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Τροπολογία 34
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
για την αποφυγή του αθέμιτου 
ανταγωνισμού ή των διακρίσεων μεταξύ 
των γεωργών, πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή, 
σχετικά με: τον καθορισμό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου για το καθεστώς βασικής 
στήριξης· τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 
αιτήσεις χορήγησης δικαιωμάτων 
ενίσχυσης· τη θέσπιση μέτρων σχετικά με 
την επιστροφή των αχρησιμοποίητων 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στο εθνικό 
απόθεμα· τη θέσπιση απαιτήσεων σχετικά 
με την κοινοποίηση της μεταβίβασης 
δικαιωμάτων ενίσχυσης προς τις εθνικές 
αρχές και τις προθεσμίες εντός των οποίων 
πραγματοποιείται η κοινοποίηση αυτή· τον 
καθορισμό του ανώτατου ορίου για την 
ενίσχυση γεωργικών πρακτικών επωφελών 
για το κλίμα και το περιβάλλον· τον 
καθορισμό του ετήσιου ανώτατου ορίου 
για την ενίσχυση περιοχών με φυσικούς 
περιορισμούς· τον καθορισμό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου για την ενίσχυση γεωργών 
νεαρής ηλικίας· τον καθορισμό του 
ετήσιου ανώτατου ορίου για την 
προαιρετική συνδεδεμένη ενίσχυση· τη 
θέσπιση κανόνων για τη διαδικασία 
αξιολόγησης και έγκρισης των αποφάσεων 
στο πλαίσιο της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης· τη θέσπιση 
κανόνων για τη διαδικασία έγκρισης και 
τις κοινοποιήσεις προς τους παραγωγούς 
σχετικά με την έγκριση των εκτάσεων και 
των ποικιλιών για τους σκοπούς της
ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το 

(5) Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
για την αποφυγή του αθέμιτου 
ανταγωνισμού ή των διακρίσεων μεταξύ 
των γεωργών, πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή, 
σχετικά με: τον καθορισμό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου για το καθεστώς βασικής 
στήριξης· τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 
αιτήσεις χορήγησης δικαιωμάτων 
ενίσχυσης· τη θέσπιση μέτρων σχετικά με 
την επιστροφή των αχρησιμοποίητων 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στο εθνικό 
απόθεμα· τη θέσπιση απαιτήσεων σχετικά 
με την κοινοποίηση της μεταβίβασης 
δικαιωμάτων ενίσχυσης προς τις εθνικές 
αρχές και τις προθεσμίες εντός των οποίων 
πραγματοποιείται η κοινοποίηση αυτή· τον 
καθορισμό του ανώτατου ορίου ενίσχυσης 
για την εφαρμογή γεωργικών πρακτικών 
βιώσιμων και επωφελών για την 
αντιμετώπιση και τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και την 
περιβαλλοντική προστασία· τον 
καθορισμό του ετήσιου ανώτατου ορίου 
για την ενίσχυση περιοχών με φυσικούς 
περιορισμούς· τον καθορισμό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου για την ενίσχυση της 
εγκατάστασης γεωργών νεαρής ηλικίας· 
τον καθορισμό του ετήσιου ανώτατου 
ορίου για την προαιρετική συνδεδεμένη 
ενίσχυση· τη θέσπιση κανόνων για τη 
διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των 
αποφάσεων στο πλαίσιο της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης· τη θέσπιση 
κανόνων για τη διαδικασία έγκρισης και 
τις κοινοποιήσεις προς τους παραγωγούς 
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βαμβάκι· τη θέσπιση κανόνων για τον 
υπολογισμό της μείωσης του ποσού της 
ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το 
βαμβάκι· τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 
γενικές απαιτήσεις κοινοποίησης. Οι 
εξουσίες αυτές πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

σχετικά με την έγκριση των εκτάσεων και 
των ποικιλιών για τους σκοπούς της 
ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το 
βαμβάκι· τη θέσπιση κανόνων για τον 
υπολογισμό της μείωσης του ποσού της 
ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το 
βαμβάκι· τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 
γενικές απαιτήσεις κοινοποίησης. Οι 
εξουσίες αυτές πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Or. it

Τροπολογία 35
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η πείρα από την εφαρμογή των 
διάφορων καθεστώτων στήριξης σε 
γεωργούς κατέδειξε ότι, σε αρκετές 
περιπτώσεις, η στήριξη χορηγήθηκε σε 
δικαιούχους των οποίων ο επιχειρηματικός 
στόχος δεν αφορά καθόλου ή μόνο οριακά 
την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας, 
όπως σε αερολιμένες, σιδηροδρομικές 
εταιρίες, μεσιτικές εταιρίες και εταιρίες 
διαχείρισης αθλητικών γηπέδων. Για τη 
διασφάλιση της καλύτερης στόχευσης της 
στήριξης, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να 
χορηγούν άμεσες ενισχύσεις σε τέτοια 
φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι 
μικροκαλλιεργητές μερικής απασχόλησης 
συμβάλλουν άμεσα στη ζωτικότητα των 
αγροτικών περιοχών και για αυτόν τον 
λόγο δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η 

(13) Η πείρα από την εφαρμογή των 
διάφορων καθεστώτων στήριξης σε 
γεωργούς κατέδειξε ότι, σε αρκετές 
περιπτώσεις, η στήριξη χορηγήθηκε σε 
δικαιούχους των οποίων ο επιχειρηματικός 
στόχος δεν αφορά καθόλου ή μόνο οριακά 
την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας, 
όπως σε αερολιμένες, σιδηροδρομικές 
εταιρίες, μεσιτικές εταιρίες και εταιρίες 
διαχείρισης αθλητικών γηπέδων. Για τη 
διασφάλιση της καλύτερης στόχευσης της 
στήριξης, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να 
χορηγούν άμεσες ενισχύσεις σε τέτοια 
φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι 
μικροκαλλιεργητές μερικής απασχόλησης 
συμβάλλουν άμεσα στη ζωτικότητα των 
αγροτικών περιοχών και για αυτόν τον 
λόγο δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η 
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χορήγηση άμεσων ενισχύσεων προς 
αυτούς.

χορήγηση άμεσων ενισχύσεων προς 
αυτούς, οι οποίες αποτελούν σημαντική 
πηγή συμπληρωματικού εισοδήματος, 
ιδιαίτερα σε περιοχές με φυσικά 
μειονεκτήματα, και είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διατήρηση του 
οικογενειακού εισοδήματος και του 
κοινωνικοοικονομικού ιστού των εν λόγω 
περιφερειών.

Or. pt

Τροπολογία 36
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η πείρα από την εφαρμογή των 
διάφορων καθεστώτων στήριξης σε 
γεωργούς κατέδειξε ότι, σε αρκετές 
περιπτώσεις, η στήριξη χορηγήθηκε σε 
δικαιούχους των οποίων ο επιχειρηματικός 
στόχος δεν αφορά καθόλου ή μόνο οριακά 
την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας, 
όπως σε αερολιμένες, σιδηροδρομικές 
εταιρίες, μεσιτικές εταιρίες και εταιρίες 
διαχείρισης αθλητικών γηπέδων. Για τη 
διασφάλιση της καλύτερης στόχευσης της 
στήριξης, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να 
χορηγούν άμεσες ενισχύσεις σε τέτοια 
φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι 
μικροκαλλιεργητές μερικής απασχόλησης 
συμβάλλουν άμεσα στη ζωτικότητα των 
αγροτικών περιοχών: και για αυτόν τον 
λόγο δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η 
χορήγηση άμεσων ενισχύσεων προς 
αυτούς.

(13) Η πείρα από την εφαρμογή των 
διάφορων καθεστώτων στήριξης σε 
γεωργούς κατέδειξε ότι, σε αρκετές 
περιπτώσεις, η στήριξη χορηγήθηκε σε 
δικαιούχους των οποίων ο επιχειρηματικός 
στόχος δεν αφορά καθόλου ή μόνο οριακά 
την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας, 
όπως σε αερολιμένες, σιδηροδρομικές 
εταιρίες, μεσιτικές εταιρίες και εταιρίες 
διαχείρισης αθλητικών γηπέδων. Για τη 
διασφάλιση της καλύτερης στόχευσης της 
στήριξης, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να 
χορηγούν άμεσες ενισχύσεις σε τέτοια 
φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι 
μικροκαλλιεργητές μερικής απασχόλησης 
συμβάλλουν άμεσα στη ζωτικότητα των 
αγροτικών περιοχών: και για αυτόν τον 
λόγο πρέπει να διασφαλίζεται η χορήγηση 
άμεσων ενισχύσεων προς αυτούς.

Or. it
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Τροπολογία 37
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Προκειμένου να αποφευχθεί ο 
υπερβολικός διοικητικός φόρτος που 
προκαλείται από τη διαχείριση των 
ενισχύσεων μικρών ποσών, τα κράτη μέλη 
δεν θα πρέπει γενικά να χορηγούν άμεσες 
ενισχύσεις όταν το σχετικό ποσό δεν 
υπερβαίνει τα 100 ευρώ ή όταν η αίτηση 
ενίσχυσης αφορά επιλέξιμη έκταση 
μικρότερη από ένα εκτάριο. Ωστόσο, 
δεδομένου ότι οι διαρθρώσεις των 
γεωργικών οικονομιών των κρατών μελών 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους και 
είναι δυνατόν να διαφέρουν σημαντικά από 
τη μέση διάρθρωση γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων στην Ένωση, θα πρέπει 
να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν ελάχιστα κατώτατα όρια, τα 
οποία αντικατοπτρίζουν την ειδική 
κατάστασή τους. Λόγω της πολύ ειδικής 
γεωργικής διάρθρωσης των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών και των νήσων 
του Αιγαίου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
είναι σε θέση να αποφασίζουν εάν στις εν 
λόγω περιφέρειες θα πρέπει να 
εφαρμόζονται ελάχιστα κατώτατα όρια. 
Επιπλέον, ενδείκνυται να αφεθεί στη 
διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών η 
επιλογή της εφαρμογής του ενός από τους 
δύο αυτούς τύπους ελάχιστων κατώτατων 
ορίων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της 
διάρθρωσης των γεωργικών τους τομέων. 
Δεδομένου ότι ενίσχυση μπορεί να 
χορηγηθεί σε κατόχους εκμεταλλεύσεων 
«χωρίς γη», η εφαρμογή του κριτηρίου της 
έκτασης θα ήταν απρόσφορη. Επομένως, 
στους γεωργούς αυτούς θα πρέπει να 
ισχύει το ελάχιστο ποσό σε σχέση με τη 
στήριξη. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
ίση μεταχείριση των γεωργών, οι άμεσες 
ενισχύσεις των οποίων υπόκεινται στο 

(14) Προκειμένου να αποφευχθεί ο 
υπερβολικός διοικητικός φόρτος που 
προκαλείται από τη διαχείριση των 
ενισχύσεων μικρών ποσών, τα κράτη μέλη 
δεν θα πρέπει γενικά να χορηγούν άμεσες 
ενισχύσεις όταν το σχετικό ποσό δεν 
υπερβαίνει τα 100 ευρώ ή όταν η αίτηση 
ενίσχυσης αφορά επιλέξιμη έκταση 
μικρότερη από ένα εκτάριο. Ωστόσο, 
δεδομένου ότι οι διαρθρώσεις των 
γεωργικών οικονομιών των κρατών μελών 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους και 
είναι δυνατόν να διαφέρουν σημαντικά από 
τη μέση διάρθρωση γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων στην Ένωση, θα πρέπει 
να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν ελάχιστα κατώτατα όρια, τα 
οποία αντικατοπτρίζουν την ειδική 
κατάστασή τους. Λόγω της πολύ ειδικής 
γεωργικής διάρθρωσης των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών και των νήσων 
του Αιγαίου, δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζονται ελάχιστα κατώτατα όρια. 
Επιπλέον, ενδείκνυται να αφεθεί στη 
διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών η 
επιλογή της εφαρμογής του ενός από τους 
δύο αυτούς τύπους ελάχιστων κατώτατων 
ορίων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της 
διάρθρωσης των γεωργικών τους τομέων. 
Δεδομένου ότι ενίσχυση μπορεί να 
χορηγηθεί σε κατόχους εκμεταλλεύσεων 
«χωρίς γη», η εφαρμογή του κριτηρίου της 
έκτασης θα ήταν απρόσφορη. Επομένως, 
στους γεωργούς αυτούς θα πρέπει να 
ισχύει το ελάχιστο ποσό σε σχέση με τη 
στήριξη. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
ίση μεταχείριση των γεωργών, οι άμεσες 
ενισχύσεις των οποίων υπόκεινται στο 
πλαίσιο διαδικασίας σταδιακής εισαγωγής 
στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, το 
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πλαίσιο διαδικασίας σταδιακής εισαγωγής 
στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, το 
ελάχιστο κατώτατο όριο θα πρέπει να 
βασίζεται στα τελικά ποσά που θα 
παρέχονται στο τέλος της διαδικασίας 
σταδιακής εισαγωγής.

ελάχιστο κατώτατο όριο θα πρέπει να 
βασίζεται στα τελικά ποσά που θα 
παρέχονται στο τέλος της διαδικασίας 
σταδιακής εισαγωγής.

Or. pt

Τροπολογία 38
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Προκειμένου να αποφευχθεί ο 
υπερβολικός διοικητικός φόρτος που 
προκαλείται από τη διαχείριση των 
ενισχύσεων μικρών ποσών, τα κράτη μέλη 
δεν θα πρέπει γενικά να χορηγούν άμεσες 
ενισχύσεις όταν το σχετικό ποσό δεν 
υπερβαίνει τα 100 ευρώ ή όταν η αίτηση 
ενίσχυσης αφορά επιλέξιμη έκταση 
μικρότερη από ένα εκτάριο. Ωστόσο, 
δεδομένου ότι οι διαρθρώσεις των 
γεωργικών οικονομιών των κρατών μελών 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους και 
είναι δυνατόν να διαφέρουν σημαντικά από 
τη μέση διάρθρωση γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων στην Ένωση, θα πρέπει 
να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν ελάχιστα κατώτατα όρια, τα 
οποία αντικατοπτρίζουν την ειδική 
κατάστασή τους. Λόγω της πολύ ειδικής 
γεωργικής διάρθρωσης των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών και των νήσων 
του Αιγαίου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
είναι σε θέση να αποφασίζουν εάν στις εν 
λόγω περιφέρειες θα πρέπει να 
εφαρμόζονται ελάχιστα κατώτατα όρια. 
Επιπλέον, ενδείκνυται να αφεθεί στη 
διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών η 
επιλογή της εφαρμογής του ενός από τους 
δύο αυτούς τύπους ελάχιστων κατώτατων 

(14) Προκειμένου να αποφευχθεί ο 
υπερβολικός διοικητικός φόρτος που 
προκαλείται από τη διαχείριση των 
ενισχύσεων μικρών ποσών, τα κράτη μέλη 
δεν θα πρέπει γενικά να χορηγούν άμεσες 
ενισχύσεις όταν το σχετικό ποσό δεν 
υπερβαίνει τα 100 ευρώ ή όταν η αίτηση 
ενίσχυσης αφορά επιλέξιμη έκταση 
μικρότερη από 0,3 εκτάρια. Ωστόσο, 
δεδομένου ότι οι διαρθρώσεις των 
γεωργικών οικονομιών των κρατών μελών 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους και 
είναι δυνατόν να διαφέρουν σημαντικά από 
τη μέση διάρθρωση γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων στην Ένωση, θα πρέπει 
να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν ελάχιστα κατώτατα όρια, τα 
οποία αντικατοπτρίζουν την ειδική 
κατάστασή τους. Λόγω της πολύ ειδικής 
γεωργικής διάρθρωσης των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών, των ορεινών 
περιοχών, των νησιωτικών περιοχών και 
των νήσων του Αιγαίου, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίζουν 
εάν στις εν λόγω περιφέρειες θα πρέπει να 
εφαρμόζονται ελάχιστα κατώτατα όρια. 
Επιπλέον, ενδείκνυται να αφεθεί στη 
διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών η 
επιλογή της εφαρμογής του ενός από τους 
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ορίων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της 
διάρθρωσης των γεωργικών τους τομέων. 
Δεδομένου ότι ενίσχυση μπορεί να 
χορηγηθεί σε κατόχους εκμεταλλεύσεων 
«χωρίς γη», η εφαρμογή του κριτηρίου της 
έκτασης θα ήταν απρόσφορη. Επομένως, 
στους γεωργούς αυτούς θα πρέπει να 
ισχύει το ελάχιστο ποσό σε σχέση με τη 
στήριξη. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
ίση μεταχείριση των γεωργών, οι άμεσες 
ενισχύσεις των οποίων υπόκεινται στο 
πλαίσιο διαδικασίας σταδιακής εισαγωγής 
στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, το 
ελάχιστο κατώτατο όριο θα πρέπει να 
βασίζεται στα τελικά ποσά που θα 
παρέχονται στο τέλος της διαδικασίας 
σταδιακής εισαγωγής.

δύο αυτούς τύπους ελάχιστων κατώτατων 
ορίων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της 
διάρθρωσης των γεωργικών τους τομέων. 
Δεδομένου ότι ενίσχυση μπορεί να 
χορηγηθεί σε κατόχους εκμεταλλεύσεων 
«χωρίς γη», η εφαρμογή του κριτηρίου της 
έκτασης θα ήταν απρόσφορη. Επομένως, 
στους γεωργούς αυτούς θα πρέπει να 
ισχύει το ελάχιστο ποσό σε σχέση με τη 
στήριξη. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
ίση μεταχείριση των γεωργών, οι άμεσες 
ενισχύσεις των οποίων υπόκεινται στο 
πλαίσιο διαδικασίας σταδιακής εισαγωγής 
στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, το 
ελάχιστο κατώτατο όριο θα πρέπει να 
βασίζεται στα τελικά ποσά που θα 
παρέχονται στο τέλος της διαδικασίας 
σταδιακής εισαγωγής.

Or. it

Τροπολογία 39
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η πείρα που αποκτήθηκε με την 
εφαρμογή του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης καταδεικνύει ότι μερικά από τα 
βασικά στοιχεία του πρέπει να 
διατηρηθούν, συμπεριλαμβανομένου του 
καθορισμού εθνικών ανώτατων ορίων για 
τη διασφάλιση ότι το συνολικό επίπεδο 
στήριξης δεν υπερβαίνει τους 
υφιστάμενους περιορισμούς του 
προϋπολογισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει 
επίσης να συνεχίσουν να διαθέτουν εθνικό 
απόθεμα το οποίο πρέπει να 
χρησιμοποιούν για να διευκολύνουν τη 
συμμετοχή νέων γεωργών νεαρής ηλικίας 
στο καθεστώς ή το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιείται για να ανταποκρίνονται 
στις ειδικές ανάγκες ορισμένων περιοχών. 

(22) Η πείρα που αποκτήθηκε με την 
εφαρμογή του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης καταδεικνύει ότι μερικά από τα 
βασικά στοιχεία του πρέπει να 
διατηρηθούν, συμπεριλαμβανομένου του 
καθορισμού εθνικών ανώτατων ορίων για 
τη διασφάλιση ότι το συνολικό επίπεδο 
στήριξης δεν υπερβαίνει τους 
υφιστάμενους περιορισμούς του 
προϋπολογισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει 
επίσης να συνεχίσουν να διαθέτουν εθνικό 
απόθεμα το οποίο πρέπει να διαχειρίζονται 
σε περιφερειακό επίπεδο, να το
χρησιμοποιούν για να διευκολύνουν τη 
συμμετοχή νεοεισερχόμενων γεωργών 
νεαρής ηλικίας στο καθεστώς ή το οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιείται για να 
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Θα πρέπει να διατηρηθούν οι κανόνες 
σχετικά με τη μεταβίβαση και τη χρήση 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης, αλλά να 
απλουστευτούν στο μέτρο του δυνατού.

ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες 
ορισμένων περιοχών. Θα πρέπει να 
διατηρηθούν οι κανόνες σχετικά με τη 
μεταβίβαση και τη χρήση των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, αλλά να 
απλουστευτούν στο μέτρο του δυνατού.

Or. it

Τροπολογία 40
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
τα «πράσινα» μέτρα που εφαρμόζονται 
από τα κράτη μέλη στο έδαφός τους με 
στόχο την παροχή ισοδύναμων επιδόσεων 
για το περιβάλλον και το κλίμα, τα κράτη 
μέλη ή οι περιφέρειες, σύμφωνα με το 
συνταγματικό τους σύστημα, επιλέγουν 
τουλάχιστον δύο σχετικά μέτρα από τον 
κατάλογο μέτρων που θεσπίζονται σε 
κοινοτικό επίπεδο, επιλέγοντας ένα τρίτο 
μέτρο από μια σειρά προαιρετικών 
μέτρων που ανταποκρίνονται 
περισσότερο στις εδαφικές 
ιδιαιτερότητες, κατόπιν έγκρισης της 
επιλογής τους από την Επιτροπή εντός 
δύο μηνών από την κοινοποίηση.

Or. it

Τροπολογία 41
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26β) Προκειμένου να καταστούν 
αποτελεσματικές οι βιώσιμες και 
επωφελείς γεωργικές πρακτικές για την 
αντιμετώπιση και τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και για την 
προστασία του περιβάλλοντος, πρέπει, σε 
περιφερειακό επίπεδο, οι ομάδες αγροτών 
να μπορούν να συνάπτουν συμβατικές 
μορφές συνεργασίας με την υποστήριξη 
και τον έλεγχο των περιφερειακών αρχών 
που είναι αρμόδιες για το περιβάλλον και 
τη γεωργία, με στόχο να συνεχιστούν και 
ως εκ τούτου να βελτιστοποιηθούν οι 
περιοχές οικολογικής εστίασης, ώστε 
ταυτόχρονα να μην επηρεαστούν οι 
πολύτιμες γεωργικές εκτάσεις.

Or. it

Τροπολογία 42
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Για λόγους απλούστευσης και για να 
ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των 
άκρως απόκεντρων περιφερειών, η 
διαχείριση των άμεσων ενισχύσεων στις 
περιφέρειες αυτές θα πρέπει να 
διενεργείται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων στήριξης που θεσπίστηκαν 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 247/2006. 
Κατά συνέπεια, για τις περιφέρειες αυτές 
δεν θα ισχύουν διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού σχετικά με το καθεστώς 
βασικής ενίσχυσης και τις σχετικές 
ενισχύσεις και με τη συνδεδεμένη στήριξη.

(40) Για λόγους απλούστευσης και
καλύτερης προσαρμογής της ΚΓΠ στην
ιδιαίτερη κατάσταση των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών –οι οποίες 
μειονεκτούν λόγω των μικρών τους 
διαστάσεων και της μεγάλης απόστασής 
τους από τις αγορές– η διαχείριση των 
άμεσων ενισχύσεων, καθώς και όλων των 
μορφών ενίσχυσης του εισοδήματος των 
γεωργών στις περιφέρειες αυτές θα πρέπει 
να διενεργείται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων στήριξης που θεσπίστηκαν 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 247/2006. 
Κατά συνέπεια, για τις περιφέρειες αυτές 
δεν θα ισχύουν διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού σχετικά με το καθεστώς 
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βασικής ενίσχυσης και τις σχετικές 
ενισχύσεις και με τη συνδεδεμένη στήριξη.

Or. pt

Τροπολογία 43
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44α) Κατά παρέκκλιση των κανόνων του 
παρόντος κανονισμού, σε περιπτώσεις 
όπου η γεωργική παραγωγή και οι 
γεωργοί επηρεάζονται από καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης ή φυσικές 
καταστροφές, η Επιτροπή μπορεί να 
λάβει τα μέτρα που είναι απαραίτητα και 
δικαιολογημένα για την επίλυση ειδικών 
προβλημάτων.

Or. pt

Τροπολογία 44
Giommaria Uggias

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 βιώσιμες και επωφελείς για την 
αντιμετώπιση και τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και για την 
περιβαλλοντική προστασία·

Or. it



PE496.441v01-00 12/34 AM\913248EL.doc

EL

Τροπολογία 45
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 11 δεν εφαρμόζεται στις 
περιφέρειες της Ένωσης που ορίζονται στο 
άρθρο 349 της Συνθήκης, εφεξής 
καλούμενες «άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες» και στις άμεσες ενισχύσεις 
που χορηγούνται στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1405/2006.

Τα άρθρα 10 και 11 δεν εφαρμόζονται
στις περιφέρειες της Ένωσης που ορίζονται 
στο άρθρο 349 της Συνθήκης, εφεξής 
καλούμενες «άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες» και στις άμεσες ενισχύσεις 
που χορηγούνται στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1405/2006.

Or. pt

Τροπολογία 46
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

η γεωργική παραγωγή που περιλαμβάνει 
την εκτροφή ζώων ή την καλλιέργεια 
γεωργικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων της συγκομιδής, 
της άμελξης, της αναπαραγωγής και 
εκτροφής ζώων για γεωργική 
εκμετάλλευση,

Or. pt

Τροπολογία 47
Luís Paulo Alves

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

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, 
κατά περίπτωση βάσει της ελάχιστης 
πυκνότητας των ζώων, που θεσπίζεται 
από κράτος μέλος για γεωργικές περιοχές 
εκ φύσεως κατάλληλες για βοσκή ή 
καλλιέργεια·

Or. pt

Τροπολογία 48
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου το συνολικό ποσό των 
άμεσων ενισχύσεων να μην υπερβαίνει τα 
ανώτατα όρια που παρατίθενται στο 
παράρτημα III, τα κράτη μέλη θα 
προβαίνουν σε γραμμική μείωση των 
ποσών των άμεσων ενισχύσεων, 
εξαιρουμένων των άμεσων ενισχύσεων 
που χορηγούνται δυνάμει των κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 247/2006 και (ΕΚ) αριθ. 
1405/2006.

Προκειμένου το συνολικό ποσό των 
άμεσων ενισχύσεων να μην υπερβαίνει τα 
ανώτατα όρια που παρατίθενται στο 
παράρτημα III, τα κράτη μέλη θα 
προβαίνουν σε γραμμική μείωση των 
ποσών των άμεσων ενισχύσεων, 
εξαιρουμένων των άμεσων ενισχύσεων 
που χορηγούνται δυνάμει των κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 247/2006 και (ΕΚ) αριθ. 
1405/2006. Οι γραμμικές μειώσεις δεν 
εφαρμόζονται επίσης στις άμεσες 
ενισχύσεις για τις περιοχές που 
βρίσκονται στα μικρά νησιά που 
εμπίπτουν στα διοικητικά όρια των 
νησιωτικών περιοχών.

Or. it

Τροπολογία 49
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όταν η επιλέξιμη έκταση της 
εκμετάλλευσης για την οποία ζητούνται ή 
πρόκειται να καταβληθούν άμεσες 
ενισχύσεις πριν από τις μειώσεις και τους 
αποκλεισμούς που προβλέπονται στο 
άρθρο 65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR] δεν υπερβαίνει το ένα εκτάριο.

β) όταν η επιλέξιμη έκταση της 
εκμετάλλευσης για την οποία ζητούνται ή 
πρόκειται να καταβληθούν άμεσες 
ενισχύσεις πριν από τις μειώσεις και τους 
αποκλεισμούς που προβλέπονται στο 
άρθρο 65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR] δεν υπερβαίνει τα 0,3 εκτάρια.

Or. it

Τροπολογία 50
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα οικεία κράτη μέλη μπορεί να 
αποφασίσουν να μην εφαρμόζουν την 
παράγραφο 1 στις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες και στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου.

3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις 
άκρως απόκεντρες περιφέρειες και στα 
μικρά νησιά του Αιγαίου.

Or. pt

Τροπολογία 51
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα οικεία κράτη μέλη μπορεί να 
αποφασίσουν να μην εφαρμόζουν την 
παράγραφο 1 στις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες και στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου.

3. Τα οικεία κράτη μέλη μπορεί να 
αποφασίσουν να μην εφαρμόζουν την 
παράγραφο 1 στις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες, στα μικρά νησιά του Αιγαίου 
και στα μικρά νησιά που εμπίπτουν στα 
διοικητικά όρια των νησιωτικών 
περιοχών.
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Or. it

Τροπολογία 52
Luís Paulo Alves

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, κατά την περίοδο 2009-
2011, έλαβαν άμεση στήριξη ή 
συμπληρωματικές άμεσες ενισχύσεις, και 
στις δύο περιπτώσεις σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 73/2009, ή στους 
οποίους το 2012 ή το 2013 χορηγήθηκαν 
δικαιώματα ενίσχυσης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 41,το άρθρο 63 ή το 
παράρτημα IX σημείο Β ή Γ του 
κανονισμού (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. pt

Τροπολογία 53
Giommaria Uggias

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η α) Οι κανόνες που έχουν ως στόχο τη 
σύναψη, σε περιφερειακό επίπεδο εκ 
μέρους ομάδων αγροτών, συμβατικών 
μορφών συνεργασίας με την υποστήριξη 
και τον έλεγχο των περιφερειακών αρχών 
που είναι αρμόδιες για το περιβάλλον και 
τη γεωργία, με στόχο να συνεχιστούν και 
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ως εκ τούτου να βελτιστοποιηθούν οι 
περιοχές οικολογικής εστίασης, ώστε 
ταυτόχρονα να μην επηρεαστούν οι 
πολύτιμες αγροτικές εκτάσεις.

Or. it

Τροπολογία 54
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 55
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) να έχουν τρεις διαφορετικές
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 15 εκτάρια 
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νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

Or. en

Τροπολογία 56
Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 57
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι γεωργοί που συμμορφώνονται με τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία δικαιούνται αυτομάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο. Το προαναφερθέν δικαίωμα 
ισχύει και για τους γεωργούς, των οποίων 
οι γεωργικές εκτάσεις βρίσκονται σε 
ανεγνωρισμένες από τα κράτη μέλη ζώνες 
περιβαλλοντικής προστασίας, είτε σε 
εθνικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο, και 
σε γεωργικές εκτάσεις που υπόκεινται σε 
υποχρεώσεις που αφορούν 
γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα στο πλαίσιο 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.
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Or. pt

Τροπολογία 58
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

- η αρόσιμη γη της εκμετάλλευσης 
καλύπτει λιγότερα από 15 εκτάρια, ή
- το δίκτυο Natura 2000 καλύπτει άνω 
του 50% της γεωργικής γης της 
εκμετάλλευσης, ή
- οι εκτάσεις στις οποίες εφαρμόζονται 
γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά 
μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 29 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] [RDR] 
καλύπτουν άνω του 50% της γεωργικής 
γης της εκμετάλλευσης, ή
- οι γεωργοί συμμορφώνονται με τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία.

Or. en

Τροπολογία 59
Giommaria Uggias

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

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

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

- Γεωργοί που συμμορφώνονται με τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία.
- Γεωργοί που ασκούν εντατική γεωργία 
με δενδρώδεις καλλιέργειες, δασικά 
δέντρα και/ή αμπελώνες.
- Γεωργοί που ενσωματώνονται σε 
κοινοπραξίες για την προστασία της 
παραγωγής γεωργικών προϊόντων με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης 
και/ή προστατευόμενη γεωγραφική 
ένδειξη.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη πιστοποιημένων καθεστώτων στην κατηγορία «πράσινο εξ ορισμού» θα 
ενθαρρύνει την ανάπτυξη των εν λόγω καθεστώτων και τη συμμετοχή των γεωργών, γεγονός 
που θα δημιουργήσει σωστά κίνητρα αγοράς για μια πιο βιώσιμη γεωργία.

Τροπολογία 60
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο στις 
μονάδες μιας εκμετάλλευσης που 
χρησιμοποιούνται για βιολογική 
παραγωγή σύμφωνα με το άρθρο 11 του 

διαγράφεται
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κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Or. it

Τροπολογία 61
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29α
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
«πράσινα» μέτρα εφαρμόζονται από τα 
κράτη μέλη στο έδαφός τους με στόχο 
την παροχή ισοδύναμων επιδόσεων για το 
περιβάλλον και το κλίμα, τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το συνταγματικό τους 
σύστημα μετά από διαβουλεύσεις, 
ανάλογα με την περίπτωση, θέτουν στη 
διάθεση των αγροτών επιπλέον επιλογές 
με βάση τους στόχους και τις κλιματικές 
και περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες, ώστε 
να γίνει η επιλογή ενός τρίτου 
υποχρεωτικού μέτρου, κατόπιν εγκρίσεως 
από την Επιτροπή των εν λόγω επιλογών.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή την απόφασή τους έως την 1η 
Αυγούστου 2013. Η Επιτροπή εγκρίνει τη 
δέσμη μέτρων που εγκρίθηκε από τα 
κράτη μέλη, εντός δύο μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησής τους.

Or. it

Τροπολογία 62
Czesław Adam Siekierski

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 63
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 64
Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μόνιμοι βοσκότοποι Μόνιμοι βοσκότοποι

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 65
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
διατηρείται η αναλογία των μονίμων 
βοσκοτόπων προς τη συνολική γεωργική 
γη. Η εν λόγω υποχρέωση ισχύει είτε σε 
εθνικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο.

Τα κράτη μέλη που εντάχθηκαν στην ΕΕ 
πριν από το 2004 μεριμνούν ώστε η γη 
που βρισκόταν εντός μονίμου βοσκοτόπου 
κατά την ημερομηνία που προβλεπόταν 
για την υποβολή αίτησης στρεμματικής 
ενίσχυσης για το 2003 να παραμένει εντός 
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μονίμου βοσκοτόπου.
Τα νέα κράτη μέλη που εντάχθηκαν στην 
ΕΕ το 2004 μεριμνούν ώστε η γη που 
βρισκόταν εντός μονίμου βοσκοτόπου την 
1η Μαΐου 2004 να παραμένει εντός 
μονίμου βοσκοτόπου.
Η Βουλγαρία και η Ρουμανία μεριμνούν 
ώστε η γη που βρισκόταν εντός μονίμου 
βοσκοτόπου την 1η Ιανουαρίου 2007 να 
παραμένει εντός μονίμου βοσκοτόπου.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
αναλογία που προβλέπεται στην πρώτη 
παράγραφο (η οποία εφεξής αναφέρεται 
ως δείκτης αναφοράς) δεν έχει μειωθεί 
κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 10% εις 
βάρος των εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων σε σχέση με το σχετικό έτος 
αναφοράς που προβλέπεται στην 
προηγούμενη παράγραφο.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου 
δεν εφαρμόζονται σε γη εντός μονίμων 
βοσκοτόπων που πρόκειται να 
αναδασωθεί, εάν η αναδάσωση αυτή 
είναι συμβατή με το περιβάλλον και με 
την εξαίρεση των φυτειών 
χριστουγεννιάτικων δένδρων και ειδών 
ταχείας ανάπτυξης που καλλιεργούνται 
βραχυπρόθεσμα.

Or. en

Τροπολογία 66
Catherine Grèze

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 

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

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ (ΗΖ) για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2011, οι οποίες 
εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων».

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια πραγματικά βιώσιμη προσέγγιση, ως έτος αναφοράς για τους 
μόνιμους βοσκοτόπους δεν θα πρέπει να οριστεί το 2014, αλλά το 2011.
 Διαφορετικά, συντρέχει σοβαρός κίνδυνος μεγάλο μέρος των βοσκοτόπων να οργωθεί και να 
παύσει να αποτελεί βοσκότοπο προτού τεθεί σε ισχύ η μεταρρύθμιση.

Τροπολογία 67
Luís Paulo Alves

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί με μόνιμες καλλιέργειες, όπως 
ελαιώνες, αμπελώνες ή οπωρώνες, 
εξαιρουμένων των μόνιμων ξηρικών 
καλλιεργειών, εφαρμόζουν ειδικές 
γεωπονικές πρακτικές που συνεπάγονται 
ελάχιστη διατάραξη του εδάφους και 
κάλυψη από πράσινο της επιφάνειάς του.

Or. pt

Τροπολογία 68
Catherine Grèze

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 μόνιμων 
βοσκοτόπων. Το όριο αυτό δεν ισχύει σε 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε 

2. Επιτρέπεται στους γεωργούς να 
μετατρέπουν έως και το 5% των εκτάσεων 
αναφοράς τους εντός μόνιμων 
βοσκοτόπων. Το όριο αυτό δεν ισχύει σε 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε 
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εξαιρετικές περιστάσεις. εξαιρετικές περιστάσεις.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 69
Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 70
Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να χρησιμοποιείται για 
οικολογικές υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων τοπίου, 
όπως φράκτες από φυτά, λιθόκτιστοι 
τοίχοι, ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
αναβαθμίδες που έχουν συντηρηθεί και 
ημιφυσικοί οικότοποι. Δεν 
πραγματοποιείται επανασπορά, όργωμα, 
ούτε γίνεται χρήση λιπάσματος ή 
φυτοφαρμάκων. Μπορεί να 
πραγματοποιηθεί συγκομιδή, θερισμός 
και βοσκή σε βαθμό που δεν προκαλεί 
υποβάθμιση του λιβαδιού. Όταν 
δημιουργούνται νέες εκτάσεις που 
περιλαμβάνουν βοσκοτόπους και λιβάδια, 
στο μείγμα ειδών που καλλιεργούνται 
στους βοσκοτόπους ή στα λιβάδια 
μπορούν να ενσωματωθούν κατάλληλες 
καλλιέργειες ψυχανθών με σκοπό τη 
βοσκή η τον θερισμό.

Or. en

Τροπολογία 71
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pt

Τροπολογία 72
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν είτε σε 
εθνικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο 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, γεωργικές 
εκτάσεις που τελούν υπό 
γεωργοπεριβαλλοντικό καθεστώς, 
εκτάσεις στις οποίες δεν 
χρησιμοποιούνται αζωτούχα λιπάσματα 
ούτε φυτοφάρμακα, εκτάσεις που τελούν 
υπό παύση καλλιέργειας, γεωργικές 
εκτάσεις που ανήκουν στο δίκτυο Natura 
2000 ή άλλες περιοχές προστασίας της 
φύσης, αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του 
τοπίου, ζώνες ανάσχεσης και 
αναδασωμένες περιοχές όπως ορίζονται 
στο άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
σημείο ii).

Or. en

Τροπολογία 73
Luís Paulo Alves
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
το ελάχιστο ποσοστό που ορίζεται στην 
παράγραφο 1 μειώνεται στο 3% στην 
περίπτωση που ομάδες γεωργών 
δημιουργούν συνεχείς ή εφαπτόμενες 
εκτάσεις οικολογικής εστίασης.

Or. pt

Τροπολογία 74
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η πρώτη παράγραφος δεν ισχύει για 
τις γεωργικές εκτάσεις που 
χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια 
οπωροκηπευτικών, ούτε για τις 
εκμεταλλεύσεις, όπου η αρόσιμη γη 
καλύπτει λιγότερα από 15 εκτάρια.

Or. en

Τροπολογία 75
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. 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.

4. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγηθεί μόνο στον βαθμό που απαιτείται 
για τη δημιουργία κινήτρου για τη 
διατήρηση των τρεχόντων επιπέδων 
απασχόλησης ή/και παραγωγής στις 
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περιοχές αυτές και ιδίως σε περιοχές με 
φυσικούς περιορισμούς, όπως οι 
νησιωτικές και οι άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες.

Or. pt

Τροπολογία 76
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το 
άρθρο 20, τα κράτη μέλη μπορούν να 
ορίσουν διαφορετικές μορφές 
χρηματοδότησης για τις περιφέρειες που 
εμπίπτουν στο εν λόγω άρθρο.

Or. pt

Τροπολογία 77
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να μην 
καταβάλλεται ενίσχυση σε γεωργούς οι 
οποίοι, αποδεδειγμένως, μετά την 
ημερομηνία δημοσίευσης της πρότασης 
της Επιτροπής για τον παρόντα 
κανονισμό, διαιρούν την εκμετάλλευσή 
τους με μόνο σκοπό να απολαύουν του 
καθεστώτος μικροκαλλιεργητών. Αυτό 
ισχύει επίσης σε γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις προήλθαν από τέτοια 
διαίρεση.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 78
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το 
άρθρο 20, τα κράτη μέλη μπορούν να 
ορίσουν διαφορετικές μορφές 
χρηματοδότησης για τις περιφέρειες που 
εμπίπτουν στο εν λόγω άρθρο.

Or. pt

Τροπολογία 79
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στο καθεστώς 
μικροκαλλιεργητών υποβάλλουν αίτηση 
έως τις 15 Οκτωβρίου 2014.

Οι γεωργοί που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στο καθεστώς 
μικροκαλλιεργητών υποβάλλουν αίτηση 
έως την ημερομηνία που ορίζεται από τα 
κράτη μέλη αλλά όχι αργότερα από:
1. τις 15 Οκτωβρίου 2014 με ισχύ από το 
2014,
ή
2. τις 15 Οκτωβρίου 2015 με ισχύ από το 
2015.
Η ημερομηνία που ορίζουν τα κράτη μέλη 
δεν μπορεί, ωστόσο, να προηγείται της 
καταληκτικής ημερομηνίας για την 
υποβολή αίτησης υπαγωγής στο 
καθεστώς βασικής ενίσχυσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής ενός νέου συστήματος, ιδιαίτερα στα κράτη μέλη όπου δεν έχει 
εφαρμοστεί στο παρελθόν το σύστημα βάσει δικαιωμάτων, ενδέχεται να προκληθούν 
προβλήματα τόσο για τους γεωργούς όσο και για τις διοικητικές αρχές. Οι γεωργοί θα πρέπει να 
επιλέξουν μεταξύ δύο διαφορετικών, άγνωστων σε αυτούς συστημάτων. Ως εκ τούτου, 
προκειμένου να διασφαλισθεί η επίτευξη του στόχου του μηχανισμού, η ένταξη στο καθεστώς 
μικροκαλλιεργητών θα πρέπει να είναι δυνατή για τουλάχιστον μία ακόμη φορά στο πλαίσιο 
των δημοσιονομικών προοπτικών.

Τροπολογία 80
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί που δεν έχουν υποβάλει αίτηση 
για συμμετοχή στο καθεστώς 
μικροκαλλιεργητών έως τις 15 Οκτωβρίου 
2014 ή οι οποίοι αποφασίζουν να 
αποσυρθούν από αυτό μετά την 
ημερομηνία αυτή, ή επελέγησαν για 
στήριξη βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 
1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
[…] [RDR] δεν θα έχουν πλέον δικαίωμα 
συμμετοχής στο εν λόγω καθεστώς.

Οι γεωργοί που δεν έχουν υποβάλει αίτηση 
για συμμετοχή στο καθεστώς 
μικροκαλλιεργητών έως τις 15 Οκτωβρίου 
2014 μπορούν να αναθεωρήσουν την 
επιλογή τους κατά τη διάρκεια του 2016, 
το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
Όσοι δεν έχουν υπαχθεί στο καθεστώς 
μικροκαλλιεργητών έως τις 15 
Οκτωβρίου 2016, ή αποφασίζουν να 
αποσυρθούν από αυτό μετά τις 
καταληκτικές ημερομηνίες για το 2014 
και το 2016, αντιστοίχως, ή έχουν επιλεγεί
για στήριξη βάσει του άρθρου 20 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. […] [RDR] δεν θα έχουν πλέον 
δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω 
καθεστώς.

Or. pt

Τροπολογία 81
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν το ποσό της 
ετήσιας ενίσχυσης για το καθεστώς 
μικροκαλλιεργητών σε ένα από τα 
ακόλουθα επίπεδα, με την επιφύλαξη των 
παραγράφων 2 και 3:

διαγράφεται

α) ποσό που δεν υπερβαίνει το 15% της 
εθνικής μέσης ενίσχυσης ανά δικαιούχο·
β) ποσό που αντιστοιχεί στην εθνική μέση 
ενίσχυση ανά εκτάριο 
πολλαπλασιαζόμενο επί αριθμητική τιμή 
που αντιστοιχεί στον αριθμό των 
εκταρίων ο οποίος δεν υπερβαίνει τα 
τρία.
Η εθνική μέση ενίσχυση που αναφέρεται 
στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη με βάση 
το εθνικό ανώτατο όριο που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ για το ημερολογιακό έτος 
2019 και το πλήθος των γεωργών που 
έχουν λάβει δικαιώματα ενίσχυσης 
σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1.
Η εθνική μέση ενίσχυση που αναφέρεται 
στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη με βάση 
το εθνικό ανώτατο όριο που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ για το ημερολογιακό έτος 
2019 και τον αριθμό των επιλέξιμων 
εκταρίων που δηλώνονται σύμφωνα με το 
άρθρο 26 το 2014.

Or. en

Τροπολογία 82
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ποσό που προβλέπεται στην διαγράφεται
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παράγραφο 1 δεν είναι χαμηλότερο από 
500 ευρώ και υψηλότερο από 1.000 ευρώ. 
Με την επιφύλαξη του άρθρου 51 
παράγραφος 1, σε περίπτωση που η 
εφαρμογή της παραγράφου 1 καταλήγει 
σε ποσό χαμηλότερο των 500 ευρώ ή 
υψηλότερο των 1.000 ευρώ, το ποσό θα 
στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς 
τα κάτω, αντίστοιχα, προς το ελάχιστο ή 
μέγιστο ποσό.

Or. en

Τροπολογία 83
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
2, στην Κύπρο και τη Μάλτα το ποσό που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να 
οριστεί σε τιμή χαμηλότερη από 500 ευρώ 
αλλά όχι χαμηλότερη από 200 ευρώ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 84
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το ποσό της ετήσιας ενίσχυσης για το 
καθεστώς μικροκαλλιεργητών αντιστοιχεί 
στο ποσό που δικαιούται ένας γεωργός 
βάσει των άρθρων 18, 29, 34, 36 και 38 
κατά το έτος ένταξής του στο καθεστώς, 
αλλά δεν υπερβαίνει το ποσό των 1.500 
ευρώ.
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Or. en

Τροπολογία 85
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή θεσπίζει, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, μέτρα που είναι 
τόσο απαραίτητα όσο και δικαιολογημένα 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την 
επίλυση ειδικών προβλημάτων. Τα μέτρα 
αυτά μπορεί να παρεκκλίνουν από τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού, αλλά 
μόνο στον βαθμό, και για το χρονικό 
διάστημα, που είναι απολύτως αναγκαίο. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 56 
παράγραφος 2.

1. Η Επιτροπή θεσπίζει, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, μέτρα που είναι 
τόσο απαραίτητα όσο και δικαιολογημένα 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή
φυσικής καταστροφής με επιπτώσεις στη 
γεωργική παραγωγή και τους γεωργούς, 
για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Τα 
μέτρα αυτά μπορεί να παρεκκλίνουν από 
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, 
αλλά μόνο στον βαθμό, και για το χρονικό 
διάστημα, που είναι απολύτως αναγκαίο. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 56 
παράγραφος 2.
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