυψη. Οι αγρότες θα πρέπει να 
φροντίζουν να μην αφήνουν τη γη τους ακάλυπτη για περισσότερο από πέντε έως οκτώ 
συνεχείς εβδομάδες. Η πρακτική αυτή θα είναι σημαντικό μέσο για να προλαμβάνεται η 
διάβρωση του εδάφους και η ρύπανση του υδάτινου περιβάλλοντος από τα λιπάσματα.

Διαμόρφωση των ποσών

Ένα άλλο κρίσιμο θέμα προς συζήτηση σε σχέση με τον φιλοπεριβαλλοντικό 
προσανατολισμό είναι το θέμα της διαμόρφωσης των ποσών. Τι μέρος των κονδυλίων του 
πρώτου πυλώνα θα πρέπει να διατίθεται για τη διαμόρφωση των ποσών στον δεύτερο 
πυλώνα; Η Επιτροπή προτείνει 10% αλλά δεν είναι σαφές πού στηρίζεται για να ορίσει τον 
αριθμό αυτό. Η διαμόρφωση των ποσών είναι προαιρετική και επομένως δεν υπάρχει βάσιμος 
λόγος για τον οποίο τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να αποφασίζουν μόνα τους σε ποιο βαθμό 
θα ήθελαν να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια από τον πρώτο στον δεύτερο πυλώνα. 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να αρθεί η δυνατότητα για αντίστροφη διαμόρφωση η 
οποία υπάρχει για μερικά κράτη μέλη στην πρόταση της Επιτροπής. Αυτή η δυνατότητα δεν 
υπάρχει σήμερα και η εισαγωγή τέτοιας δυνατότητας θα ήταν όντως πολύ προβληματική από 
περιβαλλοντική σκοπιά. 

                                               
1 Βλ. μεταξύ άλλων: Naturschutzbund Deutschland (NABU), Ιανουάριος 2008: "Die Bedeutung der 
obligatorischen Flächenstilllegung für die biologische Vielfalt". Βερολίνο.
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Προς μια γεωργία πιο βιώσιμη

Η ΕΕ δεσμεύθηκε στη στρατηγική της για το 2020 να εξασφαλίσει ότι η οικονομική αύξηση 
πρέπει να είναι πιο βιώσιμη. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕ έθεσε στόχο την «ανάσχεση της 
απώλειας βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην ΕΕ 
έως το 2020 και την αποκατάστασή τους στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό». Και στον «χάρτη 
πορείας της για την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα» η ΕΕ 
δεσμεύθηκε να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τον γεωργικό τομέα κατά 
42-49% το 2050. 

Εάν θέλουμε οι στόχοι αυτοί να υλοποιηθούν πρέπει η ΕΕ να προβεί σε τολμηρή 
μεταρρύθμιση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι άμεσες ενισχύσεις στην ΚΓΠ. 
Το δημόσιο χρήμα πρέπει να στηρίζει τα δημόσια αγαθά. Δικός μας στόχος είναι να 
διαφυλάξουμε αυτήν την αρχή στην μεταρρύθμιση της ΚΓΠ.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

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 καθώς και η παροχή 
δημόσιων αγαθών, 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, τις 
ελάχιστες δραστηριότητες που πρόκειται 
να ασκούνται σε εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη 
για βοσκή ή καλλιέργεια και τις ελάχιστες 
δραστηριότητες που πρέπει να ασκούνται 
με σκοπό την προστασία της φύσης 
δυνάμει του Natura 2000 ή ισοδύναμων 
προγραμμάτων για την προστασία της 
φύσης, καθώς και των κριτηρίων που 
πρέπει να πληρούν οι γεωργοί, ώστε να 
θεωρείται ότι έχουν τηρήσει την 
υποχρέωση της διατήρησης της γεωργικής 
έκτασης σε καλή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση (ΚΓΠΚ) και 
των κριτηρίων προσδιορισμού της 
επικράτησης αγρωστωδών και λοιπών 
κτηνοτροφικών φυτών όσον αφορά τους 
μόνιμους βοσκότοπους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ισχύον ορισμός της γεωργικής δραστηριότητας είναι ικανοποιητικός καθώς αναγνωρίζει τόσο 
την παραγωγή γεωργικών βασικών προϊόντων από τη γεωργία όσο και βασικών 
περιβαλλοντικών δημοσίων αγαθών που μπορεί να εξασφαλίσει η ΚΓΠΚ. Επειδή η τήρηση των 
απαιτήσεων της ΚΓΠΚ θα εξακολουθήσει να αποτελεί προϋπόθεση για τις περισσότερες άμεσες 
ενισχύσεις του πρώτου πυλώνα, πρέπει επίσης να αποτελεί βασικό μέρος του ορισμού της 
γεωργικής δραστηριότητας. 

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν 
να μεταφέρουν ένα ποσό που τα ίδια 
επιλέγουν από τον πρώτο πυλώνα στον 
δεύτερο. Το επιλεγόμενο ποσό μπορεί να 
αυξάνεται κάθε χρόνο σύμφωνα με το
άρθρο 14 εάν ένα κράτος μέλος το 
επιθυμεί. Αυτή η ευελιξία μεταξύ των δύο 
πυλώνων θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η 
Κοινή Γεωργική Πολιτική συμβάλλει σε 
θετική περιβαλλοντική ανάπτυξη στην 
Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι ελεύθερα να αποφασίζουν τι μέρος από τα κονδύλια του πρώτου 
πυλώνα θέλουν να μεταφέρουν στον δεύτερο πυλώνα. Καθώς η επιλογή για διαφοροποίηση 
είναι προαιρετική δεν υπάρχουν πειστικά επιχειρήματα γιατί τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να 
έχουν την επιλογή - εάν το επιθυμούν - να μεταφέρουν το ποσό των πιστώσεων του πρώτου 
πυλώνα που τα ίδια θεωρούν κατάλληλο στον δεύτερο πυλώνα.

Τροπολογία 3

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 κύριους στόχους της 
νέας ΚΓΠ είναι η ενίσχυση των 
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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 

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, που συνδέεται στενά 
με την βασική ενίσχυση, 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 αμειψισπορά, η 
συντήρηση των μόνιμων βοσκότοπων, η 
εδαφοκάλυψη 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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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].

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

Αιτιολόγηση

Ο οικολογικός συντελεστής δεν θα πρέπει να λαμβάνει τη μορφή προσθήκης επί της βασικής 
ενίσχυσης αλλά θα πρέπει να συνδέεται με τη βασική ενίσχυση για να εξασφαλίζεται η 
αποτελεσματικότητά της και η εξάπλωσή της σε όλη την ΕΕ.

Τροπολογία 4

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 
μέτρου.

(27) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
υποχρεώσεις που προβλέπονται για το 
μέτρο της αμειψισποράς 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 
μέτρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αμειψισπορά είναι μια γεωπονική πρακτική που μπορεί να παράγει πολύ περισσότερο από 
ό,τι η διαφοροποίηση της γεωργίας και έχει μεγαλύτερη σημασία για τη γονιμότητα του εδάφους 
και τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων. 
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Τροπολογία 5

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.

(δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του μόνιμου βοσκότοπου (βλ. άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο η)) συμβάλλει στο να 
αποκλείονται οι χορτολιβαδικές εκτάσεις εντατικής χρήσης που δεν προσφέρουν κανένα όφελος 
για το κλίμα ή τη βιοποικιλότητα και αντ’ αυτού εστιάζει σε μη ποώδη ή ξυλώδη κτηνοτροφικά 
φυτά.  

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν από το 
μέτρο για την  εδαφοκάλυψη εκτελούνται 
με δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο και 
οδηγούν σε ενίσχυση της προστασίας του 
υδάτινου περιβάλλοντος και πρόληψη της 
διάβρωσης των εδαφών, η Επιτροπή 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης με σκοπό τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διάβρωση των εδαφών είναι σημαντική πρόκληση για την ευρωπαϊκή γεωργία. Σύμφωνα με 
το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1,3 εκατ. τετραγωνικά χιλιόμετρα του 
εδάφους ακτών μετά τη θραύση του κύματος στις 27 χώρες της ΕΕ πλήττεται από υδατογενή 
διάβρωση. Επιπλέον 20% της επιφάνειας αυτής χάνει κάθε χρόνο περισσότερους από 10 τόνους 
ανά εκτάριο. Είναι απαραίτητο συνεπώς να εισαχθεί ένα μέτρο που ασχολείται άμεσα με τη 
διάβρωση του εδάφους και τη μεταφορά θρεπτικών ουσιών απευθείας στα υπόγεια ύδατα.

Τροπολογία 7

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

(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 περιοχών οικολογικής εστίασης οι 
οποίες μπορούν να ληφθούν υπόψη για την 
τήρηση της υποχρέωσης των κρατών 
μελών να εξασφαλίσουν ότι τουλάχιστον 
10% των επιλέξιμων εκταρίων, με 
εξαίρεση τις περιοχές υπό καθεστώς 
μόνιμου βοσκότοπου, είναι περιοχές 
οικολογικής εστίασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιοχές οικολογικής εστίασης αποτελούν ουσιαστικό πλέγμα ασφάλειας που θα βοηθήσει 
στην προστασία των φυσικών πόρων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Σύμφωνα με διάφορες 
αναλύσεις (βλ. αιτιολόγηση του παρόντος εγγράφου) μόνον 10% των περιοχών αυτών θα 
βοηθήσουν στο να επιτευχθούν πραγματικά περιβαλλοντικά οφέλη: να είναι ελεύθερος ο δρόμος 
για την επικονίαση εκτός από τα πραγματικά οφέλη για το κλίμα, το έδαφος και τα ύδατα.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Για την προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης της γεωργίας σε περιοχές με 
ειδικούς φυσικούς περιορισμούς, τα κράτη 
μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν μέρος των καθαρών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης σε σχέση με την έκταση 
επιπλέον της βασικής ενίσχυσης, σε όλους 
τους ενεργούς γεωργούς σε τέτοιες 
περιοχές. Η ενίσχυση αυτή δεν πρέπει να 
αντικαθιστά τη στήριξη που χορηγείται 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης και δεν πρέπει να χορηγείται σε 
γεωργούς σε περιοχές οι οποίες έχουν 
οριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό 
1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής 
Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) αλλά δεν έχουν οριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 46, παράγραφος 1, 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) [RDR].

(30) Για την προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης της γεωργίας σε περιοχές με 
ειδικούς φυσικούς περιορισμούς, τα κράτη 
μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν μέρος των καθαρών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης σε σχέση με την έκταση 
επιπλέον της βασικής ενίσχυσης, σε όλους 
τους ενεργούς γεωργούς σε τέτοιες 
περιοχές. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιλέγουν, βάσει αντικειμενικών 
περιβαλλοντικών κριτηρίων, όπως η 
υψηλή φυσική αξία, να περιορίζουν αυτές 
τις ενισχύσεις σε γεωργούς όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) [RDR].  Η ενίσχυση αυτή δεν 
πρέπει να αντικαθιστά τη στήριξη που 
χορηγείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
αγροτικής ανάπτυξης και δεν πρέπει να 
χορηγείται σε γεωργούς σε περιοχές οι 
οποίες έχουν οριστεί σύμφωνα με τον 
κανονισμό 1698/2005 του Συμβουλίου, της 
20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) αλλά δεν έχουν 
οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 46 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] [RDR].

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι αγρότες από περιοχές με φυσικούς περιορισμούς οι οποίοι συμβάλλουν ενεργά στην 
διαφύλαξη του φυσικού τοπίου και την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, του 
εδάφους, του κλίματος και των υδάτων να πρέπει να υποστηρίζονται μέσω αυτού του μέτρου. 
Τα συστήματα γεωργίας σε συνδυασμό με τις λιγότερο ευνοημένες περιοχές, όπως η γεωργία 
υψηλής φυσικής αξίας μπορούν να παραγάγουν υψηλής ποιότητας προϊόντα διατροφής και να 
συμβάλουν σημαντικά σε περιβαλλοντικά δημόσια αγαθά περιλαμβανομένων της αποθήκευσης 
άνθρακα, του καθαρού νερού, της ποιότητας του τοπίου και της βιοποικιλότητας. 

Τροπολογία 9

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 

(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.
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παραπάνω από το 10% του εν λόγω 
ανώτατου ορίου. Η συνδεδεμένη στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στον βαθμό 
που απαιτείται για τη δημιουργία 
κινήτρου για τη διατήρηση των 
τρεχόντων επιπέδων παραγωγής στις 
περιοχές αυτές. Η στήριξη αυτή πρέπει 
επίσης να διατίθεται σε γεωργούς που θα 
κατέχουν, στις 31 Δεκεμβρίου 2013, 
ειδικά δικαιώματα ενίσχυσης που 
χορηγούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 73/2009 και οι οποίοι δεν 
έχουν στη διάθεσή τους επιλέξιμα 
εκτάρια για την ενεργοποίηση των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης. Όσον αφορά την 
έγκριση προαιρετικής συνδεμένης 
στήριξης που υπερβαίνει το 10% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται ανά κράτος μέλος, η Επιτροπή 
πρέπει επιπλέον να εξουσιοδοτείται για 
την έκδοση εκτελεστικών πράξεων χωρίς 
να εφαρμόζει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνδεδεμένη στήριξη τονώνει την εντατική καλλιέργεια που είναι εξαιρετικά προβληματική 
από περιβαλλοντική σκοπιά. Η ΚΓΠ με τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις δεν προβλέπει πλέον 
τέτοιου είδους στήριξη λόγω της παραδοχής των πολλών προβλημάτων που έχουν σχέση με τη 
συνδεδεμένη στήριξη. Θα ήταν οπισθοδρόμηση να εισαχθεί εκ νέου η συνδεδεμένη στήριξη σε 
μεγάλη κλίμακα στην επικείμενη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ.

Τροπολογία 10

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 
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ειδικές γεωργικές δραστηριότητες που 
είναι επωφελείς για το περιβάλλον. Σ’ 
αυτό περιλαμβάνεται η προώθηση 
γεωργικών συστημάτων όπως τα 
συστήματα και οι πρακτικές γεωργίας 
υψηλής φυσικής αξίας που επιδιώκουν 
περιβαλλοντικές επιδόσεις.  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

Αιτιολόγηση
Η τρέχουσα πρόταση αίρει παντελώς τη δυνατότητα αποσυνδεδεμένης στήριξης για την 
φιλοπεριβαλλοντική γεωργία, πράγμα που συνιστά οπισθοδρόμηση. Η δυνατότητα αυτή πρέπει 
να εισαχθεί εκ νέου για να μπορούν τα κράτη μέλη να προωθούν περαιτέρω ειδικές γεωργικές 
δραστηριότητες που είναι επωφελείς για το περιβάλλον δυνάμει του πρώτου πυλώνα. Τούτο 
περιλαμβάνει την προώθηση γεωργικών συστημάτων όπως η γεωργία υψηλής φυσικής αξίας. 

Τροπολογία 11

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 

(38) Πρέπει να δημιουργηθεί ένα απλό και 
ειδικό καθεστώς για τους 
μικροκαλλιεργητές προκειμένου να 
μειωθούν τα διοικητικά κόστη που 
συνδέονται με τη διαχείριση και τον 
έλεγχο της άμεσης στήριξης. Για τον λόγο 
αυτό, πρέπει να θεσπιστεί μια κατ’ 
αποκοπή ενίσχυση η οποία θα αντικαθιστά 
όλες τις άμεσες ενισχύσεις. Θα πρέπει να 
προβλεφθούν κανόνες με σκοπό την 
απλούστευση των διατυπώσεων, 
μετριάζοντας, μεταξύ άλλων, τις 
υποχρεώσεις των μικροκαλλιεργητών όπως 
εκείνες που σχετίζονται με την αίτηση 
στήριξης και τους ελέγχους όπως ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] 
χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη του 
συνόλου των μεταρρυθμιστικών στόχων, 
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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. 

υπό την έννοια ότι η νομοθεσία της 
Ένωσης στην οποία παραπέμπει το 
παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] [ΟΡΚ] εφαρμόζεται στους 
μικροκαλλιεργητές. Μολονότι είναι 
δυνατόν να μειωθούν οι υποχρεώσεις των 
μικροκαλλιεργητών όσον αφορά 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον όπως 
ορίζεται στον Τίτλο III, Κεφάλαιο 2 του 
παρόντος κανονισμού, οι κανόνες για την 
πολλαπλή συμμόρφωση θα πρέπει να 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται στους 
μικροκαλλιεργητές. Στόχος του 
καθεστώτος αυτού θα πρέπει να είναι η 
στήριξη της υφιστάμενης γεωργικής 
διάρθρωσης των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων στην Ένωση χωρίς να 
εναντιώνεται στην ανάπτυξη προς πλέον 
ανταγωνιστικές δομές. Για τον λόγο αυτό, 
η πρόσβαση στο καθεστώς θα πρέπει να 
περιορίζεται στις υφιστάμενες 
εκμεταλλεύσεις. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ μπορεί να δικαιολογείται η μείωση των οικολογικών απαιτήσεων για τους 
μικροκαλλιεργητές προκειμένου να προωθούν τη γεωργία μικρής κλίμακας, είναι σκόπιμο 
ωστόσο οι αγρότες να ενεργούν σύμφωνα με τους κανόνες της πολλαπλής συμμόρφωσης καθώς 
οι κανόνες αυτοί εγγυώνται ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο  4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ως «γεωργική δραστηριότητα» νοείται: γ) ως «γεωργική δραστηριότητα» νοείται:
– η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια 
γεωργικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων της συγκομιδής, 

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

της άμελξης, της αναπαραγωγής και 
εκτροφής ζώων για γεωργική 
εκμετάλλευση,

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

– η διατήρηση της γης σε καλή γεωργική 
και περιβαλλοντική κατάσταση (ΚΓΠΚ) 
όπως ορίζεται στο άρθρο 94 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ],

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

– η άσκηση της ελάχιστης δραστηριότητας 
που θεσπίζεται από κράτος μέλος για 
γεωργικές περιοχές εκ φύσεως κατάλληλες 
για βοσκή ή καλλιέργεια ή η άσκηση 
δραστηριοτήτων που ασκούνται με σκοπό 
την προστασία της φύσης δυνάμει του 
Natura 2000 ή ισοδύναμων 
προγραμμάτων για την προστασία της 
φύσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ισχύον ορισμός της γεωργικής δραστηριότητας είναι ικανοποιητικός καθώς αναγνωρίζει τόσο 
την παραγωγή γεωργικών βασικών προϊόντων από τη γεωργία όσο και βασικών 
περιβαλλοντικών δημοσίων αγαθών που μπορεί να εξασφαλίσει η ΚΓΠΚ. Επειδή η τήρηση των 
απαιτήσεων της ΚΓΠΚ θα εξακολουθήσει να αποτελεί προϋπόθεση για τις περισσότερες άμεσες 
ενισχύσεις του πρώτου πυλώνα, πρέπει επίσης να αποτελεί βασικό μέρος του ορισμού της 
γεωργικής δραστηριότητας. 

Τροπολογία 13

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·

(δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en
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Τροπολογία 14

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·

(δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Τροπολογία 15

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 που δεν έχει καλλιεργηθεί ή 
σπαρθεί επί επτά έτη ή μακρύτερο 
διάστημα και που περιλαμβάνει επίσης 
είδη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για βοσκή εκτός από αγρωστώδη ή άλλα
κτηνοτροφικά φυτά·  

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο νέος ορισμός συμβάλλει επίσης στο να αποκλείονται από τον ορισμό οι χορτολιβαδικές 
εκτάσεις πολύ εντατικής χρήσης που δεν προσφέρουν κανένα όφελος για το κλίμα ή τη 
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βιοποικιλότητα και αντ’ αυτού εστιάζει σε μη ποώδη ή ξυλώδη κτηνοτροφικά φυτά.  Με τον 
τρόπο αυτό παρέχονται κτηνοτροφικά φυτά (οι θάμνοι και οι καρποί και τα φύλλα των δέντρων 
τρώγονται από όλα τα εκτρεφόμενα είδη περιλαμβανομένων των βοοειδών) σε πολλά 
συστήματα εκτατικής κτηνοτροφίας, ειδικά σε πιο περιφερειακές περιοχές στις οποίες η 
νομαδική κτηνοτροφία είναι η μόνη διαθέσιμη χρήση των φυσικών πόρων.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – 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 οι οποίοι, 
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 γεωργικής 
δραστηριότητας, υψηλό ποσοστό φυσικής 
ή ημιφυσικής βλάστησης ή υψηλή 
ποικιλότητα κάλυψης της γης.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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



PE483.719v01-00 20/40 PA\893865EL.doc

EL

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

β) τον καθορισμό του πλαισίου που θα 
ορίζει τις ελάχιστες δραστηριότητες που 
πρόκειται να ασκούνται σε περιοχές εκ 
φύσεως κατάλληλες για βοσκή ή 
καλλιέργεια και τις ελάχιστες 
δραστηριότητες που πρέπει να ασκούνται 
με σκοπό την προστασία της φύσης 
δυνάμει του Natura 2000 ή ισοδύναμων 
προγραμμάτων για την προστασία της 
φύσης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 
1 στοιχείο γ) εδάφιο 3·

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

γ) τη θέσπιση των κριτηρίων που πρέπει να 
πληρούν οι γεωργοί, ώστε να θεωρείται ότι 
έχουν τηρήσει την υποχρέωση της 
διατήρησης της γεωργικής έκτασης σε
καλή γεωργική και περιβαλλοντική
κατάσταση (ΚΓΠΚ) όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο γ) εδάφιο 2.

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

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

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων που δεν 
ασκούν στις γεωργικές εκτάσεις τους την 
ελάχιστη δραστηριότητα σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σημερινός ορισμός του ενεργού αγρότη υπάρχει κίνδυνος να αποκλείει αγρότες οι οποίοι 
συνδυάζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα με άλλες δραστηριότητες που έχουν τη βάση τους 
στο αγρόκτημα και συμβάλλουν στην οικολογική και κοινωνικοοικονομική βιωσιμότητα της 
γεωργικής εκμετάλλευσης και στην ευρύτερη αγροτική οικονομία, θα απέκλειε επιπλέον και τους 
ερασιτέχνες αγρότες. Προκειμένου να δοθεί στήριξη στους αγρότες που συμβάλλουν με θετικό 
τρόπο στο περιβάλλον και κίνητρο στους ερασιτέχνες αγρότες για να καλλιεργούν με βιώσιμο 
τρόπο, αυτοί οι αγρότες πρέπει να συμπεριληφθούν στον ορισμό.

Τροπολογία 19

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] ορισμένο ποσοστό 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. en
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Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν τι μέρος από τα 
κονδύλια του πρώτου πυλώνα θέλουν να μεταφέρουν στον δεύτερο πυλώνα. Καθώς η επιλογή 
για διαφοροποίηση είναι προαιρετική δεν υπάρχουν πειστικά επιχειρήματα γιατί τα κράτη μέλη 
δεν θα πρέπει να έχουν την επιλογή - εάν το επιθυμούν - να μεταφέρουν το ποσό των 
πιστώσεων του πρώτου πυλώνα που τα ίδια θεωρούν κατάλληλο στον δεύτερο πυλώνα.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Μετά το 2014 τα κράτη μέλη μπορούν 
να αποφασίζουν, πριν από την 1η 
Αυγούστου εκάστου έτους, να αυξάνουν 
το ποσοστό των ετήσιων εθνικών 
ανώτατων ορίων τους που διαθέτουν για 
μέτρα στο πλαίσιο της αγροτικής 
ανάπτυξης που χρηματοδοτείται στο 
πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ για το επόμενο έτος. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Μπορεί να είναι δύσκολο για τα κράτη μέλη στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση να 
αποφασίζουν έγκαιρα επτά χρόνια πριν τι ποσό των πιστώσεων θα ήθελαν να μεταφέρουν από 
τον πυλώνα 1 στον πυλώνα 2, καθώς θα πρέπει να συγχρηματοδοτούν ίδια σημαντικά ποσό των 
πιστώσεων αυτών. Επομένως είναι σκόπιμο να αφήσουμε τα κράτη μέλη το περιθώριο να 
προσαρμόζουν το ποσό που επιθυμούν να μεταφέρουν σε ετήσια βάση.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν την 1η Αυγούστου 2013, η 
Βουλγαρία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η 
Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η 
Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η 

διαγράφεται
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Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο μπορούν να αποφασίσουν να 
διαθέσουν ως άμεσες ενισχύσεις δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού έως το 5% του 
ποσού που χορηγήθηκε για τη στήριξη 
των μέτρων στο πλαίσιο του 
προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης 
που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 2015-2020, 
όπως ορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. [...] [RDR]. Κατά συνέπεια, το 
αντίστοιχο ποσό δεν θα διατίθεται πλέον 
για τη στήριξη των μέτρων στο πλαίσιο 
του προγραμματισμού αγροτικής 
ανάπτυξης.
Η απόφαση που προβλέπεται στο πρώτο 
εδάφιο κοινοποιείται στην Επιτροπή 
μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται 
στο εν λόγω εδάφιο.
Το ποσοστό που κοινοποιείται σύμφωνα 
με το δεύτερο είναι το ίδιο για τα έτη που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο 
εδάφιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αντίστροφη διαφοροποίηση δεν θα πρέπει να επιτρέπεται καθώς αυτό θα αποτελούσε 
οπισθοδρόμηση σε σύγκριση με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα κονδύλια του πυλώνα 2 δεν θα 
πρέπει επομένως να χρησιμοποιούνται για να αντισταθμίζεται η άδικη ανακατανομή στον 
πυλώνα 1.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν, πριν την 1η Αυγούστου 
2013, να εφαρμόσουν το καθεστώς 
βασικής ενίσχυσης σε περιφερειακό 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν, πριν την 1η Αυγούστου 
2013, να εφαρμόσουν το καθεστώς 
βασικής ενίσχυσης σε περιφερειακό 



PE483.719v01-00 24/40 PA\893865EL.doc

EL

επίπεδο Σε αυτήν την περίπτωση, τα κράτη 
μέλη προσδιορίζουν τις περιφέρειες με 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, 
όπως τα γεωπονικά και οικονομικά 
χαρακτηριστικά τους και το περιφερειακό 
γεωργικό δυναμικό ή τη θεσμική ή 
διοικητική δομή τους.

επίπεδο Σε αυτήν την περίπτωση, τα κράτη 
μέλη προσδιορίζουν τις περιφέρειες με 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, 
όπως τα γεωπονικά, περιβαλλοντικά και 
οικονομικά χαρακτηριστικά τους και το 
περιφερειακό γεωργικό δυναμικό ή τη 
θεσμική ή διοικητική δομή τους. Αν 
προβλέπονται σημαντικές διαφορές στα 
βασικά επίπεδα ενισχύσεων μεταξύ των 
περιφερειών, τα κράτη μέλη αξιολογούν 
τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις των εν λόγω ενισχύσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιοχών κατά 
την εφαρμογή της βασικής ενίσχυσης σε περιφερειακό επίπεδο. Προκειμένου να αποφεύγονται 
τα στρεβλωτικά αποτελέσματα για την κοινωνικοοικονομική δομή ή το περιβάλλον των 
σχετικών περιοχών, τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται να αξιολογούν τις περιβαλλοντικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις σε περίπτωση που προβλέπονται σημαντικές διαφορές στα επίπεδα 
των ενισχύσεων μεταξύ των διαφόρων περιφερειών.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

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

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

β) διατηρούν τους υφιστάμενους μόνιμους 
βοσκοτόπους στην εκμετάλλευσή τους· 

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

γ) διαθέτουν περιοχή οικολογικής εστίασης 
στη γεωργική τους έκταση, και

γα) δεν αφήνουν τη γη τους ακάλυπτη για 
περισσότερο από πέντε συνεχείς 
εβδομάδες·  

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πρακτικές φιλοπεριβαλλοντικού προσανατολισμού θα πρέπει να εφαρμόζονται ως "κριτήρια 
επιλεξιμότητας", που σημαίνει ότι εάν ένας γεωργός επιθυμεί να λάβει ενισχύσεις στο πλαίσιο 
του πρώτου πυλώνα, θα πρέπει να σέβεται τις τρεις πρακτικές που περιλαμβάνονται στο πακέτο. 
Η αμειψισπορά είναι μια γεωπονική πρακτική που μπορεί να παράγει πολύ περισσότερο από 
ό,τι η διαφοροποίηση της γεωργίας και έχει μεγαλύτερη σημασία για τη γονιμότητα του εδάφους 
και τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων. Η εδαφοκάλυψη είναι σημαντικό γεωπονικό μέτρο 
που πρέπει να περιληφθεί στον φιλοπεριβαλλοντική προσανατολισμό. Το πώς θα εφαρμόσουν 
τα κράτη μέλη την εδαφοκάλυψη (π.χ. με ενδιάμεσες καλλιέργειες ή με τα εναπομένοντα από τον 
θερισμό στάχια κατά τη διάρκεια του χειμώνα, κ.λπ) θα πρέπει να επαφίεται στα ίδια τα κράτη 
μέλη.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι γεωργοί χάνουν όλο το ποσό της 
ενίσχυσης που διέπεται από τον παρόντα 
κανονισμό εάν δεν συμμορφώνονται προς 
τις απαιτήσεις που παρατίθενται στο 
παρόν κεφάλαιο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να δοθεί ισχυρό κίνητρο στους γεωργούς να ενεργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
φιλοπεριβαλλοντικού προσανατολισμού, είναι απαραίτητο να συνδέονται οι άμεσες ενισχύσεις 
ρητά με τις απαιτήσεις αυτές.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προστεθεί τέταρτο στοιχείο φιλοπεριβαλλοντικού προσανατολισμού στα τρία που 
προτείνει η Επιτροπή, η εδαφοκάλυψη.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαφοροποίηση καλλιεργειών Αμειψισπορά
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Or. en

Τροπολογία 27

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 ολοκλήρου με μόνιμες
καλλιέργειες ή καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές εκ 
περιτροπής καλλιέργειες ή θα παραμένει 
ακαλλιέργητη επί τρία συναπτά έτη. Στης
καλλιέργειες της αμειψισποράς 
περιλαμβάνεται μια καλλιέργεια οσπρίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αμειψισπορά είναι μια γεωπονική πρακτική που μπορεί να παραγάγει πολύ περισσότερο από 
ό,τι η διαφοροποίηση της γεωργίας και έχει μεγαλύτερη σημασία για τη γονιμότητα του εδάφους 
και τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων. Η συμπερίληψη των οσπρίων στην αμειψισπορά θα 
συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από εισαγωγές πρωτεϊνών για ζωοτροφές και θα 
έχει σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μόνιμοι βοσκότοποι (δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)
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Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Article 31 – Paragraph 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 2011, οι οποίες 
εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων».

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

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ημερομηνία αναφοράς που έχει ορισθεί στο μέλλον μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση και 
αντί να προστατεύσει τους βοσκοτόπους μπορεί να οδηγήσει σε μαζική όργωμα πριν ο νέος 
κανονισμός καταστεί νομικά δεσμευτικός. Για να αποφευχθεί αυτό το δυσμενές αποτέλεσμα, ως 
έτος αναφοράς πρέπει να ορισθεί το 2011.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιτρέπεται στους γεωργούς η 2. Επιτρέπεται στα κράτη μέλη η 
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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.

μετατροπή του 5% κατ’ ανώτατο όριο των 
εκτάσεών τους αναφοράς εντός μονίμων 
βοσκοτόπων σε περιφερειακό επίπεδο. Το 
όριο αυτό δεν ισχύει σε περιπτώσεις 
ανωτέρας βίας ή σε εξαιρετικές 
περιστάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον καθορισμό της απαίτησης μόνιμων βοσκοτόπων σε περιφερειακό επίπεδο και όχι σε 
επίπεδο αγροκτήματος τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τη δυνατότητα μετατροπής 5% 
για να βοηθήσουν τους γεωργούς που μπορεί να έχουν πρόβλημα με την εκπλήρωση της 
απαίτησης για μόνιμους βοσκότοπους.

Τροπολογία 31

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.

(δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en
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Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31α
Εδαφοκάλυψη

1. Οι γεωργοί εξασφαλίζουν ότι η 
επιλέξιμη έκτασή τους δεν θα μείνει 
χωρίς φυτική κάλυψη για περισσότερες 
από πέντε συναπτές εβδομάδες, και, υπό 
ειδικές συνθήκες ξηρασίας ή όταν πρέπει 
να καθαρισθούν τα ζιζάνια, όχι 
περισσότερο από οκτώ συναπτές 
εβδομάδες. Μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα μπορεί να γίνει δεκτό ως 
εξαίρεση για τον έλεγχο των ζιζανίων σε 
ένα μόνον έτος όταν το όριο των πέντε 
εβδομάδων τηρείται υπολογιζόμενο σε 
περίοδο πέντε ετών. Είναι επίσης 
αποδεκτές οι ακάλυπτες ζώνες εφόσον 
αποτελούν φυσικό στοιχείο διαχείρισης. 
Η φυτική εδαφοκάλυψη μπορεί να 
περιλαμβάνει: φυσική βλάστηση, 
ενδιάμεσες καλλιέργειες, εναπομένοντα 
από τον θερισμό στάχια, χορτονομή ή 
άλλου είδους φυτική κάλυψη κάτω από 
τις μόνιμες καλλιέργειες. 
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με τον καθορισμό 
των κανόνων όσον αφορά τις 
υποχρεώσεις δυνάμει του μέτρου για την 
εδαφοκάλυψη όπως εμφαίνεται στην 
παράγραφο 1. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάβρωση των εδαφών είναι σημαντική πρόκληση για την ευρωπαϊκή γεωργία. Σύμφωνα με 
το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1,3 εκατ. τετραγωνικά χιλιόμετρα του
εδάφους ακτών μετά τη θραύση του κύματος στις 27 χώρες της ΕΕ πλήττεται από υδατογενή 
διάβρωση. Επιπλέον 20% της επιφάνειας αυτής χάνει κάθε χρόνο περισσότερους από 10 τόνους 
ανά εκτάριο. Είναι απαραίτητο συνεπώς να εισαχθεί ένα μέτρο που ασχολείται άμεσα με τη 
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διάβρωση του εδάφους και τη μεταφορά θρεπτικών ουσιών απευθείας στα υπόγεια ύδατα.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, σε 
περιφερειακό επίπεδο, τουλάχιστον το
10% 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 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, να 
θερίζονται στην κατάλληλη εποχή που 
είναι συμβατή με τις ανάγκες διατήρησης 
της βιοποικιλότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιοχές οικολογικής εστίασης αποτελούν ουσιαστικό πλέγμα ασφάλειας που θα βοηθήσει 
στην προστασία των φυσικών πόρων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Σύμφωνα με διάφορες 
αναλύσεις (βλ. αιτιολόγηση του παρόντος εγγράφου) μόνον 10% των περιοχών αυτών θα 
βοηθήσουν στο να επιτευχθούν πραγματικά περιβαλλοντικά οφέλη: να είναι ελεύθερος ο δρόμος 
για την επικονίαση εκτός από τα πραγματικά οφέλη για το κλίμα, το έδαφος και τα ύδατα. 
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Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αγρότες από περιοχές με φυσικούς περιορισμούς οι οποίοι συμβάλλουν ενεργά στην 
διαφύλαξη του φυσικού τοπίου και την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, του 
εδάφους, του κλίματος και των υδάτων να πρέπει να υποστηρίζονται μέσω αυτού του μέτρου. 
Τα συστήματα γεωργίας σε συνδυασμό με τις λιγότερο ευνοημένες περιοχές, όπως η γεωργία 
υψηλής φυσικής αξίας μπορούν να παραγάγουν υψηλής ποιότητας προϊόντα διατροφής και να 
συμβάλουν σημαντικά σε περιβαλλοντικά δημόσια αγαθά περιλαμβανομένων της αποθήκευσης 
άνθρακα, του καθαρού νερού, της ποιότητας του τοπίου και της βιοποικιλότητας. 

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2  

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε αυτήν την περίπτωση, τα κράτη μέλη 
ορίζουν τις περιφέρειες σύμφωνα με 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια 
όπως τα στοιχεία φυσικού περιορισμού 
τους και τις γεωπονικές συνθήκες.

Σε αυτήν την περίπτωση, τα κράτη μέλη 
ορίζουν τις περιφέρειες σύμφωνα με 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια 
όπως τα περιβαλλοντικά στοιχεία φυσικού 
περιορισμού τους και τις γεωπονικές 
συνθήκες.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αγρότες από περιοχές με φυσικούς περιορισμούς οι οποίοι συμβάλλουν ενεργά στην 
διαφύλαξη του φυσικού τοπίου και την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, του 
εδάφους, του κλίματος και των υδάτων να πρέπει να υποστηρίζονται μέσω αυτού του μέτρου. 
Τα συστήματα γεωργίας σε συνδυασμό με τις λιγότερο ευνοημένες περιοχές, όπως η γεωργία 
υψηλής φυσικής αξίας μπορούν να παραγάγουν υψηλής ποιότητας προϊόντα διατροφής και να 
συμβάλουν σημαντικά σε περιβαλλοντικά δημόσια αγαθά περιλαμβανομένων της αποθήκευσης 
άνθρακα, του καθαρού νερού, της ποιότητας του τοπίου και της βιοποικιλότητας. 

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος IV – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΤΙΤΛΟΣ IV ΤΙΤΛΟΣ IV

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗ

Or. en

Τροπολογία 37

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: πρωτεϊνούχες 
καλλιέργειες, όσπρια, λινάρι, κάνναβη, 
ρύζι, καρποί με κέλυφος, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, λυκίσκος, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνδεδεμένη στήριξη πρέπει να χορηγείται μόνον όπου η διαχείριση διαφόρων τοπίων 
απαιτεί τη διατήρηση ορισμένης γεωργικής δραστηριότητας ή όπου η δραστηριότητα συμβάλλει 
ενεργά στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας, του εδάφους ή της προστασίας των υδάτων.   Η 
συνδεδεμένη στήριξη προς καλλιέργειες όπως τα σιτηρά και οι ελαιούχοι σπόροι, δεν είναι 
οικονομικώς αποδοτικά μέτρα για να εφαρμόζονται σε όλους τους στόχους της ΚΓΠ αλλά 
μπορεί να αποβεί αντιπαραγωγική με το να παρέχει κίνητρα για εντατική παραγωγή που οδηγεί 
σε μονοκαλλιέργεια. 

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διενεργούν αξιολόγηση 
του περιβαλλοντικού και κοινωνικού 
αντικτύπου πριν χορηγήσουν 
συνδεδεμένη στήριξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνδεδεμένη στήριξη τονώνει την εντατική καλλιέργεια που είναι εξαιρετικά προβληματική 
από περιβαλλοντική σκοπιά. Είναι επομένως απαραίτητο να διενεργείται περιβαλλοντική 
αξιολόγηση προτού χορηγηθεί συνδεδεμένη στήριξη προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το 
περιβάλλον δεν θα υποστεί βλάβη από το μέτρο αυτό. 

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 2. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
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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.

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 και περιβαλλοντικούς λόγους.

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να χρησιμοποιούν έως το 
10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου 
που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ, υπό την 
προϋπόθεση ότι: 

διαγράφεται

a) εφαρμόζουν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2013, το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης όπως θεσπίζεται στον τίτλο V 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ή τα 
χρηματοδοτούμενα μέτρα βάσει του 
άρθρου 111 του εν λόγω κανονισμού, ή 
τους αφορά η παρέκκλιση που 
προβλέπεται στο άρθρο 69 παράγραφος 5, 
ή, στην περίπτωση της Μάλτας, στο 
άρθρο 69 παράγραφος 1 του κανονισμού 
αυτού ή/και και/ή
β) χορήγησαν, στη διάρκεια τουλάχιστον 
ενός έτους κατά την περίοδο 2010-2013, 
πάνω από το 5% 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 
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνδεδεμένη στήριξη τονώνει την εντατική καλλιέργεια που είναι εξαιρετικά προβληματική 
από περιβαλλοντική σκοπιά. Η ΚΓΠ με τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις δεν προβλέπει πλέον 
τέτοιου είδους στήριξη λόγω της παραδοχής των πολλών προβλημάτων που έχουν σχέση με τη 
συνδεδεμένη στήριξη. Θα ήταν οπισθοδρόμηση να εισαχθεί εκ νέου η συνδεδεμένη στήριξη σε 
μεγάλη κλίμακα στην επικείμενη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ.

Τροπολογία 41

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 παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) 
του άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή 
για τη χρηματοδότηση των μέτρων του 

διαγράφεται
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνδεδεμένη στήριξη τονώνει την εντατική καλλιέργεια που είναι εξαιρετικά προβληματική 
από περιβαλλοντική σκοπιά. Η ΚΓΠ με τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις δεν προβλέπει πλέον 
τέτοιου είδους στήριξη λόγω της παραδοχής των πολλών προβλημάτων που έχουν σχέση με τη 
συνδεδεμένη στήριξη. Θα ήταν οπισθοδρόμηση να εισαχθεί εκ νέου η συνδεδεμένη στήριξη σε 
μεγάλη κλίμακα στην επικείμενη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος IV – Κεφάλαιο  2α (νέο) (μετά το άρθρο  46)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2α
Ειδική στήριξη

Or. en

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 46α



PE483.719v01-00 38/40 PA\893865EL.doc

EL

Γενικοί κανόνες για ειδική στήριξη
1. Σύμφωνα με τους όρους που 
θεσπίζονται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη επιτρέπεται να χορηγούν 
ειδική στήριξη σε γεωργούς για: 
(i) ειδικούς τύπους γεωργίας που είναι 
σημαντικοί για την προστασία ή την 
αναβάθμιση του περιβάλλοντος, 
περιλαμβανομένων των γεωργικών 
συστημάτων υψηλής φυσικής αξίας·
(ii) εφαρμογή ενισχυμένων προτύπων 
καλής διαβίωσης των ζώων·
(iii) ειδικές γεωργικές δραστηριότητες 
που συνεπάγονται πρόσθετα 
γεωργοπεριβαλλοντικά οφέλη·
(iv) καλλιέργεια κατάλληλων από 
περιβαλλοντική και περιφερειακή άποψη 
οσπρίων για ζωοτροφές σε τοπικό 
επίπεδο με σκοπό την τόνωση της 
ανάπτυξης αποτελεσματικών κύκλων 
θρεπτικών ουσιών στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις.
2. Η ειδική στήριξη λαμβάνει τη μορφή 
ετήσιας ενίσχυσης και χορηγείται για 
καθορισμένες πρακτικές σε καθορισμένη 
περιοχή ή καθορισμένα πρότυπα καλής 
διαβίωσης των ζώων για καθορισμένο 
αριθμό ζώων.
3. Οιαδήποτε συνδεδεμένη στήριξη 
χορηγούμενη δυνάμει του παρόντος 
άρθρου συνάδει με άλλα μέτρα και 
πολιτικές της Ένωσης.
4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 55 της Συνθήκης 
όσον αφορά:
α) τους όρους για τη χορήγηση της 
ειδικής στήριξης που εμφαίνεται στο 
παρόν άρθρο, και
β) κανόνες για τη συνοχή με άλλα μέτρα 
της Ένωσης και για τη σώρευση της 
ειδικής αυτής στήριξης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα πρόταση αίρει παντελώς τη δυνατότητα αποσυνδεδεμένης στήριξης για την 
φιλοπεριβαλλοντική γεωργία, πράγμα που συνιστά οπισθοδρόμηση. Η δυνατότητα αυτή πρέπει 
να εισαχθεί εκ νέου για να μπορούν τα κράτη μέλη να προωθούν περαιτέρω ειδικές γεωργικές 
δραστηριότητες που είναι επωφελείς για το περιβάλλον δυνάμει του πρώτου πυλώνα. Στην 
προσπάθεια αυτή περιλαμβάνεται η προώθηση γεωργικών συστημάτων όπως τα συστήματα και 
οι πρακτικές γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας που επιδιώκουν περιβαλλοντικές επιδόσεις και 
αυξάνουν την οικονομική ανθεκτικότητα γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 46β
Δημοσιονομικές διατάξεις

1. Για τη χρηματοδότηση της ειδικής 
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.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν, έως την 1η 
Αυγούστου 2016, να επανεξετάσουν την 
απόφασή τους σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 και να αποφασίσουν, με 
ισχύ από το 2017:
α) να αυξήσουν, κατά περίπτωση και 
εντός των ορίων που θεσπίζονται στην 
παράγραφο 1, το ορισθέν ποσοστό που 
χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση 
της ειδικής στήριξης·
β) να τροποποιήσουν, κατά περίπτωση, 
τους όρους χορήγησης της ειδικής 
στήριξης·
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γ) να παύσουν τη χορήγηση της στήριξης 
δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέχρι 5% του κονδυλίου για τις άμεσες ενισχύσεις αποτελεί χωριστό ποσό για δραστηριότητες 
σχετικά με το περιβάλλον που προωθούν περαιτέρω την αειφορία σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης.


