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6.3.2013 B7-0079/139 

Τροπολογία  139 

Sandra Kalniete, Joseph Daul, Albert Deß, Michel Dantin, Jarosław Kalinowski και 

άλλοι 

 

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 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(21) Πέραν της σύγκλισης των 
ενισχύσεων σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο, πρέπει να προσαρµοσθούν 
επίσης τα εθνικά κονδύλια για άµεσες 
πληρωµές ώστε τα κράτη µέλη, το 
επίπεδο των άµεσων πληρωµών των 
οποίων ανά εκτάριο είναι µικρότερο του 
70% του µέσου όρου της Ένωσης, να 
µειώσουν την διαφορά αυτή σε σχέση µε 
τον µέσο όρο της ΕΕ κατά 35%. Για τα 
κράτη µέλη των οποίων το επίπεδο των 
άµεσων ενισχύσεων κυµαίνεται µεταξύ 
70% και 80% του µέσου όρου, η διαφορά 
πρέπει να µειωθεί κατά 25% ενώ για τα 
κράτη µέλη των οποίων το επίπεδο των 
άµεσων ενισχύσεων είναι µεγαλύτερο του 
80% του µέσου όρου, η διαφορά πρέπει 
να µειωθεί κατά 10%. Μετά την 
εφαρµογή των µηχανισµών αυτών, 
κανένα κράτος µέλος δεν πρέπει να 
εισπράττει λιγότερο από το 55% του 
µέσου όρου της Ένωσης το 2014 και από 
το 75% του µέσου όρου της Ένωσης το 
2019. Στην περίπτωση των κρατών 
µελών των οποίων το επίπεδο των 
ενισχύσεων είναι υψηλότερο από τον µέσο 
όρο της Ένωσης, η προσπάθεια 
σύγκλισης δεν πρέπει να οδηγήσει σε 
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Η σύγκλιση αυτή θα πρέπει να 
χρηµατοδοτηθεί αναλογικά από όλα τα 
κράτη µέλη µε άµεσες ενισχύσεις που 
υπερβαίνουν τον µέσο όρο της Ένωσης. 
Επιπλέον, το σύνολο των δικαιωµάτων 
ενίσχυσης που ενεργοποιούνται το 2019 
σε ένα κράτος µέλος ή σε µια περιοχή 
πρέπει να έχουν ενιαία µοναδιαία αξία 
κατόπιν σύγκλισης προς την τιµή αυτή η 
οποία πρέπει να διενεργείται γραµµικά 
κατά τη µεταβατική περίοδο. Ωστόσο, 
προκειµένου να αποφευχθούν οι 
διασπαστικές οικονοµικές επιπτώσεις για 
τους γεωργούς, τα κράτη µέλη που έχουν 
εφαρµόσει το καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και πιο συγκεκριµένα το 
ιστορικό µοντέλο, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαµβάνουν µερικώς 
υπόψη ιστορικούς παράγοντες κατά τον 
υπολογισµό της αξίας των δικαιωµάτων 
ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος 
εφαρµογής του νέου καθεστώτος. Ο 
διάλογος µε αντικείµενο το επόµενο 
Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο για την 
περίοδο µε έναρξη το 2021 θα πρέπει 
επίσης να εστιαστεί στον στόχο της 
πλήρους σύγκλισης µέσω της ίσης 
κατανοµής της άµεσης στήριξης ανά την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάρκεια αυτής 
της περιόδου. 

επίπεδα κάτω αυτού του µέσου όρου. Η 
σύγκλιση αυτή θα πρέπει να 
χρηµατοδοτηθεί αναλογικά από όλα τα 
κράτη µέλη των οποίων το επίπεδο 
άµεσων ενισχύσεων υπερβαίνει τον µέσο 
όρο της Ένωσης. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/140 

Τροπολογία  140 

Martin Häusling 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

Janusz Wojciechowski 

 

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 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 βα) Τα κράτη µέλη µπορούν επιπλέον να 
αποκλείσουν περιοχές µε γενετικά 
τροποποιηµένες καλλιέργειες. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/141 

Τροπολογία  141 

Martin Häusling 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 6 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Σύµφωνα µε τις συνταγµατικές τους 
διευθετήσεις τα κράτη µέλη µπορεί να 
εφαρµόζουν σχετικές διατάξεις του 
παρόντος κανονισµού σε περιφερειακό 
επίπεδο. Σε αυτήν την περίπτωση, τα 
κράτη µέλη ορίζουν τις περιφέρειες 
σύµφωνα µε αντικειµενικά και 
αµερόληπτα κριτήρια και υποδιαιρούν το 
εθνικό ανώτατο όριο µεταξύ των 
περιφερειών. Τα κράτη µέλη µπορούν 
επίσης να λαµβάνουν όλες τις αποφάσεις 
στις οποίες παραπέµπει ο παρών 
κανονισµός σε περιφερειακό επίπεδο και 
να εφαρµόζουν τις δηµοσιονοµικές 
διατάξεις στις οποίες παραπέµπουν τα 
άρθρα 33, 35, 37, 39 και 51 στα 
περιφερειακά ανώτατα όρια και να 
εφαρµόζουν τον µηχανισµό ευελιξίας του 
άρθρου 14 στα περιφερειακά ανώτατα 
όρια. Μπορούν επίσης να αποφασίσουν 
τη θέσπιση περιφερειακών αποθεµάτων 
προς διαχείριση των διατάξεων του 
άρθρου 23. 

Or. en 



 

AM\929546EL.doc  PE503.600v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2013 B7-0079/142 

Τροπολογία  142 

Martin Häusling, José Bové 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

Corinne Lepage 

 

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 11 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το ποσό των άµεσων ενισχύσεων που 

πρόκειται να χορηγηθούν σε γεωργό 

σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό σε 

ένα δεδοµένο ηµερολογιακό έτος 

µειώνεται ως εξής:  

1. Το ποσό των άµεσων ενισχύσεων που 

πρόκειται να χορηγηθούν σε γεωργό 

σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό σε 

ένα δεδοµένο ηµερολογιακό έτος 

µειώνεται ως εξής:  

– κατά 20% για το τµήµα που υπερβαίνει 

τα 150.000 ευρώ και έως 200.000 ευρώ·  
– κατά 10% για το τµήµα που υπερβαίνει 

τα 25.000 ευρώ και έως 50.000 ευρώ·  

– κατά 40% για το τµήµα που υπερβαίνει 

τα 200.000 ευρώ και έως 250.000 ευρώ·  
– κατά 20% για το τµήµα που υπερβαίνει 

τα 50.000 ευρώ και έως 75.000 ευρώ·  

– κατά 70% για το τµήµα που υπερβαίνει 

τα 250.000 ευρώ και έως 300.000 ευρώ·  
– κατά 30% για το τµήµα που υπερβαίνει 

τα 75.000 ευρώ και έως 100.000 ευρώ·  

– κατά 100% για το τµήµα που υπερβαίνει 

τα 300.000 ευρώ. 
– κατά 100% για το τµήµα που υπερβαίνει 

τα 100.000 ευρώ. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/143 

Τροπολογία  143 

Martin Häusling 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

Πριν την 1η Αυγούστου 2013, τα κράτη 

µέλη µπορούν να αποφασίσουν να 

διαθέσουν ως πρόσθετη στήριξη για µέτρα 

στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης που 

χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ 

όπως ορίζεται στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 

[...] [RDR] έως το 20% των ετήσιων 

εθνικών ανώτατων ορίων για τα 

ηµερολογιακά έτη 2014 έως 2019 όπως 

ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος 

κανονισµού. Κατά συνέπεια, το αντίστοιχο 

ποσό δεν θα διατίθεται πλέον για τη 

χορήγηση άµεσων ενισχύσεων. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/144 

Τροπολογία  144 

Martin Häusling 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 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 
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. 

διαγράφεται 

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 
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εδάφιο. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/145 

Τροπολογία  145 

Martin Häusling 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 28 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1α 

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΚΤΑΡΙΑ 

 Άρθρο 28α 

 Γενικοί κανόνες 

 Τα κράτη µέλη καθορίζουν τον αριθµό 
των πρώτων εκταρίων που είναι 
επιλέξιµος για την εν λόγω διάταξη, ο 
οποίος αντιστοιχεί στον αριθµό των 
δικαιωµάτων που ενεργοποιούνται από 
τον γεωργό σύµφωνα µε το άρθρο 26 
παράγραφος 1, µε ανώτατο όριο το µέσο 
µέγεθος των γεωργικών εκµεταλλεύσεων 
στο οικείο κράτος µέλος. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/146 

Τροπολογία  146 

Martin Häusling 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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, των οποίων η αρόσιµη γη 
καλύπτει περισσότερο από 10 εκτάρια, 
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: 
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6.3.2013 B7-0079/147 

Τροπολογία  147 

Martin Häusling 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 – 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) αµειψισπορά· 
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6.3.2013 B7-0079/148 

Τροπολογία  148 

Martin Häusling 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) να διατηρούν τους υφιστάµενους 

µόνιµους βοσκοτόπους στην 
εκµετάλλευσή τους· και 

β) να διατηρούν τους υφιστάµενους 

βοσκοτόπους και µόνιµους λειµώνες στην 
εκµετάλλευσή τους· και 
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6.3.2013 B7-0079/149 

Τροπολογία  149 

Martin Häusling, José Bové 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 30 – τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

∆ιαφοροποίηση καλλιεργειών Αµειψισπορά 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/150 

Τροπολογία  150 

Martin Häusling, José Bové 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 30 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν η αρόσιµη γη του γεωργού 

καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 

δεν χρησιµοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονοµών (σπαρµένων ή 

αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου µε καλλιέργειες κάτω από το 

νερό για σηµαντικό τµήµα του έτους, η 

καλλιέργεια σε αρόσιµη γη θα αποτελείται 

από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καµία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο 
από το 5% της αρόσιµης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιµης γης. 

1. Όταν η αρόσιµη γη του γεωργού 

καλύπτει περισσότερα από 10 εκτάρια και 

δεν χρησιµοποιείται για παραγωγή 

χορτονοµών (σπαρµένων ή αυτοφυών), δεν 

είναι ακαλλιέργητη ή δεν έχει 

καλλιεργηθεί µε µόνιµες καλλιέργειες 
κάτω από το νερό για σηµαντικό τµήµα 

του έτους, η καλλιέργεια σε αρόσιµη γη θα 

αποτελείται από αµειψισπορά τριών 
καλλιεργειών επί τρία συναπτά έτη. 
Καλλιέργειες που δεσµεύουν το άζωτο 
συµπεριλαµβάνονται στην αµειψισπορά. 
Η καλλιέργεια φυτών που δεσµεύουν το 
άζωτο µπορεί να επεκταθεί. 
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