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6.3.2013 B7-0079/113 

Τροπολογία  113 

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 3 – περίπτωση 1 (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - γεωργοί που συµµορφώνονται µε τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία· ή 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2013 B7-0079/114 

Τροπολογία  114 

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 3 – περίπτωση 2 (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - δικαιούχοι γεωργοπεριβαλλοντικών και 
κλιµατικών ενισχύσεων που ορίστηκαν 
σύµφωνα µε το άρθρο 29 του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. [...] [RDR]· ή 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2013 B7-0079/115 

Τροπολογία  115 

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 3 – περίπτωση 3 (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - γεωργοί των οποίων οι εκµεταλλεύσεις 
βρίσκονται σε περιοχές που ανήκουν στο 
δίκτυο Natura 2000 και καλύπτονται από 
τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/116 

Τροπολογία  116 

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 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. 

Σε περίπτωση που η επιλέξιµη γεωργική 
έκταση της εκµετάλλευσης καλύπτεται 
κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 75% από 
µόνιµους λειµώνες ή µόνιµους 
βοσκότοπους ή χρησιµοποιείται για την 
ανάπτυξη αγρωστωδών ή άλλων 
κτηνοτροφικών φυτών ή έχει 
καλλιεργηθεί µε καλλιέργειες κάτω από 
το νερό για σηµαντικό τµήµα του έτους, 
και το υπόλοιπο της επιλέξιµης γεωργικής 
έκτασης δεν υπερβαίνει τα 50 εκτάρια, οι 
γεωργοί εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις 
των άρθρων 30 και 32. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/117 

Τροπολογία  117 

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 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 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. 

διαγράφεται 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/118 

Τροπολογία  118 

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 4 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Οι γεωργοί των οποίων οι 
εκµεταλλεύσεις έχουν πιστοποιηθεί 
σύµφωνα µε τα εθνικά ή περιφερειακά 
συστήµατα περιβαλλοντικής 
πιστοποίησης θεωρείται ότι τηρούν τις 
σχετικές γεωργικές πρακτικές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπό την 
προϋπόθεση ότι τα εν λόγω συστήµατα 
έχουν αντίκτυπο τουλάχιστον ισοδύναµο 
µε τις σχετικές πρακτικές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

 H Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 
το άρθρο 55 για να διασφαλίζει ότι η 
γεωργική έκταση που υπόκειται στο 
σύστηµα καλύπτει ένα ελάχιστο ποσοστό 
της συνολικής εκµετάλλευσης του 
γεωργού· 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/119 

Τροπολογία  119 

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 5 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 
του παρόντος άρθρου, για τα κράτη µέλη 
που εφαρµόζουν το άρθρο 22α του 
παρόντος κανονισµού, η ενίσχυση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, η οποία 
αντιπροσωπεύει 30% του εθνικού 
κονδυλίου σύµφωνα µε το άρθρο 33, 
παράγραφος 1, χορηγείται στους 
γεωργούς ως ποσοστό σχετικό µε τη 
βασική τους ενίσχυση. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/120 

Τροπολογία  120 

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 5 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5β. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύµφωνα µε το άρθρο 55, για να 
επικυρώσει τα συστήµατα πιστοποίησης 
που αναφέρονται στην παράγραφο 4α, 
προκειµένου να διασφαλίσει ότι τα εν 
λόγω συστήµατα έχουν αντίκτυπο 
τουλάχιστον ισοδύναµο µε τις σχετικές 
πρακτικές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1. 

 Τα εν λόγω συστήµατα πιστοποίησης 
µπορούν να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα 
µέτρα: 

 - σχέδιο διαχείρισης των θρεπτικών 
ουσιών στην εκµετάλλευση· 

 - σχέδιο ενεργειακής απόδοσης για την 
εκµετάλλευσή τους, 
συµπεριλαµβανοµένης της 
βελτιστοποίησης της χρήσης των 
λυµάτων· 

 - σχέδιο δράσης για τη βιοποικιλότητα, 
συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας ή 
της διατήρησης ζωνών βιοποικιλότητας· 

 - σχέδιο διαχείρισης των υδάτων· 
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 - εδαφοκάλυψη· 

 - ολοκληρωµένη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισµών. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/121 

Τροπολογία  121 

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 39 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για τη χρηµατοδότηση της προαιρετικής 

συνδεδεµένης στήριξης, τα κράτη µέλη 

µπορούν να αποφασίσουν, µέχρι την 1η 

Αυγούστου του έτους που προηγείται του 

πρώτου έτους εφαρµογής της στήριξης 

αυτής, να χρησιµοποιούν έως το 5% του 
εθνικού ανώτατου ορίου τους που ορίζεται 

στο παράρτηµα ΙΙ. 

1. Για τη χρηµατοδότηση της προαιρετικής 

συνδεδεµένης στήριξης, τα κράτη µέλη 

µπορούν να αποφασίσουν, µέχρι την 1η 

Αυγούστου του έτους που προηγείται του 

πρώτου έτους εφαρµογής της στήριξης 

αυτής, να χρησιµοποιούν έως το 10% του 
εθνικού ανώτατου ορίου τους που ορίζεται 

στο παράρτηµα ΙΙ. 

Or. en 

 

 


