Βοσκότοποι 001
Ενημερωτικό έντυπο σε σχέση με τις διατάξεις του Άρθρου 45 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αναφερόμενου άρθρου τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν
ότι η αναλογία της γης, που αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο προς τη συνολική
γεωργική έκταση που δηλώθηκε από τους γεωργούς, δεν μειώνεται κατά ποσοστό
μεγαλύτερο του 5% σε σύγκριση με την αναλογία αναφοράς όπως καθορίστηκε
από τον ΚΟΑΠ το 2015. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι η εν λόγω αναλογία
έχει μειωθεί κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5% σε εθνικό επίπεδο, ο ΚΟΑΠ
υποχρεούται όπως:
1) επιβάλει υποχρέωση στο επίπεδο εκμετάλλευσης για μετατροπή εκτάσεων σε
εκτάσεις μόνιμων βοσκοτόπων στους γεωργούς / αιτητές που διαθέτουν γη η
οποία μετατράπηκε από εκτάσεις μόνιμων λειμώνων ή μόνιμων βοσκοτόπων
σε γη για άλλες χρήσεις κατά τα δύο προηγούμενα ημερολογιακά έτη, από το
έτος διαπίστωσης.
2) επιβάλει υποχρέωση για διατήρηση των εκτάσεων, που δηλώθηκαν μόνιμοι
βοσκότοποι ή μόνιμοι λειμώνες στην τρέχουσα περίοδο, στην κατάσταση αυτή
για το επόμενο της τρέχουσας περιόδου έτος ή έτη ανάλογα με τη διάρκεια που
η αναφερόμενη πιο πάνω μείωση εκτάσεων βοσκοτόπων υφίσταται σε
ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.
Από της ιδρύσεως του ΚΟΑΠ (2003) μέχρι και σήμερα, οι πιο πάνω υποχρεώσεις
χρειάστηκε να τεθούν σε ισχύ από τον ΚΟΑΠ μόνο μια φορά και αυτό για τα έτη
2015 και 2016. Ο ΚΟΑΠ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην
χρειαστεί να εφαρμόσει τις υποχρεώσεις αυτές ξανά. Εντούτοις αυτό εξαρτάται και
από παράγοντες που δεν είναι του απολύτου ελέγχου του ΚΟΑΠ. Δυνατόν
μελλοντικά, ο ΚΟΑΠ να υποχρεωθεί όπως θέσει σε εφαρμογή τα πιο πάνω. Σε
τέτοια περίπτωση και για καλύτερη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων αλλά και
για να δύναται ο ΚΟΑΠ να εφαρμόσει αποτελεσματικά και ομαλότερα τις
αναφερόμενες νομοθετημένες διατάξεις, θα πρέπει να υπογράφονται τα
συνημμένα έντυπα ενημέρωσης:
Α. Για αιτητές που περιλαμβάνουν στην αίτηση τους για πρώτη φορά τεμάχια
βοσκοτόπων ιδιωτικής ιδιοκτησίας τα:
1. Έντυπο Βοσκότοποι 002 που αφορά τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού τεμαχίου
2. Έντυπο Βοσκότοποι 003 που αφορά τον αιτητή του τεμαχίου
Β. Για αιτητές που περιλαμβάνουν στην αίτηση τους για πρώτη φορά τεμάχια
βοσκοτόπων Κρατικής ιδιοκτησίας ή που τελούν στη διαχείριση του Κηδεμόνα
Τουρκοκυπριακών Περιουσιών:
1. Μίσθωση / Άδεια Χρήση Γης (σύμβαση) από την Αρμόδια Αρχή.
2. Έντυπο Βοσκοτόπου 003 που αφορά τον αιτητή του τεμαχίου.
Σελίδα 1 από 2

Απόσπασμα του Άρθρου 45 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1307/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
……….
2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η αναλογία της γης που αποτελεί μόνιμο
βοσκότοπο προς τη συνολική γεωργική έκταση που δηλώθηκε από τους γεωργούς
σύμφωνα με το σημείο α) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 72 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 δεν μειώνεται κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5
% σε σύγκριση με την αναλογία αναφοράς που καθορίζεται από τα κράτη μέλη το
2015 διαιρώντας τη γη που αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο όπως αναφέρεται στο
στοιχείο α) του δευτέρου εδαφίου της παρούσης παραγράφου με τη συνολική
γεωργική έκταση που αναφέρεται στο στοιχείο β) του εν λόγω εδαφίου…….
…….
Η αναλογία των μόνιμων βοσκότοπων καθορίζεται ετησίως βάσει των εκτάσεων
που δηλώνουν οι γεωργοί που υπόκεινται στις υποχρεώσεις του παρόντος
Κεφαλαίου ……
……
Η υποχρέωση βάσει της παρούσας παραγράφου ισχύει σε εθνικό, σε
περιφερειακό ή στο ενδεδειγμένο υποπεριφερειακό επίπεδο. Τα κράτη μέλη
μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν την υποχρέωση διατήρησης
μόνιμων βοσκότοπων σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων προκειμένου να
εξασφαλίσουν ότι η αναλογία μόνιμων βοσκότοπων δεν μειώνεται κατά
ποσοστό μεγαλύτερο του 5 %. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν κάθε σχετική
απόφαση στην Επιτροπή έως την 1η Αυγούστου 2014. Τα κράτη μέλη
κοινοποιούν την αναλογία αναφοράς και την αναλογία που αναφέρεται στην
παρούσα παράγραφο στην Επιτροπή.
3. Όταν αποδεικνύεται ότι η αναλογία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 έχει
μειωθεί κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5 % σε περιφερειακό ή υποπεριφερειακό
επίπεδο ή, κατά περίπτωση, σε εθνικό επίπεδο, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος
επιβάλλει υποχρεώσεις στο επίπεδο εκμετάλλευσης για μετατροπή
εκτάσεων σε εκτάσεις μόνιμων βοσκότοπων όσον αφορά τους γεωργούς
που διαθέτουν γη η οποία μετατράπηκε από εκτάσεις μόνιμων λειμώνων ή
μόνιμων βοσκοτόπων σε γη για άλλες χρήσεις κατά τη διάρκεια
παρελθούσας περιόδου. Ωστόσο, όταν η έκταση των μόνιμων βοσκότοπων σε
απόλυτους όρους σύμφωνα με το στοιχείο α) του δεύτερου εδαφίου της
παραγράφου 2 παραμένει εντός ορισμένων ορίων, η υποχρέωση που αναφέρεται
στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 θεωρείται ότι έχει τηρηθεί.
………..
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