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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα τελευταία χρόνια η ΚΓΠ έχει αποτελέσει αντικείμενο σημαντικής μεταρρυθμιστικής 
διαδικασίας. Το παρόν στάδιο έχει θεμελιώδη σημασία για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της 
μεγαλύτερης ευρωπαϊκής πολιτικής, αλλά δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να αντιμετωπισθούν 
κατάλληλα οι σημαντικές προκλήσεις που μας περιμένουν στο μέλλον. Η ΚΓΠ πρέπει να 
διασφαλίζει βασικά δημόσια αγαθά στην κοινωνία μας: επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 
ανάπτυξη· πρέπει να δίνει επίσης συγκεκριμένη απάντηση στην περιβαλλοντική και 
κλιματική κρίση. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, πρέπει να στηρίζει επαρκώς το 
εισόδημα των γεωργών και το επίπεδο απασχόλησης στον γεωργικό τομέα, ιδίως στις 
αγροτικές περιοχές.

Για να επιτευχθεί αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διατηρήσει η ΚΓΠ το ίδιο επίπεδο 
χρηματοδότησης στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Μετά το Brexit και άλλες 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε παγκόσμιο επίπεδο για τις οποίες απαιτείται ισχυρότερη 
στήριξη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, η ανάγκη χρηματοδότησης νέων πολιτικών είναι 
απόλυτα κατανοητή, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται σε βάρος της μίας και παραδοσιακής 
κοινής πολιτικής της ΕΕ, από την οποία επί σειρά δεκαετιών απαιτείται η εκπλήρωση νέων 
και δύσκολων καθηκόντων.

Η νέα πρόταση της Επιτροπής εισάγει ένα νέο μοντέλο, το οποίο βασίζεται σε εννέα στόχους 
και δίνει έμφαση στους στόχους πολιτικής που σχετίζονται με το περιβάλλον και την 
κλιματική αλλαγή. Προτείνω να τροποποιηθούν δύο από τους εννέα στόχους, ώστε να είναι 
πιο συνεπείς με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Η πρόταση καθορίζει ένα νέο 
πρότυπο, που αφήνει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη μέσω των στρατηγικών τους 
σχεδίων, και μια στροφή προς μια πολιτική που βασίζεται περισσότερο στις επιδόσεις.

Ωστόσο, μολονότι θεωρώ θετικές τις νέες ενισχυμένες προϋποθέσεις, καθώς και τις 
δυνατότητες του υποχρεωτικού οικολογικού συστήματος, το οποίο θα μπορούσε να 
ανταμείβει τους γεωργούς που συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ και των εθνικών στόχων, η νέα αυτή πρόταση αφήνει, κατά 
τη γνώμη μου, μεγάλη διακριτική ευχέρεια στα κράτη μέλη όσον αφορά τις δαπάνες για τους 
πόρους και τον καθορισμό του επιπέδου φιλοδοξίας. Αυτό θα μπορούσε δυστυχώς να 
οδηγήσει σε μια κατάσταση στην οποία θα έχουμε 27 γεωργικές πολιτικές, με αποτέλεσμα να 
χαθεί η κοινή «ψυχή» της ΚΓΠ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σκοπεύω να ενισχύσω τις 
κοινές πτυχές της πρότασης, προσθέτοντας ορισμένα στοιχεία στη βασική πράξη και 
μειώνοντας τη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Φυσικά, θεωρώ ότι ένας ορισμένος 
βαθμός ευελιξίας είναι ένα θετικό, και σύμφωνο με την αρχή της επικουρικότητας, στοιχείο, 
αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν το μέλλον της γεωργίας 
ακολουθώντας διαφορετικές κατευθύνσεις και αντιμετωπίζοντας τους γεωργούς με εντελώς 
διαφορετικούς τρόπους για την ίδια εργασία και τις ίδιες δραστηριότητες.

Επιπλέον, η νέα ΚΓΠ με γνώμονα τις επιδόσεις απαιτεί ένα ισχυρό πλαίσιο, ικανό να 
εξασφαλίζει ορθή αξιολόγηση και παρακολούθηση των επιδόσεων της πολιτικής, σε σχέση 
με τους ειδικούς στόχους που ορίζονται σε κάθε κράτος μέλος. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει 
να είμαστε πολύ προσεκτικοί, αποφεύγοντας τα κενά, και να διασφαλίσουμε, επομένως, 
ισχυρή λογοδοσία για τα έξοδα και τα αποτελέσματα. 
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Επιπλέον, η πρόταση προβλέπει επίσης ένα ορισμένο επίπεδο ευελιξίας για τα κράτη μέλη 
όσον αφορά τις μεταφορές μεταξύ κονδυλίων, έως και 15 % των άμεσων ενισχύσεων 
μπορούν να μεταφερθούν στα κονδύλια του ΕΓΤΑΑ και αντιστρόφως, και υψηλότερο 
ποσοστό μπορεί να μεταφερθεί μόνο από τον πρώτο στον δεύτερο πυλώνα για παρεμβάσεις 
που αφορούν περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους. Θεωρώ προσφορότερο να 
επιτρέπονται οι μεταφορές μόνο από τον πρώτο στον δεύτερο πυλώνα.

Θα πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου ότι η πρόκληση στο μέλλον δεν θα είναι μόνο να 
παράγουμε μεγαλύτερες ποσότητες ασφαλών και υψηλής ποιότητας γεωργικών προϊόντων, 
αλλά να παράγουμε επίσης τρόφιμα με πιο αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο, διασφαλίζοντας 
παράλληλη την ανταγωνιστικότητα των γεωργών μας και παρέχοντάς τους, επομένως, δίκαιη 
οικονομική ανταμοιβή για τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες που προσφέρουν στο κοινωνικό 
σύνολο. Στην κατεύθυνση αυτή, χαιρετίζω το γεγονός ότι η πρόταση εστιάζει στους νέους. 
Πιστεύω ακράδαντα ότι οι νέοι πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της ΚΓΠ μετά το 2020: 
χωρίς μια ισχυρότερη δράση προς την κατεύθυνση αυτή, η ευρωπαϊκή γεωργία – και όχι μόνο 
– δεν έχει μέλλον.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι καλούμαστε να αποφασίσουμε σε μια χρονική 
στιγμή κατά την οποία το Κοινοβούλιο οδεύει προς το τέλος της θητείας του. Είναι προφανές 
ότι πρόθεσή μας είναι να κλείσουμε τις εκκρεμούσες νομοθετικές εργασίες, 
συμπεριλαμβανομένης της σημαντικής αυτής νομοθετικής πράξης, παρά τον περιορισμένο 
διαθέσιμο χρόνο και την έλλειψη γνώσεων σχετικά με τους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι 
για την ΚΓΠ στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δεδομένου ότι οι διαπραγματεύσεις 
είναι σε εξέλιξη. Ο καθορισμός των λεπτομερειών μιας τέτοιας πολιτικής χωρίς να είναι 
γνωστό το ακριβές ποσό των διαθέσιμων πόρων δεν είναι εύκολος. Για τους λόγους αυτούς, 
κρίνεται σκόπιμο να αναβληθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού έως 
το 2023, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ομαλή μετάβαση από την τρέχουσα ΚΓΠ στο 
νέο μοντέλο του μέλλοντος.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει 
υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
διατηρήσει η ΚΓΠ το ίδιο επίπεδο 
χρηματοδότησης στο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, όπως 
και στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
2014-2020.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Το μοντέλο υλοποίησης δεν θα 
πρέπει να οδηγήσει σε μια κατάσταση 
στην οποία θα έχουμε 27 διαφορετικές 
εθνικές γεωργικές πολιτικές, με 
αποτέλεσμα να απειλείται το κοινό 
πνεύμα της ΚΓΠ και να δημιουργούνται 
στρεβλώσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διαθέτουν έναν ορισμένο βαθμό 
ευελιξίας εντός ενός ισχυρού κοινού 
κανονιστικού πλαισίου.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Στα πλαίσια του προσανατολισμού 
της ΚΓΠ όλο και περισσότερο προς την 
αγορά, όπως περιγράφεται στην 
ανακοίνωση σχετικά με «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», το άνοιγμα 
της αγοράς, η αλλαγή του κλίματος και η 
συναφής συχνότητα και σοβαρότητα των 
ακραίων καιρικών φαινομένων καθώς και 
κρίσεις υγειονομικού και 
φυτοϋγειονομικού χαρακτήρα ενδεχομένως 
να οδηγήσουν σε αστάθεια των τιμών και 
αυξημένες πιέσεις στα εισοδήματα. Για 
αυτό το λόγο, αν και οι γεωργοί έχουν την 
τελική ευθύνη για το σχεδιασμό των 
στρατηγικών σε ό,τι αφορά τα 
αγροκτήματά τους, πρέπει να δημιουργηθεί 
ένα ισχυρό πλαίσιο ώστε να διασφαλιστεί 

(15) Στα πλαίσια του προσανατολισμού 
της ΚΓΠ όλο και περισσότερο προς την 
αγορά, όπως περιγράφεται στην 
ανακοίνωση σχετικά με «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», το άνοιγμα 
της αγοράς, οι εμπορικές συμφωνίες με 
τρίτες χώρες, η αλλαγή του κλίματος και η 
συναφής συχνότητα και σοβαρότητα των 
ακραίων καιρικών φαινομένων καθώς και 
κρίσεις υγειονομικού και 
φυτοϋγειονομικού χαρακτήρα ενδεχομένως 
να οδηγήσουν σε αστάθεια των τιμών και 
αυξημένες πιέσεις στα εισοδήματα. Για 
αυτό το λόγο, αν και οι γεωργοί έχουν την 
τελική ευθύνη για το σχεδιασμό των 
στρατηγικών σε ό,τι αφορά τα 
αγροκτήματά τους, πρέπει να δημιουργηθεί 
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η κατάλληλη διαχείριση κινδύνων. Για το 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη και οι γεωργοί 
θα μπορούν να αξιοποιούν μια ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για τη διαχείριση του κινδύνου, 
προκειμένου οι γεωργοί να έχουν επαρκή 
χρηματοδοτικά μέσα για επενδύσεις και 
πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης, 
κατάρτιση, μεταφορά τεχνογνωσίας και 
παροχή συμβουλών.

ένα ισχυρό πλαίσιο ώστε να διασφαλιστεί 
η κατάλληλη διαχείριση κινδύνων. Για το 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη και οι γεωργοί 
θα μπορούν να αξιοποιούν μια ευρωπαϊκή
πλατφόρμα για τη διαχείριση του κινδύνου, 
προκειμένου οι γεωργοί να έχουν επαρκή 
χρηματοδοτικά μέσα για επενδύσεις και 
πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης, 
κατάρτιση, μεταφορά τεχνογνωσίας και 
παροχή συμβουλών.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Η ΚΓΠ θα πρέπει να διασφαλίζει 
ότι τα κράτη μέλη ενισχύουν τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις τους, 
λαμβανομένων υπόψη των τοπικών 
αναγκών και της πραγματικής κατάστασης 
των γεωργών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, 
βάσει των άμεσων ενισχύσεων που 
προβλέπονται στο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ, να καταρτίσουν οικολογικά 
προγράμματα προαιρετικά για τους 
γεωργούς, τα οποία θα πρέπει να 
συντονίζονται πλήρως με τις άλλες 
σχετικές παρεμβάσεις. Αυτά θα πρέπει να 
οριστούν από τα κράτη μέλη ως ενισχύσεις 
που χορηγείται είτε για κίνητρα είτε ως 
αμοιβή για την παροχή δημόσιων αγαθών 
με γεωργικές πρακτικές ευεργετικές για το 
περιβάλλον και το κλίμα είτε ως 
αποζημίωση για την εισαγωγή αυτών των 
πρακτικών. Και στις δύο περιπτώσεις 
στόχος είναι η ενίσχυση των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
επιδόσεων της ΚΓΠ και κατά συνέπεια 
πρέπει να υπερκαλύπτουν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις που ήδη προβλέπονται από 
το σύστημα προϋποθέσεων. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν τη θέσπιση 

(31) Η ΚΓΠ θα πρέπει να διασφαλίζει 
ότι τα κράτη μέλη ενισχύουν τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις τους, 
λαμβανομένων υπόψη των τοπικών 
αναγκών και της πραγματικής κατάστασης 
των γεωργών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, 
βάσει των άμεσων ενισχύσεων που 
προβλέπονται στο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ, να καταρτίσουν οικολογικά 
προγράμματα προαιρετικά για τους 
γεωργούς, τα οποία θα πρέπει να 
συντονίζονται πλήρως με τις άλλες 
σχετικές παρεμβάσεις. Αυτά θα πρέπει να 
οριστούν από τα κράτη μέλη ως ενισχύσεις 
που χορηγείται είτε για κίνητρα είτε ως 
αμοιβή για την παροχή δημόσιων αγαθών 
με γεωργικές πρακτικές ευεργετικές για το 
περιβάλλον και το κλίμα είτε ως 
αποζημίωση για την εισαγωγή αυτών των 
πρακτικών. Και στις δύο περιπτώσεις 
στόχος είναι η ενίσχυση των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
επιδόσεων της ΚΓΠ και κατά συνέπεια 
πρέπει να υπερκαλύπτουν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις που ήδη προβλέπονται από 
το σύστημα προϋποθέσεων. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν τη θέσπιση 
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οικολογικών συστημάτων για γεωργικές 
πρακτικές, όπως η ενισχυμένη διαχείριση 
των μόνιμων βοσκοτόπων και των 
χαρακτηριστικών τοπίου και η βιολογική 
γεωργία. Τα καθεστώτα αυτά μπορούν 
επίσης να περιλαμβάνουν και 
«καθεστώτα εισόδου», τα οποία 
ενδεχομένως να αποτελέσουν προϋπόθεση 
για την ανάληψη πιο φιλόδοξων 
δεσμεύσεων για την αγροτική ανάπτυξη.

οικολογικών συστημάτων για γεωργικές 
πρακτικές, όπως η ενισχυμένη διαχείριση 
των μόνιμων βοσκοτόπων και των 
μόνιμων χαρακτηριστικών τοπίου και η 
βιολογική γεωργία θα πρέπει να 
ενθαρρύνεται μέσω οικολογικών 
συστημάτων, βάσει καταλόγου γεωργικών 
πρακτικών που είναι επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον, τον οποίο 
καταρτίζει η Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Τα μέτρα για τη δασοκομία πρέπει 
να συμβάλλουν στην εφαρμογή της 
Δασικής Στρατηγικής της Ένωσης και να 
βασίζονται σε εθνικά ή υποεθνικά δασικά 
προγράμματα ή ισοδύναμα μέσα των 
κρατών μελών, τα οποία θα πρέπει να 
βασίζονται στις δεσμεύσεις που απορρέουν 
από τον κανονισμό για την συμπερίληψη 
των εκπομπών και των απορροφήσεων 
αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση γης, τη 
χρήση της γης και τη δασοκομία 
[Κανονισμός LULUCF] και εκείνων που 
ελήφθησαν στις υπουργικές διασκέψεις για 
την προστασία των δασών στην Ευρώπη. 
Οι παρεμβάσεις πρέπει να βασίζονται σε 
σχέδια διαχείρισης δασών ή σε ισοδύναμα 
μέσα και μπορεί να περιλαμβάνουν την 
ανάπτυξη δασικών περιοχών και την 
αειφόρο διαχείριση των δασών, 
συμπεριλαμβανομένης της δάσωσης της 
γης και της δημιουργίας και αναγέννησης 
των γεωργοδασοκομικών συστημάτων· την 
προστασία, αποκατάσταση και βελτίωση 
των δασικών πόρων, λαμβανομένων 
υπόψη των αναγκών προσαρμογής· 
επενδύσεις για τη διασφάλιση και 
ενίσχυση της διατήρησης και 

(39) Τα μέτρα για τη δασοκομία πρέπει 
να συμβάλλουν στην εφαρμογή της 
Δασικής Στρατηγικής της Ένωσης και να 
βασίζονται σε εθνικά ή υποεθνικά δασικά 
προγράμματα ή ισοδύναμα μέσα των 
κρατών μελών, τα οποία θα πρέπει να 
βασίζονται στις δεσμεύσεις που απορρέουν 
από τον κανονισμό για την συμπερίληψη 
των εκπομπών και των απορροφήσεων 
αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση γης, τη 
χρήση της γης και τη δασοκομία 
[Κανονισμός LULUCF] και εκείνων που 
ελήφθησαν στις υπουργικές διασκέψεις για 
την προστασία των δασών στην Ευρώπη. 
Οι παρεμβάσεις πρέπει να βασίζονται σε 
σχέδια διαχείρισης δασών ή σε ισοδύναμα 
μέσα και μπορεί να περιλαμβάνουν την 
ανάπτυξη δασικών περιοχών και την 
αειφόρο διαχείριση των δασών, 
συμπεριλαμβανομένης της δάσωσης της 
γης, της πρόληψης των πυρκαγιών και 
της δημιουργίας και αναγέννησης των 
γεωργοδασοκομικών συστημάτων· την 
προστασία, αποκατάσταση και βελτίωση 
των δασικών πόρων, λαμβανομένων 
υπόψη των αναγκών προσαρμογής· 
επενδύσεις για τη διασφάλιση και 
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ανθεκτικότητας των δασών και την παροχή 
δασικών οικοσυστημάτων και υπηρεσιών 
για το κλίμα· και μέτρα και επενδύσεις για 
την υποστήριξη της ανανεώσιμης 
ενέργειας και της βιο-οικονομίας.

ενίσχυση της διατήρησης και 
ανθεκτικότητας των δασών και την παροχή 
δασικών οικοσυστημάτων και υπηρεσιών 
για το κλίμα· και μέτρα και επενδύσεις για 
την υποστήριξη της ανανεώσιμης 
ενέργειας και της βιο-οικονομίας.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) θα πρέπει να συνεχίσει 
να χρηματοδοτεί με τύπους παρεμβάσεων 
υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων και με 
τομεακούς τύπους παρεμβάσεων, ενώ το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) θα πρέπει να 
συνεχίσει να χρηματοδοτεί με τύπους 
παρεμβάσεων την αγροτική ανάπτυξη 
όπως περιγράφεται στον παρόντα 
κανονισμό. Οι κανόνες για τη 
δημοσιονομική διαχείριση της ΚΓΠ θα 
πρέπει να καθοριστούν χωριστά για τα δύο 
ταμεία και για τις δραστηριότητες του 
καθενός, λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 
μοντέλο υλοποίησης παρέχει μεγαλύτερη 
ευελιξία και επικουρικότητα στα κράτη 
μέλη για την επίτευξη των στόχων τους. Οι 
τύποι παρεμβάσεων βάσει του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να καλύπτουν την 
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

(47) Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) θα πρέπει να συνεχίσει 
να χρηματοδοτεί με τύπους παρεμβάσεων 
υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων και με 
τομεακούς τύπους παρεμβάσεων, ενώ το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) θα πρέπει να 
συνεχίσει να χρηματοδοτεί με τύπους 
παρεμβάσεων την αγροτική ανάπτυξη 
όπως περιγράφεται στον παρόντα 
κανονισμό. Οι κανόνες για τη 
δημοσιονομική διαχείριση της ΚΓΠ θα 
πρέπει να καθοριστούν χωριστά για τα δύο 
ταμεία και για τις δραστηριότητες του
καθενός, λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 
μοντέλο υλοποίησης παρέχει μεγαλύτερη 
ευελιξία και επικουρικότητα στα κράτη 
μέλη για την επίτευξη των στόχων τους. Οι 
τύποι παρεμβάσεων βάσει του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να καλύπτουν την 
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 69
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(69) Μια διαχειριστική αρχή θα πρέπει 
να είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και 
την υλοποίηση κάθε στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ. Τα καθήκοντά της θα πρέπει να 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Η 
διαχειριστική αρχή θα πρέπει να μπορεί να 
μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων της, 
διατηρώντας ταυτόχρονα την ευθύνη για 
την αποδοτικότητα και την ορθότητα της 
διαχείρισης. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι, κατά τη διαχείριση και 
την εφαρμογή των στρατηγικών σχεδίων 
της ΚΓΠ, τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης προστατεύονται σύμφωνα με τον 
[Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) Χ] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [νέος Δημοσιονομικός 
Κανονισμός] και του Κανονισμού (ΕΕ) X 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [νέος Οριζόντιος 
Κανονισμός].

(69) Μια διαχειριστική αρχή θα πρέπει 
να είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και 
την υλοποίηση κάθε στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ. Ωστόσο, στην περίπτωση της 
περιφερειοποίησης στοιχείων που 
αφορούν την πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν 
περιφερειακές αρχές διαχείρισης. Τα 
καθήκοντά τους θα πρέπει να καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό. Η διαχειριστική 
αρχή θα πρέπει να μπορεί να μεταβιβάζει 
μέρος των αρμοδιοτήτων της, διατηρώντας 
ταυτόχρονα την ευθύνη για την 
αποδοτικότητα και την ορθότητα της 
διαχείρισης. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι, κατά τη διαχείριση και 
την εφαρμογή των στρατηγικών σχεδίων 
της ΚΓΠ, τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης προστατεύονται σύμφωνα με τον 
[Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) Χ] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [νέος Δημοσιονομικός 
Κανονισμός] και του Κανονισμού (ΕΕ) X 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [νέος Οριζόντιος 
Κανονισμός].

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 83

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(83) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια δικαίου, να προστατευθούν τα 
δικαιώματα των γεωργών και να 
διασφαλιστεί η ομαλή, συνεκτική και 
αποτελεσματική λειτουργία των 
παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων 
ενισχύσεων, η εξουσία έκδοσης ορισμένων 

(83) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια δικαίου, να προστατευθούν τα 
δικαιώματα των γεωργών και να 
διασφαλιστεί η ομαλή, συνεκτική και 
αποτελεσματική λειτουργία των 
παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων 
ενισχύσεων, η εξουσία έκδοσης ορισμένων 
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πράξεων θα πρέπει να μεταβιβάζεται στην 
Επιτροπή για ότι αφορά τους κανόνες που 
καθιστούν η χορήγηση πληρωμών 
εξαρτάται από τη χρήση πιστοποιημένων 
σπόρων ορισμένων ποικιλιών κάνναβης 
και τη διαδικασία προσδιορισμού των 
ποικιλιών κάνναβης και την επαλήθευση 
της περιεκτικότητάς τους σε 
τετραϋδροκανναβινόλη· κανόνες σχετικά 
με την καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση και ορισμένα συναφή στοιχεία 
όσον αφορά τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας· 
και επί του περιεχομένου της δήλωσης και 
τις προϋποθέσεις ενεργοποίησης των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης· τη θέσπιση 
περαιτέρω κανόνων για τα οικολογικά 
καθεστώτα· μέτρα ώστε να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο οι δικαιούχοι της 
συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης που 
πλήττονται από διαρθρωτικές 
ανισορροπίες της αγοράς σε έναν τομέα, 
συμπεριλαμβανομένης της απόφασης ότι η 
στήριξη αυτή μπορεί να εξακολουθήσει να 
καταβάλλεται έως το 2027 με βάση τις 
μονάδες παραγωγής για τις οποίες 
χορηγήθηκε σε προηγούμενη περίοδο 
αναφοράς· τους κανόνες και τους 
προϋποθέσεις για την έγκριση γαιών και 
ποικιλιών για τους σκοπούς της ειδικής 
ενίσχυσης για το βαμβάκι και τους κανόνες 
σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης 
της εν λόγω ενίσχυσης.

πράξεων θα πρέπει να μεταβιβάζεται στην 
Επιτροπή για ότι αφορά τους κανόνες που 
καθιστούν η χορήγηση πληρωμών 
εξαρτάται από τη χρήση πιστοποιημένων 
σπόρων ορισμένων ποικιλιών κάνναβης 
και τη διαδικασία προσδιορισμού των 
ποικιλιών κάνναβης και την επαλήθευση 
της περιεκτικότητάς τους σε 
τετραϋδροκανναβινόλη· κανόνες σχετικά 
με την καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση και ορισμένα συναφή στοιχεία 
όσον αφορά τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας· 
και επί του περιεχομένου της δήλωσης και 
τις προϋποθέσεις ενεργοποίησης των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης· τη θέσπιση 
περαιτέρω κανόνων για τα οικολογικά 
καθεστώτα, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης καταλόγου γεωργικών 
πρακτικών που είναι επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον, μέτρα ώστε να 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι δικαιούχοι 
της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης 
που πλήττονται από διαρθρωτικές 
ανισορροπίες της αγοράς σε έναν τομέα, 
συμπεριλαμβανομένης της απόφασης ότι η 
στήριξη αυτή μπορεί να εξακολουθήσει να 
καταβάλλεται έως το 2027 με βάση τις 
μονάδες παραγωγής για τις οποίες 
χορηγήθηκε σε προηγούμενη περίοδο 
αναφοράς· τους κανόνες και τους 
προϋποθέσεις για την έγκριση γαιών και 
ποικιλιών για τους σκοπούς της ειδικής 
ενίσχυσης για το βαμβάκι και τους κανόνες 
σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης 
της εν λόγω ενίσχυσης.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 93

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(93) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια δικαίου και η συνέχεια, οι 

(93) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια δικαίου και η συνέχεια, οι 
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ειδικές διατάξεις για την Κροατία όσον 
αφορά τη σταδιακή εισαγωγή άμεσων 
ενισχύσεων και συμπληρωματικών 
εθνικών άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο 
του μηχανισμού σταδιακής καθιέρωσης θα 
πρέπει να εξακολουθήσουν να 
εφαρμόζονται έως την 1η Ιανουαρίου 
2021.

ειδικές διατάξεις για την Κροατία όσον 
αφορά τη σταδιακή εισαγωγή άμεσων 
ενισχύσεων και συμπληρωματικών 
εθνικών άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο 
του μηχανισμού σταδιακής καθιέρωσης θα 
πρέπει να εξακολουθήσουν να 
εφαρμόζονται έως την 1η Ιανουαρίου 
2023.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
στην ενωσιακή στήριξη που 
χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΕ και το 
ΕΓΤΑΑ για παρεμβάσεις που καθορίζονται 
σε στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ το οποίο 
καταρτίζεται από τα κράτη μέλη και 
εγκρίνεται από την Επιτροπή, και καλύπτει 
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
στην ενωσιακή στήριξη που 
χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΕ και το 
ΕΓΤΑΑ για παρεμβάσεις που καθορίζονται 
σε στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ το οποίο 
καταρτίζεται από τα κράτη μέλη και 
εγκρίνεται από την Επιτροπή, και καλύπτει 
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2023
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) ως «λιβάδια» και «μόνιμος 
βοσκότοπος» (αμφότεροι αποκαλούμενοι 
ως «μόνιμος βοσκότοπος») νοείται η γη 
που δεν έχει περιληφθεί στην 
αμειψισπορά επί πέντε έτη ή περισσότερο
και χρησιμοποιούνται για τη καλλιέργεια 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 

iii) ως «λιβάδια» και «μόνιμος 
βοσκότοπος» (αμφότεροι αποκαλούμενοι 
ως «μόνιμος βοσκότοπος») νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την για τη 
καλλιέργεια αγρωστωδών ή άλλων 
ποωδών κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό 
τρόπο (με αυτοσπορά) ή με καλλιέργεια 
(σπαρμένο) και δεν έχει περιληφθεί στην 
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(με αυτοσπορά) ή με καλλιέργεια 
(σπαρμένο). Μπορεί να περιλαμβάνει άλλα 
είδη, όπως θάμνους και/ή δένδρα που 
προσφέρονται για βοσκή·

αμειψισπορά επί πέντε έτη ή 
περισσότερο, και η οποία δεν έχει επίσης 
οργωθεί επί πέντε έτη ή περισσότερο· 
περιλαμβάνει άλλα είδη, όπως θάμνους 
και/ή δένδρα που προσφέρονται για βοσκή 
και άλλα είδη όπως θάμνους και/ή δέντρα 
που παράγουν ζωοτροφές, υπό τον όρο ότι 
εξακολουθούν να επικρατούν τα 
αγρωστώδη και λοιπά ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά·

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
αποφασίζουν να θεωρούν μόνιμο 
βοσκότοπο:

α. γη που προσφέρεται για βοσκή και 
εντάσσεται σε καθιερωμένες τοπικές 
πρακτικές όπου τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά δεν 
επικρατούν παραδοσιακά στις εκτάσεις 
βοσκής· και/ή

β) γη που προσφέρεται για βοσκή όπου τα 
αγρωστώδη και λοιπά ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά δεν επικρατούν στις 
εκτάσεις βοσκής ή απουσιάζουν από
αυτές·

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της αποτελεσματικής 
διαχείρισης των φυσικών πόρων, όπως το 
νερό, το έδαφος και ο αέρας·

ε) συμβολή στην προστασία και τη 
βελτίωση της ποιότητας του αέρα και των 
υδάτων και προώθηση μιας πιο βιώσιμης
χρήσης των υδάτων·

Or. en
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) συμβολή στην προστασία της 
βιοποικιλότητας, ενίσχυση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος και διατήρηση οικοτόπων 
και τοπίων·

στ) συμβολή στην προστασία και 
βελτίωση του εδάφους, της 
βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος στις αγροτικές περιοχές, 
και στη διατήρηση προστατευόμενων 
οικοτόπων και ειδών·

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
όλες οι γεωργικές εκτάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων που 
δεν χρησιμοποιούνται πλέον για 
παραγωγικούς σκοπούς, να διατηρούνται 
σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, τις 
ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να 
τηρούν οι δικαιούχοι για καλές γεωργικές 
και περιβαλλοντικές συνθήκες γης 
σύμφωνα με τον κύριο στόχο των 
προτύπων που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, λαμβανομένων υπόψη των 
ειδικών χαρακτηριστικών των σχετικών 
περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάστασης του εδάφους και του κλίματος, 
των υπαρχόντων συστημάτων εκτροφής, 
της χρήσης γης, της αμειψισποράς, των 
γεωργικών πρακτικών και των γεωργικών 
δομών.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
όλες οι γεωργικές εκτάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων που 
δεν χρησιμοποιούνται πλέον για 
παραγωγικούς σκοπούς, να διατηρούνται 
σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, τις 
ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να 
τηρούν οι δικαιούχοι για καλές γεωργικές 
και περιβαλλοντικές συνθήκες γης 
σύμφωνα με τον κύριο στόχο των 
προτύπων που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, λαμβανομένων υπόψη των 
ειδικών χαρακτηριστικών των σχετικών 
περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάστασης του εδάφους και του κλίματος, 
των υπαρχόντων συστημάτων εκτροφής, 
της χρήσης γης, της αμειψισποράς, των 
γεωργικών πρακτικών και των γεωργικών 
δομών. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 
επίσης ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τη 
διατήρηση των σχετικών ειδών και 
οικοτόπων βάσει της οδηγίας 
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2009/147/ΕΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
αντίστοιχα.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά τους κύριους στόχους 
που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, τα 
κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν 
πρόσθετα πρότυπα σε σχέση με εκείνα 
που καθορίζονται στο εν λόγω 
παράρτημα έναντι αυτών των κύριων 
στόχων. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν 
καθορίζουν τις ελάχιστες προδιαγραφές για 
κύριους στόχους πέρα από όσους ορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙΙ.

2. Τα κράτη μέλη δεν καθορίζουν τις 
ελάχιστες προδιαγραφές για κύριους 
στόχους πέρα από όσους ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 138 το οποίο 
αποσκοπεί στη συμπλήρωση του παρόντος 
κανονισμού με κανόνες για τις καλές 
γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένων του καθορισμού 
των στοιχείων του συστήματος της 
αναλογίας μόνιμων λειμώνων, του έτους 
αναφοράς και του ποσοστού μετατροπής
στο πλαίσιο του ΚΓΠΚ 1, όπως 
αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, της 
μορφής και των πρόσθετων ελάχιστων 

4. Η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 138 το οποίο 
αποσκοπεί στη συμπλήρωση του παρόντος 
κανονισμού με κανόνες για τις καλές 
γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, 
σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως 
φυσικές καταστροφές, επιδημίες και 
ασθένειες φυτών.
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στοιχείων και των λειτουργιών του 
εργαλείου βιωσιμότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων για τα θρεπτικά 
συστατικά.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στήριξη 
σε εθελοντικά προγράμματα για το κλίμα 
και το περιβάλλον («οικολογικά 
προγράμματα») υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και όπως 
διευκρινίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. it

Αιτιολόγηση

Διόρθωση λανθασμένης μετάφρασης της αγγλικής λέξης «shall».

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τον 
κατάλογο των γεωργικών πρακτικών που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον.

3. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το 
άρθρο 138  για τη συμπλήρωση του 
παρόντος κανονισμού με την κατάρτιση 
καταλόγου των γεωργικών πρακτικών που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Τα 
κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικούς 
καταλόγους των γεωργικών πρακτικών 
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που είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον επιλέγοντας μεταξύ αυτών 
που ορίζονται στην εν λόγω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της 
Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία α) έως 
η), τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν
ή περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρέμβασης:

1. Όσον αφορά τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία α) έως 
η), τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ τρεις
ή περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρέμβασης:

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, ιδίως όσον αφορά 
την εξοικονόμηση νερού, την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική 
συσκευασία και τη μείωση των 
αποβλήτων,

α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, ιδίως όσον αφορά 
την εξοικονόμηση νερού, την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική 
συσκευασία, τη μείωση των αποβλήτων 
και την παρακολούθηση της παραγωγής,

Or. en
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων, την αειφόρο χρήση των 
φυτοφαρμάκων και την προσαρμογή και 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής,

ιε) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τη 
διατήρηση και την αύξηση της ποιότητας 
του προϊόντος, τη βελτίωση των όρων 
εμπορίας, τις βιώσιμες τεχνικές 
καταπολέμησης των παρασίτων, την 
αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων και 
την προσαρμογή και μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής,

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ α) δράσεις που αποσκοπούν στη 
βελτίωση της ποιότητας μέσω της 
καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) απόσυρση από την αγορά για 
δωρεάν διανομή ή άλλους προορισμούς·

δ) απόσυρση από την αγορά για 
δωρεάν διανομή ή άλλους προορισμούς, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
μεταποίησης για τις αποσύρσεις από την 
αγορά πριν από τη διανομή·
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Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε στόχο που επιλέγεται 
μεταξύ εκείνων που ορίζονται στο άρθρο 
51, τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν
ή περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρέμβασης:

1. Για κάθε στόχο που επιλέγεται 
μεταξύ εκείνων που ορίζονται στο άρθρο 
51, τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ δύο
ή περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρέμβασης:

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κράτος μέλος που αναφέρεται 
στο άρθρο 82 παράγραφος 3 καθορίζει στο 
στρατηγικό του σχέδιο για την ΚΓΠ έναν ή 
περισσότερους τύπους παρέμβασης, που 
αναφέρονται στο άρθρο 60, για την 
επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων, όπως 
καθορίζονται στην παράγραφο 1. Τα κράτη 
μέλη καθορίζουν τις παρεμβάσεις που 
επιλέγουν μεταξύ των τύπων παρέμβασης. 
Το κράτος μέλος που αναφέρεται στο 
άρθρο 82 παράγραφος 3 τεκμηριώνει στο 
στρατηγικό του σχέδιο για την ΚΓΠ την 
επιλογή στόχων, τύπων παρέμβασης και 
παρεμβάσεων για την επίτευξη των στόχων 
αυτών.

2. Το κράτος μέλος που αναφέρεται 
στο άρθρο 82 παράγραφος 3 καθορίζει στο 
στρατηγικό του σχέδιο για την ΚΓΠ δύο ή 
περισσότερους τύπους παρέμβασης, που 
αναφέρονται στο άρθρο 60, για την 
επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων, όπως 
καθορίζονται στην παράγραφο 1. Τα κράτη 
μέλη καθορίζουν τις παρεμβάσεις που 
επιλέγουν μεταξύ των τύπων παρέμβασης. 
Το κράτος μέλος που αναφέρεται στο 
άρθρο 82 παράγραφος 3 τεκμηριώνει στο 
στρατηγικό του σχέδιο για την ΚΓΠ την 
επιλογή στόχων, τύπων παρέμβασης και 
παρεμβάσεων για την επίτευξη των στόχων 
αυτών.

Or. en
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 56, τα κράτη μέλη, 
που αναφέρονται στο άρθρο 82 
παράγραφος 4, επιλέγουν στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν ή 
περισσότερους από τους τύπους 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
60. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις 
παρεμβάσεις που επιλέγουν μεταξύ των 
τύπων παρέμβασης.

1. Για την επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 56, τα κράτη μέλη, 
που αναφέρονται στο άρθρο 82 
παράγραφος 4, επιλέγουν στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ δύο ή 
περισσότερους από τους τύπους 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
60. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις 
παρεμβάσεις που επιλέγουν μεταξύ των 
τύπων παρέμβασης.

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την προώθηση, την ανάπτυξη και 
την εφαρμογή μεθόδων παραγωγής που 
σέβονται το περιβάλλον, των προτύπων 
καλής μεταχείρισης των ζώων, την 
καταπολέμηση της ανθεκτικότητας των 
επιβλαβών οργανισμών και τις φιλικές 
προς το περιβάλλον καλλιεργητικές 
πρακτικές, τις τεχνικές παραγωγής και τις 
μεθόδους παραγωγής, την περιβαλλοντικά 
ορθή χρήση και διαχείριση υποπροϊόντων 
και αποβλήτων, ιδιαίτερη προστασία των 
υδάτων, του εδάφους και άλλων φυσικών 
πόρων· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία ε) και 
στ)·

δ) την προώθηση, την ανάπτυξη και 
την εφαρμογή μεθόδων παραγωγής που 
σέβονται το περιβάλλον, των προτύπων 
καλής μεταχείρισης των ζώων, την 
καταπολέμηση της ανθεκτικότητας των 
επιβλαβών οργανισμών και τις φιλικές 
προς το περιβάλλον καλλιεργητικές 
πρακτικές, τις τεχνικές παραγωγής και τις 
μεθόδους παραγωγής, την περιβαλλοντικά 
ορθή χρήση και διαχείριση υποπροϊόντων 
και αποβλήτων, ιδιαίτερη προστασία των 
υδάτων, του εδάφους και άλλων φυσικών 
πόρων, τη μείωση των εκπομπών και την 
ενεργειακή απόδοση· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία ε) και στ)·

Or. en
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 59 στοιχεία α) έως 
η), τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν
ή περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρέμβασης:

1. Όσον αφορά τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 59 στοιχεία α) έως 
η), τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ δύο
ή περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρέμβασης:

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δράσεις για την αύξηση της 
βιωσιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας των μεταφορών και 
της αποθήκευσης προϊόντων ενός ή 
περισσοτέρων από τους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 40 στοιχείο στ)·

ε) δράσεις για την αύξηση της 
βιωσιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας των μεταφορών και 
της αποθήκευσης προϊόντων ενός ή 
περισσοτέρων από τους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 39 στοιχείο στ)·

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σύσταση ή/και ανανέωση ταμείων 
αλληλοβοήθειας από τις οργανώσεις 
παραγωγών που αναγνωρίζονται δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

α) σύσταση ή/και ανανέωση ταμείων 
αλληλοβοήθειας ή άλλων ταμείων 
διαχείρισης κινδύνου από τις οργανώσεις 
παραγωγών που αναγνωρίζονται δυνάμει 
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του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) περιβαλλοντικές, κλιματικές και 
άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης·

α) περιβαλλοντικές και κλιματικές 
δεσμεύσεις διαχείρισης·

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) άλλες δεσμεύσεις·

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Μειονεκτήματα ανά περιοχή που 
προκύπτουν από συγκεκριμένες 
υποχρεωτικές απαιτήσεις·

γ) Μειονεκτήματα ανά περιοχή που 
προκύπτουν από τις υποχρεώσεις βάσει 
της οδηγίας Natura 2000 και της οδηγίας 
πλαίσιο για τα ύδατα·

Or. en
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Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη χορηγούν 
ενισχύσεις μόνο σε γεωργούς και άλλους 
δικαιούχους που αναλαμβάνουν σε 
εθελοντική βάση δεσμεύσεις διαχείρισης, 
οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των 
ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 
6.

4. Τα κράτη μέλη χορηγούν 
ενισχύσεις μόνο σε γεωργούς και άλλους 
δικαιούχους που αναλαμβάνουν σε 
εθελοντική βάση δεσμεύσεις διαχείρισης, 
οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των 
ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο δ), όσον αφορά 
τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής 
και την προσαρμογή σε αυτή, και στα 
στοιχεία ε), στ) και θ) του εν λόγω 
άρθρου, όσον αφορά την καλή 
μεταχείριση των ζώων.

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων, τα κράτη μέλη παρέχουν 
μόνο ενισχύσεις που καλύπτουν 
δεσμεύσεις οι οποίες:

5. Στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων, για τις αγροτικές περιοχές,
τα κράτη μέλη παρέχουν μόνο ενισχύσεις 
που καλύπτουν δεσμεύσεις οι οποίες:

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Όταν η στήριξη στο πλαίσιο αυτού 
του τύπου παρεμβάσεων χορηγείται σε 
δεσµεύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον 

9. Όταν η στήριξη στο πλαίσιο αυτού 
του τύπου παρεμβάσεων χορηγείται σε 
δεσµεύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον 
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και το κλίµα σε γεωργική γη, οι 
δεσμεύσεις για τη μετατροπή ή τη 
διατήρηση πρακτικών και μεθόδων 
βιολογικής καλλιέργειας όπως ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και 
των δασικών περιβαλλοντικών και 
κλιματικών υπηρεσιών, τα κράτη μέλη θα 
καθορίζουν τη χορήγηση ενίσχυσης ανά 
εκτάριο.

και το κλίµα σε γεωργική γη, οι 
δεσμεύσεις για τη μετατροπή ή τη 
διατήρηση πρακτικών και μεθόδων 
βιολογικής καλλιέργειας όπως ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007, τα 
κράτη μέλη θα καθορίζουν τη χορήγηση 
ενίσχυσης ανά εκτάριο.

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α. Όσον αφορά τη στήριξη που 
παρέχεται στη βιολογική γεωργία δυνάμει 
του παρόντος άρθρου, οι ενισχύσεις 
χορηγούνται σε πραγματικούς γεωργούς, 
όπως ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο δ).

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις στο πλαίσιο αυτού 
του είδους παρεμβάσεων προκειμένου να 
αποζημιώσουν τους δικαιούχους για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και των διαφυγόντων εισοδημάτων που 
συνδέονται με τους φυσικούς ή άλλους 
ειδικούς περιορισμούς για τη 
συγκεκριμένη περιοχή.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις στο πλαίσιο αυτού 
του είδους παρεμβάσεων προκειμένου να 
αποζημιώσουν τους δικαιούχους για τις 
πρόσθετες δαπάνες και τα διαφυγόντα 
εισοδήματα που συνδέονται με τους 
φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς 
για τη συγκεκριμένη περιοχή.
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Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις στο πλαίσιο αυτού 
του είδους παρεμβάσεων προκειμένου να 
αποζημιώσουν τους δικαιούχους για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και των διαφυγόντων εισοδημάτων που 
συνδέονται με τα μειονεκτήματα για τη 
συγκεκριμένη περιοχή.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις στο πλαίσιο αυτού 
του είδους παρεμβάσεων προκειμένου να 
αποζημιώσουν τους δικαιούχους για τις 
πρόσθετες δαπάνες και τα διαφυγόντα 
εισοδήματα που συνδέονται με τους 
φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς 
για τη συγκεκριμένη περιοχή.

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν δεν έχει συναφθεί συμφωνία 
συνεισφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο [9] 
του [κανονισμού InvestEU], έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2021, για το ποσό που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, το κράτος 
μέλος υποβάλλει αίτηση τροποποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ, 
σύμφωνα με το άρθρο 107, ώστε να 
χρησιμοποιήσει το αντίστοιχο ποσό.

Εάν δεν έχει συναφθεί συμφωνία 
συνεισφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο [9] 
του [κανονισμού InvestEU], έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2022, για το ποσό που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, το κράτος 
μέλος υποβάλλει αίτηση τροποποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ, 
σύμφωνα με το άρθρο 107, ώστε να 
χρησιμοποιήσει το αντίστοιχο ποσό.

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έως και του 15 % της κατανομής 
του κράτους μέλους για άμεσες ενισχύσεις, 
που ορίζεται στο παράρτημα IV, μετά την 
αφαίρεση των κατανομών για το βαμβάκι, 
που ορίζονται στο παράρτημα VI, για τα 
ημερολογιακά έτη 2021 έως 2026 στην 
κατανομή του κράτους μέλους για το 
ΕΓΤΑΑ κατά τα οικονομικά έτη 2022 –
2027· ή

α) έως και του 15 % της κατανομής 
του κράτους μέλους για άμεσες ενισχύσεις, 
που ορίζεται στο παράρτημα IV, μετά την 
αφαίρεση των κατανομών για το βαμβάκι, 
που ορίζονται στο παράρτημα VI, για τα 
ημερολογιακά έτη 2021 έως 2026 στην 
κατανομή του κράτους μέλους για το 
ΕΓΤΑΑ κατά τα οικονομικά έτη 2023 –
2027·

Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έως και του 15 % των κατανομών 
του κράτους μέλους για το ΕΓΤΑΑ κατά 
τα οικονομικά έτη 2022 – 2027 στην 
κατανομή των άμεσων ενισχύσεων που 
προβλέπεται στο παράρτημα IV για τα 
ημερολογιακά έτη 2021 έως 2026.

β) δεν επιτρέπεται καμία μεταφορά
των κατανομών του κράτους μέλους για το 
ΕΓΤΑΑ στην κατανομή των άμεσων 
ενισχύσεων που προβλέπεται στο 
παράρτημα IV.

Or. en

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό μεταβίβασης από την 
κατανομή του κράτους μέλους για άμεσες 
ενισχύσεις στην κατανομή του για το 
ΕΓΤΑΑ, που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο, μπορεί να αυξηθεί κατά:

Το ποσοστό μεταβίβασης από την 
κατανομή του κράτους μέλους για άμεσες 
ενισχύσεις στην κατανομή του για το 
ΕΓΤΑΑ, που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο, μπορεί επιπροσθέτως να αυξηθεί 
κατά:
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Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ 
καλύπτει την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2027.

Κάθε στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ 
καλύπτει την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2023 έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2027.

Or. en

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και 
στις 15 Φεβρουαρίου κάθε επόμενου έτους 
έως και το 2030, το κράτος μέλος θα 
υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση 
επιδόσεων σχετικά με την υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος. Η έκθεση 
που υποβλήθηκε το 2023 καλύπτει τα 
οικονομικά έτη 2021 και 2022. Για τις 
άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙΙ, η έκθεση θα 
καλύπτει μόνο το οικονομικό έτος 2022.

1. Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2025 και 
στις 15 Φεβρουαρίου κάθε επόμενου έτους 
έως και το 2030, το κράτος μέλος θα 
υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση 
επιδόσεων σχετικά με την υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος. Η έκθεση 
που υποβλήθηκε το 2025 καλύπτει τα 
οικονομικά έτη 2023 και 2024. Για τις 
άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙΙ, η έκθεση θα 
καλύπτει μόνο το οικονομικό έτος 2024.

Or. en

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 124 – παράγραφος 1



PA\1169087EL.docx 27/32 PE630.523v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με βάση την επανεξέταση των 
επιδόσεων του έτους 2026, το επίδομα 
απόδοσης που παρακρατείται από τη 
διάθεση κράτους μέλους σύμφωνα με το 
άρθρο 123 δεύτερο εδάφιο αποδίδεται στο 
εν λόγω κράτος μέλος, εάν οι δείκτες 
αποτελεσμάτων εφαρμόζονται στους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, 
έχουν επιτύχει τουλάχιστον το 90% της 
ενδεικτικής τους αξίας για το έτος 2025.

1. Με βάση την επανεξέταση των 
επιδόσεων του έτους 2026, το επίδομα 
απόδοσης που παρακρατείται από τη 
διάθεση κράτους μέλους σύμφωνα με το 
άρθρο 123 δεύτερο εδάφιο αποδίδεται στο 
εν λόγω κράτος μέλος, εάν οι δείκτες 
αντικτύπου εφαρμόζονται στους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, 
έχουν επιτύχει τουλάχιστον το 90% της 
ενδεικτικής τους αξίας για το έτος 2025.

Or. en

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 140 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 
καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 
καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Or. en

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 140 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, εξακολουθεί να εφαρμόζεται στις 
ενέργειες που υλοποιούνται βάσει 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που 
έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή δυνάμει 
του εν λόγω κανονισμού πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 2021.

Ωστόσο, εξακολουθεί να εφαρμόζεται στις 
ενέργειες που υλοποιούνται βάσει 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που 
έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή δυνάμει 
του εν λόγω κανονισμού πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 2023.
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Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – πίνακας 3 – σειρά 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Συμβολή στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και στην 
προσαρμογή σε αυτήν, καθώς 
και στη βιώσιμη ενέργεια

I.9 Ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των 
γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων: 
Δείκτης

R.12 Προσαρμογή 
στην κλιματική 
αλλαγή: Ποσοστό 
γεωργικής γης που 
υπόκειται σε 
δεσμεύσεις για τη 
βελτίωση της 
προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή

I.10 Συμβολή στον 
μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής: 
Μείωση των εκπομπών 
αερίων του 
θερμοκηπίου που 
προέρχονται από τη 
γεωργία

R.13 Μείωση των 
εκπομπών στον τομέα 
της κτηνοτροφίας: 
Ποσοστό των 
μονάδων ζωικού 
κεφαλαίου στο 
πλαίσιο στήριξης με 
σκοπό τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και/ή 
αμμωνίας, 
συμπεριλαμβανομένη
ς της διαχείρισης της 
κοπριάς

I.11 Ενίσχυση της 
δέσμευσης του 
διοξειδίου του 
άνθρακα: Αύξηση του 
οργανικού άνθρακα 
του εδάφους

R.14 Αποθήκευση 
διοξειδίου του 
άνθρακα στο έδαφος 
και τη βιομάζα:
Ποσοστό γεωργικής 
γης που υπόκειται σε 
δεσμεύσεις για τη 
μείωση των 
εκπομπών, τη 
διατήρηση και/ή την 
ενίσχυση της 
αποθήκευσης 
διοξειδίου του 
άνθρακα (μόνιμες 
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χορτολιβαδικές 
εκτάσεις, γεωργικές 
εκτάσεις σε 
τυρφώνες, δάση, 
κλπ.)

I.12 Αύξηση της 
βιώσιμης ενέργειας στη 
γεωργία: Παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας 
από τη γεωργία και τη 
δασοκομία

R.15 Πράσινη 
ενέργεια από τη 
γεωργία και τη 
δασοκομία: 
Επενδύσεις στη 
δυναμικότητα 
παραγωγής ενέργειας 
από ανανεώσιμες 
πηγές, 
συμπεριλαμβανομένη
ς της παραγωγής που 
βασίζεται σε 
βιοκαύσιμα (MW)

R.16 Βελτίωση της 
ενεργειακής 
απόδοσης: 
Εξοικονόμηση 
ενέργειας στη 
γεωργία

R 17 Δασωμένες 
εκτάσεις: Περιοχή 
που λαμβάνει στήριξη 
για τη δάσωση και τη 
δημιουργία δασικών 
εκτάσεων, 
συμπεριλαμβανομένη
ς της 
γεωργοδασοκομίας

Τροπολογία

Συμβολή στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και στην 
προσαρμογή σε αυτήν, καθώς 
και στη βιώσιμη ενέργεια

I.9 Ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των 
γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων: 
Δείκτης

R.12 Προσαρμογή 
στην κλιματική 
αλλαγή: Ποσοστό 
γεωργικής γης που 
υπόκειται σε 
δεσμεύσεις για τη 
βελτίωση της 
προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή

I.10 Συμβολή στον 
μετριασμό της 

R.13 Μείωση των 
εκπομπών στον τομέα 
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κλιματικής αλλαγής: 
Μείωση των εκπομπών 
αερίων του 
θερμοκηπίου που 
προέρχονται από τη 
γεωργία

της κτηνοτροφίας: 
Ποσοστό των 
μονάδων ζωικού 
κεφαλαίου στο 
πλαίσιο στήριξης με 
σκοπό τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και/ή 
αμμωνίας, 
συμπεριλαμβανομένη
ς της διαχείρισης της 
κοπριάς

I.11 Ενίσχυση της 
δέσμευσης του 
διοξειδίου του 
άνθρακα: Αύξηση του 
οργανικού άνθρακα 
του εδάφους

R.14 Αποθήκευση 
διοξειδίου του 
άνθρακα στο έδαφος 
και τη βιομάζα: 
Ποσοστό γεωργικής 
γης που υπόκειται σε 
δεσμεύσεις για τη 
μείωση των 
εκπομπών, τη 
διατήρηση και/ή την 
ενίσχυση της 
αποθήκευσης 
διοξειδίου του 
άνθρακα (μόνιμες 
χορτολιβαδικές 
εκτάσεις, μόνιμες 
καλλιέργειες,
γεωργικές εκτάσεις 
σε τυρφώνες, δάση, 
κλπ.)

I.12 Αύξηση της 
παραγωγής και της 
χρήσης βιώσιμης 
ενέργειας στη γεωργία: 
Παραγωγή και χρήση
ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές.

R.15 Πράσινη 
ενέργεια από τη 
γεωργία και τη 
δασοκομία: 
Επενδύσεις στη 
δυναμικότητα 
παραγωγής και 
χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, 
συμπεριλαμβανομένη
ς της παραγωγής που 
βασίζεται σε 
βιοκαύσιμα (MW)

R.16 Βελτίωση της 
ενεργειακής 
απόδοσης: 
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Εξοικονόμηση 
ενέργειας στη 
γεωργία

R 17 Δασωμένες 
εκτάσεις: Περιοχή 
που λαμβάνει στήριξη 
για τη δάσωση και τη 
δημιουργία δασικών 
εκτάσεων, 
συμπεριλαμβανομένη
ς της 
γεωργοδασοκομίας

Or. en

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κανονισμός XXXX του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για 
την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων.

Or. en

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – περίπτωση 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου.
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Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XII – πίνακας 1 – σειρά 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν, 
καθώς και στη βιώσιμη ενέργεια· 

R.14 Αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα 
στο έδαφος και τη βιομάζα: Ποσοστό 
γεωργικής γης που υπόκειται σε 
δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών, 
τη διατήρηση και/ή την ενίσχυση της 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα 
(μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις, 
γεωργικές εκτάσεις σε τυρφώνες, δάση, 
κλπ.) 

Τροπολογία

Συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν, 
καθώς και στη βιώσιμη ενέργεια·

R.14 Αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα 
στο έδαφος και τη βιομάζα: Ποσοστό 
γεωργικής γης που υπόκειται σε 
δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών, 
τη διατήρηση και/ή την ενίσχυση της 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα 
(μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις, 
μόνιμες καλλιέργειες, γεωργικές εκτάσεις 
σε τυρφώνες, δάση, κλπ.)

Or. en
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