
AD\740641EL.doc PE409.570v02-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

2008/0103(CNS)

16.9.2008

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών 
κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων 
στήριξης για τους γεωργούς
(COM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS))

Εισηγήτρια: Kathalijne Maria Buitenweg



AD\740641EL.doc 2/28 PE409.570v02-00

EL

PA_Legam



AD\740641EL.doc 3/28 PE409.570v02-00

EL

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο Ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις, όπως κλιματική αλλαγή 
και λειψυδρία, και θα συνεχίσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχει μεγάλη σημασία να 
προσαρμοσθεί η Κοινή Αγροτική Πολιτική στις προκλήσεις αυτές. Η Ευρωπαϊκή γεωργία 
εξακολουθεί να χρησιμοποιεί πολύ νερό, παρασιτοκτόνα, λιπάσματα και ενέργεια, και χωρίς 
τα απαραίτητα μέτρα θα συνεχίσει να το πράττει. 

Είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθεί στο κοινό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλει άμεσες 
πληρωμές σε μεγάλες, εντατικές εκμεταλλεύσεις, με βάση τις αποδόσεις παρελθόντων ετών ή 
την έγγειο ιδιοκτησία, χωρίς να ζητείται από τους από τους γεωργούς να μειώσουν τις 
εκπομπές τους αερίων του θερμοκηπίου και την χρήση νερού, παρασιτοκτόνων, λιπασμάτων 
και ενέργειας.

Πληρώνοντας για δημόσιες υπηρεσίες   

Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους η Επιτροπή υπέβαλε την Ανακοίνωσή της για τον 
«Έλεγχο της υγείας» της ΚΑΠ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κοινή Αγροτική 
Πολιτική θα μεταρρυθμιζόταν ριζικά. Οι άμεσες πληρωμές θα περικόπτονταν ουσιαστικά 
προκειμένου να ενισχυθούν τα πλεονεκτήματα του περιβάλλοντος και της απασχόλησης. 
Δυστυχώς, η Επιτροπή περιέκοψε ελάχιστα τις άμεσες πληρωμές στις νομοθετικές της 
προτάσεις, τις οποίες υπέβαλε φέτος τον Μάιο.  

Οι γεωργοί δεν πρέπει να πληρώνονται για τις αποδόσεις παρελθόντων ετών ή την έγγειο 
ιδιοκτησία, αλλά για τις δημόσιες υπηρεσίες που προσφέρουν, όπως η ενίσχυση της 
βιολογικής ποικιλίας, και η διαχείριση των υδάτων, και για επιτεύγματα στον τομέα του 
περιβάλλοντος, της προστασίας των ζώων και της επισιτιστικής ασφάλειας, που υπερβαίνουν 
κατά πολύ τις νομικές υποχρεώσεις. Η εισηγήτρια προτείνει, ως εκ τούτου, την σταδιακή 
κατάργηση όλων των ισχυουσών άμεσων ενισχύσεων έως το 2020. Η δημοσιονομική αρχή 
στην Κοινή Αγροτική Πολιτική θα πρέπει να είναι 'χρησιμοποίηση του δημοσίου χρήματος 
για την πληρωμή δημόσιων υπηρεσιών'. 

Κριτήρια πολλαπλής συμμόρφωσης

Οιαδήποτε μορφή δημόσιας χρηματοδότησης για την γεωργία πρέπει να εξαρτάται από την 
τήρηση της νομοθεσίας για το περιβάλλον, τη φύση και την προστασία των ζώων. Αυτό 
ρυθμίζεται μέσω των κριτηρίων της πολλαπλής συμμόρφωσης. Η εισηγήτρια προτείνει να 
ενισχυθούν αυτά τα κριτήρια και να συμπεριληφθούν πρόσθετες διατάξεις για την χρήση των 
υδάτων και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στα κριτήρια πολλαπλής συμμόρφωσης. 

Η εμπειρία έχει δείξει την ανάγκη να ενισχυθούν οι έλεγχοι και να αυξηθούν οι κυρώσεις σε 
περίπτωση μη τήρησης των κριτηρίων πολλαπλής συμμόρφωσης. Προκειμένου να 
ενισχυθούν οι έλεγχοι, η εισηγήτρια προτείνει να ορισθεί ένας ελάχιστος αριθμός ελέγχων. Οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να ελέγχουν ετησίως το 5% τουλάχιστον όλων των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 

Κατάργηση της αγρανάπαυσης
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Η Επιτροπή προτείνει να καταργηθεί η υποχρεωτική αγρανάπαυση. Αυτό θα προκαλέσει 
περαιτέρω απώλεια της βιοποικιλότητας, ιδιαίτερα των πτηνών, και άλλων σημαντικών 
περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να σταματήσει η 
απώλεια της βιοποικιλότητας έως το 2010. 

Αυτό θα είναι αδύνατον εάν η γεωργία δεν διαδραματίσει το ρόλο που της αναλογεί.  

Επιστημονικά στοιχεία  αποδεικνύουν ότι η αγρανάπαυση έχει φέρει σημαντικά 
πλεονεκτήματα για το περιβάλλον. Μεταξύ άλλων, με την παροχή ενδιαιτημάτων για την 
άγρια πανίδα και μείωση των επιπτώσεων στο έδαφος και το νερό σε γαίες εντατικής 
καλλιέργειας. Αυτά τα πλεονεκτήματα θα χαθούν με την κατάργηση της αγρανάπαυσης. 
Αυτή η απώλεια θα αντισταθμισθεί με στοχοθετημένα μέτρα στα πλαίσια της πολλαπλής 
συμμόρφωσης και της πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης.  

Επιπλέον, ζώνες ανάσχεσης, με φυσική και ανθηρή βλάστηση και καλλιέργειες εντατικής 
εκμετάλλευσης, στις οποίες δεν χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα ή λιπάσματα, θα 
τοποθετηθούν κατά μήκος των συνόρων των χωραφιών. Αυτό δεν είναι μόνον ένα καλό 
μέτρο για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, αλλά οδηγεί και σε καθαρότερο έδαφος και 
κυρίως σε καθαρότερα υπόγεια ύδατα και ύδατα επιφανείας.     

Αλλαγή του κλίματος

Ο γεωργικός τομέας συνιστά μεγάλη πηγή εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου. Πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη στήριξη σε μέτρα που αποσκοπούν στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
στην αλυσίδα διατροφής, και στα μέτρα που στοχεύουν στην πρόληψη και 
επαναχρησιμοποίηση των γεωργικών αποβλήτων.  

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εντατική εκτροφή ζώων, η οποία προκαλεί το 18% 
περίπου των συνολικών εκπομπών CO2. Οπωσδήποτε τα χρήματα της ΚΑΠ δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την προαγωγή της κατανάλωσης κρέατος, πράγμα που εξακολουθεί να 
γίνεται επί του παρόντος. Το τί και το πόσο καταναλώνουμε αποτελεί ελεύθερη, ατομική 
επιλογή, αλλά το δημόσιο χρήμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την προώθηση της 
κατανάλωσης προϊόντων που έχουν αρνητική επίπτωση στην κλιματική αλλαγή, τη λειψυδρία 
και την πείνα παγκοσμίως.  

Για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο σύνολο του γεωργικού τομέα, η 
Επιτροπή προτείνει δεσμευτικές νομοθετικές προτάσεις το 2009, με στόχο την μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τον γεωργικό τομέα κατά 30% τουλάχιστον έως το 
2020, και τουλάχιστον 80% έως το 2050.

Καλή μεταχείριση των ζώων

Η προστασία των ζώων θα πρέπει να βελτιωθεί ουσιαστικά στον γεωργικό τομέα. Η 
Επιτροπή πρέπει να προτείνει δεσμευτικές νομοθετικές προτάσεις το 2009, με στόχο τη 
βελτίωση της προστασίας των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προτάσεις αυτές θα 
συμπεριλάβουν την σταδιακή κατάργηση της εργοστασιακής κτηνοτροφίας.  

Το 2007 η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου ψήφισε υπέρ της κατάργησης όλων των 
επιδοτήσεων που δίδονται στους εκτροφείς ταύρων που προορίζονται για ταυρομαχίες. 
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Δυστυχώς η Επιτροπή και το Συμβούλιο αγνόησαν αυτήν την σαφή έκκληση του 
Κοινοβουλίου. Οι ταυρομαχίες είναι μία απάνθρωπη δραστηριότητα και δεν πρέπει να 
στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εισηγήτρια ως εκ τούτου επαναλαμβάνει την 
έκκληση του Κοινοβουλίου και ζητεί την κατάργηση των πληρωμών που καταβάλλονται 
στους εκτροφείς ταύρων που προορίζονται για ταυρομαχίες. 

Επιδοτήσεις στις εξαγωγές

Οι επιδοτήσεις κατά τις εξαγωγές εξακολουθούν να αποτελούν εμπόδιο για το Δίκαιο 
Εμπόριο στον γεωργικό τομέα. Αυτές οι επιδοτήσεις συχνά ζημιώνουν τις τοπικές αγορές των 
αναπτυσσομένων χωρών. Η Επιτροπή συνεπώς θα πρέπει να καταργήσει έως το 2009 όλες τις 
επιδοτήσεις στις εξαγωγές. 

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 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η πείρα που αποκτήθηκε από την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου της 
29ης Σεπτεμβρίου 2003 για τη θέσπιση 
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης στα πλαίσια της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση 
ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους 
γεωργούς και για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (EΚ) 
αριθ. 1452/2001, (EΚ) αριθ. 1453/2001, 
(EΚ) αριθ. 1454/2001, (EΚ) αριθ. 1868/94, 
(EΚ) αριθ. 1251/1999, (EΚ) 
αριθ. 1254/1999, (EΚ) αριθ. 1673/2000, 
(EΟΚ) αριθ. 2358/71 και (EΚ) 
αριθ. 2529/2001, καταδεικνύει την 
αναγκαιότητα προσαρμογής ορισμένων 
στοιχείων του μηχανισμού στήριξης. 
Ειδικότερα, η αποσύνδεση της άμεσης 
στήριξης πρέπει να επεκταθεί και η 

(1) Η πείρα που αποκτήθηκε από την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου της 
29ης Σεπτεμβρίου 2003 για τη θέσπιση 
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης στα πλαίσια της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση 
ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους 
γεωργούς και για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (EΚ) 
αριθ. 1452/2001, (EΚ) αριθ. 1453/2001, 
(EΚ) αριθ. 1454/2001, (EΚ) αριθ. 1868/94, 
(EΚ) αριθ. 1251/1999, (EΚ) 
αριθ. 1254/1999, (EΚ) αριθ. 1673/2000, 
(EΟΚ) αριθ. 2358/71 και (EΚ) 
αριθ. 2529/2001, καταδεικνύει την 
αναγκαιότητα προσαρμογής ορισμένων 
στοιχείων του μηχανισμού στήριξης. 
Ειδικότερα, η αποσύνδεση της άμεσης 
στήριξης πρέπει να επεκταθεί σταθερά με 
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λειτουργία του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης πρέπει να απλουστευθεί. 
Επισημαίνεται επίσης ότι ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 έχει τροποποιηθεί 
ουσιωδώς από την έναρξη ισχύος του. 
Βάσει των ανωτέρω εξελίξεων και για 
λόγους σαφήνειας, ο εν λόγω κανονισμός 
πρέπει να καταργηθεί και να 
αντικατασταθεί από έναν νέο κανονισμό.

στόχο την πλήρη αποσύνδεση και η 
λειτουργία του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης πρέπει να απλουστευθεί. 
Επισημαίνεται επίσης ότι ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 έχει τροποποιηθεί 
ουσιωδώς από την έναρξη ισχύος του. 
Βάσει των ανωτέρω εξελίξεων και για 
λόγους σαφήνειας, ο εν λόγω κανονισμός 
πρέπει να καταργηθεί και να 
αντικατασταθεί από έναν νέο κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικές φιλοδοξίες, και να αντιμετωπισθούν οι νέες 
προκλήσεις, χρειάζονται πολλά χρήματα για την μετακίνηση από τον πρώτο στον δεύτερο 
πυλώνα. 

Τροπολογία 2

Πρόταση
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Επιπλέον, προκειμένου να αποφευχθεί 
η εγκατάλειψη γεωργικής γης και να 
εξασφαλιστεί ότι θα διατηρηθεί η γη σε 
καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 καθόρισε κοινοτικό 
πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχετικών 
περιοχών και ιδίως τις εδαφικές και 
κλιματικές συνθήκες, τα υφιστάμενα 
συστήματα καλλιέργειας (χρήση γης, 
αμειψισπορά, καλλιεργητικές πρακτικές) 
και τη διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων. Η 
κατάργηση της υποχρεωτικής 
αγρανάπαυσης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ενδέχεται 
σε ορισμένες περιπτώσεις να έχει 
δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, 
ιδίως όσον αφορά ορισμένα 
χαρακτηριστικά του τοπίου. Επομένως, 
είναι σκόπιμο να ενισχυθούν οι 
υφιστάμενες κοινοτικές διατάξεις με 

(3) Επιπλέον, προκειμένου να αποφευχθεί 
η εγκατάλειψη γεωργικής γης και να 
εξασφαλιστεί ότι θα διατηρηθεί η γη σε 
καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 καθόρισε κοινοτικό 
πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχετικών 
περιοχών και ιδίως τις εδαφικές και 
κλιματικές συνθήκες, τα υφιστάμενα 
συστήματα καλλιέργειας (χρήση γης, 
αμειψισπορά, καλλιεργητικές πρακτικές) 
και τη διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων. Η 
κατάργηση της υποχρεωτικής 
αγρανάπαυσης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης θα 
προκαλέσει περαιτέρω απώλεια 
βιοποικιλότητας, κυρίως των πτηνών, και 
άλλων σημαντικών πλεονεκτημάτων για 
το περιβάλλον.  Επομένως, είναι αναγκαίο 
να προβλεφθεί κατάλληλη αντιστάθμιση 
με στόχο την προστασία, και την ενίσχυση 



AD\740641EL.doc 7/28 PE409.570v02-00

EL

στόχο την προστασία, όπου ενδείκνυται,
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του 
τοπίου.

της βιοποικιλότητας, καθώς επίσης την 
προστασία και την αποκατάσταση 
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του 
τοπίου. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί με 
την ενίσχυση των υφισταμένων 
κοινοτικών διατάξεων, αλλά και με την 
εισαγωγή νέων αντισταθμιστικών 
μέτρων. 

Αιτιολόγηση

Επιστημονικά στοιχεία  αποδεικνύουν ότι η αγρανάπαυση έχει προσφέρει σημαντικά οφέλη για 
το περιβάλλον. Μεταξύ άλλων, με την παροχή ενδιαιτημάτων για την άγρια πανίδα και μείωση 
των επιπτώσεων στο έδαφος και το νερό σε γαίες εντατικής καλλιέργειας. Αυτά τα οφέλη θα 
χαθούν με την κατάργηση της αγρανάπαυσης. Αυτή η απώλεια πρέπει να αντισταθμισθεί με 
στοχοθετημένα μέτρα στα πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης και της πολιτικής Αγροτικής 
Ανάπτυξης. 

Τροπολογία 3

Πρόταση
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η προστασία και η διαχείριση των 
υδάτων στο πλαίσιο της γεωργικής 
δραστηριότητας καθίστανται όλο και πιο 
προβληματικές σε ορισμένες περιοχές.
Συνεπώς, ενδείκνυται να ενισχυθεί επίσης 
το υφιστάμενο κοινοτικό πλαίσιο για την 
καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση, με σκοπό την προστασία των 
υδάτων από τη ρύπανση και τις 
επιφανειακές απορροές και τη διαχείριση 
της χρήσης των υδάτων.

(4) Η προστασία και η διαχείριση των 
υδάτων στο πλαίσιο της γεωργικής 
δραστηριότητας καθίστανται όλο και πιο 
προβληματικές σε ένα όλο και μεγαλύτερο 
τμήμα της Κοινότητας. Συνεπώς, 
ενδείκνυται να ενισχυθεί επίσης το 
υφιστάμενο κοινοτικό πλαίσιο για την 
καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση, με σκοπό την προστασία των 
υδάτων από τη ρύπανση και τις 
επιφανειακές απορροές και τη διαχείριση 
της χρήσης των υδάτων, 
συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης 
της μεγάλης ετήσιας απώλειας ύδατος με 
την εφαρμογή καλύτερων συστημάτων 
διαχείρισης της αγρονομίας και των 
υδάτων..

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιλυθεί και να αποφευχθεί το πρόβλημα της λειψυδρίας, πρέπει να μειωθεί η 
ετήσια κατανάλωση ύδατος στον γεωργικό τομέα.
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Τροπολογία 4

Πρόταση
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Δεδομένου ότι οι μόνιμοι βοσκότοποι
έχουν θετική επίδραση στο περιβάλλον, 
ενδείκνυται η θέσπιση μέτρων για την 
ενθάρρυνση της διατήρησης των 
υφιστάμενων μόνιμων βοσκοτόπων ώστε 
να αποφευχθεί η μαζική τους μετατροπή σε 
αρόσιμες εκτάσεις.

(5) Δεδομένου ότι οι μόνιμοι λειμώνες 
έχουν θετική επίδραση στο περιβάλλον, 
ενδείκνυται η θέσπιση μέτρων για την 
ενθάρρυνση της διατήρησης των 
υφιστάμενων μόνιμων λειμώνων ώστε να 
αποφευχθεί η μαζική τους μετατροπή σε 
αρόσιμες εκτάσεις.

Αιτιολόγηση

Δεν διατίθενται για βοσκή όλοι οι μόνιμοι λειμώνες. Οι μόνιμοι λειμώνες αποτελούν σημαντικά 
αποθέματα άνθρακα και τα σημαντικότερα ενδιαιτήματα βιοποικιλότητας της Ευρώπης. Από 
αυτήν την άποψη, οι λειμώνες που θερίζονται είναι τόσο σημαντικοί όσο οι βοσκότοποι. 

Τροπολογία 5

Πρόταση
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ των μέσων άσκησης 
πολιτικής με στόχο την περαιτέρω 
προώθηση της αειφόρου γεωργίας και 
εκείνων με στόχο την προώθηση της 
αγροτικής ανάπτυξης, ένα σύστημα 
υποχρεωτικής σταδιακής μείωσης των 
άμεσων ενισχύσεων («διαφοροποίηση») 
εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003. Το σύστημα αυτό πρέπει 
να διατηρηθεί, συμπεριλαμβανομένης της 
μη εφαρμογής στις ενισχύσεις ποσού 
χαμηλότερου των 5.000 ευρώ.

(6) Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ των μέσων άσκησης 
πολιτικής με στόχο την περαιτέρω 
προώθηση της αειφόρου γεωργίας και 
εκείνων με στόχο την προώθηση της 
αγροτικής ανάπτυξης, ένα σύστημα 
υποχρεωτικής σταδιακής μείωσης των 
άμεσων ενισχύσεων («διαφοροποίηση») 
εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003. Το σύστημα αυτό πρέπει 
να διατηρηθεί, συμπεριλαμβανομένης της 
μη εφαρμογής στις ενισχύσεις ποσού 
χαμηλότερου των 5.000 ευρώ. Τα ποσοστά 
διαφοροποίησης θα πρέπει να ενισχυθούν 
ιδιαίτερα με στόχο τη σταδιακή 
κατάργηση όλων των υφισταμένων 
άμεσων πληρωμών έως το 2020. 
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Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί πρέπει να αποζημιώνονται για τις δημόσιες υπηρεσίες που προσφέρουν, όπως η 
ενίσχυση της βιοποικιλότητας και η αποθήκευση υδάτων, και δεν θα πρέπει να στηρίζονται 
αυτόματα.  

Τροπολογία 6

Πρόταση 
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι οικονομίες που πραγματοποιούνται  
μέσω του μηχανισμού διαφοροποίησης που 
εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 χρησιμοποιούνται για τη 
χρηματοδότηση μέτρων στο πλαίσιο της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Από την 
έκδοση του εν λόγω κανονισμού, ο 
γεωργικός τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος 
με νέες και δύσκολες προκλήσεις, όπως η 
αλλαγή του κλίματος, η αυξανόμενη 
σημασία της βιοενέργειας, καθώς και η 
ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των υδάτων 
και αποτελεσματικότερης προστασίας της 
βιοποικιλότητας. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
ως μέρος του Πρωτοκόλλου του Κιότο, 
κλήθηκε να αναπροσαρμόσει τις πολιτικές 
της, λαμβάνοντας υπόψη τους 
προβληματισμούς σχετικά με την αλλαγή 
του κλίματος. Επιπλέον, λόγω των 
σοβαρών προβλημάτων που σχετίζονται με 
τη λειψυδρία και την ξηρασία, θα πρέπει 
να δοθεί περισσότερη προσοχή στα θέματα 
διαχείρισης των υδάτων. Η προστασία της 
βιοποικιλότητας εξακολουθεί να αποτελεί 
πολύ μεγάλη πρόκληση και ενώ έχει 
συντελεστεί σημαντική πρόοδος, η 
επίτευξη του στόχου βιοποικιλότητας της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας έως το 2010 θα 
απαιτήσει την καταβολή πρόσθετων 
προσπαθειών. Η Κοινότητα αναγνωρίζει 
την ανάγκη αντιμετώπισης των νέων 
αυτών προκλήσεων στο πλαίσιο των 
πολιτικών της. Στον τομέα της γεωργίας, 
τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που 

(7) Οι πιστώσεις που εισπράττονται μέσω 
του μηχανισμού διαφοροποίησης που 
εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 χρησιμοποιούνται για τη 
χρηματοδότηση μέτρων στο πλαίσιο της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Από την 
έκδοση του εν λόγω κανονισμού, ο 
γεωργικός τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος 
με νέες και δύσκολες προκλήσεις, όπως η 
αλλαγή του κλίματος, η αυξανόμενη 
σημασία της βιοενέργειας, καθώς και η 
ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των υδάτων 
και αποτελεσματικότερης προστασίας της 
βιοποικιλότητας. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
ως μέρος του Πρωτοκόλλου του Κιότο, 
κλήθηκε να αναπροσαρμόσει τις πολιτικές 
της, λαμβάνοντας υπόψη τους 
προβληματισμούς σχετικά με την αλλαγή 
του κλίματος. Επιπλέον, λόγω των 
σοβαρών προβλημάτων που σχετίζονται με 
τη λειψυδρία και την ξηρασία, θα πρέπει 
να δοθεί περισσότερη προσοχή στα θέματα 
διαχείρισης των υδάτων στην κοινοτική 
επικράτεια και να ληφθούν συγκεκριμένα 
μέτρα. Η προστασία της βιοποικιλότητας, 
μαζί με τη σταθεροποίηση της 
διαχείρισης των υδάτων, εξακολουθεί να 
αποτελεί πολύ μεγάλη πρόκληση και ενώ 
έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος, δεν 
θα καταστεί δυνατή η επίτευξη του 
στόχου που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έως το 2010 για την ανάσχεση του 
ρυθμού μείωσης της βιοποικιλότητας που 
έχει διαπιστωθεί στο έδαφος της ΕΈ, εάν 
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εγκρίθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2006 του Συμβουλίου, της 
20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ενδείκνυνται ως 
μέσο για την αντιμετώπιση των εν λόγω 
προκλήσεων. Για να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη να αναθεωρήσουν αναλόγως τα 
προγράμματά τους αγροτικής ανάπτυξης 
χωρίς να είναι αναγκαίο να μειώσουν τις 
τρέχουσες δραστηριότητές τους αγροτικής 
ανάπτυξης σε άλλους τομείς, πρέπει να 
διατεθούν συμπληρωματικοί 
χρηματοδοτικοί πόροι. Ωστόσο, στις 
δημοσιονομικές προοπτικές για την 
περίοδο 2007-2013 δεν προβλέπονται οι 
αναγκαίοι χρηματοδοτικοί πόροι για την 
ενίσχυση της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης της Κοινότητας. Υπό αυτές τις 
περιστάσεις, κρίνεται σκόπιμο να 
κινητοποιηθεί μεγάλο μέρος των 
αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων με τη 
σταδιακή αύξηση της μείωσης των άμεσων 
ενισχύσεων μέσω της διαφοροποίησης.

δεν καταβληθούν πρόσθετες προσπάθειες 
σε αυτό τον τομέα. Οι προσπάθειες αυτές 
θα πρέπει επίσης να προωθήσουν βαθιές 
δομικές αλλαγές του κοινοτικού 
γεωργικού μοντέλου, αξιοποιώντας την 
εμπειρία των κρατών εκείνων των οποίων 
η γεωργία θεμελιώνεται σε ένα 
περιορισμένο παραδοσιακό μοντέλο 
γεωργικής δομής. Κατά συνέπεια, η 
Κοινότητα αναγνωρίζει την ανάγκη 
αντιμετώπισης των νέων αυτών 
προκλήσεων στο πλαίσιο των πολιτικών 
της. Στον τομέα της γεωργίας, τα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που 
εγκρίθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2006 του Συμβουλίου, της 
20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ενδείκνυνται ως 
μέσο για την αντιμετώπιση των εν λόγω 
προκλήσεων. Για να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη να αναθεωρήσουν αναλόγως τα 
προγράμματά τους αγροτικής ανάπτυξης 
χωρίς να είναι αναγκαίο να μειώσουν τις 
τρέχουσες δραστηριότητές τους αγροτικής 
ανάπτυξης σε άλλους τομείς, πρέπει να 
διατεθούν συμπληρωματικοί 
χρηματοδοτικοί πόροι. Ωστόσο, στις 
δημοσιονομικές προοπτικές για την 
περίοδο 2007-2013 δεν προβλέπονται οι 
αναγκαίοι χρηματοδοτικοί πόροι για την 
ενίσχυση της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης της Κοινότητας. Υπό αυτές τις 
περιστάσεις, κρίνεται σκόπιμο να 
κινητοποιηθεί μεγάλο μέρος των 
αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων με τη 
σταδιακή αύξηση της μείωσης των άμεσων 
ενισχύσεων μέσω της διαφοροποίησης.

Αιτιολόγηση

Zaburzenia gospodarki wodnej oraz dramatyczny spadek bioróżnorodności są obecnie 
głównymi problemami rolno-środowiskowymi na terenie Wspólnoty. Nieuwzględnienie lub 
marginalizowanie tych problemów, poprzez brak zasadniczych zmian w modelu 
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funkcjonowania wspólnotowego rolnictwa, może doprowadzić do trudno odwracalnych zmian 
w strukturze rolno-środowiskowej obszarów wiejskich.

Dalszy rozwój wielkoprzemysłowego modelu rolnictwa na obszarze Wspólnoty oraz 
niedostateczne wsparcie dla małych gospodarstw rolnych, stają w sprzeczności z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i praktycznie uniemożliwiają realizację założonych celów 
środowiskowych, z powstrzymaniem spadku bioróżnorodności na czele.

Τροπολογία 7

Πρόταση
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η ιδιαίτερη γεωγραφική θέση των 
εξόχως απόκεντρων περιφερειών, καθώς 
και ο νησιώτικος χαρακτήρας τους, το 
μικρό τους μέγεθος, τα ορεινά εδάφη και
το κλίμα επιβάλλουν επιπλέον επιβάρυνση 
στους γεωργικούς τομείς. Προκειμένου να 
μετριαστούν οι επιβαρύνσεις αυτές, 
κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί απαλλαγή 
από την υποχρέωση εφαρμογής της 
μείωσης δυνάμει της διαφοροποίησης για 
τους γεωργούς των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών.

(9) Η ιδιαίτερη γεωγραφική θέση των 
εξόχως απόκεντρων περιφερειών, καθώς 
και ο νησιώτικος χαρακτήρας τους, το 
μικρό τους μέγεθος, τα ορεινά εδάφη και 
το κλίμα επιβάλλουν επιπλέον επιβάρυνση 
στους γεωργικούς τομείς. Προκειμένου να 
μετριαστούν οι επιβαρύνσεις αυτές, 
κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί απαλλαγή 
από την υποχρέωση εφαρμογής της 
μείωσης δυνάμει της διαφοροποίησης για 
τους γεωργούς εξόχως απόκεντρων και 
μειονεκτικών περιφερειών, στο βαθμό που 
πρόκειται για αειφόρες γεωργικές 
πρακτικές.

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να δίδονται επιδοτήσεις σε μη αειφόρες γεωργικές πρακτικές.

Τροπολογία 8

Πρόταση
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23a) Όλες οι υφιστάμενες άμεσες 
ενισχύσεις θα πρέπει να καταργηθούν 
σταδιακά μέχρι το 2013. Από εκεί και 
πέρα θα πρέπει οι γεωργοί να λαμβάνουν 
ενισχύσεις μόνο για τις δημόσιες 
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υπηρεσίες που προσφέρουν, όπως π.χ. 
ενίσχυση της βιοποικιλότητας και 
διαχείριση υδάτων, καθώς και για τις 
επιδόσεις τους στους τομείς του 
περιβάλλοντος, της καλής μεταχείρισης 
των ζώων και της ασφάλειας των 
τροφίμων.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενθαρρύνουμε τους γεωργούς να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς. Οι 
άμεσες ενισχύσεις διαταράσσουν την αγορά και επιβαρύνουν έντονα τα κοινοτικά ταμεία. Είναι 
προτιμότερο να γίνει η διαχείριση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα.

Τροπολογία 9

Πρόταση
Αιτιολογική σκέψη 23β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23β)  Ο πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ θα 
πρέπει μελλοντικά να διατηρηθεί, 
προκειμένου να διασφαλίσει τον κεντρικό 
ρόλο που διαδραματίζει ο γεωργός ως 
κινητήρια δύναμη της οικονομίας σε 
πολλές αγροτικές περιοχές, ως φύλακας 
του τοπίου και ως εγγυητής των υψηλών 
προδιαγραφών που απαιτεί η Ευρωπαϊκή 
Ένωση για την ασφάλεια των τροφίμων.

Αιτιολόγηση

Τυχόν συστηματική μείωση των άμεσων ενισχύσεων που καταβάλλονται στους γεωργούς θα 
μπορούσε να μειώσει αισθητά την αποδοτικότητα των εκμεταλλεύσεων και να θέσει σε κίνδυνο 
την επιβίωση πολλών από αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει στο μέλλον να φροντίσει να 
εξασφαλίσει την επισιτιστική της αυτάρκεια.

Τροπολογία 10

Πρόταση
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η υποχρεωτική αγρανάπαυση (27) Η υποχρεωτική αγρανάπαυση 
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αρόσιμης γης εισήχθη ως μηχανισμός 
ελέγχου της προσφοράς. Οι εξελίξεις στην 
αγορά του τομέα των αροτραίων 
καλλιεργειών σε συνδυασμό με την 
εισαγωγή των αποσυνδεδεμένων 
ενισχύσεων δεν δικαιολογούν πλέον την 
ανάγκη διατήρησης του μέσου αυτού, το 
οποίο πρέπει επομένως να καταργηθεί. Τα 
δικαιώματα από αγρανάπαυση που 
θεσπίστηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 53 
και 63 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 ενεργοποιούνται συνεπώς 
σε εκτάρια τα οποία υπόκεινται στους 
ίδιους όρους επιλεξιμότητας με 
οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα.

αρόσιμης γης εισήχθη ως μηχανισμός 
ελέγχου της προσφοράς. Οι εξελίξεις στην 
αγορά του τομέα των αροτραίων 
καλλιεργειών σε συνδυασμό με την 
εισαγωγή των αποσυνδεδεμένων 
ενισχύσεων δεν δικαιολογούν πλέον την 
ανάγκη διατήρησης του μέσου αυτού, το 
οποίο πρέπει επομένως να καταργηθεί. Τα 
δικαιώματα από αγρανάπαυση που 
θεσπίστηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 53 
και 63 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 ενεργοποιούνται συνεπώς 
σε εκτάρια τα οποία υπόκεινται στους 
ίδιους όρους επιλεξιμότητας με 
οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα. Οι γεωργοί, 
πρέπει να ενθαρρύνονται, με ενισχύσεις 
από το δεύτερο πυλώνα, να προωθούν 
δραστήρια την βιοποικιλότητα μέσω 
αειφόρων γεωργικών πρακτικών. Με τον 
τρόπο αυτό θα αντισταθμισθεί η ζημία 
στο περιβάλλον από την κατάργηση της 
υποχρεωτικής αγρανάπαυσης αρόσιμων 
γαιών.   

Αιτιολόγηση

Επιστημονικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι η κατάργηση της υποχρεωτικής αγρανάπαυσης θα έχει 
αρνητικές συνέπειες στην βιοποικιλότητα. Είναι, ως εκ τούτου, καίριας σημασίας η 
καταπολέμηση αυτών των συνεπειών. 

Τροπολογία 11

Πρόταση
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Παράλληλα με την καθιέρωση ενός 
καθεστώτος αποσυνδεδεμένης ενιαίας 
ενίσχυσης, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 επέτρεπε στα κράτη μέλη 
να εξαιρέσουν ορισμένες ενισχύσεις από 
το καθεστώς αυτό. Συγχρόνως, στο 
άρθρο 64 παράγραφος 3 του εν λόγω 
κανονισμού προβλεπόταν η αναθεώρηση 
των επιλογών που περιλαμβάνονταν στον 
τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 5 τμήματα 2 και 3 βάσει 

(30) Παράλληλα με την καθιέρωση ενός 
καθεστώτος αποσυνδεδεμένης ενιαίας 
ενίσχυσης, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 επέτρεπε στα κράτη μέλη 
να εξαιρέσουν ορισμένες ενισχύσεις από 
το καθεστώς αυτό. Συγχρόνως, στο 
άρθρο 64 παράγραφος 3 του εν λόγω 
κανονισμού προβλεπόταν η αναθεώρηση 
των επιλογών που περιλαμβάνονταν στον 
τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 5 τμήματα 2 και 3 βάσει 
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των εξελίξεων της αγοράς και των 
διαρθρωτικών εξελίξεων. Η ανάλυση της 
σχετικής πείρας καταδεικνύει ότι η 
αποσύνδεση εισάγει την ευελιξία στην 
επιλογή των παραγωγών, επιτρέποντάς 
τους να αποφασίζουν όσον αφορά την 
παραγωγή με βάση την αποδοτικότητα και 
τις επιταγές της αγοράς. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για τους τομείς των αροτραίων 
καλλιεργειών, του λυκίσκου και των 
σπόρων προς σπορά και επίσης, σε κάποιο 
βαθμό, για τον τομέα του βοείου κρέατος. 
Συνεπώς, οι εν μέρει συνδεδεμένες 
ενισχύσεις στους εν λόγω τομείς πρέπει να 
ενταχθούν στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης. Προκειμένου να επιτραπεί 
στους κτηνοτρόφους του τομέα του βοείου 
κρέατος να προσαρμοστούν σταδιακά στις 
νέες ρυθμίσεις στήριξης, ενδείκνυται να 
προβλεφθεί η σταδιακή ένταξη της ειδικής 
πριμοδότησης για αρσενικά βοοειδή και 
της πριμοδότησης σφαγής. Δεδομένου ότι 
οι εν μέρει συνδεδεμένες ενισχύσεις στον 
τομέα των οπωροκηπευτικών εισήχθησαν 
πρόσφατα, και μόνο ως μεταβατικό μέτρο, 
δεν είναι αναγκαία η αναθεώρηση των εν 
λόγω καθεστώτων.

των εξελίξεων της αγοράς και των 
διαρθρωτικών εξελίξεων. Η ανάλυση της 
σχετικής πείρας καταδεικνύει ότι η 
αποσύνδεση εισάγει την ευελιξία στην 
επιλογή των παραγωγών, επιτρέποντάς 
τους να αποφασίζουν όσον αφορά την 
παραγωγή με βάση την αποδοτικότητα και 
τις επιταγές της αγοράς. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για τους τομείς των αροτραίων 
καλλιεργειών, του λυκίσκου και των 
σπόρων προς σπορά και επίσης, σε κάποιο 
βαθμό, για τον τομέα του βοείου κρέατος. 
Συνεπώς, οι εν μέρει συνδεδεμένες 
ενισχύσεις στους εν λόγω τομείς πρέπει να 
ενταχθούν στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης. Προκειμένου να επιτραπεί 
στους κτηνοτρόφους του τομέα του βοείου 
κρέατος να προσαρμοστούν σταδιακά στις 
νέες ρυθμίσεις στήριξης, ενδείκνυται να 
προβλεφθεί η σταδιακή ένταξη της ειδικής 
πριμοδότησης για αρσενικά βοοειδή και 
της πριμοδότησης σφαγής. Οι ενισχύσεις 
που καταβάλλονται στους εκτροφείς 
ταύρων για ταυρομαχίες πρέπει να 
σταματήσουν. Δεδομένου ότι οι εν μέρει 
συνδεδεμένες ενισχύσεις στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών εισήχθησαν πρόσφατα, 
και μόνο ως μεταβατικό μέτρο, δεν είναι 
αναγκαία η αναθεώρηση των εν λόγω 
καθεστώτων. 

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να στηρίζουμε τις ταυρομαχίες. Θα πρέπει να ασκήσουμε πιέσεις στους εκτροφείς 
ταύρων να σταματήσουν να πωλούν ταύρους για αυτόν το σκοπό.

Τροπολογία 12

Πρόταση
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Ωστόσο, όσον αφορά τους τομείς των 
θηλαζουσών αγελάδων και των 
αιγοπροβάτων, η διατήρηση ενός 
ελάχιστου επιπέδου γεωργικής παραγωγής 

(31) Ωστόσο, όσον αφορά τους τομείς των 
θηλαζουσών αγελάδων και των 
αιγοπροβάτων, η διατήρηση ενός 
ελάχιστου επιπέδου γεωργικής παραγωγής 
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ενδέχεται να είναι ακόμη αναγκαία για τη 
γεωργική οικονομία ορισμένων περιοχών 
και, ιδιαίτερα, όταν οι γεωργοί δεν 
μπορούν να προσφύγουν σε άλλες 
οικονομικές εναλλακτικές δραστηριότητες. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, κρίνεται σκόπιμο 
τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να 
διατηρήσουν τη συνδεδεμένη στήριξη στο 
σημερινό επίπεδο ή, για τις θηλάζουσες 
αγελάδες, σε χαμηλότερο επίπεδο. Στην 
περίπτωση αυτή, πρέπει να προβλεφθούν 
ειδικές διατάξεις για την τήρηση των 
απαιτήσεων αναγνώρισης και καταγραφής 
που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και από 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του 
Συμβουλίου, με στόχο ιδίως την 
εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των 
ζώων.

ενδέχεται να είναι ακόμη αναγκαία για τη 
γεωργική οικονομία ορισμένων περιοχών 
και, ιδιαίτερα, όταν οι γεωργοί δεν 
μπορούν να προσφύγουν σε άλλες 
οικονομικές εναλλακτικές δραστηριότητες.
Υπό αυτές τις συνθήκες, κρίνεται σκόπιμο 
τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να 
διατηρήσουν τη συνδεδεμένη στήριξη στο 
σημερινό επίπεδο ή, για τις θηλάζουσες 
αγελάδες, σε χαμηλότερο επίπεδο, στο 
βαθμό που πρόκειται για αειφόρες και 
φιλικές προς τα ζώα γεωργικές 
πρακτικές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει 
να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για την 
τήρηση των απαιτήσεων αναγνώρισης και 
καταγραφής που προβλέπονται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 21/200414 του Συμβουλίου, με στόχο 
ιδίως την εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας 
των ζώων.

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να χορηγούνται επιδοτήσεις σε μη αειφόρες γεωργικές πρακτικές. 

Τροπολογία 13

Πρόταση
Άρθρο 3α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13α

Στα πλαίσια της σταδιακής κατάργησης 
όλων των εξαγωγικών επιδοτήσεων έως
το 2013 όπως συμφωνήθηκε στο Χονγκ
Κονγκ, όλες οι εξαγωγικές επιδοτήσεις 
στο ζωικό κεφάλαιο θα καταργηθούν έως
το 2009.
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Τροπολογία 14

Πρόταση
Άρθρο 5 - παράγραφος 2α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το 2009, η Επιτροπή υποβάλλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο προτάσεις για τη θέσπιση των 
νομοθετικών μέτρων που θα αποσκοπούν 
στην μείωση των αερίων του
θερμοκηπίου του αγροτικού τομέα 
τουλάχιστον κατά 30% έως το 2020. Οι
προτάσεις θα συμπεριλαμβάνουν επίσης
έναν φιλόδοξο μακροπρόθεσμο στόχο που 
θα επιτευχθεί έως το 2050. 

Τροπολογία 15

Πρόταση
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η Επιτροπή θα προτείνει δεσμευτικά 
νομοθετικά μέτρα το 2009, που 
αποσκοπούν στην βελτίωση της καλής 
μεταχείρισης των ζώων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Αιτιολόγηση

Πρέπει να βελτιωθεί η καλή μεταχείριση των ζώων.
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Τροπολογία 16

Πρόταση
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε 
γεωργική γη, και ιδιαίτερα γη η οποία δεν 
χρησιμοποιείται πλέον για παραγωγικούς 
σκοπούς, να διατηρείται σε καλή γεωργική 
και περιβαλλοντική κατάσταση. Τα κράτη 
μέλη καθορίζουν, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, στοιχειώδεις 
απαιτήσεις για την καλή γεωργική και
περιβαλλοντική κατάσταση με βάση το 
πλαίσιο που καθορίζεται στο 
παράρτημα III, λαμβάνοντας υπόψη τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών 
για τις οποίες πρόκειται, όπως το έδαφος 
και οι κλιματικές συνθήκες, τα υφιστάμενα 
συστήματα γεωργικής εκμετάλλευσης, η 
χρήση γης, η αμειψισπορά, οι γεωργικές 
πρακτικές και η διάρθρωση των 
εκμεταλλεύσεων.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε 
γεωργική γη, και ιδιαίτερα γη η οποία δεν 
χρησιμοποιείται πλέον για παραγωγικούς 
σκοπούς, να διατηρείται σε καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση. Τα κράτη 
μέλη καθορίζουν, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, με βάση τις 
κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, 
στοιχειώδεις απαιτήσεις για την καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση με βάση το 
πλαίσιο που καθορίζεται στο 
παράρτημα III, λαμβάνοντας υπόψη τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών 
για τις οποίες πρόκειται, όπως το έδαφος 
και οι κλιματικές συνθήκες, τα υφιστάμενα 
συστήματα γεωργικής εκμετάλλευσης, η 
χρήση γης, η αμειψισπορά, οι γεωργικές 
πρακτικές και η διάρθρωση των 
εκμεταλλεύσεων.

Τροπολογία 17

Πρόταση
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε ποσό άμεσων ενισχύσεων που 
χορηγείται στον γεωργό για ένα 
συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος και που 
υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ μειώνεται για 
κάθε έτος μέχρι το 2012 κατά τα 
αντίστοιχα ποσοστά:

1. Κάθε ποσό άμεσων ενισχύσεων που 
χορηγείται στον γεωργό για ένα 
συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος και που 
υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ μειώνεται για 
κάθε έτος μέχρι το 2012 κατά τα 
αντίστοιχα ποσοστά:

(a) 2009: 7%, (α) 2009: 15%
(b) 2010: 9%, (β) 2010: 22%
(c) 2011: 11%, (γ) 2011: 29%
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(d) 2012: 13%. (δ) 2012: 36%

Αιτιολόγηση

Τα ποσοστά διαφοροποίησης θα πρέπει να αποσκοπούν στην σταδιακή κατάργηση των άμεσων 
πληρωμών έως το 2020, εφόσον οι άμεσες πληρωμές δεν εξασφαλίζουν ότι οι γεωργοί θα 
παράσχουν δημόσια αγαθά. 

Τροπολογία 18

Πρόταση
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν 
επιτόπιους ελέγχους προκειμένου να 
επαληθεύσουν τη συμμόρφωση των 
γεωργών με τις υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στο κεφάλαιο 1.

1. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν 
επιτόπιους ελέγχους στο 5% τουλάχιστον 
όλων των εκμεταλλεύσεων στις οποίες 
χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις, 
προκειμένου να επαληθεύσουν τη 
συμμόρφωση των γεωργών με τις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο 1.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο ελέγχου, έτσι ώστε οι γεωργοί να αισθάνονται την 
ανάγκη να τηρούν τα κριτήρια της πολλαπλής συμμόρφωσης. 

Τροπολογία 19

Πρόταση
Άρθρο 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε δικαίωμα ενίσχυσης το οποίο δεν 
ενεργοποιήθηκε για περίοδο 2 ετών
διατίθεται στο εθνικό απόθεμα, πλην 
περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών 
περιστάσεων κατά την έννοια του 
άρθρου 36 παράγραφος 1.

Κάθε δικαίωμα ενίσχυσης το οποίο δεν 
ενεργοποιήθηκε για περίοδο 1 έτους
διατίθεται στο εθνικό απόθεμα, πλην 
περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών 
περιστάσεων κατά την έννοια του 
άρθρου 36 παράγραφος 1. Τα χρήματα 
αυτά πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την 
βελτίωση περιβαλλοντικά υγιών 
γεωργικών πρακτικών. 
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Αιτιολόγηση

Τα μη δαπανηθέντα χρήματα από τον προϋπολογισμό της ενιαίας ενίσχυσης θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για να καταστήσουν τον γεωργικό τομέα πιο φιλικό από περιβαλλοντική 
άποψη. 

Τροπολογία 20

Πρόταση
Άρθρο 51, στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(b) για εκτάρια που καλύπτονται από 
μόνιμο βοσκότοπο κατά την ημερομηνία 
που προβλέπεται για τις αιτήσεις 
στρεμματικής ενίσχυσης για το 2008 και 
για κάθε άλλο επιλέξιμο εκτάριο.

(b) για εκτάρια που χρησιμοποιούνται ως 
μόνιμοι λειμώνες κατά την ημερομηνία 
που προβλέπεται για τις αιτήσεις 
στρεμματικής ενίσχυσης για το 2008 και 
για κάθε άλλο επιλέξιμο εκτάριο.

Αιτιολόγηση

Δεν διατίθενται για βοσκή όλοι οι μόνιμοι λειμώνες. Οι μόνιμοι λειμώνες αποτελούν σημαντικά 
αποθέματα άνθρακα και τα σημαντικότερα ενδιαιτήματα βιοποικιλότητας της Ευρώπης. Από 
αυτήν την άποψη, οι λειμώνες που θερίζονται είναι τόσο σημαντικοί όσο οι βοσκότοποι. 

Τροπολογία 21

Πρόταση
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1  

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη τα οποία, σύμφωνα με το 
άρθρο 68 παράγραφος 2 στοιχείο α) 
σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003, παρακράτησαν το σύνολο 
ή μέρος της συνιστώσας των εθνικών 
ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο 
άρθρο 41 του παρόντος κανονισμού, η 
οποία αντιστοιχεί στην πριμοδότηση 
θηλαζουσών αγελάδων που αναφέρεται 
στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003 καταβάλλουν, σε ετήσια 
βάση, συμπληρωματική ενίσχυση στους 

1. Τα κράτη μέλη τα οποία, σύμφωνα με το 
άρθρο 68 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο 
i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, 
παρακράτησαν το σύνολο ή μέρος της 
συνιστώσας των εθνικών ανωτάτων ορίων 
που αναφέρονται στο άρθρο 41 του 
παρόντος κανονισμού, η οποία αντιστοιχεί 
στην πριμοδότηση θηλαζουσών αγελάδων 
που αναφέρεται στο παράρτημα VI του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 
καταβάλλουν, σε ετήσια βάση, 
συμπληρωματική ενίσχυση στους 
γεωργούς. Ωστόσο, δεν χορηγούνται 
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γεωργούς. ενισχύσεις στους εκτροφείς των ταύρων 
που προορίζονται για ταυρομαχίες. 

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να στηρίζουμε τις ταυρομαχίες. Θα πρέπει να ασκήσουμε πιέσεις στους εκτροφείς 
ταύρων να σταματήσουν να πωλούν ταύρους για αυτόν το σκοπό. 

Τροπολογία 22

Πρόταση
Άρθρο 55 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το 2010 και το 2011, τα κράτη μέλη τα 
οποία, σύμφωνα με το άρθρο 68 
παράγραφος 1, το άρθρο 68 παράγραφος 2 
στοιχείο α) σημείο ii) ή το άρθρο 68 
παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003, παρακράτησαν το 
σύνολο ή μέρος της συνιστώσας των 
εθνικών ανωτάτων ορίων που αναφέρονται 
στο άρθρο 41 του παρόντος κανονισμού, η 
οποία αντιστοιχεί στην πριμοδότηση 
σφαγής μόσχων, στην πριμοδότηση 
σφαγής βοοειδών πλην των μόσχων ή στην 
πριμοδότηση αρρένων βοοειδών, δύνανται 
να καταβάλουν συμπληρωματική ενίσχυση 
στους γεωργούς. Οι συμπληρωματικές 
ενισχύσεις χορηγούνται για τη σφαγή 
μόσχων, τη σφαγή βοοειδών πλην των 
μόσχων ή την εκτροφή αρρένων βοοειδών, 
υπό τους όρους που προβλέπονται στον 
τίτλο IV κεφάλαιο 1 τμήμα 8. Η 
συμπληρωματική ενίσχυση καταβάλλεται 
μέχρι το 50% του επιπέδου που 
εφαρμόζεται δυνάμει του άρθρου 68 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και 
εντός του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 
του παρόντος κανονισμού.

2. Το 2010 και το 2011, τα κράτη μέλη τα 
οποία, σύμφωνα με το άρθρο 68 
παράγραφος 1, το άρθρο 68 παράγραφος 2 
στοιχείο α) σημείο ii) ή το άρθρο 68 
παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003, παρακράτησαν το 
σύνολο ή μέρος της συνιστώσας των 
εθνικών ανωτάτων ορίων που αναφέρονται 
στο άρθρο 41 του παρόντος κανονισμού, η 
οποία αντιστοιχεί στην πριμοδότηση 
σφαγής μόσχων, στην πριμοδότηση 
σφαγής βοοειδών πλην των μόσχων ή στην 
πριμοδότηση αρρένων βοοειδών, δύνανται 
να καταβάλουν συμπληρωματική ενίσχυση 
στους γεωργούς. Οι συμπληρωματικές 
ενισχύσεις χορηγούνται για τη σφαγή 
μόσχων, τη σφαγή βοοειδών πλην των 
μόσχων ή την εκτροφή αρρένων βοοειδών, 
υπό τους όρους που προβλέπονται στον 
τίτλο IV κεφάλαιο 1 τμήμα 8. Η 
συμπληρωματική ενίσχυση καταβάλλεται 
μέχρι το 50% του επιπέδου που 
εφαρμόζεται δυνάμει του άρθρου 68 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και 
εντός του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 
του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, δεν 
χορηγούνται ενισχύσεις στους εκτροφείς 
των ταύρων που προορίζονται για 
ταυρομαχίες. 
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Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να στηρίζουμε τις ταυρομαχίες. Θα πρέπει να ασκήσουμε πιέσεις στους εκτροφείς 
ταύρων να σταματήσουν να πωλούν ταύρους για αυτόν το σκοπό. 

Τροπολογία 23

Πρόταση
Άρθρο 62, στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(b) για εκτάρια που χαρακτηρίστηκαν 
μόνιμοι βοσκότοποι στις 30 Ιουνίου 2008 
και για οιοδήποτε άλλο επιλέξιμο εκτάριο.

(b) για εκτάρια που χαρακτηρίστηκαν 
μόνιμοι λειμώνες στις 30 Ιουνίου 2008 και 
για οιοδήποτε άλλο επιλέξιμο εκτάριο.

Αιτιολόγηση

Δεν διατίθενται για βοσκή όλοι οι μόνιμοι λειμώνες. Οι μόνιμοι λειμώνες αποτελούν σημαντικά 
αποθέματα άνθρακα και τα σημαντικότερα ενδιαιτήματα βιοποικιλότητας της Ευρώπης. Από 
αυτήν την άποψη, οι λειμώνες που θερίζονται είναι τόσο σημαντικοί όσο οι βοσκότοποι. 

Τροπολογία 24

Πρόταση
Άρθρο 68 – παράγραφος 1 - στοιχείο (α) έως (ε) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) για (α) για

(i) συγκεκριμένους τύπους γεωργίας που 
είναι σημαντικοί για την προστασία ή την 
αναβάθμιση του περιβάλλοντος,

(i) συγκεκριμένους τύπους γεωργίας που 
είναι σημαντικοί για την προστασία ή την 
αναβάθμιση του περιβάλλοντος,

(ii) τη βελτίωση της ποιότητας των 
γεωργικών προϊόντων, ή

(ii) τη βελτίωση της περιβαλλοντικής και
υγειονομικής ποιότητας των γεωργικών 
προϊόντων, ή

(iii) τη βελτίωση της εμπορίας των 
γεωργικών προϊόντων·

(iii) τη βελτίωση της εμπορίας των 
αειφόρων και υγιεινών γεωργικών 
προϊόντων

(β) την αντιστάθμιση ειδικών 
μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς 
στους τομείς των γαλακτοκομικών 
προϊόντων, των βοοειδών, των 

(β) την αντιστάθμιση ειδικών 
μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς 
στους τομείς των αειφόρων 
γαλακτοκομικών προϊόντων, των 
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αιγοπροβάτων και του ρυζιού σε 
οικονομικά ευάλωτες ή περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές·

βοοειδών, των αιγοπροβάτων και του 
ρυζιού σε οικονομικά ευάλωτες ή 
περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές·

(γ) σε περιοχές που υπόκεινται σε 
προγράμματα αναδιάρθρωσης ή/και 
ανάπτυξης, με σκοπό την αποφυγή της
εγκατάλειψης της γης ή/και την 
αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων για 
τους γεωργούς στις περιοχές αυτές·

(γ) σε περιοχές που υπόκεινται σε 
προγράμματα αναδιάρθρωσης ή/και 
ανάπτυξης, με σκοπό την αποφυγή της 
εγκατάλειψης της αξιόλογης από 
περιβαλλοντική άποψη γης ή/και την 
αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων για 
τους γεωργούς αξιόλογης από 
περιβαλλοντική άποψη γης στις περιοχές 
αυτές·

(δ) υπό μορφή συμμετοχής στα 
ασφάλιστρα για την ασφάλιση των 
καλλιεργειών σύμφωνα με τους όρους του 
άρθρου 69·

(δ) υπό μορφή συμμετοχής στα 
ασφάλιστρα για την ασφάλιση των 
καλλιεργειών σύμφωνα με τους όρους του 
άρθρου 69·

(ε) ταμεία αλληλοβοήθειας για τις 
ασθένειες ζώων και φυτών σύμφωνα με 
τους όρους του άρθρου 70.

(ε) υπό μορφή συμμετοχής στα ταμεία 
αλληλοβοήθειας για τις ασθένειες ζώων 
και φυτών σύμφωνα με τους όρους του 
άρθρου 70.

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να δοθεί ενίσχυση στις μη αειφόρες γεωργικές πρακτικές. Η αξιόλογη από άποψη 
περιβάλλοντος γη πρέπει να προστατευθεί.

Τροπολογία 25

Πρόταση
Άρθρο 69 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ασφάλιση των καλλιεργειών Γεωργική ασφάλιση
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Τροπολογία 26
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγήσουν 
χρηματοδοτική συμμετοχή στα 
ασφάλιστρα για ασφάλιση έναντι των 
απωλειών που προκαλούνται από δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα.

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγήσουν 
χρηματοδοτική συμμετοχή στα 
ασφάλιστρα για γεωργική ασφάλιση έναντι 
των οικονομικών απωλειών που 
προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, 
δυσμενή κλιματικά φαινόμενα ή ασθένειες 
ζώων ή φυτών, στο βαθμό που δεν είναι 
δυνατή η κάλυψη αυτών των κινδύνων 
από ιδιωτική ασφάλεια..

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
ως «δυσμενή κλιματικά φαινόμενα» 
νοούνται οι καιρικές συνθήκες οι οποίες 
μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνία 
όπως παγετός, χαλάζι, πάγος, βροχή ή 
ξηρασία, και οι οποίες καταστρέφουν άνω 
του 30% είτε της μέσης ετήσιας 
παραγωγής δεδομένου γεωργού κατά την 
προηγούμενη τριετή περίοδο είτε του 
μέσου όρου τριετίας που έχει υπολογιστεί 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
αφαιρουμένων της υψηλότερης και 
χαμηλότερης τιμής.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου,

– ως «δυσμενή κλιματικά φαινόμενα» 
νοούνται οι καιρικές συνθήκες οι οποίες 
μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνία 
όπως παγετός, χαλάζι, πάγος, βροχή ή 
ξηρασία, και οι οποίες καταστρέφουν άνω 
του 30% είτε της μέσης ετήσιας 
παραγωγής δεδομένου γεωργού κατά την 
προηγούμενη τριετή περίοδο είτε του 
μέσου όρου τριετίας που έχει υπολογιστεί 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
αφαιρουμένων της υψηλότερης και 
χαμηλότερης τιμής.

– ως "οικονομικές απώλειες", νοούνται 
όλες οι πρόσθετες δαπάνες που βαρύνουν 
έναν γεωργό λόγω έκτακτων μέτρων που 
αυτός έλαβε για να μειώσει τον 
εφοδιασμό της συγκεκριμένης αγοράς ή 
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κάθε σημαντική απώλεια παραγωγής. Οι 
δαπάνες για τις οποίες μπορεί να 
χορηγηθεί αντιστάθμιση στο πλαίσιο 
άλλων κοινοτικών διατάξεων και οι 
δαπάνες που προκύπτουν από την 
εφαρμογή κάθε άλλου υγειονομικού, 
κτηνιατρικού ή φυτο-υγειονομικού 
μέτρου, δεν θεωρούνται ότι συνιστούν 
οικονομική απώλεια.

Τροπολογία 27

Πρόταση
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 1 – στήλη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 
στοιχείο β), άρθρο 4 παράγραφοι 1, 2 και 4, 
άρθρο 5 στοιχεία α), β) και δ)

Άρθρο 3 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 
στοιχείο β), και (δ), άρθρο 4 
παράγραφοι 1, 2 και 4 και 5

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προστατευθεί η φύση, και συγκεκριμένα η βιοποικιλότητα, όλες οι σχετικές 
διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου 79/409/ΕΟΚ (οδηγία για την προστασία των άγριων 
πτηνών) και της Οδηγίας του Συμβουλίου 92/43/ΕΟΚ (οδηγία για την άγρια πανίδα και 
χλωρίδα), πρέπει να συμπεριληφθούν στις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης, όπως συμβαίνει 
στην τρέχουσα νομοθεσία της ΚΑΠ. Όλες οι διατάξεις που θα συμπεριληφθούν στην στις 
κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης, εάν εγκριθεί η παρούσα τροπολογία, αποτελούν ήδη 
τμήμα της τρέχουσας νομοθεσίας της ΚΑΠ. 

Τροπολογία 28

Πρόταση
Παράρτημα II – Μέρος Α – σημείο 5 – στήλη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 και άρθρο 13 παράγραφος 1 
στοιχείο α)

Άρθρα 6, 13 και 15

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προστατευθεί η φύση, και συγκεκριμένα η βιοποικιλότητα, όλες οι σχετικές 
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διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου 79/409/ΕΟΚ (οδηγία για την προστασία των άγριων 
πτηνών) και της Οδηγίας του Συμβουλίου 92/43/ΕΟΚ (οδηγία για την άγρια πανίδα και 
χλωρίδα), πρέπει να συμπεριληφθούν στις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης, όπως συμβαίνει 
στην τρέχουσα νομοθεσία της ΚΑΠ. Όλες οι διατάξεις που θα συμπεριληφθούν στην στις 
κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης, εάν εγκριθεί η παρούσα τροπολογία, αποτελούν ήδη 
τμήμα της τρέχουσας νομοθεσίας της ΚΑΠ. 

Τροπολογία 29

Πρόταση
Παράρτημα III
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές πρακτικές που αναφέρονται στο άρθρο 6

Τομέας Πρότυπα

Ελάχιστη εδαφοκάλυψη

Ελάχιστη διαχείριση γαιών αντικατοπτρίζουσα 
ειδικές για το χώρο συνθήκες

Διάβρωση του εδάφους:
Προστασία του εδάφους μέσω κατάλληλων 
μέτρων

Αναβαθμίδες

Πρότυπα για αμειψισπορές, όπου συντρέχει
περίπτωση

Οργανική ύλη του εδάφους:
Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής 
ύλης του εδάφους μέσω κατάλληλων 
μεθόδων

Διαχείριση υπολειμμάτων καλλιεργειών

Δομή του εδάφους:

Διατήρηση της δομής του εδάφους μέσω 
κατάλληλων μέτρων

Κατάλληλη χρήση γεωργικών μηχανών

Ελάχιστοι ρυθμοί ανανέωσης ζωικού 
πληθυσμού ή/και κατάλληλα καθεστώτα

Προστασία των μόνιμων βοσκότοπων

Διατήρηση χαρακτηριστικών του τοπίου, 
συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την 
περίπτωση, των φυτικών φρακτών, λιμνών, 
τάφρων, σειρών δένδρων, ομαδικών ή 
μεμονωμένων, και παρυφών αγρών,
κατά περίπτωση, απαγόρευση της εκρίζωσης 
ελαιοδένδρων

Αποφυγή της επέκτασης ανεπιθύμητης 
βλάστησης στη γεωργική γη

Ελάχιστο επίπεδο συντήρησης:
Εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου 
συντήρησης και αποφυγής της 
υποβάθμισης των ενδιαιτημάτων

Διατήρηση των ελαιώνων και των αμπελώνων 
σε καλή βλαστική κατάσταση
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Τομέας Πρότυπα

Προστασία και διαχείριση των υδάτων:
Προστασία των υδάτων από τη ρύπανση 
και τις επιφανειακές απορροές, και 
διαχείριση της χρήσης των υδάτων

Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος 
υδατορρευμάτων,
τήρηση των διαδικασιών έγκρισης για τη 
χρήση των υδάτων για άρδευση.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές που αναφέρονται στο άρθρο 6

Τομέας Πρότυπα

Ενίσχυση της βιοποικιλότητας – Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης με φυσική 
και ανθηρή βλάστηση (τουλάχιστον 2 
μέτρων) ή καλλιέργειες εντατικής 
εκμετάλλευσης(χωρίς φυτοφάρμακα ή 
λιπάσματα) (τουλάχιστον 5 μέτρων) κατά 
μήκος των συνόρων των χωραφιών

Ελάχιστη εδαφοκάλυψη

Ελάχιστη διαχείριση γαιών αντικατοπτρίζουσα 
ειδικές για το χώρο συνθήκες

Διάβρωση του εδάφους:
Προστασία του εδάφους μέσω κατάλληλων 
μέτρων

Αναβαθμίδες

Πρότυπα για αμειψισπορές, όπου συντρέχει 
περίπτωση

Οργανική ύλη του εδάφους:
Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής 
ύλης του εδάφους μέσω κατάλληλων 
μεθόδων

Διαχείριση υπολειμμάτων καλλιεργειών

Δομή του εδάφους:

Διατήρηση της δομής του εδάφους μέσω
κατάλληλων μέτρων

Κατάλληλη χρήση γεωργικών μηχανών

Ελάχιστοι ρυθμοί ανανέωσης ζωικού 
πληθυσμού ή/και κατάλληλα καθεστώτα

Προστασία των μόνιμων λειμώνων

Διατήρηση χαρακτηριστικών του τοπίου, 
συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την 
περίπτωση, των φυτικών φρακτών, λιμνών, 
τάφρων, σειρών δένδρων, ομαδικών ή 
μεμονωμένων, και παρυφών αγρών,
κατά περίπτωση, απαγόρευση της εκρίζωσης 
ελαιοδέντρων  

Ελάχιστο επίπεδο συντήρησης:
Εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου 
συντήρησης και αποφυγής της 
υποβάθμισης των ενδιαιτημάτων

Αποφυγή της επέκτασης ανεπιθύμητης 
βλάστησης στη γεωργική γη
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Τομέας Πρότυπα

Ενίσχυση της βιοποικιλότητας – Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης με φυσική 
και ανθηρή βλάστηση (τουλάχιστον 2 
μέτρων) ή καλλιέργειες εντατικής 
εκμετάλλευσης(χωρίς φυτοφάρμακα ή 
λιπάσματα) (τουλάχιστον 5 μέτρων) κατά 
μήκος των συνόρων των χωραφιών

Διατήρηση των ελαιώνων και των αμπελώνων 
σε καλή βλαστική κατάσταση

– όπου ενδείκνυται, απαγόρευση της 
εκρίζωσης παλαιών ελαιοδέντρων που έχουν 
ποικιλίες ειδών

Προστασία και διαχείριση των υδάτων:
Προστασία των υδάτων από τη ρύπανση 
και τις επιφανειακές απορροές, και 
διαχείριση της χρήσης των υδάτων

Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος 
υδατορρευμάτων,
τήρηση των διαδικασιών έγκρισης για τη 
χρήση των υδάτων για άρδευση.

Προστασία του εδάφους και των 
υπόγειων υδάτων  

– Ανώτερα επίπεδα φυτοφαρμάκων, βαρέα 
μέταλλα και λιπάσματα στο έδαφος και τα 
υπόγεια ύδατα 

Αιτιολόγηση
Δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η διατήρηση των γεωργικών εκτάσεων σε καλή κατάσταση, 
ειδικά δε εάν οι εκτάσεις δεν χρησιμοποιούνται πλέον για την παραγωγή. Συχνά είναι καλό για 
την ενίσχυση των ωφελειών του περιβάλλοντος μιας περιοχής, να μειωθεί η γεωργική της αξία. 
Προκειμένου να αντισταθμισθούν τα οικολογικά μειονεκτήματα που προκύπτουν από την
κατάργηση της αγρανάπαυσης, πρέπει να ληφθούν εναλλακτικά μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί η 
προστασία της βιοποικιλότητας.  
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