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6.3.2013 B7-0079/107 

Τροπολογία  107 

Mairead McGuinness 

 εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0079/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων για άµεσες 

ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 

πολιτικής  

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 

στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 

ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 

1 ασκούν στα επιλέξιµα εκτάριά τους όπως 

καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 

τις ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που 

είναι επωφελείς για το κλίµα και το 

περιβάλλον: 

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 

στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 

ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 

1 λαµβάνουν πρόσθετη ετήσια ενίσχυση 

για τις γεωργικές πρακτικές που είναι 

επωφελείς για το κλίµα και το περιβάλλον 

εάν ασκούν, ανάλογα µε την περίπτωση, 

στα επιλέξιµα εκτάριά τους όπως 

καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 

τις ακόλουθες πρακτικές: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/108 

Τροπολογία  108 

Mairead McGuinness 

 εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0079/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων για άµεσες 

ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 

πολιτικής  

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552(COD) – 2013/2528(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) να έχουν τρεις διαφορετικές 

καλλιέργειες στην αρόσιµη γη τους, όπου 

η αρόσιµη γη του γεωργού καλύπτει 

περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 

χρησιµοποιείται εξ ολοκλήρου για 

παραγωγή χορτονοµών (σπαρµένων ή 

αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 

ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 

ολοκλήρου µε καλλιέργειες κάτω από το 

νερό για σηµαντικό τµήµα του έτους· 

(α) διαφοροποίηση καλλιεργειών· 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/109 

Τροπολογία  109 

Mairead McGuinness 

 εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0079/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων για άµεσες 

ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 

πολιτικής  

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552(COD) – 2013/2528(RSP)) 

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) διατήρηση των υφιστάµενων µόνιµων 

βοσκότοπων και µόνιµων λειµώνων· 

Or. en 



 

AM\929514EL.doc  PE503.600v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2013 B7-0079/110 

Τροπολογία  110 

Mairead McGuinness 

 εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0079/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων για άµεσες 

ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 

πολιτικής  

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552(COD) – 2013/2528(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) να διαθέτουν περιοχή οικολογικής 

εστίασης στη γεωργική τους έκταση. 

(γ) διατήρηση περιοχής οικολογικής 

εστίασης στη γεωργική τους έκταση. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/111 

Τροπολογία  111 

Mairead McGuinness 

 εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0079/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων για άµεσες 

ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 

πολιτικής  

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552(COD) – 2013/2528(RSP)) 

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, 4 

και 4α και της αρχής της δηµοσιονοµικής 

πειθαρχίας και των γραµµικών µειώσεων 

σύµφωνα µε το άρθρο 7, τα κράτη µέλη 

χορηγούν την ενίσχυση του παρόντος 

κεφαλαίου σε γεωργούς οι οποίοι τηρούν 

όσες από τις πρακτικές της παραγράφου 1 

µπορούν να εφαρµοστούν στην 

εκµετάλλευσή τους και συναρτήσει της 

συµµόρφωσής τους µε τις διατάξεις των 

άρθρων 30, 31 και 32. 
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6.3.2013 B7-0079/112 

Τροπολογία  112 

Mairead McGuinness 

 εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0079/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων για άµεσες 

ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 

πολιτικής  

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552(COD) – 2013/2528(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι γεωργοί των οποίων οι 

εκµεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή 

µερικά σε περιοχές που καλύπτονται από 

τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ ή 2009/147/ΕΚ 

δικαιούνται την ενίσχυση που προβλέπεται 

στο παρόν κεφάλαιο υπό την προϋπόθεση 

ότι τηρούν τις πρακτικές που 

προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο στον 

βαθµό που οι πρακτικές αυτές στην 

οικεία εκµετάλλευση συνάδουν µε τους 

στόχους των εν λόγω οδηγιών. 

3. Οι γεωργοί δικαιούνται αυτοµάτως την 

ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 

κεφάλαιο όταν εµπίπτουν σε µία ή 

περισσότερες από τις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

Or. en 

 

 


