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εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0081/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων σχετικά µε την 

στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) - 2011/0282(COD) 

(COM(2011)0627 τελικό/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ιγ a) "γεωργο-δασοκοµικό σύστηµα": 
σύστηµα παραγωγής που συνδυάζει 
δέντρα και φυτά καλλιεργούµενα ή προς 
βόσκηση εντός ή στα όρια των ίδιων 
αγροτεµαχίων· 
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Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0081/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων σχετικά µε την 

στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) - 2011/0282(COD) 

(COM(2011)0627 τελικό/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 29 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον 

και το κλίµα  

Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον 

και το κλίµα  

1. Τα κράτη µέλη διαθέτουν στήριξη στο 

πλαίσιο αυτού του µέτρου σε όλη την 

επικράτειά τους, σύµφωνα µε τις εθνικές, 

περιφερειακές ή τοπικές ιδιαίτερες ανάγκες 

και προτεραιότητες. Η ένταξη του εν λόγω 
µέτρου στα προγράµµατα αγροτικής 
ανάπτυξης είναι υποχρεωτική.  

1. Τα κράτη µέλη διαθέτουν στήριξη στο 

πλαίσιο αυτού του µέτρου σε όλη την 

επικράτειά τους, σύµφωνα µε τις εθνικές, 

περιφερειακές ή τοπικές ιδιαίτερες ανάγκες 

και προτεραιότητες. Το εν λόγω µέτρο έχει 
ως στόχο τη διατήρηση καθώς και την 
προώθηση των αναγκαίων αλλαγών στις 
γεωργικές πρακτικές που έχουν ευνοϊκές 
συνέπειες για το περιβάλλον και το κλίµα. 
Η ένταξή του στα προγράµµατα αγροτικής 
ανάπτυξης είναι υποχρεωτική.  

2. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 

περιβάλλον και το κλίµα χορηγούνται σε 

γεωργούς, οµάδες γεωργών ή άλλους 

διαχειριστές γης που αναλαµβάνουν, σε 

εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις 

που συνίστανται σε µία ή περισσότερες 

δεσµεύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον 

και το κλίµα σε γεωργική γη. Εφόσον αυτό 

δικαιολογείται δεόντως για την επίτευξη 

2. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 

περιβάλλον και το κλίµα χορηγούνται σε 

γεωργούς, οµάδες γεωργών ή άλλους 

διαχειριστές γης που αναλαµβάνουν, σε 

εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις 

που συνίστανται σε µία ή περισσότερες 

δεσµεύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον 

και το κλίµα σε γεωργική γη ή σε γη 
κατάλληλη για γεωργική χρήση. Τα 
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περιβαλλοντικών στόχων, οι ενισχύσεις για 

τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίµα 

µπορούν να χορηγούνται και σε άλλους 

διαχειριστές γης ή οµάδες άλλων 

διαχειριστών γης.  

γεωργοπεριβαλλοντικά προγράµµατα 
στοχεύουν σε παραδείγµατα βέλτιστης 
πρακτικής (σύµφωνα µε την «αρχή του 
προποµπού»), συµπεριλαµβανοµένων 
εκείνων που αφορούν τη διαχείριση του 
εδάφους, τη διαχείριση των υδάτων, τη 
βιοποικιλότητα, την ανακύκλωση των 
θρεπτικών ουσιών και τη συντήρηση του 
οικοσυστήµατος και θέτουν ως 
προτεραιότητα τις επενδύσεις σε αυτές 
τις τεχνικές. Τα προγράµµατα επιδιώκουν 
τη διάδοση της βέλτιστης πρακτικής σε 
όλη την επικράτεια του προγράµµατος. 
Τα καθεστώτα για το κλίµα µπορεί να 
έχουν ως στόχο τη βελτίωση των 
επιδόσεων όσον αφορά τη µείωση των 
αερίων του θερµοκηπίου σε ολόκληρη τη 
γεωργική εκµετάλλευση ή το γεωργικό 
σύστηµα. Εφόσον αυτό δικαιολογείται 
δεόντως για την επίτευξη περιβαλλοντικών 

στόχων, οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 

περιβάλλον και το κλίµα µπορούν να 

χορηγούνται και σε άλλους διαχειριστές 

γης ή οµάδες άλλων διαχειριστών γης.  

3. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 

περιβάλλον και το κλίµα καλύπτουν µόνο 

τις δεσµεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τα 

σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που 

καθορίζονται σύµφωνα µε το κεφάλαιο Ι 

του τίτλου VI του κανονισµού (ΕΕ) 

αριθ. HR/2012 και άλλες σχετικές 
υποχρεώσεις που καθορίζονται στο 

κεφάλαιο 2 του τίτλου III του κανονισµού 

(ΕΕ) αριθ. DP/2012, τις σχετικές ελάχιστες 

απαιτήσεις για χρήση λιπασµάτων και 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς 

και άλλες σχετικές υποχρεωτικές 

απαιτήσεις που επιβάλλονται από την 

εθνική νοµοθεσία. Όλες αυτές οι 

υποχρεωτικές απαιτήσεις προσδιορίζονται 

στο πρόγραµµα.  

3. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 

περιβάλλον και το κλίµα καλύπτουν µόνο 

τις δεσµεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τα 

σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που 

καθορίζονται σύµφωνα µε το κεφάλαιο Ι 

του τίτλου VI του κανονισµού (ΕΕ) 

αριθ. HR/2012 και όλες τις σχετικές 
υποχρεώσεις που καθορίζονται στο 

κεφάλαιο 2 του τίτλου III του κανονισµού 

(ΕΕ) αριθ. DP/2012, τις σχετικές ελάχιστες 

απαιτήσεις για χρήση λιπασµάτων και 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς 

και άλλες σχετικές υποχρεωτικές 

απαιτήσεις που επιβάλλονται από την 

εθνική νοµοθεσία. Όλες αυτές οι 

υποχρεωτικές απαιτήσεις προσδιορίζονται 

στο πρόγραµµα.  

4. Τα κράτη µέλη προσπαθούν να 

παράσχουν στα άτοµα που αναλαµβάνουν 

να διεξάγουν δράσεις στο πλαίσιο αυτού 

του µέτρου τις γνώσεις και τις 

πληροφορίες που απαιτούνται για την 

υλοποίησή τους, όπου 

4. Τα κράτη µέλη προσπαθούν να 

παράσχουν στα άτοµα που αναλαµβάνουν 

να διεξάγουν δράσεις στο πλαίσιο αυτού 

του µέτρου τις γνώσεις και τις 

πληροφορίες που απαιτούνται για την 

υλοποίησή τους, όπου 
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συµπεριλαµβάνονται οι εξειδικευµένες 

συµβουλές που σχετίζονται µε τη 

δέσµευση ή/και θεσπίζοντας ως 

προϋπόθεση για στήριξη βάσει αυτού του 

µέτρου σχετική επιµόρφωση. 

συµπεριλαµβάνονται οι εξειδικευµένες 

συµβουλές που σχετίζονται µε τη 

δέσµευση ή/και θεσπίζοντας ως 

προϋπόθεση για στήριξη βάσει αυτού του 

µέτρου σχετική επιµόρφωση.  

5. Οι δεσµεύσεις στο πλαίσιο αυτού του 

µέτρου αναλαµβάνονται για περίοδο πέντε 

έως επτά ετών. Ωστόσο, όταν απαιτείται 

για την επίτευξη ή τη διατήρηση των 

επιδιωκόµενων περιβαλλοντικών οφελών, 

τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν 

µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα στα οικεία 

προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης για 

ιδιαίτερους τύπους δεσµεύσεων, µεταξύ 

άλλων µέσω παροχής ετήσιας παράτασης 

µετά τη λήξη της αρχικής περιόδου.  

5. Οι δεσµεύσεις στο πλαίσιο αυτού του 

µέτρου αναλαµβάνονται για περίοδο πέντε 

έως επτά ετών. Ωστόσο, όταν απαιτείται 

για την επίτευξη ή τη διατήρηση των 

επιδιωκόµενων περιβαλλοντικών οφελών, 

τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν 

µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα στα οικεία 

προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης για 

ιδιαίτερους τύπους δεσµεύσεων, µεταξύ 

άλλων µέσω παροχής ετήσιας παράτασης 

µετά τη λήξη της αρχικής περιόδου. Για 
τις νέες δεσµεύσεις που αναλαµβάνονται 
αµέσως µετά την εκπλήρωση της 
δέσµευσης κατά την αρχική περίοδο, τα 
κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν 
µικρότερο χρονικό διάστηµα στα οικεία 
προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης. 

6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και 

αποζηµιώνουν τους γεωργούς για το 

σύνολο ή µέρος των πρόσθετων δαπανών 

και του διαφυγόντος εισοδήµατος ως 

αποτέλεσµα των δεσµεύσεων που 

ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο 

µπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 

συναλλαγής αξίας έως και 20 % της 

πριµοδότησης που καταβάλλεται για την 

ανάληψη δεσµεύσεων για τη γεωργία, το 

περιβάλλον και το κλίµα. Όταν οι 

δεσµεύσεις αναλαµβάνονται από οµάδες 
αγροτών, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.  

6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και 

αποζηµιώνουν τους γεωργούς για το 

σύνολο ή µέρος των πρόσθετων δαπανών 

και του διαφυγόντος εισοδήµατος ως 

αποτέλεσµα των δεσµεύσεων που 

ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο 

µπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 

συναλλαγής αξίας έως και 20 % της 

πριµοδότησης που καταβάλλεται για την 

ανάληψη δεσµεύσεων για τη γεωργία, το 

περιβάλλον και το κλίµα. Όταν οι 

δεσµεύσεις συνιστούν µέρος συλλογικής 
ενέργειας, το ανώτατο ποσοστό είναι 
30 %.  

 Καµία στήριξη από το ΕΓΤΑΑ δεν 
παρέχεται για υποχρεώσεις που 
καλύπτονται από το Κεφάλαιο 2 του 
Τίτλου ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012. 

 6α. Για δραστηριότητες σχετικά µε την 
προστασία του περιβάλλοντος, τα κράτη 
µέλη µπορούν, σε δεόντως αιτιολογηµένες 
περιπτώσεις, κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 6, να χορηγούν στήριξη ως 
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κατ’ αποκοπήν ποσό ή εφάπαξ πληρωµή 
ανά µονάδα όσον αφορά δεσµεύσεις 
παραίτησης από την εµπορική χρήση 
εκτάσεων. Η εν λόγω στήριξη 
υπολογίζεται µε βάση τις 
συµπληρωµατικές δαπάνες που 
προκύπτουν και την απώλεια του 
εισοδήµατος. 

7. Όταν απαιτείται για τη διασφάλιση της 

αποτελεσµατικής εφαρµογής του µέτρου, 

τα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιούν 

τη διαδικασία που αναφέρεται στο 

άρθρο 49 παράγραφος 3 για την επιλογή 

δικαιούχων.  

7. Όταν απαιτείται για τη διασφάλιση της 

αποτελεσµατικής εφαρµογής του µέτρου, 

τα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιούν 

τη διαδικασία που αναφέρεται στο 

άρθρο 49 παράγραφος 3 για την επιλογή 

δικαιούχων.  

8. Η στήριξη περιορίζεται στα ανώτατα 

ποσά που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι.  

8. Η στήριξη περιορίζεται στα ανώτατα 

ποσά που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι.  

∆εν µπορεί να παρασχεθεί στήριξη βάσει 

αυτού του µέτρου για τις δεσµεύσεις που 

καλύπτονται από το µέτρο για τη 

βιολογική γεωργία.  

∆εν µπορεί να παρασχεθεί στήριξη βάσει 

αυτού του µέτρου για τις δεσµεύσεις που 

καλύπτονται από το µέτρο για τη 

βιολογική γεωργία.  

9. Η στήριξη µπορεί να παρέχεται για τη 
διατήρηση των γενετικών πόρων στη 

γεωργία, για δράσεις που δεν καλύπτονται 

από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 

8.  

9. Η στήριξη µπορεί να παρέχεται για τη 
διατήρηση και τη βιώσιµη χρήση και 
ανάπτυξη των γενετικών πόρων στη 
γεωργία, για δράσεις που δεν καλύπτονται 

από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 

8.  

10. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 

το άρθρο 90 όσον αφορά την ετήσια 

παράταση των δεσµεύσεων µετά την 

αρχική περίοδο της δράσης, τους όρους 

που ισχύουν για τις δεσµεύσεις για την 

εκτατικοποίηση ή τη διαχείριση της 

κτηνοτροφίας µε διαφορετικό τρόπο, τον 

περιορισµό των λιπασµάτων, τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή άλλες 

εισροές, την εκτροφή τοπικών φυλών 

ζώων που απειλούνται µε εξαφάνιση από 

την κτηνοτροφία ή τη διατήρηση των 

φυτικών γενετικών πόρων, καθώς και όσον 

αφορά τον ορισµό των επιλέξιµων 

δράσεων βάσει της παραγράφου 9.  

10. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 

το άρθρο 90 όσον αφορά την ετήσια 

παράταση των δεσµεύσεων µετά την 

αρχική περίοδο της δράσης, τους όρους 

που ισχύουν για τις δεσµεύσεις για την 

εκτατικοποίηση ή τη διαχείριση της 

κτηνοτροφίας µε διαφορετικό τρόπο, τον 

περιορισµό των λιπασµάτων, τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή άλλες 

εισροές, την εκτροφή τοπικών φυλών 

ζώων που απειλούνται µε εξαφάνιση από 

την κτηνοτροφία ή τη διατήρηση των 

φυτικών γενετικών πόρων, καθώς και όσον 

αφορά τον ορισµό των επιλέξιµων 

δράσεων βάσει της παραγράφου 9.  

Or. en 
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Luis Manuel Capoulas Santos 
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Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0081/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων σχετικά µε την 

στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) - 2011/0282(COD) 

(COM(2011)0627 τελικό/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η στήριξη παρέχεται µόνο για τις 
δεσµεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 

υποχρεωτικά πρότυπα που καθορίζονται 

σύµφωνα µε το κεφάλαιο 1 του τίτλου VI 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. HR/2012, τις 
σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις για τη 

χρήση λιπασµάτων και 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς 

και άλλες σχετικές υποχρεωτικές 

απαιτήσεις που επιβάλλονται από την 

εθνική νοµοθεσία. Όλες αυτές οι 
απαιτήσεις προσδιορίζονται στο 

πρόγραµµα. 

2. Η στήριξη παρέχεται µόνο για τις 
δεσµεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 

υποχρεωτικά πρότυπα που καθορίζονται 

σύµφωνα µε το κεφάλαιο Ι του τίτλου VI 
του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. HR/2012, τις 
σχετικές υποχρεώσεις που καθορίζονται 
στο κεφάλαιο 2 του Τίτλου III του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. DP/2012, τις 
σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις για τη 
χρήση λιπασµάτων και 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς 

και άλλες σχετικές υποχρεωτικές 

απαιτήσεις που επιβάλλονται από την 

εθνική νοµοθεσία. Όλες αυτές οι 
απαιτήσεις προσδιορίζονται στο 

πρόγραµµα. 

Or. en 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η στήριξη στους γεωργούς, η οποία 

συνδέεται µε τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 

2009/147/ΕΚ χορηγείται µόνο σε σχέση µε 

τα µειονεκτήµατα που προκύπτουν από 

απαιτήσεις που υπερβαίνουν τις ορθές 

γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 

που προβλέπονται στο άρθρο 94 και στο 

παράρτηµα II του κανονισµού (ΕΕ) 

αριθ. HR/2012 του Συµβουλίου. 

3. Η στήριξη στους γεωργούς, η οποία 

συνδέεται µε τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 

2009/147/ΕΚ χορηγείται µόνο σε σχέση µε 

τα µειονεκτήµατα που προκύπτουν από 

απαιτήσεις που υπερβαίνουν τις ορθές 

γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 

που προβλέπονται στο άρθρο 94 και στο 

παράρτηµα II του κανονισµού (ΕΕ) 

αριθ. HR/2012 του Συµβουλίου και τις 
σχετικές υποχρεώσεις που καθορίζονται 
στο κεφάλαιο 2 του Τίτλου III του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. DP/2012. Ειδικές 
διατάξεις µπορούν να προβλεφθούν στο 
πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης για 
περιπτώσεις στις οποίες οι εν λόγω 
υποχρεώσεις δεν συνάδουν στη 
συγκεκριµένη εκµετάλλευση µε τους 
στόχους αυτών των οδηγιών. 
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