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6.3.2013 B7-0079/151 

Τροπολογία  151 

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  

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 30 - παράγραφος 1α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

  1α. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, σε περιοχές που δεν είναι γεωπονικά 
δυνατή, οι κανόνες αµειψισποράς µπορεί 
να προσαρµόζονται, µε βάση έγκριση από 
την Επιτροπή. 
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6.3.2013 B7-0079/152 

Τροπολογία  152 

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 

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». 

Οι γεωργοί διατηρούν ως µόνιµους 

λειµώνες και 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 

λειµώνων και µονίµων βοσκοτόπων». 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/153 

Τροπολογία  153 

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 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 31 - παράγραφος 1 - δεύτερο εδάφιο  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

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 

λειµώνων και µονίµων βοσκοτόπων 

αυξάνονται στις περιπτώσεις που ο 

γεωργός υποχρεούται να µετατρέψει εκ 

νέου εκτάσεις σε µόνιµους λειµώνες και 
µόνιµους βοσκότοπους το 2014 ή/και το 
2015 όπως αναφέρεται στο άρθρο 93 του 

κανονισµού (ΕΕ) αριθ. […] HZR. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/154 

Τροπολογία  154 

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 

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 µονίµων 

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

2. Επιτρέπεται η µετατροπή του 5% κατ’ 

ανώτατο όριο των εκτάσεων αναφοράς 
εντός µονίµων λειµώνων και µονίµων 
βοσκοτόπων µε εξαίρεση τα πλούσια σε 
άνθρακα εδάφη, τους υγρότοπους και 
τους ηµιφυσικούς λειµώνες και 
βοσκότοπους. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/155 

Τροπολογία  155 

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 

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 µονίµων λειµώνων και 
µονίµων βοσκοτόπων όπως ορίζεται στην 

παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο, την 

ανανέωση των µόνιµων λειµώνων και 
µονίµων βοσκοτόπων, τη µετατροπή των 

γεωργικών εκτάσεων σε µόνιµους 

λειµώνες και µόνιµους βοσκότοπους σε 
περίπτωση που έχει ξεπεραστεί η 

επιτρεπόµενη µείωση που προβλέπεται 

στην παράγραφο 2, καθώς και την 

τροποποίηση των εκτάσεων αναφοράς 

εντός µονίµων λειµώνων και µονίµων 
βοσκοτόπων σε περίπτωση µεταβίβασης 

γης. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/156 

Τροπολογία  156 

Ulrike Rodust, Matthias Groote, Peter Jahr, Britta Reimers, Göran Färm, Martin 

Häusling και άλλων βουλευτών 

 

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 

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 

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 

(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, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 
επίτευξη του συνόλου των 
µεταρρυθµιστικών στόχων. Η πολλαπλή 
συµµόρφωση και οι έλεγχοι όπως 

ορίζονται στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. […] 

[ΟΡΚ] 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 
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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. 

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 
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6.3.2013 B7-0079/157 

Τροπολογία  157 

Dan Jørgensen, Ulrike Rodust, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrea Zanoni, Sirpa 

Pietikäinen και άλλων βουλευτών 

 

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 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 29 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

Γενικοί κανόνες  Γενικοί κανόνες  

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:  

(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,  

(β) να διατηρούν τους υφιστάµενους 

µόνιµους βοσκοτόπους στην εκµετάλλευσή 

τους· και  

(β) να διατηρούν τους υφιστάµενους 

µόνιµους λειµώνες και µόνιµους 
βοσκοτόπους στην εκµετάλλευσή τους· και  

(γ) να διαθέτουν περιοχή οικολογικής 

εστίασης στη γεωργική τους έκταση.  

(γ) να διαθέτουν περιοχή οικολογικής 

εστίασης στη γεωργική τους έκταση.  

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 

και 4 και της αρχής της δηµοσιονοµικής 

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 

και 4 και της αρχής της δηµοσιονοµικής 
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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. 

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. 

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 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.  

4. 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.  

4. 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 πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται µόνο στις 

µονάδες µιας εκµετάλλευσης που 

χρησιµοποιούνται για βιολογική παραγωγή 

σύµφωνα µε το άρθρο 11 του κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ. 834/2007.  

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.  

 4α. Οι γεωργοί που τηρούν τις δεσµεύσεις 
που έχουν αναλάβει σύµφωνα µε το 
άρθρο 39 παράγραφος 2 του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ή το άρθρο 29 
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
[…] (ΚΑΑ) ή των οποίων η εκµετάλλευση 
είναι πιστοποιηµένη βάσει εθνικού ή 
περιφερειακού συστήµατος 
περιβαλλοντικής πιστοποίησης 
θεωρούνται ότι τηρούν µια ή 
περισσότερες από τις σχετικές γεωργικές 
πρακτικές που αναφέρονται στην 
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παράγραφο 1, εφόσον οι δεσµεύσεις και 
τα συστήµατα περιβαλλοντικής 
πιστοποίησης αυτά πληρούν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 (α) καλύπτουν ολόκληρο το τµήµα της 
εκµετάλλευσης όπου εφαρµόζονται οι 
σχετικές πρακτικές που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1· 

 (β) είναι του ιδίου είδους µε τις πρακτικές 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1· και 

 (γ) υπερβαίνουν τις πρακτικές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 ως προς 
τα οφέλη για το κλίµα και το περιβάλλον. 

5. Η ενίσχυση που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 λαµβάνει τη µορφή ετήσιας 

ενίσχυσης ανά επιλέξιµο εκτάριο που 

δηλώνεται σύµφωνα µε το άρθρο 26 

παράγραφος 1, το ποσό της οποίας 

υπολογίζεται ετησίως µε τη διαίρεση του 

ποσού που προκύπτει από την εφαρµογή 

του άρθρου 33 παράγραφος 1 δια του 

συνολικού αριθµού επιλέξιµων εκταρίων 

που δηλώνονται στο κράτος µέλος 

σύµφωνα µε το άρθρο 26.  

5. Η ενίσχυση που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 λαµβάνει τη µορφή ετήσιας 

ενίσχυσης ανά επιλέξιµο εκτάριο που 

δηλώνεται σύµφωνα µε το άρθρο 26 

παράγραφος 1, το ποσό της οποίας 

υπολογίζεται ετησίως µε τη διαίρεση του 

ποσού που προκύπτει από την εφαρµογή 

του άρθρου 33 παράγραφος 1 δια του 

συνολικού αριθµού επιλέξιµων εκταρίων 

που δηλώνονται στο κράτος µέλος 

σύµφωνα µε το άρθρο 26.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/158 

Τροπολογία  158 

Dan Jørgensen, Ulrike Rodust, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrea Zanoni, Sirpa 

Pietikäinen και άλλων βουλευτών 

 

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 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 30 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

∆ιαφοροποίηση καλλιεργειών Αµειψισπορά 

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 τουλάχιστον τρεις 

διαφορετικές καλλιέργειες σε 
αµειψισπορά. επί τρία διαφορετικά 
χρόνια. 

 1α. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, σε περιοχές που δεν είναι γεωπονικά 
δυνατή, οι κανόνες αµειψισποράς µπορεί 
να προσαρµόζονται, µε βάση έγκριση από 
την Επιτροπή.  

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 

το άρθρο 55 για τη θέσπιση του ορισµού 

της έννοιας «καλλιέργεια» και των 

κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του 

ακριβούς υπολογισµού των µεριδίων για 

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 

το άρθρο 55 για τη θέσπιση του ορισµού 

της έννοιας «καλλιέργεια» και των 

κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του 

ακριβούς υπολογισµού των µεριδίων για 
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διαφορετικές καλλιέργειες. διαφορετικές καλλιέργειες. 

Or. en 
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Τροπολογία  159 
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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 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 31 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

Μόνιµοι βοσκότοποι Μόνιµοι λειµώνες και µόνιµοι βοσκότοποι 

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 

λειµώνες και 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 

λειµώνων και 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 και µόνιµων λειµώνων 
αυξάνονται στις περιπτώσεις που ο 

γεωργός υποχρεούται να µετατρέψει εκ 

νέου εκτάσεις σε µόνιµους βοσκότοπους 

και µόνιµους λειµώνες  το 2014 ή/και το 
2015 όπως αναφέρεται στο άρθρο 93 του 

κανονισµού (ΕΕ) αριθ. […] HZR.  

2. Επιτρέπεται στους γεωργούς η 
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.  

2. Επιτρέπεται η µετατροπή του 5% κατ’ 

ανώτατο όριο των εκτάσεων αναφοράς 
εντός µονίµων λειµώνων και µονίµων 
βοσκοτόπων µε εξαίρεση τα πλούσια σε 
άνθρακα εδάφη, τους υγρότοπους και 
τους ηµιφυσικούς λειµώνες και 
βοσκότοπους. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, 
το εν λόγω ποσοστό µπορεί να αυξηθεί 



 

AM\929547EL.doc  PE503.600v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

στο 7%.  

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 µονίµων βοσκοτόπων και 
µόνιµων λειµώνων όπως ορίζεται στην 

παράγραφο 1 τρίτο εδάφιο, την ανανέωση 

των µόνιµων βοσκοτόπων και µόνιµων 
λειµώνων, τη µετατροπή των γεωργικών 

εκτάσεων σε µόνιµους βοσκότοπους και 
µόνιµους λειµώνες σε περίπτωση που έχει 

ξεπεραστεί η επιτρεπόµενη µείωση που 

προβλέπεται στην παράγραφο 2, τις 
εξαιρετικές περιστάσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, καθώς και την 

τροποποίηση των εκτάσεων αναφοράς 

εντός µονίµων βοσκοτόπων και µόνιµων 
λειµώνων σε περίπτωση µεταβίβασης γης.  

Or. en 
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πολιτικής 

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. Οι γεωργοί µεριµνούν ώστε τουλάχιστον 

το 7% των επιλέξιµων εκταρίων τους, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 

2, εξαιρουµένων εκτάσεων εντός µονίµων 

βοσκοτόπων και µόνιµων λειµώνων, 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 

 

 


