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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 

σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού 

σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 15ης 

Φεβρουαρίου 2017 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 

(EΕ) αριθ. 639/2014 όσον αφορά τα μέτρα ελέγχου σχετικά με την καλλιέργεια 

κάνναβης, ορισμένες διατάξεις σχετικά με τις ενισχύσεις οικολογικού 

προσανατολισμού, τις ενισχύσεις αγροτών νεαρής ηλικίας οι οποίοι ασκούν 

τον έλεγχο νομικού προσώπου, τον υπολογισμό του ανά μονάδα ποσού στο 

πλαίσιο της προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης, τα τμήματα δικαιωμάτων 

ενίσχυσης και ορισμένες υποχρεώσεις κοινοποίησης που σχετίζονται με το 

καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης και την προαιρετική συνδεδεμένη 

στήριξη, και για την τροποποίηση του παραρτήματος X του κανονισμού (EΕ) 

αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

(2017/2571(DEA)) 

 

Czesław Adam Siekierski 

εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 
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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό 

της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2017 για την τροποποίηση του κατ’ 

εξουσιοδότηση κανονισμού (EΕ) αριθ. 639/2014 όσον αφορά τα μέτρα ελέγχου σχετικά 

με την καλλιέργεια κάνναβης, ορισμένες διατάξεις σχετικά με τις ενισχύσεις οικολογικού 

προσανατολισμού, τις ενισχύσεις αγροτών νεαρής ηλικίας οι οποίοι ασκούν τον έλεγχο 

νομικού προσώπου, τον υπολογισμό του ανά μονάδα ποσού στο πλαίσιο της 

προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης, τα τμήματα δικαιωμάτων ενίσχυσης και 

ορισμένες υποχρεώσεις κοινοποίησης που σχετίζονται με το καθεστώς ενιαίας 

στρεμματικής ενίσχυσης και την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη, και για την 

τροποποίηση του παραρτήματος X του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1307/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

(2017/2571(DEA)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής C(2017)0735, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες 

ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής 

γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου1, και ειδικότερα το άρθρο 35 

παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 44 παράγραφος 5 στοιχείο β), το άρθρο 46 παράγραφος 9 

στοιχεία α) και γ), το άρθρο 50 παράγραφος 11, το άρθρο 52 παράγραφος 9 στοιχείο α), 

το άρθρο 67 παράγραφοι 1 και 2 στοιχείο α) και το άρθρο 70 αυτού, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της 

Υπαίθρου, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού του, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την κατάθεση αυτού του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού, 

η Επιτροπή υποσκάπτει σοβαρά τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη 

και ως προς τη διαδικασία και ως προς το περιεχόμενο· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομαδοποίηση και υποβολή 14 εξουσιοδοτήσεων υπό μορφή 

ενός και μόνου κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής εμποδίζει το 

Κοινοβούλιο να ασκήσει το δικό του δικαίωμα ελέγχου, αφού υποχρεώνεται απλώς να 

δεχθεί ή να απορρίψει την όλη δέσμη, χωρίς να έχει την ευχέρεια να διατυπώσει γνώμη 

για κάθε εξουσιοδότηση χωριστά· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής είναι κάτι 

πολύ περισσότερο από ένα απλό μέτρο απλούστευσης και θα έχει βαθιά επίδραση στην 

                                                 
1 ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 608. 
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υλοποίηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ)· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαγόρευση της φυτοϋγειονομικής προστασίας στις 

καλλιέργειες ψυχανθών σε περιοχές οικολογικής εστίασης απειλεί μια βιώσιμη εγχώρια 

παραγωγή πρωτεϊνών σύμφωνη με τη στρατηγική της ΕΕ για τις πρωτεΐνες, τη στιγμή 

που η Ευρώπη ήδη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές πρωτεϊνών· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οικολογικά οφέλη από τα ψυχανθή από άποψη προστασίας 

εδάφους και αζωτοδέσμευσης είναι αδιαμφισβήτητα και πολύ μεγαλύτερα απ’ ό,τι π.χ. 

με χόρτο ως επίσπορη καλλιέργεια· 

1. διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής· 

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και να την 

ενημερώσει ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, καθώς 

και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών. 


