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Τροπολογία 425
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την προετοιμασία δειγμάτων 
ελέγχων, η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι το 
πεδίο κινδύνου καλύπτει κίνδυνο για τους 
δημόσιους πόρους στον προϋπολογισμό 
της ΕΕ, και περιλαμβάνει κίνδυνο για το 
περιβάλλον, κίνδυνο για τη δημόσια υγεία 
και συναφή κόστη όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 60.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρχές της αποτελεσματικότητας του προϋπολογισμού στη δημόσια χρηματοδότηση 
σημαίνουν ότι κίνδυνος για τα Ταμεία/τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα περιλαμβάνει κόστη για το 
περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, μεταξύ άλλων: συναφή κόστη εκκαθάρισης, περιβαλλοντική 
αποκατάσταση, διάθεση επικίνδυνων/βλαβερών υλικών, πιθανή αποζημίωση σε θύματα 
κρίσεων/μολύνσεων, συμπεριλαμβανομένων των γεωργών. Η ΕΕ δεν θα πρέπει να 
χρηματοδοτεί τη βλαβερή γεωργία: η ζημία στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία πληρώνεται 
δύο φορές: μια μέσω των επιδοτήσεων της ΚΓΠ και μια μέσω των δημόσιων πόρων.

Τροπολογία 426
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εκπόνηση των δειγμάτων 
ελέγχου με βάση ανάλυση κινδύνου των 
αγροκτημάτων που θα ελεγχθούν, τα 
κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
ότι η βιολογική καλλιέργεια έχει ένα 
εγγενώς χαμηλότερο κίνδυνο 
περιβαλλοντικής ρύπανσης, συνεπώς 
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χαμηλότερο κίνδυνο για τους δημόσιους 
πόρους και τον προϋπολογισμό της ΕΕ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οργανισμοί πληρωμών εκπονούν δείγματα αγροκτημάτων που θα ελεγχθούν για πολλαπλή 
συμμόρφωση (και/ή την οικολογική στροφή στο μέλλον). Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι που 
βασίζονται στον περιβαλλοντικό κίνδυνο πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι λόγω των 
αγροοικολοκικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται η βιολογική καλλιέργεια έχει ένα εγγενώς 
χαμηλότερο κίνδυνο (περιβαλλοντικών κόστων) στον προϋπολογισμό της ΕΕ. 

Τροπολογία 427
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Τα κράτη μέλη μπορούν να μειώνουν 
τον αριθμό των επιτόπιων ελέγχων όποτε 
το ποσοστό σφάλματος είναι σε αποδεκτό 
επίπεδο και η διαχείριση και τα 
εφαρμοζόμενα συστήματα ελέγχου 
λειτουργούν ικανοποιητικά. Η Επιτροπή 
εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 111, θεσπίζοντας 
τους συγκεκριμένους όρους και κανόνες 
που πρέπει να εφαρμόζουν τα κράτη 
μέλη. Επί πλέον, θα ανατεθεί στην 
Επιτροπή αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 111 για τους σκοπούς της 
μείωσης του επιπέδου των επιτόπιων 
ελέγχων που διεξάγονται κάθε χρόνο στο 
3% του συνόλου των γεωργών που 
υποβάλλουν αιτήσεις  ενίσχυσης ή 
πληρωμής.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επιλογής να μειώσουν τον αριθμό των επιτόπιων 



AM\910034EL.doc PE494.482v02-005/201 AM\

EL

ελέγχων όταν παρατηρείται καθοδική τάση στο επίπεδο των παραβάσεων. Αυτό συγκεκριμένα 
ισχύει στην περίπτωση αλλαγών στις διατάξεις που ισχύουν για το ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου.

Τροπολογία 428
Julie Girling, Richard Ashworth, James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη μπορούν να μειώνουν 
τους ελέγχους εφόσον τα ποσοστά 
σφαλμάτων βρίσκονται σε αποδεκτό 
επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 429
George Lyon, Sylvie Goulard, Liam Aylward

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη μπορούν να μειώνουν 
το επίπεδο των επιτόπιων ελέγχων εφόσον 
το ποσοστό σφάλματος είναι σε αποδεκτό 
επίπεδο.  Οι συγκεκριμένοι εφαρμοστέοι 
όροι και κανόνες καθορίζονται στις κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 64 του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία 63 του εισηγητή διατηρεί τη διατύπωση "τα ισχύοντα συστήματα διαχείρισης και 
ελέγχου λειτουργούν ορθά" η οποία είναι ασαφής ως προς το τί νοείται και θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε πολλές πρόσθετες απαιτήσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την 
ευκαιρία μείωσης του αριθμού ελέγχων. 
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Τροπολογία 430
Alfreds Rubiks

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή 
και αποτελεσματική εφαρμογή των 
ελέγχων και να εξασφαλιστεί ότι η 
επαλήθευση των όρων επιλεξιμότητας 
διενεργείται κατά τρόπο αποτελεσματικό 
και συνεκτικό που δεν εισάγει διακρίσεις 
και προστατεύει τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ένωσης, ανατίθεται 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 111 για τις περιπτώσεις στις 
οποίες οι δικαιούχοι ή οι εκπρόσωποί 
τους παρεμποδίζουν τη διεξαγωγή 
ελέγχου.

διαγράφεται

Or. lv

Τροπολογία 431
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τις αναγκαίες διατάξεις που 
αποσκοπούν στην ενιαία εφαρμογή του 
παρόντος κεφαλαίου στην Ένωση. Οι εν 
λόγω κανόνες μπορούν να αφορούν, 
ειδικότερα, τα εξής:

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 111, με στόχο την ενιαία εφαρμογή 
του παρόντος κεφαλαίου στην Ένωση. Οι 
εν λόγω κανόνες μπορούν να αφορούν τα 
εξής:

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω αποφάσεις δεν είναι απλώς τεχνικές αποφάσεις.

Τροπολογία 432
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τους κανόνες για το ελάχιστο επίπεδο 
επιτόπιων ελέγχων που είναι αναγκαίοι για 
την αποτελεσματική διαχείριση των 
κινδύνων, καθώς και τους όρους υπό τους 
οποίους τα κράτη μέλη πρέπει να 
αυξήσουν τους ελέγχους αυτούς ή να τους 
μειώσουν εφόσον τα συστήματα 
διαχείρισης και ελέγχου λειτουργούν ορθά 
και τα ποσοστά σφαλμάτων βρίσκονται σε 
αποδεκτό επίπεδο·

(β) τους κανόνες για το ελάχιστο επίπεδο 
επιτόπιων ελέγχων, οι οποίοι ορίζονται 
στο ποσοστό του 1% για προγράμματα 
που καλύπτονται από ένα επιχειρησιακό 
ΟΣΔΑ ή, σε άλλες περιπτώσεις, στο 
ελάχιστο ποσοστό που είναι αναγκαίοι για 
την αποτελεσματική διαχείριση των 
κινδύνων, καθώς και τους όρους υπό τους 
οποίους τα κράτη μέλη πρέπει να 
αυξήσουν τους ελέγχους αυτούς ή να τους 
μειώσουν εφόσον τα ποσοστά σφαλμάτων 
βρίσκονται σε αποδεκτό επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένων χρονικών ορίων 
εντός των οποίων η Επιτροπή θα 
απαντήσει σε μια ένδειξη ότι το κράτος 
μέλος προτίθεται να μειώσει του 
επιτόπιους ελέγχους του. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα αποδεκτό ποσοστό σφάλματος θα πρέπει να αποτελεί επαρκή λόγο για αξιολόγηση του 
κατά πόσον ένα κράτος μέλος μπορεί να μειώσει τους ελέγχους του. Θα πρέπει να υπάρχει ένας 
"μηχανισμός" χρονικού ορίου για ένα βέτο της Επιτροπής όταν ένα κράτος μέλος ανακοινώνει 
την πρόθεσή του να μειώσει του ελέγχους του. 

Τροπολογία 433
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και 
αποτελεσματική εφαρμογή των ελέγχων 
και να εξασφαλισεί ότι η επαλήθευση των 
όρων επιλεξιμότητας διενεργείται κατά 
τρόπο αποτελεσματικό και συνεκτικό που 
δεν εισάγει διακρίσεις και προστατεύει τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, 
ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 111, όσον αφορά 
τους κανόνες για το ελάχιστο επίπεδο 
επιτόπιων ελέγχων που είναι αναγκαίοι 
για την αποτελεσματική, αναλογική και 
με βάση την ανάλυση κινδύνου διαχείριση 
των κινδύνων, καθώς και τους όρους υπό 
τους οποίους τα κράτη μέλη πρέπει να 
αυξήσουν τους ελέγχους αυτούς ή να τους 
μειώσουν εφόσον τα ποσοστά σφαλμάτων 
βρίσκονται σε αποδεκτό επίπεδο 
συμπεριλαμβανομένων χρονικών ορίων 
εντός των οποίων η Επιτροπή απαντά σε 
μια ένδειξη ότι το κράτος μέλος 
προτίθεται να μειώσει τους επιτόπιους 
ελέγχους του. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία 63 του εισηγητή διατηρεί τη διατύπωση "τα ισχύοντα συστήματα διαχείρισης και 
ελέγχου λειτουργούν ορθά" η οποία είναι ασαφής ως προς το τί νοείται και θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε πολλές πρόσθετες απαιτήσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την 
ευκαιρία μείωσης του αριθμού ελέγχων.  Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει ένα χρονικό όριο 
εντός του οποίου η Επιτροπή θα απαντά στα κράτη μέλη που προτίθενται να μειώσουν τον 
αριθμό των ελέγχων. Ωστόσο, η παρούσα τροπολογία θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τη 
μέθοδο για υλοποίηση που επελέγη από τον εισηγητή και υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (δηλαδή θα πρέπει να μετατεθεί σε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις).

Τροπολογία 434
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τους κανόνες για το ελάχιστο επίπεδο 
επιτόπιων ελέγχων που είναι αναγκαίοι 
για την αποτελεσματική διαχείριση των 
κινδύνων, καθώς και τους όρους υπό 
τους οποίους τα κράτη μέλη πρέπει να 
αυξήσουν τους ελέγχους αυτούς ή να τους 
μειώσουν εφόσον τα συστήματα 
διαχείρισης και ελέγχου λειτουργούν ορθά 
και τα ποσοστά σφαλμάτων βρίσκονται 
σε αποδεκτό επίπεδο·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία 63 του εισηγητή διατηρεί τη διατύπωση "τα ισχύοντα συστήματα διαχείρισης και 
ελέγχου λειτουργούν ορθά" η οποία είναι ασαφής ως προς το τί νοείται και θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε πολλές πρόσθετες απαιτήσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την
ευκαιρία μείωσης του αριθμού ελέγχων.  Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει ένα χρονικό όριο 
εντός του οποίου η Επιτροπή θα απαντά στα κράτη μέλη που προτίθενται να μειώσουν τον 
αριθμό των ελέγχων. Ωστόσο, η παρούσα τροπολογία θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τη 
μέθοδο για υλοποίηση που επελέγη από τον εισηγητή και υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (δηλαδή θα πρέπει να μετατεθεί σε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις).

Τροπολογία 435
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β - σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) εάν ο δημοσιονομικός αντίκτυπος των 
σφαλμάτων (ποσοστό σφάλματος) που 
εντοπίστηκαν τυχαία κατά τη διάρκεια 
των επιτόπιων ελέγχων ήταν κάτω του 
2% σε καθένα από τα δύο προηγούμενα 
έτη, τα κράτη μέλη μπορούν να μειώσουν 
τον αριθμό των επιτόπιων ελέγχων έως 
και κατά 50%.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οι δηλώσεις στις οποίες προέβη η Επιτροπή σε σχέση με τη μείωση/αύξηση των ποσοστών 
ελέγχου είναι πολύ ασαφείς. Η βασική νομοθετική πράξη θα πρέπει να διευκρινίζει περαιτέρω 
πότε θα πρέπει να αυξάνεται ή να μειώνεται το ποσοστό ελέγχου.

Τροπολογία 436
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β - σημείο ii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) εάν ο δημοσιονομικός αντίκτυπος των 
σφαλμάτων (ποσοστό σφάλματος) που 
εντοπίστηκαν τυχαία κατά τη διάρκεια 
των επιτόπιων ελέγχων ήταν άνω του 5% 
σε καθένα από τα δύο προηγούμενα έτη, 
τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν τον 
αριθμό των επιτόπιων ελέγχων έως και 
κατά 50%.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι δηλώσεις στις οποίες προέβη η Επιτροπή σε σχέση με τη μείωση / αύξηση των ποσοστών 
ελέγχου είναι πολύ ασαφείς. Η βασική νομοθετική πράξη θα πρέπει να διευκρινίζει περαιτέρω 
πότε θα πρέπει να αυξάνεται ή να μειώνεται το ποσοστό ελέγχου.

Τροπολογία 437
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β - σημείο iii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) εάν ο δημοσιονομικός αντίκτυπος των 
σφαλμάτων (ποσοστό σφάλματος) που 
εντοπίστηκαν τυχαία κατά τη διάρκεια 
των επιτόπιων ελέγχων ήταν κάτω του 
1% σε καθένα από τα δύο προηγούμενα 
έτη, τα κράτη μέλη μπορούν να μειώσουν 
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τον αριθμό των επιτόπιων ελέγχων στο 
25% του συνήθους αριθμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι δηλώσεις στις οποίες προέβη η Επιτροπή σε σχέση με τη μείωση / αύξηση των ποσοστών 
ελέγχου είναι πολύ ασαφείς. Η βασική νομοθετική πράξη θα πρέπει να διευκρινίζει περαιτέρω 
πότε θα πρέπει να αυξάνεται ή να μειώνεται το ποσοστό ελέγχου.

Τροπολογία 438
Alfreds Rubiks

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν 
συμμορφώνεται με τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας ή τις δεσμεύσεις που 
αφορούν τους όρους χορήγησης της 
ενίσχυσης που προβλέπονται στην τομεακή 
γεωργική νομοθεσία, καταργείται το 
σύνολο ή μέρος της ενίσχυσης.

1. Εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν 
συμμορφώνεται με τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας ή τις δεσμεύσεις που 
αφορούν τους όρους χορήγησης της 
ενίσχυσης που προβλέπονται στην τομεακή 
γεωργική νομοθεσία, καταργείται το 
σύνολο της ενίσχυσης και οι πληρωμές για 
το μη συμμορφούμενο μέρος μειώνονται 
για τα προσεχή δυο έτη.

Or. lv

Τροπολογία 439
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον προβλέπεται από την ενωσιακή 
νομοθεσία, τα κράτη μέλη επιβάλλουν 
επίσης κυρώσεις, με τη μορφή μείωσης ή 
αποκλεισμού της πληρωμής ή μέρους της 
πληρωμής που χορηγείται ή που 
πρόκειται να χορηγηθεί για την οποία 
τηρήθηκαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή 
οι δεσμεύσεις.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 440
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον προβλέπεται από την ενωσιακή 
νομοθεσία, τα κράτη μέλη επιβάλλουν 
επίσης κυρώσεις, με τη μορφή μείωσης ή 
αποκλεισμού της πληρωμής ή μέρους της 
πληρωμής που χορηγείται ή που πρόκειται 
να χορηγηθεί για την οποία τηρήθηκαν τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας ή οι δεσμεύσεις.

Εφόσον προβλέπεται από την ενωσιακή 
νομοθεσία, εφόσον χρειάζεται, με την 
επιφύλαξη περαιτέρω λεπτομερειών που 
ορίζονται στις εκτελεστικές πράξεις, τα 
κράτη μέλη επιβάλλουν επίσης κυρώσεις, 
με τη μορφή μείωσης ή αποκλεισμού της 
πληρωμής ή μέρους της πληρωμής που 
χορηγείται ή που πρόκειται να χορηγηθεί 
για την οποία τηρήθηκαν τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας ή οι δεσμεύσεις.

Or. en

Τροπολογία 441
Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσό της μείωσης της ενίσχυσης 
διαβαθμίζεται ανάλογα με τη σοβαρότητα, 
την έκταση, τη διάρκεια και την 
επανάληψη της διαπιστωθείσας μη 
συμμόρφωσης, και μπορεί να φθάνει έως 
τον πλήρη αποκλεισμό από ένα ή 
περισσότερα καθεστώτα ενίσχυσης ή 
μέτρα στήριξης για ένα ή περισσότερα 
ημερολογιακά έτη.

Οι προβλεπόμενες κυρώσεις μπορούν,
ανάλογα με τη σοβαρότητα, την έκταση, τη 
διάρκεια και την επανάληψη της 
διαπιστωθείσας μη συμμόρφωσης, να 
φτάσουν έως τον πλήρη αποκλεισμό από 
ένα ή περισσότερα καθεστώτα ενίσχυσης ή 
μέτρα στήριξης για ένα ή περισσότερα 
ημερολογιακά έτη.

Or. de
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Τροπολογία 442
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσό της μείωσης της ενίσχυσης 
διαβαθμίζεται ανάλογα με τη σοβαρότητα, 
την έκταση, τη διάρκεια και την 
επανάληψη της διαπιστωθείσας μη 
συμμόρφωσης, και μπορεί να φθάνει έως 
τον πλήρη αποκλεισμό από ένα ή 
περισσότερα καθεστώτα ενίσχυσης ή 
μέτρα στήριξης για ένα ή περισσότερα 
ημερολογιακά έτη.

Το ποσό της μείωσης της ενίσχυσης 
διαβαθμίζεται ανάλογα με τη σοβαρότητα, 
την έκταση, τη διάρκεια και την 
επανάληψη της διαπιστωθείσας μη 
συμμόρφωσης, και μπορεί να φθάνει έως 
τον πλήρη αποκλεισμό από ένα ή 
περισσότερα καθεστώτα ενίσχυσης ή 
μέτρα στήριξης για ένα ή περισσότερα 
ημερολογιακά έτη. Κατά την αξιολόγηση 
του κινδύνου για τους δημόσιους πόρους 
κατά τρόπο αναλογικό και υπολογίζοντας 
τη μείωση βοήθειας λόγω παραβίασης εκ 
μέρους του αιτούντος των όρων 
συμφωνίας για τη χορήγηση της εν λόγω 
βοήθειας, οι αρμόδιες αρχές 
εξασφαλίζουν ότι το ποσοστό μείωσης 
αντικατοπτρίζει τα πραγματικά κόστη 
στην κοινωνία που προκλήθηκαν από την 
παράβαση, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 
60.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την αξιολόγηση του μεγέθους μειώσεων της βοήθειας για διασταυρωμένες παραβάσεις 
συμμόρφωσης (σε αντίθεση με κυρώσεις που εφαρμόζονται στους όρους επιλεξιμότητας), η 
αυστηρότητα (σοβαρή ή μη), η έκταση (των επιπτώσεων), και η διάρκεια (πόσο χρόνο θα 
χρειαστεί το σύστημα για να ανακάμψει/μια παράβαση να σταματήσει να θέτει περιβαλλοντικό 
κίνδυνο/κίνδυνο δημόσιας υγείας) χρησιμοποιούνται ήδη για να υπολογιστούν τα ποσοστά 
μείωσης αλλά ενίοτε αυτά τα ποσοστά δεν είναι ρεαλιστικά. Οι εκκλήσεις για αναλογικότητα 
σημαίνουν ότι εάν τα κόστη στην κοινωνία είναι υψηλά, τότε οι μειώσεις θα πρέπει επίσης να 
είναι υψηλές.

Τροπολογία 443
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσό της μείωσης της ενίσχυσης 
διαβαθμίζεται ανάλογα με τη σοβαρότητα, 
την έκταση, τη διάρκεια και την 
επανάληψη της διαπιστωθείσας μη 
συμμόρφωσης, και μπορεί να φθάνει έως 
τον πλήρη αποκλεισμό από ένα ή 
περισσότερα καθεστώτα ενίσχυσης ή 
μέτρα στήριξης για ένα ή περισσότερα 
ημερολογιακά έτη.

Το ποσό της μείωσης της ενίσχυσης 
διαβαθμίζεται αναλογικά με τη βαρύτητα 
και τη φύση της διαπιστωθείσας 
παράβασης, ανάλογα με τη σοβαρότητα, 
την έκταση, τη διάρκεια και την 
επανάληψη της διαπιστωθείσας μη 
συμμόρφωσης, και μπορεί να φθάνει έως 
τον πλήρη αποκλεισμό από ένα ή 
περισσότερα καθεστώτα ενίσχυσης ή 
μέτρα στήριξης για ένα ή περισσότερα 
ημερολογιακά έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λέξη "βαρύτητα" φαίνεται καταλληλότερη από τη λέξη "μέγεθος" για λόγους συνέπειας στη 
διατύπωση που χρησιμοποιείται σε ολόκληρο τον Κανονισμό.

Τροπολογία 444
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την αξιολόγηση της σοβαρότητας 
της μη συμμόρφωσης οι αρχές που είναι 
αρμόδιες για την εφαρμογή μειώσεων 
λαμβάνουν υπόψη ότι, λόγω της φύσης 
των γεγονότων ρύπανσης ή των κρίσεων 
δημόσιας υγείας, με ορισμένους τύπου μη 
συμμόρφωσης η αρχική έκταση στην 
οποία διαπιστώθηκε η παράβαση μπορεί 
να είναι μικρή αλλά οι συνέπειες μπορεί 
να καλύπτουν μεγαλύτερη έκταση ή να 
εκτείνονται σε πολλά έτη. 

Or. en
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Τροπολογία 445
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ανακτώνται πλήρως τα ποσά τα οποία 
αφορούν η κατάργηση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 και οι κυρώσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.

(3) Ανακτώνται πλήρως, με την επιφύλαξη 
του άρθρου 56 παράγραφος 3, τα ποσά τα 
οποία αφορούν η κατάργηση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και οι 
κυρώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ανάκτηση πολύ μικρών ποσών συνιστά σημαντική διοικητική επιβάρυνση. Ποσά κάτω από 
ορισμένο ελάχιστο επίπεδο δεν πρέπει συνεπώς να ανακτώνται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
σχέση κόστους-οφέλους.

Τροπολογία 446
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα ποσά τα οποία αφορούν η 
κατάργηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1α και οι διοικητικές 
κυρώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 διαβαθμίζονται αναλογικά 
με τη βαρύτητα και τη φύση της 
διαπιστωθείσας παράβασης, ανάλογα με 
τη σοβαρότητα, το μέγεθος, τη διάρκεια 
και την επανάληψη της μη συμμόρφωσης 
που έχει διαπιστωθεί.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η λέξη "βαρύτητα" φαίνεται καταλληλότερη από τη λέξη "μέγεθος" για λόγους συνέπειας στη 
διατύπωση που χρησιμοποιείται σε ολόκληρο τον Κανονισμό.

Τροπολογία 447
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατάργηση και μειώσεις που 
προκύπτουν από μη συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο 2 του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. DP/2012  και δεν υπερβαίνουν 
το ποσό της πληρωμής που αναφέρεται 
στο εν λόγω κεφάλαιο.
Τα ποσά που αφορούν την κατάργηση 
που αναφέρεται στην παρούσα 
παράγραφο διατίθενται ως ενίσχυση της 
Ένωσης στον προγραμματισμό 
ανάπτυξης της υπαίθρου που 
χρηματοδοτείται βάσει του ΕΓΤΑΑ όπως 
ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [...] 
[ΚΑΕ] και χορηγείται σε γεωργούς ή 
ομάδες γεωργών οι οποίοι εφαρμόζουν 
μέτρα για την ενθάρρυνση της βιώσιμης 
ανάπτυξης. 

Or. en

Τροπολογία 448
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 65α
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Κατάργηση και μειώσεις όσον αφορά 
πληρωμές για γεωργικές πρακτικές που 

είναι ευνοϊκές για το κλίμα και το 
περιβάλλον

Με την επιφύλαξη του άρθρου 65, το 
ποσό της κατάργησης και των μειώσεων 
που εφαρμόζονται σύμφωνα με το εν 
λόγω άρθρο, λόγω μη συμμόρφωσης με 
τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στον 
Τίτλο ΙΙΙ του Κεφαλαίου 2 του 
κανονισμού ... (άμεσες ενισχύσεις), 
μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της 
πληρωμής που αναφέρεται στο εν λόγω 
κεφάλαιο.

Or. en

Τροπολογία 449
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 65α
Κατάργηση και μειώσεις όσον αφορά 
πληρωμές για γεωργικές πρακτικές που 
είναι ευνοϊκές για το κλίμα και το 
περιβάλλον
Με την επιφύλαξη του άρθρου 65, το 
ποσό της κατάργησης και των μειώσεων 
που εφαρμόζονται σύμφωνα με το εν 
λόγω άρθρο, λόγω μη συμμόρφωσης με 
τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στον 
Τίτλο ΙΙΙ του Κεφαλαίου 2 του 
κανονισμού XXX (ΑΕ) δεν υπερβαίνει το 
ποσό της πληρωμής που αναφέρεται στο 
εν λόγω κεφάλαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με τα μέτρα οικολογικού προσανατολισμού πρέπει να 
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περιορίζονται στην πραγματική ενίσχυση για οικολογικό προσανατολισμό που παρέχεται στο 
γεωργό. 

Τροπολογία 450
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο θα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θα) τις διαδικασίες και τα τεχνικά 
κριτήρια που αφορούν τα μέτρα και τις 
κυρώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, στις περιπτώσεις που 
διαπιστώνεται παράβαση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

Or. de

Τροπολογία 451
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις διαδικασίες και τα τεχνικά 
κριτήρια που αφορούν τα μέτρα και τις 
κυρώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, στις περιπτώσεις που 
διαπιστώνεται παράβαση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω απόφαση δεν είναι αμιγώς τεχνικής φύσης.
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Τροπολογία 452
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος V κεφάλαιο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο 1α (νέο)
" Σύστημα ελέγχου και διοικητικές ποινές 
σχετικά με τον οικολογικό 
προσανατολισμό" 

Or. en

Τροπολογία 453
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 67a (νέο)
"Έλεγχοι σε σχέση με τον οικολογικό 
προσανατολισμό"
1. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν, 
ενδεχομένως, το ολοκληρωμένο σύστημα 
του Τίτλου V Κεφάλαιο II και ιδίως τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 69 
παράγραφος 1 στοιχεία α), β), δ) ε) και 
στ).
2. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν 
επιτόπιους ελέγχους προκειμένου να 
επαληθεύουν τη συμμόρφωση των 
δικαιούχων προς τις υποχρεώσεις που 
ορίζονται στο Κεφάλαιο II του Τίτλου III 
στον Κανονισμό ΑΕxxx. Βασιζόμενα στα 
μέτρα στο πλαίσιο του οικολογικού 
προσανατολισμού, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν να 
πραγματοποιήσουν διοικητικούς ελέγχους 
όταν μπορεί  να αποδειχθεί ότι αυτοί είναι 
εξίσου αποτελεσματικοί. 
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3. Για τους σκοπούς των επιτόπιων 
ελέγχων, τα κράτη μέλη καταρτίζουν το 
σχέδιο δειγματοληψίας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και/ή των δικαιούχων, 
το οποίο θα μπορούσε να είναι το ίδιο 
όπως το δείγμα για τους επιτόπιους 
ελέγχους που απαιτούνται στο άρθρο 75.
4. Οι επιτόπιοι έλεγχοι 
πραγματοποιούνται με τρόπο που 
επαληθεύει τη συμμόρφωση με όλα τα 
μέτρα τα σχετικά με τον οικολογικό 
προσανατολισμό όσον αφορά την 
εκμετάλλευση.
5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 111 για τη διενέργεια ελέγχων 
με σκοπό την επαλήθευση της 
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στο Κεφάλαιο II του Τίτλου 
III στο Κανονισμό ΑΕxxx.

Or. en

Τροπολογία 454
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 67β (νέο)
"Εφαρμογή της διοικητικής ποινής όσον 
αφορά τον οικολογικό προσανατολισμό" 
1. Εφόσον διαπιστώνεται ότι ένας 
δικαιούχος δεν συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στο Κεφάλαιο 
II του Τίτλου III στον Κανονισμό ΑΕxxx, 
η αντιστοιχούσα ενίσχυση καταργείται 
πλήρως ή εν μέρει. 
2. Το ποσό της μείωσης της ενίσχυσης 
διαβαθμίζεται ανάλογα με τη 
σοβαρότητα, την έκταση, τη διάρκεια και 
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την επανάληψη της διαπιστωθείσας μη 
συμμόρφωσης.

Or. en

Τροπολογία 455
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 67γ (νέο)
"Ανάθεση αρμοδιοτήτων"
1. Στην Επιτροπή ανατίθεται η έκδοση 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 111, το οποίο ορίζει 
λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τη 
θέσπιση μιας εναρμονισμένης βάσης για 
τον υπολογισμό των διοικητικών ποινών 
που αναφέρονται στο άρθρο 67β, 
λαμβάνοντας υπόψη τις μειώσεις λόγω 
δημοσιονομικής πειθαρχίας και τον 
υπολογισμό και την εφαρμογή των ποινών 
που αναφέρονται στο άρθρο 67β..

Or. en

Τροπολογία 456
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
καταλλήλως την τεχνολογία για την 
εγκατάσταση του ολοκληρωμένου 
συστήματός τους

Or. en
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Τροπολογία 457
George Lyon, Sylvie Goulard, Liam Aylward

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
καταλλήλως την τεχνολογία για την 
εγκατάσταση του ολοκληρωμένου 
συστήματός τους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία 78 του εισηγητή είναι ιδιαίτερα επιτακτική και θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
περιττό φόρτο, η λέξη "καταλλήλως" είναι προτιμότερη από τη φράση "στο μέγιστο δυνατό 
βαθμό" στο εν λόγω πλαίσιο.

Τροπολογία 458
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) ενιαίο σύστημα καταγραφής της 
ταυτότητας κάθε δικαιούχου της στήριξης 
που αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 
2, ο οποίος υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης ή 
αίτηση πληρωμής.

(στ) σύστημα καταγραφής της ταυτότητας 
κάθε δικαιούχου της στήριξης που 
αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 2, ο 
οποίος υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης ή 
αίτηση πληρωμής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα θα πρέπει να επικεντρώνονται στα αποτελέσματα παρά σε συγκεκριμένες 
διοικητικές διαδικασίες, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό στα κράτη μέλη να προσαρμόζουν τα 
συστήματα ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τους. 
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Τροπολογία 459
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) ενιαίο σύστημα καταγραφής της 
ταυτότητας κάθε δικαιούχου της στήριξης 
που αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 
2, ο οποίος υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης ή 
αίτηση πληρωμής.

(στ) σύστημα καταγραφής της ταυτότητας 
κάθε δικαιούχου της στήριξης που 
αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 2, ο 
οποίος υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης ή 
αίτηση πληρωμής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να διαχειρίζονται το σύστημα όπως επιθυμούν 
εφόσον αυτό λειτουργεί. 

Τροπολογία 460
Jim Higgins, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ενδεχομένως, το ολοκληρωμένο 
σύστημα περιλαμβάνει σύστημα 
αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων, 
το οποίο δημιουργείται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
21/200443 του Συμβουλίου.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των επιπλοκών στην εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 δεν θα πρέπει 
να αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
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Τροπολογία 461
Julie Girling, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η βάση δεδομένων αυτή επιτρέπει, ιδίως, 
πρόσβαση, μέσω της αρμόδιας αρχής του 
κράτους μέλους, στα δεδομένα που 
σχετίζονται με τα ημερολογιακά έτη και/ή 
τις περιόδους εμπορίας, αρχής γενομένης 
από το 2000. Επιτρέπει επίσης άμεση και 
απευθείας πρόσβαση στα δεδομένα που 
σχετίζονται με τα πέντε συνεχόμενα 
προηγούμενα έτη.

Η βάση δεδομένων αυτή επιτρέπει, ιδίως, 
πρόσβαση, μέσω της αρμόδιας αρχής του 
κράτους μέλους, στα δεδομένα που 
σχετίζονται με τα ημερολογιακά έτη και/ή 
τις περιόδους εμπορίας, αρχής γενομένης 
από το 2010. Αυτό δεν ισχύει για τα κράτη 
μέλη τα οποία έχουν μια μοναδιαία αξία 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που υπολογίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΕ].
Για όλα τα κράτη μέλη η βάση δεδομένων 
επιτρέπει άμεση και απευθείας πρόσβαση 
στα δεδομένα που σχετίζονται με τα 
τέσσερα συνεχόμενα προηγούμενα έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το έτος από το οποίο δεδομένα πρέπει να αποθηκεύονται για πρόσβαση θα πρέπει να 
επικαιροποιηθεί από το 2000 στο 2010. Ομοίως, η αύξηση του αριθμού των ετών που πρέπει να 
αποθηκεύονται τα δεδομένα για άμεση και απευθείας πρόσβαση θα αύξανε τα κόστη για τους 
οργανισμούς πληρωμών και δεν δικαιολογείται. Συνεπώς, αυτό θα πρέπει να παραμείνει στα 4 
έτη.

Τροπολογία 462
Juozas Imbrasas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η βάση δεδομένων αυτή επιτρέπει, ιδίως, 
πρόσβαση, μέσω της αρμόδιας αρχής του 
κράτους μέλους, στα δεδομένα που 
σχετίζονται με τα ημερολογιακά έτη και/ή 
τις περιόδους εμπορίας, αρχής γενομένης 

Η βάση δεδομένων αυτή επιτρέπει, ιδίως, 
πρόσβαση, μέσω της αρμόδιας αρχής του 
κράτους μέλους, στα δεδομένα που 
σχετίζονται με τα ημερολογιακά έτη και/ή 
τις περιόδους εμπορίας, αρχής γενομένης 
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από το 2000. Επιτρέπει επίσης άμεση και 
απευθείας πρόσβαση στα δεδομένα που 
σχετίζονται με τα πέντε συνεχόμενα 
προηγούμενα έτη.

από το 2000. Παρά ταύτα, τα κράτη μέλη 
που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 
μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στα 
δεδομένα μόνο από το 2004. Επιτρέπει 
επίσης άμεση και απευθείας πρόσβαση στα 
δεδομένα που σχετίζονται με τα πέντε 
συνεχόμενα προηγούμενα έτη.

Or. lt

Τροπολογία 463
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να δημιουργούν 
αποκεντρωμένες βάσεις δεδομένων υπό
τον όρο ότι οι βάσεις αυτές, καθώς και οι 
διοικητικές διαδικασίες για την καταγραφή 
των δεδομένων και την πρόσβαση σε αυτά, 
σχεδιάζονται με ομοιογενή τρόπο για όλη 
την επικράτεια του κράτους μέλους και 
είναι συμβατές μεταξύ τους προκειμένου
να επιτρέπουν διασταυρωτικούς ελέγχους.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να δημιουργούν 
αποκεντρωμένες βάσεις δεδομένων υπό 
τον όρο ότι οι βάσεις αυτές, καθώς και οι 
διοικητικές διαδικασίες για την καταγραφή 
των δεδομένων και την πρόσβαση σε αυτά, 
σχεδιάζονται για όλη την επικράτεια του 
κράτους μέλους και με τρόπο ώστε να 
επιτρέπουν διασταυρωτικούς ελέγχους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό αποτελεί απλοποίηση η οποία επικεντρώνεται στα αποτελέσματα παρά σε συγκεκριμένες 
διοικητικές διαδικασίες που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να προσαρμόζουν τα συστήματα ώστε 
να καλύπτουν  τις ανάγκες τους. 

Τροπολογία 464
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να δημιουργούν 
αποκεντρωμένες βάσεις δεδομένων υπό 
τον όρο ότι οι βάσεις αυτές, καθώς και οι 
διοικητικές διαδικασίες για την καταγραφή 
των δεδομένων και την πρόσβαση σε αυτά, 
σχεδιάζονται με ομοιογενή τρόπο για όλη 
την επικράτεια του κράτους μέλους και 
είναι συμβατές μεταξύ τους προκειμένου
να επιτρέπουν διασταυρωτικούς ελέγχους.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να δημιουργούν 
αποκεντρωμένες βάσεις δεδομένων υπό 
τον όρο ότι οι βάσεις αυτές, καθώς και οι 
διοικητικές διαδικασίες για την καταγραφή 
των δεδομένων και την πρόσβαση σε αυτά, 
σχεδιάζονται για όλη την επικράτεια του 
κράτους μέλους και με τρόπο ώστε να 
επιτρέπουν διασταυρωτικούς ελέγχους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό αποτελεί απλοποίηση η οποία επικεντρώνεται στα αποτελέσματα παρά σε συγκεκριμένες 
διοικητικές διαδικασίες που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να προσαρμόζουν τα συστήματα ώστε 
να καλύπτουν  τις ανάγκες τους. 

Τροπολογία 465
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων 
δημιουργείται με βάση χάρτες ή 
κτηματολογικά έγγραφα ή άλλες 
χαρτογραφικές αναφορές. 
Χρησιμοποιούνται τεχνικές ηλεκτρονικού 
συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένης της εναέριας ή 
διαστημικής ορθοφωτογραφίας με 
ομοιογενή πρότυπα που εξασφαλίζουν 
ακρίβεια τουλάχιστον ισοδύναμη με 
χαρτογραφία κλίμακας 1:5000.

Το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων 
δημιουργείται με βάση χάρτες ή 
κτηματολογικά έγγραφα ή άλλες 
χαρτογραφικές αναφορές. 
Χρησιμοποιούνται τεχνικές ηλεκτρονικού 
συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένης της εναέριας ή 
διαστημικής ορθοφωτογραφίας με 
ομοιογενή πρότυπα που εξασφαλίζουν 
ακρίβεια τουλάχιστον ισοδύναμη με 
χαρτογραφία κλίμακας 1:10,000.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σημερινή ακρίβεια των χαρτών είναι ήδη πολύ υψηλή, η προτεινόμενη αλλαγή σε 1:5000 θα 
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συνεπαγόταν σημαντικό έργο επαναχαρτογράφησης και θα δημιουργούσε αναστάτωση στους 
γεωργούς. 

Τροπολογία 466
George Lyon, Marit Paulsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων 
δημιουργείται με βάση χάρτες ή 
κτηματολογικά έγγραφα ή άλλες 
χαρτογραφικές αναφορές. 
Χρησιμοποιούνται τεχνικές ηλεκτρονικού 
συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένης της εναέριας ή 
διαστημικής ορθοφωτογραφίας με 
ομοιογενή πρότυπα που εξασφαλίζουν 
ακρίβεια τουλάχιστον ισοδύναμη με 
χαρτογραφία κλίμακας 1:5000.

Το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων 
δημιουργείται με βάση χάρτες ή 
κτηματολογικά έγγραφα ή άλλες 
χαρτογραφικές αναφορές.
Χρησιμοποιούνται τεχνικές ηλεκτρονικού 
συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένης της εναέριας ή 
διαστημικής ορθοφωτογραφίας με 
ομοιογενή πρότυπα που εξασφαλίζουν 
ακρίβεια τουλάχιστον ισοδύναμη με 
χαρτογραφία κλίμακας 1:10000.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το επίπεδο ακρίβειας που επιτυγχάνεται με τη σημερινή κλίμακα του 1:10000 είναι επαρκές και 
δεν χρειάζεται περισσότερη ακρίβεια. Μια αλλαγή στην κλίμακα του 1:5000 θα συνεπαγόταν 
περιττά διοικητικά κόστη.

Τροπολογία 467
Juozas Imbrasas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων 
δημιουργείται με βάση χάρτες ή 
κτηματολογικά έγγραφα ή άλλες 
χαρτογραφικές αναφορές. 
Χρησιμοποιούνται τεχνικές ηλεκτρονικού 
συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών, 

Το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων 
δημιουργείται με βάση χάρτες ή 
κτηματολογικά έγγραφα ή άλλες 
χαρτογραφικές αναφορές. 
Χρησιμοποιούνται τεχνικές ηλεκτρονικού 
συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών, 
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συμπεριλαμβανομένης της εναέριας ή 
διαστημικής ορθοφωτογραφίας με 
ομοιογενή πρότυπα που εξασφαλίζουν 
ακρίβεια τουλάχιστον ισοδύναμη με 
χαρτογραφία κλίμακας 1:5000.

συμπεριλαμβανομένης της εναέριας ή 
διαστημικής ορθοφωτογραφίας με 
ομοιογενή πρότυπα που εξασφαλίζουν 
ακρίβεια τουλάχιστον ισοδύναμη με 
χαρτογραφία κλίμακας 1:1000.

Or. lt

Τροπολογία 468
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων 
δημιουργείται με βάση χάρτες ή 
κτηματολογικά έγγραφα ή άλλες 
χαρτογραφικές αναφορές. 
Χρησιμοποιούνται τεχνικές ηλεκτρονικού 
συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένης της εναέριας ή 
διαστημικής ορθοφωτογραφίας με 
ομοιογενή πρότυπα που εξασφαλίζουν 
ακρίβεια τουλάχιστον ισοδύναμη με 
χαρτογραφία κλίμακας 1:5000.

Το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων 
δημιουργείται με βάση χάρτες ή 
κτηματολογικά έγγραφα ή άλλες 
χαρτογραφικές αναφορές. 
Χρησιμοποιούνται τεχνικές ηλεκτρονικού 
συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένης της εναέριας ή 
διαστημικής ορθοφωτογραφίας με 
ομοιογενή πρότυπα που εξασφαλίζουν 
ακρίβεια τουλάχιστον ισοδύναμη με 
χαρτογραφία κλίμακας 1:5000, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ένα 
περιθώριο σκιαγράφησης των συνόρων 
όχι μεγαλύτερο από 1,5 μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 469
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να μην περιλάβουν στο σύστημα 
αναγνώρισης αγροτεμαχίων τα 



AM\910034EL.doc PE494.482v02-0029/201 AM\

EL

αγροτεμάχια με χαρακτηριστικά τοπίου ή 
ζώνες ανάσχεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα μειώσει σημαντικά τα διοικητικά κόστη.

Τροπολογία 470
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα. τα στοιχεία που επιτρέπουν την 
αναγνώριση όλων των αγροτεμαχίων της 
εκμετάλλευσης, την έκτασή τους 
εκφρασμένη σε εκτάρια με ακρίβεια δύο 
δεκαδικών ψηφίων, τη θέση τους και, 
ανάλογα με την περίπτωση, τη χρήση 
τους και το κατά πόσον πρόκειται για 
αρδευόμενο αγροτεμάχιο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σημερινή ακρίβεια δημιουργεί διοικητική επιβάρυνση που συνδέεται με τη μέτρηση και τη 
χαρτογράφηση των αγροτεμαχίων. Το επίπεδο ακριβείας 0,01 ha σημαίνει ότι μη επιλέξιμες 
εκτάσεις μεγαλύτερες από 100 m2 πρέπει να καταργηθούν από ένα αγροτεμάχιο. Η κατάργηση 
μικρών εκτάσεων έχει ως αποτέλεσμα τον κατακερματισμό αγροτεμαχίων. Αυτές οι εκτάσεις 
αποτελούνται γενικά από δέντρα, θάμνους ή φυσικά εμπόδια, και συχνά έχουν περιβαλλοντικές 
αξίες. Επιπλέον, οι ερευνητές θεωρούν ότι είναι αδύνατον να τεθούν τόσο λεπτές οριοθετήσεις. 

Τροπολογία 471
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) όλα τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης 
καθώς και τις μη γεωργικές εκτάσεις για 
τις οποίες ζητήθηκε η στήριξη που 
αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 2·

(α) όλα τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης 
καθώς και τις μη γεωργικές εκτάσεις για 
τις οποίες ζητήθηκε η στήριξη που 
αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 2, 
ωστόσο, αγροτεμάχια με χαρακτηριστικά 
τοπίου ή ζώνες ανάσχεσης δεν χρειάζεται 
να δηλωθούν· ωστόσο, ο δικαιούχος 
αναφέρει στην αίτησή του ότι διαθέτει 
αυτά τα αγροτεμάχια και αναφέρει, 
κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών, 
τη θέση τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα μείωση της επιβάρυνσης των γεωργών και των 
οργανισμών πληρωμών, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη το σύνθετο χαρακτήρα διαχείρισης του νέου 
συστήματος πληρωμών. 

Τροπολογία 472
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) ένας γεωργός δεν υποχρεούται να 
δηλώνει τα αγροτεμάχιά του με 
χαρακτηριστικά τοπίου ή ζώνες 
ανάσχεσης. Ωστόσο, ο γεωργός αυτός 
αναφέρει στην αίτησή του ότι διαθέτει 
αυτά τα αγροτεμάχια και αναφέρει, 
κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών, 
τη θέση τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή στοχεύει στη μείωση της επιβάρυνσης των γεωργών και των οργανισμών 
πληρωμών ιδίως λαμβάνοντας υπόψη το σύνθετο χαρακτήρα των ενισχύσεων οικολογικού 
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προσανατολισμού.

Τροπολογία 473
Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον ο δικαιούχος που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο είναι ένας νόμιμα 
καταχωρισμένος μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός του οποίου πρωταρχικός 
νομικός καταστατικός σκοπός είναι η 
προστασία και διαχείριση της γης με 
ενεργό τρόπο και/ή το ιστορικό 
περιβάλλον για διατήρηση και δημόσιο 
όφελος, ένα κράτος μέλος μπορεί να 
επιλέξει να αναγνωρίσει την 
εκμετάλλευσή του ή ομάδα 
εκμεταλλεύσεών του ως μεμονωμένη και 
χωριστή επιχείρηση για τους σκοπούς του 
παρόντος άρθρου. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένοι τύποι μη κερδοσκοπικών οργανισμών διαχειρίζονται πολλαπλές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις με το σκοπό της εξασφάλισης μιας περισσότερο βιώσιμης και φιλικής προς το 
περιβάλλον γεωργικής προσέγγισης. Είναι συνεπώς λογικό να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
μεταχειρίζονται πολλαπλές εκμεταλλεύσεις αυτού του τύπου οργάνωσης ως μεμονωμένες και 
χωριστές επιχειρήσεις για τους σκοπούς της υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης και αιτήσεων 
πληρωμής προκειμένου να απλοποιηθούν σύνθετες διοικητικές απαιτήσεις και να μειωθεί το 
συναφές δυσανάλογο κόστος στο δικαιούχο και στους οργανισμούς πληρωμών. 

Τροπολογία 474
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν ότι αίτηση για χορήγηση 
ενίσχυσης ή αίτηση πληρωμής που 
πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπει η 
παράγραφος 1 θα ισχύει για ορισμένα 
χρόνια, και συγκεκριμένα εάν η αναλογία 
των μεμονωμένων τμημάτων των 
γεωργικών εκτάσεων που αποτελούν 
μέρος της εκμετάλλευσης ενός 
δικαιούχου ή κάποιων άλλων εκτάσεων 
για τις οποίες χορηγείται ενίσχυση 
σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 
αριθ. xxx/xxx [ΑΕ] ή τον κανονισμό (EΕ) 
αριθ. xxx/xxx [ΑΑ] δεν αλλάζει κατά τη 
διάρκεια της ισχύος μιας αίτησης. Οι εν 
λόγω δικαιούχοι έχουν την υποχρέωση να 
γνωστοποιούν οιαδήποτε αλλαγή στις 
πληροφορίες που υπέβαλαν αρχικά και 
προβαίνουν σε ετήσια επιβεβαίωση με τη 
μορφή δήλωσης συμμετοχής. 

Or. pl

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να απλοποιηθεί το σύστημα μέσω του οποίου υποβάλλουν οι γεωργοί αιτήσεις 
για πληρωμές. Για να συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να μπορούν τα μέλη να λαμβάνουν αποφάσεις 
επί αιτήσεων για αρκετά χρόνια τη φορά. Αυτό πρέπει να ισχύει ιδιαίτερα για γεωργούς που 
χρησιμοποιούν παραδοσιακές ή προσχεδιασμένες μεθόδους γεωργικής παραγωγής.

Τροπολογία 475
Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν ότι αίτηση για χορήγηση 
ενίσχυσης ή αίτηση πληρωμής που 
πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπει η 
παράγραφος 1 θα ισχύει για όλη την 
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περίοδο της ανειλημμένης δέσμευσης υπό 
την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δικαιούχοι 
υπόκεινται στην υποχρέωση να 
κοινοποιούν κάθε χρόνο οποιαδήποτε 
αλλαγή στις πληροφορίες που είχαν 
αρχικά υποβάλει.

Or. it

Τροπολογία 476
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν ότι αίτηση ενίσχυσης ή 
αίτηση πληρωμής η οποία πληροί τις 
απαιτήσεις που προβλέπει η παράγραφος 
1 θα ισχύει για ορισμένο αριθμό ετών υπό 
την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δικαιούχοι 
υπόκεινται στην υποχρέωση να 
κοινοποιούν οποιαδήποτε αλλαγή στις 
πληροφορίες που είχαν αρχικά υποβάλει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος εφόσον μια αίτηση για μια συμφωνία γεωργοπεριβαλλοντικού καθεστώτος 
έχει υποβληθεί και έχει εγκριθεί έως τις 15 Μαΐου, δεν υπάρχει καμία ανάγκη για τους 
δικαιούχους να υποβάλουν αιτήση πληρωμής για όλα τα επακόλουθα έτη της συμφωνίας, 
συνεπώς θα ήταν χρήσιμο να διατηρηθεί αυτή η διάταξη. 

Τροπολογία 477
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Marit Paulsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν ότι αίτηση ενίσχυσης ή 
αίτηση πληρωμής η οποία πληροί τις
απαιτήσεις που προβλέπει η παράγραφος 
1 θα ισχύει για ορισμένο αριθμό ετών υπό 
την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δικαιούχοι 
υπόκεινται στην υποχρέωση να 
κοινοποιούν οποιαδήποτε αλλαγή στις 
πληροφορίες που είχαν αρχικά υποβάλει. 
Ωστόσο η πολυετής αίτηση θα εξαρτάται 
από ετήσια επιβεβαίωση εκ μέρους του 
δικαιούχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εντελώς τελευταίο μέρος της τροπολογίας 79 του εισηγητής είναι εκτελεστικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 478
Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Μια αίτηση για χορήγηση ενίσχυσης ή 
αίτηση πληρωμής για 
γεωργοπεριβαλλοντικές πριμοδοτήσεις 
που πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπει 
η παράγραφος 1 θα ισχύει για όλη την 
περίοδο της ανειλημμένης δέσμευσης υπό 
την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δικαιούχοι 
υπόκεινται στην υποχρέωση να
κοινοποιούν κάθε χρόνο οποιαδήποτε 
αλλαγή στις πληροφορίες που είχαν 
αρχικά υποβάλει.

Or. it

Τροπολογία 479
Wojciech Michał Olejniczak
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κάποιο κράτος μέλος μπορεί να 
αποφασίσει να χρησιμοποιήσει 
πληροφορίες από τις αιτήσεις που 
παρέλαβε με σκοπό την πρόβλεψη της 
γεωργικής παραγωγής.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η εκ μέρους των κρατών μελών χρήση δεδομένων από τις αιτήσεις με σκοπό  την πρόβλεψη της 
γεωργική παραγωγής μπορεί να τα καταστήσει ικανότερα να αναλάβουν δράση όταν 
εμφανίζονται κρίσεις στις γεωργικές αγορές.

Τροπολογία 480
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 a) Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, στην περίπτωση των 
άμεσων ενισχύσεων και των πολυετών 
μέτρων που σχετίζονται με την έκταση 
και με τα ζώα και στοχεύουν στην 
αγροτική ανάπτυξη, ένα κράτος μέλος 
μπορεί να αποφασίσει να καταργήσει την 
υποβολή ετήσιων αιτήσεων πληρωμής, 
υπό τον όρο να εισάγει αποτελεσματικές 
εναλλακτικές διαδικασίες για την 
εφαρμογή των προτεινόμενων 
διοικητικών ελέγχων και εάν δεν 
υπάρχουν αλλαγές σε σύγκριση με την 
αρχική αίτηση πληρωμής.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Με την κατάργηση των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής μπορεί να μειωθεί σημαντικά η 
επιβάρυνση των αιτούντων. Αυτό το σύστημα στηρίζεται στους υφιστάμενους κανόνες που 
ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής αριθ. 65/2011 για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον 
αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με 
μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης.

Τροπολογία 481
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

To ενιαίο σύστημα καταγραφής της 
ταυτότητας κάθε δικαιούχου στήριξης που 
αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 2 
εξασφαλίζει ότι όλες οι αιτήσεις ενίσχυσης 
και οι αιτήσεις πληρωμής που 
υποβάλλονται από τον ίδιο δικαιούχο 
μπορούν να ταυτοποιούνται.

To σύστημα καταγραφής της ταυτότητας 
κάθε δικαιούχου στήριξης που αναφέρεται 
στο άρθρο 68 παράγραφος 2 εξασφαλίζει 
ότι όλες οι αιτήσεις ενίσχυσης και οι 
αιτήσεις πληρωμής που υποβάλλονται από 
τον ίδιο δικαιούχο μπορούν να 
ταυτοποιούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα θα πρέπει να επικεντρώνονται στα αποτελέσματα παρά στις συγκεκριμένες 
διοικητικές διαδικασίες, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό στα κράτη μέλη να προσαρμόζουν τα 
συστήματα για την κάλυψη των αναγκών τους. 

Τροπολογία 482
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

To ενιαίο σύστημα καταγραφής της 
ταυτότητας κάθε δικαιούχου στήριξης που 
αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 2 
εξασφαλίζει ότι όλες οι αιτήσεις ενίσχυσης 

To σύστημα καταγραφής της ταυτότητας 
κάθε δικαιούχου στήριξης που αναφέρεται 
στο άρθρο 68 παράγραφος 2 εξασφαλίζει 
ότι όλες οι αιτήσεις ενίσχυσης και οι 
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και οι αιτήσεις πληρωμής που 
υποβάλλονται από τον ίδιο δικαιούχο 
μπορούν να ταυτοποιούνται.

αιτήσεις πληρωμής που υποβάλλονται από 
τον ίδιο δικαιούχο μπορούν να 
ταυτοποιούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να διαχειρίζονται το σύστημα όπως επιθυμούν 
εφόσον αυτό λειτουργεί. 

Τροπολογία 483
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σύμφωνα με το άρθρο 61, τα κράτη 
μέλη, μέσω των οργανισμών πληρωμών ή 
φορέων που έχουν εξουσιοδοτηθεί από 
αυτούς, διενεργούν διοικητικούς ελέγχους 
στις αιτήσεις ενίσχυσης για την 
εξακρίβωση των όρων επιλεξιμότητας της 
ενίσχυσης. Οι έλεγχοι αυτοί συνοδεύονται 
από συμπληρωματικούς επιτόπιους 
ελέγχους.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 61, τα κράτη 
μέλη, μέσω των οργανισμών πληρωμών ή 
φορέων που έχουν εξουσιοδοτηθεί από 
αυτούς, διενεργούν διοικητικούς ελέγχους 
στις αιτήσεις ενίσχυσης για την 
εξακρίβωση των όρων επιλεξιμότητας της 
ενίσχυσης. Οι έλεγχοι αυτοί συνοδεύονται 
από συμπληρωματικούς επιτόπιους 
ελέγχους που αποβλέπουν στην 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις των καθεστώτων ενίσχυσης και 
του επιπέδου εγγενούς κινδύνου και ο 
αριθμός τους προσαρμόζεται υπό το 
πρίσμα των εγγενών κινδύνων και των 
κινδύνων ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή διασαφηνίζει την ανάγκη πραγματοποίησης και το σκοπό τυχαίων 
επιτόπιων ελέγχων.

Τροπολογία 484
George Lyon, Sylvie Goulard
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σύμφωνα με το άρθρο 61, τα κράτη 
μέλη, μέσω των οργανισμών πληρωμών ή 
φορέων που έχουν εξουσιοδοτηθεί από 
αυτούς, διενεργούν διοικητικούς ελέγχους 
στις αιτήσεις ενίσχυσης για την 
εξακρίβωση των όρων επιλεξιμότητας της 
ενίσχυσης. Οι έλεγχοι αυτοί συνοδεύονται 
από συμπληρωματικούς επιτόπιους 
ελέγχους.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 61, τα κράτη 
μέλη, μέσω των οργανισμών πληρωμών ή 
φορέων που έχουν εξουσιοδοτηθεί από 
αυτούς, διενεργούν διοικητικούς ελέγχους 
στις αιτήσεις ενίσχυσης για την 
εξακρίβωση των όρων επιλεξιμότητας της 
ενίσχυσης. Οι έλεγχοι αυτοί συνοδεύονται
από συμπληρωματικούς επιτόπιους 
ελέγχους που αποβλέπουν στην 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις των καθεστώτων ενίσχυσης και 
του επιπέδου εγγενούς κινδύνου και ο 
αριθμός τους προσαρμόζεται υπό το 
πρίσμα των εγγενών κινδύνων και των 
κινδύνων ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή παρέχει διασαφήνιση στην τροπολογία 80 του εισηγητή.

Τροπολογία 485
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. κάθε κράτος μέλος ορίζει μια αρχή 
αρμόδια για το συντονισμό των ελέγχων 
και των επιθεωρήσεων που προβλέπονται 
στο παρόν κεφάλαιο.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή παρέλειψε το χωρίο σχετικά με τον ορισμό της αρχής που θα είναι υπεύθυνη για το
συντονισμό των ελέγχων.  Είναι ζωτικής σημασίας να διατηρηθεί  το χωρίο αυτό, ιδίως για τις 
χώρες εκείνες στις οποίες πρέπει να συντονιστεί μεγάλος αριθμός των οργανισμών πληρωμών.

Τροπολογία 486
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. κάθε κράτος μέλος ορίζει μια αρχή 
αρμόδια για το συντονισμό των ελέγχων 
και των επιθεωρήσεων που προβλέπονται 
στο παρόν κεφάλαιο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το χωρίο αυτό θα πρέπει να διατηρηθεί για τα κράτη μέλη με περιφερειακούς οργανισμούς, 
δεδομένου ότι πρέπει να συντονίζονται αρκετοί οργανισμοί πληρωμών στο ίδιο έδαφος

Τροπολογία 487
George Lyon, Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς των επιτόπιων 
ελέγχων, τα κράτη μέλη καταρτίζουν το 
σχέδιο δειγματοληψίας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και/ή των δικαιούχων.

2. Για τους σκοπούς των επιτόπιων 
ελέγχων, τα κράτη μέλη καταρτίζουν το 
σχέδιο δειγματοληψίας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και/ή των δικαιούχων το 
οποίο περιλαμβάνει ένα μέρος τυχαίων 
ελέγχων προκειμένου να διαπιστωθεί ένα 
αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος 
και ένα μέρος ελέγχων με βάση το 
κίνδυνο που παρέχουν τη δυνατότητα 
μιας πρώτης εστίασης στις αιτήσεις 
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υψηλού κινδύνου. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία παρέχει μια αναγκαία διόρθωση στην τροπολογία 81 του εισηγητή.

Τροπολογία 488
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τεχνικές τηλεπισκόπισης 
και παγκοσμίου δορυφορικού συστήματος 
πλοήγησης (GNSS) ως μέσο για την 
πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων στα 
αγροτεμάχια.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τεχνικές 
τηλεπισκόπισης, φωτογραμμετρίας, 
μεθόδους γεωδαϊτικής έρευνας και 
τεχνικές παγκοσμίου δορυφορικού 
συστήματος πλοήγησης (GNSS) ως μέσο 
για την πραγματοποίηση επιτόπιων 
ελέγχων στα αγροτεμάχια.

Or. en

Τροπολογία 489
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τεχνικές τηλεπισκόπισης 
και παγκοσμίου δορυφορικού συστήματος 
πλοήγησης (GNSS) ως μέσο για την 
πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων στα 
αγροτεμάχια.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τεχνικές 
τηλεπισκόπισης, φωτογραμμετρίας, 
μεθόδους γεωδαϊτικής έρευνας και 
τεχνικές παγκοσμίου δορυφορικού 
συστήματος πλοήγησης (GNSS) ως μέσο 
για την πραγματοποίηση επιτόπιων 
ελέγχων στα αγροτεμάχια.
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Or. en

Τροπολογία 490
Petri Sarvamaa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Εάν τα μέτρα οικολογικού 
προσανατολισμού μπορούν να ελέγχονται 
μόνο από μέσα συνήθων επιτόπιων 
ελέγχων, το ποσοστό ελέγχου περιορίζεται 
στο 1 %.

Or. en

Τροπολογία 491
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η ανοχή μέτρησης καθορίζεται για 
την έκταση μέτρησης από ανάσχεση 
[1.25] m που εφαρμόζεται στην περίμετρο 
του αγροτεμαχίου ανεξάρτητα από τη 
διαδικασία μέτρησης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ζωτικής σημασίας ο παρών κανονισμός να λαμβάνει υπόψη ότι όλες οι διαδικασίες 
μέτρησης έχουν το ίδιο επίπεδο ανοχής. Η τεχνική ανοχή για επιτόπιους ελέγχους είναι επί του 
παρόντος πάρα πολύ μικρή. Τα ίδια επίπεδα ανοχής, ανεξάρτητα από τη διαδικασία μέτρησης, 
θα βοηθούσαν στην απλοποίηση διαδικασιών και στην επίτευξη αποτελεσμάτων τα οποία είναι 
συνεπέστερα μεταξύ τους. 
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Τροπολογία 492
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Εάν τα μέτρα οικολογικού 
προσανατολισμού μπορούν να ελέγχονται 
μόνο από μέσα συνήθων επιτόπιων 
ελέγχων, το ποσοστό ελέγχου περιορίζεται 
στο 1 %.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ποσοστό ελέγχου των ελέγχων στα μέτρα οικολογικού προσανατολισμού θα πρέπει να 
περιορίζεται στο 1 % όπως είναι στους ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης.

Τροπολογία 493
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληρωμές στο πλαίσιο των καθεστώτων 
στήριξης και των μέτρων που αναφέρονται 
στο άρθρο 68 παράγραφος 2 
πραγματοποιούνται από την 1η 
Δεκεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου του 
επόμενου ημερολογιακού έτους. Οι 
πληρωμές καταβάλλονται έως και σε δύο 
δόσεις κατά την περίοδο αυτή.

Οι πληρωμές στο πλαίσιο των καθεστώτων 
στήριξης και των μέτρων που αναφέρονται 
στο άρθρο 68 παράγραφος 2 
πραγματοποιούνται από τις 16 Οκτωβρίου 
έως τις 15 Οκτωβρίου του επόμενου 
ημερολογιακού έτους. Οι πληρωμές 
καταβάλλονται έως και σε δύο δόσεις κατά 
την περίοδο αυτή.

Or. en

Τροπολογία 494
Hynek Fajmon
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληρωμές στο πλαίσιο των καθεστώτων 
στήριξης και των μέτρων που αναφέρονται 
στο άρθρο 68 παράγραφος 2 
πραγματοποιούνται από την 1η 
Δεκεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου του 
επόμενου ημερολογιακού έτους. Οι 
πληρωμές καταβάλλονται έως και σε δύο 
δόσεις κατά την περίοδο αυτή.

Οι πληρωμές στο πλαίσιο των καθεστώτων 
στήριξης και των μέτρων που αναφέρονται 
στο άρθρο 68 παράγραφος 2 
πραγματοποιούνται από τις 16 Οκτωβρίου
έως τις 15 Οκτωβρίου του επόμενου 
ημερολογιακού έτους. Οι πληρωμές 
καταβάλλονται έως και σε δύο δόσεις κατά 
την περίοδο αυτή.

Or. en

Τροπολογία 495
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καταβάλλουν προκαταβολές έως 50% 
όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις και 
75% όσον αφορά τη στήριξη που 
χορηγείται στο πλαίσιο της αγροτικής 
ανάπτυξης που αναφέρεται στο άρθρο 68 
παράγραφος 2 πριν από την 1η 
Δεκεμβρίου και μόνον από τις 16 
Οκτωβρίου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 496
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καταβάλλουν προκαταβολές έως 50% 
όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις και 
75% όσον αφορά τη στήριξη που 
χορηγείται στο πλαίσιο της αγροτικής 
ανάπτυξης που αναφέρεται στο άρθρο 68 
παράγραφος 2 πριν από την 1η 
Δεκεμβρίου και μόνον από τις 16 
Οκτωβρίου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 497
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καταβάλλουν προκαταβολές έως 50% όσον 
αφορά τις άμεσες ενισχύσεις και 75% όσον 
αφορά τη στήριξη που χορηγείται στο 
πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης που 
αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 2 
πριν από την 1η Δεκεμβρίου και μόνον από 
τις 16 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καταβάλλουν προκαταβολές έως 50% όσον 
αφορά τις άμεσες ενισχύσεις και 75% όσον 
αφορά τη στήριξη που χορηγείται στο 
πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης που 
αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 2 
πριν από την 1η Δεκεμβρίου και μόνον από 
τις 16 Οκτωβρίου ή τις 15 Σεπτεμβρίου 
για τη βοήθεια που αναφέρεται στο άρθρο 
32 του κανονισμού για την αγροτική 
ανάπτυξη (ΕE) αριθ. ΑΑ/xxx..

Or. fr

Τροπολογία 498
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καταβάλλουν προκαταβολές έως 50% όσον 
αφορά τις άμεσες ενισχύσεις και 75% όσον 
αφορά τη στήριξη που χορηγείται στο 
πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης που 
αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 2 
πριν από την 1η Δεκεμβρίου και μόνον από 
τις 16 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καταβάλλουν προκαταβολές έως 50% όσον 
αφορά τις άμεσες ενισχύσεις και έως 75% 
όσον αφορά τη στήριξη που χορηγείται στο 
πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης που 
αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 2 
πριν από την 1η Δεκεμβρίου και μόνον από 
τις 16 Οκτωβρίου.

Or. es

Τροπολογία 499
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί, μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 111, να εξουσιοδοτεί τα κράτη 
μέλη να αυξάνουν τα ποσοστά που 
αναφέρονται στο εδάφιο 3 έως 80% κάτω 
από έκτακτες και δεόντως αιτιολογημένες 
συνθήκες.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα αύξησης του ποσοστού των προκαταβολών θα πρέπει να περιλαμβάνεται εδώ, 
καθώς προβλέπεται ήδη στο άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Τροπολογία 500
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του 
προηγούμενου εδαφίου, η Επιτροπή 
μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να 
επιτρέψει στα κράτη μέλη να αυξήσουν 
το ποσοστό των προκαταβολών έως 80% 
στις περιοχές στις οποίες οι γεωργοί 
αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές 
δυσκολίες λόγω εκτάκτων συνθηκών. Οι 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 112 παράγραφος 
3.

Or. es

Αιτιολόγηση

Θεωρείται σκόπιμο να ενσωματωθεί η δυνατότητα αύξησης του ποσοστού των προκαταβολών, 
δεδομένου ότι προβλέπεται ήδη στο άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
73/2009.

Τροπολογία 501
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληρωμές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν καταβάλλονται πριν 
ολοκληρωθεί η εξακρίβωση των όρων 
επιλεξιμότητας, την οποία πραγματοποιεί 
το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75.

2. Οι πληρωμές για μια μεμονωμένη 
αίτηση που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 δεν καταβάλλονται πριν ολοκληρωθεί η 
εξακρίβωση των όρων επιλεξιμότητας, την 
οποία πραγματοποιεί το κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 75 σχετικά με την 
εν λόγω αίτηση.

Or. en

Τροπολογία 502
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληρωμές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν καταβάλλονται πριν
ολοκληρωθεί η εξακρίβωση των όρων 
επιλεξιμότητας, την οποία πραγματοποιεί
το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75.

2. Οι πληρωμές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν καταβάλλονται πριν το 
κράτος μέλος εξακριβώσει, σύμφωνα με
το άρθρο 75, ότι πληρούνται οι όροι 
επιλεξιμότητας των αιτήσεων για τις 
οποίες πρέπει να καταβληθούν 
προκαταβολές.

Or. es

Τροπολογία 503
Jim Higgins, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληρωμές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν καταβάλλονται πριν 
ολοκληρωθεί η εξακρίβωση των όρων 
επιλεξιμότητας, την οποία πραγματοποιεί 
το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75.

2. Οι πληρωμές για μια μεμονωμένη 
πληρωμή δεν καταβάλλονται πριν 
ολοκληρωθεί η εξακρίβωση των όρων 
επιλεξιμότητας, την οποία πραγματοποιεί 
το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75 
σχετικά με την εν λόγω πληρωμή. 

Or. en

Τροπολογία 504
Petri Sarvamaa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις 
της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη 
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μπορούν να αποφασίζουν, λαμβάνοντας 
υπόψη τον κίνδυνο της καταβολής ποσών 
αχρεωστήτως, να καταβάλλουν έως και 
το 50 % της πληρωμής που αναφέρεται 
στον Τίτλο ΙΙΙ του Κεφαλαίου 2 του 
κανονισμού ...(Άμεσες ενισχύσεις) και 75 
% για τη στήριξη που παρέχεται στο 
πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης που 
αναφέρεται στο άρθρο 68, παράγραφος 2 
μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών 
ελέγχων που προβλέπει το άρθρο 61, 
παράγραφος 1. Το ποσοστό των 
πληρωμών είναι ταυτόσημο για όλους 
τους δικαιούχους του μέτρου ή του 
συνόλου των ενεργειών.

Or. en

Τροπολογία 505
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις 
της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίζουν, λαμβάνοντας 
υπόψη τον κίνδυνο της καταβολής ποσών 
αχρεωστήτως, να καταβάλλουν έως και 
το 75 % για τη στήριξη που παρέχεται 
στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης 
που αναφέρεται στο άρθρο 68, 
παράγραφος 2 μετά την ολοκλήρωση των 
διοικητικών ελέγχων που προβλέπει το 
άρθρο 61, παράγραφος 1. Το ποσοστό 
των πληρωμών είναι ταυτόσημο για 
όλους τους δικαιούχους του μέτρου ή του 
συνόλου των ενεργειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος προκαταβολές μπορούν να πληρωθούν εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι 
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διοικητικοί έλεγχοι για μέτρα γεωργικής ανάπτυξης. Η κατάσταση αυτή θα πρέπει να παραμείνει 
αμετάβλητη. Ωστόσο, το ίδιο δεν θα πρέπει να ισχύει και για τη συνιστώσα "οικολογικός 
προσανατολισμός" βάσει του Πυλώνα I αφού αυτό θα κινδύνευε να καταστήσει άκρως 
περίπλοκο το σύστημα ελέγχων για τον Πυλώνα I (οι κανόνες για τις προκαταβολές θα πρέπει 
να διαφέρουν μεταξύ του καθεστώτος βασικών πληρωμών και των πληρωμών "οικολογικού 
προσανατολισμούο").

Τροπολογία 506
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Riikka Manner, Nils Torvalds, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις 
της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίζουν, λαμβάνοντας 
υπόψη τον κίνδυνο της καταβολής ποσών 
αχρεωστήτως, να καταβάλλουν έως και 
το 50 % της πληρωμής που αναφέρεται 
στον Τίτλο ΙΙΙ του Κεφαλαίου 2 του 
κανονισμού ...(Άμεσες ενισχύσεις) και 75 
% για τη στήριξη που παρέχεται στο 
πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης που 
αναφέρεται στο άρθρο 68, παράγραφος 2 
μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών 
ελέγχων που προβλέπει το άρθρο 61, 
παράγραφος 1. Το ποσοστό των 
πληρωμών είναι ταυτόσημο για όλους 
τους δικαιούχους του μέτρου ή του 
συνόλου των ενεργειών. Οι άμεσες 
πληρωμές δεν καταβάλλονται πριν τις 16 
Οκτωβρίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω των κλιματικών συνθηκών οι γεωργοί στις βόρειες χώρες συχνά πρέπει να κάνουν 
καθυστερημένες αλλαγές στα προγράμματα σποράς τους. Τούτο σημαίνει ότι ορισμένες φορές οι 
έλεγχοι μπορούν να αρχίσουν να διενεργούνται αρκετά αργά και μπορεί επίσης να 
ολοκληρωθούν αρκετά αργά. Οι καθυστερημένες πληρωμές δημιουργούν σοβαρά προβλήματα 
στους δικαιούχους. Το άρθρο 76 καθιστά αυστηρότερους τους ισχύοντες κανόνες όσον αφορά 
τις προκαταβολές στο πλαίσιο της γεωργικής ανάπτυξης.
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Τροπολογία 507
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις 
της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίζουν, λαμβάνοντας 
υπόψη τον κίνδυνο της καταβολής ποσών 
αχρεωστήτως, να καταβάλλουν έως και 
75 % για τη στήριξη που παρέχεται στο 
πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης που
αναφέρεται στο άρθρο 68, παράγραφος 2 
μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών 
ελέγχων που προβλέπει το άρθρο 61, 
παράγραφος 1. Το ποσοστό των 
πληρωμών είναι ταυτόσημο για όλους 
τους δικαιούχους του μέτρου ή του 
συνόλου των ενεργειών.

Or. en

Τροπολογία 508
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Κατά παρέκκλιση από την πρώτη 
παράγραφο, η Επιτροπή μπορεί, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να επιτρέπει στα 
κράτη μέλη, ανάλογα με τη 
δημοσιονομική κατάσταση, να 
καταβάλλουν, πριν από τις 16 Οκτωβρίου, 
προκαταβολές έως 50% των πληρωμών 
στις περιοχές στις οποίες οι γεωργοί 
αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές 
δυσκολίες λόγω εκτάκτων συνθηκών.  Οι 
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εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 112 παράγραφος 
3.

Or. es

Τροπολογία 509
Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 76α
Διαφάνεια

Τα κράτη μέλη παρέχουν, με κατάλληλο 
και έγκαιρο τρόπο, πληροφορίες σχετικά 
με τους αποδέκτες πόρων στο πλαίσιο 
των καθεστώτων ενίσχυσης που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα I του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΕ] και 
την ενίσχυση που χορηγήθηκε σύμφωνα 
με τον Κανονισμό xxx/xxx [ΑΑ].
Αυτές οι πληροφορίες διατίθενται με τη 
δέουσα τήρηση των απαιτήσεων 
εμπιστευτικότητας και ασφάλειας. Στην 
περίπτωση φυσικών προσώπων, η 
δημοσίευση περιορίζεται στο όνομα του 
αναδόχου ή του δικαιούχου, την 
τοποθεσία του, το διατεθέν ποσό και το 
καθεστώς βάσει του οποίου καταβλήθηκε 
η αποζημίωση. Η Επιτροπή μέσω 
εκτελεστικών πράξεων ορίζει τα κριτήρια 
για τη δημοσιοποίηση των 
καταβληθέντων ποσών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι φορολογούμενοι έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν πως δαπανάται το δημόσιο χρήμα, 
συνεπώς η μεγαλύτερη διαφάνεια της ΚΓΠ είναι ζωτικής σημασία και θα λειτουργήσει ως 
ισχυρή διασφάλιση κατά της σπατάλης, της απάτης και της κατάχρησης των πόρων της ΕΕ. 
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Τροπολογία 510
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) τα βασικά χαρακτηριστικά, τους 
ορισμούς και τις απαιτήσεις ποιότητας 
για την ηλεκτρονική βάση δεδομένων που 
προβλέπεται στο άρθρο 70·

Or. en

Τροπολογία 511
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) τα βασικά χαρακτηριστικά, τους 
ορισμούς και τις απαιτήσεις ποιότητας 
για το σύστημα αναγνώρισης 
αγροτεμαχίων που προβλέπεται στο 
άρθρο 71 και για την ταυτοποίηση των 
δικαιούχων που προβλέπεται στο άρθρο 
74·

Or. en

Τροπολογία 512
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 - παράγραφος 1 - στοιχείο β γ) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βγ) τα βασικά χαρακτηριστικά, τους 
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ορισμούς και τις απαιτήσεις ποιότητας 
για το σύστημα ταυτοποίησης και 
καταγραφής των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο άρθρο 72·

Or. en

Τροπολογία 513
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχείο β δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βδ) κανόνες όσον αφορά τις αιτήσεις 
ενίσχυσης και τις αιτήσεις πληρωμής που 
προβλέπονται στο άρθρο 73 και τις 
αιτήσεις δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων της ημερομηνίας 
λήξης της προθεσμίας υποβολής 
αιτήσεων, των απαιτήσεων ως προς τις 
ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να 
περιλαμβάνονται στις αιτήσεις, 
διατάξεων για τροποποιήσεις ή την 
ανάκληση αιτήσεων ενίσχυσης, της 
εξαίρεσης από την απαίτηση υποβολής 
αίτησης ενίσχυσης και διατάξεων που 
επιτρέπουν στα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν απλοποιημένες διαδικασίες ή 
να διορθώνουν προφανή σφάλματα·

Or. en

Τροπολογία 514
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχείο β ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βε) κανόνες για τη διενέργεια ελέγχων με 
σκοπό την επαλήθευση της 
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συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις, και 
της ορθότητας και πληρότητας των 
πληροφοριών που παρέχονται στην 
αίτηση ενίσχυσης ή στην αίτηση 
πληρωμής·

Or. en

Τροπολογία 515
Peter Jahr, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις απαιτούμενες διατάξεις για τον 
εναρμονισμένο προσδιορισμό της βάσης 
υπολογισμού των ενισχύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την 
αντιμετώπιση ορισμένων περιπτώσεων 
στις οποίες επιλέξιμες εκτάσεις 
περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά τοπίου ή 
δέντρα·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 516
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τις απαιτούμενες διατάξεις για τον 
εναρμονισμένο προσδιορισμό της βάσης 
υπολογισμού των ενισχύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την 
αντιμετώπιση ορισμένων περιπτώσεων 
στις οποίες επιλέξιμες εκτάσεις 
περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά τοπίου ή 
δέντρα·

(β) τις απαιτούμενες διατάξεις για τον 
εναρμονισμένο προσδιορισμό της βάσης 
υπολογισμού των ενισχύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την 
αντιμετώπιση ορισμένων περιπτώσεων 
στις οποίες επιλέξιμες εκτάσεις 
περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά τοπίου ή 
δέντρα· οι κανόνες επιλεξιμότητας βάσει 
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των οποίων οι δικαιούχοι ελέγχονται είναι 
συνεπείς με την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, της 
απώλειας βιοποικιλότητας και της 
μεταστροφής στη βιώσιμη γεωργία, και 
ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να επιβάλουν 
κυρώσεις στην γεωργία υψηλής φυσικής 
αξίας ή στα εκτατικά αγροδασικά 
συστήματα, ή να προκαλούν μειώσεις της 
περιβαλλοντικής ποιότητας ή της 
βιοποικιλότητας· θα πρέπει να παρέχεται 
η δυνατότητα ευελιξίας με βάση τα 
συνήθη πρότυπα των κρατών μελών ή 
σχετικών περιοχών και τέτοιου είδους 
εξαιρέσεις, αιτιολογημένες εκ των 
προτέρων, προβλέπονται για 
αγρονομικούς, οικολογικούς και 
περιβαλλοντικούς λόγους.  

Or. en

(Ενισχύει Κανονισμός: Άρθρο 34(2, 3, 4) του Κανονισμού 1122/2009 και τα σημερινά έγγραφα 
καθοδήγησης της Επιτροπής 

http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Category_art_34_content)

Αιτιολόγηση

Η παρουσία δένδρων στα γεωργικά συστήματα μπορεί πράγματι να αυξήσει την αγροοικολογική 
λειτουργικότητα: τα καλοσχεδιασμένα αγροδασικά συστήματα είναι σημαντικώς περισσότερο 
παραγωγικά απ' ό,τι οι μονοκαλλιέργειες. Στα κράτη μέλη πρέπει να δοθεί η δυνατότητα 
ευελιξίας, όπως στον κανονισμό και στα έγγραφα καθοδήγησης της Επιτροπής τα οποία ισχύουν 
σήμερα. Αυτή η εευλιξία που βασίζεται στην επικουρικότητα θα πρέπει να διατηρηθεί και μετά 
τη μεταρρύθμιση ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα συστήματα παραγωγής με υψηλή αξία για τη 
φύση να αναγνωριστούν δεόντως ως επιλέξιμη γη που παρέχει δημόσια αγαθά στη κοινωνία.

Τροπολογία 517
Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις απαιτούμενες διατάξεις για τον 
εναρμονισμένο προσδιορισμό της βάσης 
υπολογισμού των ενισχύσεων,

β) τις απαιτούμενες διατάξεις για τον 
εναρμονισμένο προσδιορισμό της βάσης 
υπολογισμού των ενισχύσεων.
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συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την 
αντιμετώπιση ορισμένων περιπτώσεων 
στις οποίες επιλέξιμες εκτάσεις 
περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά τοπίου ή 
δέντρα·

Or. de

Τροπολογία 518
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις απαιτούμενες διατάξεις για τον 
εναρμονισμένο προσδιορισμό της βάσης 
υπολογισμού των ενισχύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την 
αντιμετώπιση ορισμένων περιπτώσεων 
στις οποίες επιλέξιμες εκτάσεις 
περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά τοπίου ή 
δέντρα·

β) τις απαιτούμενες διατάξεις για τον 
εναρμονισμένο προσδιορισμό της βάσης 
υπολογισμού των ενισχύσεων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Βασικές διατάξεις που έχουν συναφές από πολιτική άποψη περιεχόμενο δεν μπορούν να 
ρυθμίζονται στο πλαίσιο κατ' εξουσιοδότηση πράξεων. Θα πρέπει να ορίζονται στο πλαίσιο της 
βασικής νομοθετικής πράξη.  Η εξαίρεση αυτών των συχνά πολυάριθμων και πολύ μικρών 
επιφανειών προκαλεί δυσανάλογα υψηλό γραφειοκρατικό φόρτο. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει 
βρεθεί μια λιγότερο γραφειοκρατική λύση. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά του τοπίου έχουν 
θετικό αντίκτυπο στη φύση και τη διατήρηση των γόνιμων εδαφών.

Τροπολογία 519
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) κανόνες για τη διενέργεια ελέγχων με 
σκοπό την επαλήθευση της 
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις, και 
της ορθότητας και πληρότητας των 
πληροφοριών που παρέχονται στην 
αίτηση ενίσχυσης ή στην αίτηση 
πληρωμής.

Or. de

Τροπολογία 520
Juozas Imbrasas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) διατάξεις για τη διασφάλιση 
εναρμονισμένης και αναλογικής 
αντιμετώπισης εκ προθέσεως παρατυπιών, 
περιπτώσεων λαθών ήσσονος σημασίας, 
σώρευσης μειώσεων και ταυτόχρονης 
εφαρμογής διαφόρων μειώσεων·

(β) διατάξεις για τη διασφάλιση 
εναρμονισμένης και αναλογικής 
αντιμετώπισης σοβαρών παρατυπιών, 
περιπτώσεων λαθών ήσσονος σημασίας, 
σώρευσης μειώσεων και ταυτόχρονης 
εφαρμογής διαφόρων μειώσεων·

Or. lt

Τροπολογία 521
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τα βασικά χαρακτηριστικά, τους 
ορισμούς και τις απαιτήσεις ποιότητας 
για την ηλεκτρονική βάση δεδομένων που 
προβλέπεται στο άρθρο 70·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 522
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τα βασικά χαρακτηριστικά, τους 
ορισμούς και τις απαιτήσεις ποιότητας 
για το σύστημα αναγνώρισης 
αγροτεμαχίων που προβλέπεται στο 
άρθρο 71 και για την ταυτοποίηση των 
δικαιούχων που προβλέπεται στο άρθρο 
74·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 523
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τα βασικά χαρακτηριστικά, τους 
ορισμούς και τις απαιτήσεις ποιότητας 
για το σύστημα προσδιορισμού και 
καταγραφής των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο άρθρο 72·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 524
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) κανόνες όσον αφορά τις αιτήσεις 
ενίσχυσης και τις αιτήσεις πληρωμής που 
προβλέπονται στο άρθρο 73 και τις 
αιτήσεις δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων της ημερομηνίας 
λήξης της προθεσμίας υποβολής 
αιτήσεων, των απαιτήσεων ως προς τις 
ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να 
περιλαμβάνονται στις αιτήσεις, 
διατάξεων για τις τροποποιήσεις ή την 
ανάκληση αιτήσεων ενίσχυσης, της 
εξαίρεσης από την απαίτηση υποβολής 
αίτησης ενίσχυσης και διατάξεων που 
επιτρέπουν στα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν απλοποιημένες διαδικασίες ή 
να διορθώνουν προφανή σφάλματα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 525
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κανόνες για τη διενέργεια ελέγχων με 
σκοπό την επαλήθευση της 
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις, και 
της ορθότητας και πληρότητας των 
πληροφοριών που παρέχονται στην 
αίτηση ενίσχυσης ή στην αίτηση 
πληρωμής·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 526
Giovanni La Via
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) κανόνες για τη διενέργεια ελέγχων με 
σκοπό την επαλήθευση της 
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις, και 
της ορθότητας και πληρότητας των 
πληροφοριών που παρέχονται στην 
αίτηση ενίσχυσης ή στην αίτηση 
πληρωμής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 527
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τους αναγκαίους τεχνικούς ορισμούς 
για τους σκοπούς της ενιαίας εφαρμογής 
του παρόντος κεφαλαίου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 528
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 88

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 529
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 88 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται επίσης να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 111 σχετικά με 
τους κανόνες για τη διενέργεια των 
ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 80 
όσον αφορά την επιλογή των 
επιχειρήσεων, του ρυθμού και του 
χρονοδιαγράμματος των ελέγχων.

Or. de

Τροπολογία 530
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 88 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τις απαραίτητες διατάξεις που 
στοχεύουν στην ομοιόμορφη εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού στην Ένωση, 
ιδίως όσον αφορά τα ακόλουθα:

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τις απαραίτητες διατάξεις που 
στοχεύουν στην ομοιόμορφη εφαρμογή 
του παρόντος κεφαλαίου στην Ένωση, 
ιδίως όσον αφορά τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 531
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 88 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη διενέργεια του ελέγχου που διαγράφεται
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αναφέρεται στο άρθρο 80 όσον αφορά την 
επιλογή των επιχειρήσεων, το ποσοστό 
και την ημερομηνία του ελέγχου·

Or. de

Τροπολογία 532
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 89 διαγράφεται
Λοιποί έλεγχοι σχετικά με τα μέτρα 
στήριξης της αγοράς
1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα που 
αναφέρονται στο παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [εΚΟΑ], 
τα οποία δεν επισημαίνονται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού δεν 
διατίθενται στην αγορά ή αποσύρονται.
2. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων 
που μπορούν να εκδοθούν από την 
Επιτροπή, οι εισαγωγές στην Ένωση των 
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 
129 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [εΚΟΑ] 
υπόκεινται σε ελέγχους για να 
επαληθεύεται η τήρηση των όρων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 του εν 
λόγω άρθρου.
3. Τα κράτη μέλη διενεργούν ελέγχους, 
βασιζόμενους σε ανάλυση κινδύνου, για 
την εξακρίβωση του κατά πόσον τα 
προϊόντα που αναφέρονται στο 
παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
xxx/xxx [εΚΟΑ] συμμορφώνονται προς 
τους κανόνες που καθορίζονται στο μέρος 
II τίτλος II κεφάλαιο I τμήμα I του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[εΚΟΑ] 
και, ενδεχομένως, επιβάλλουν διοικητικές 
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κυρώσεις.
4. Για την προστασία των ενωσιακών 
χρηματοδοτικών πόρων, καθώς και της 
ταυτότητας, της προέλευσης και της 
ποιότητας των ενωσιακών οίνων, 
ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 111 όσον αφορά:
(α) τη δημιουργία αναλυτικής βάσης 
δεδομένων με ισοτοπικά στοιχεία που θα 
συμβάλει στον εντοπισμό περιπτώσεων 
απάτης και η οποία θα δημιουργηθεί με 
βάση δείγματα συλλεγόμενα από τα 
κράτη μέλη· καθώς και κανόνες για τις 
βάσεις δεδομένων των κρατών μελών·

(β) κανόνες σχετικά με τους οργανισμούς 
ελέγχου και την μεταξύ τους αμοιβαία 
συνδρομή·
(γ) κανόνες σχετικά με την από κοινού 
χρήση των διαπιστώσεων των κρατών 
μελών·
(δ) κανόνες σχετικά με την επιβολή των 
κυρώσεων σε έκτακτες περιστάσεις.

Or. en

Τροπολογία 533
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 111 σε σχέση με τα 
ακόλουθα:
α) τις ενέργειες που πρέπει να 
υλοποιούνται από τα κράτη μέλη για να 
αποτραπεί η παράνομη χρήση των 
προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης 



AM\910034EL.doc PE494.482v02-0064/201 AM\

EL

και των προστατευόμενων γεωγραφικών 
ενδείξεων·
β) τους ελέγχους και τις επαληθεύσεις που 
πρέπει να διενεργούν τα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω αποφάσεις δεν είναι απλώς τεχνικής μορφής.

Τροπολογία 534
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις ενέργεις που πρέπει να υλοποιούνται 
από τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η 
παράνομη χρήση των προστατευόμενων 
ονομασιών προέλευσης και των 
προστατευόμενων γεωγραφικών 
ενδείξεων·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 535
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τους ελέγχους και τις επαληθεύσεις που 
πρέπει να διενεργούν τα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών.

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 536
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εφόσον ο δικαιούχος που αναφέρεται 
στο άρθρο 92 δεν τηρεί, στην 
εκμετάλλευση, τους κανόνες πολλαπλής 
συμμόρφωσης του άρθρου 93, επιβάλλεται 
κύρωση στον δικαιούχο.

1. Εφόσον ο δικαιούχος που αναφέρεται 
στο άρθρο 92 δεν τηρεί, στην 
εκμετάλλευση, τους κανόνες πολλαπλής 
συμμόρφωσης του άρθρου 93, επιβάλλεται 
οικονομική κύρωση στον δικαιούχο.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Γλωσσική τροποποίηση που ισχύει για ολόκληρο το έγγραφο. 

Τροπολογία 537
George Lyon, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η μη συμμόρφωση αφορά γεωργική 
δραστηριότητα του δικαιούχου· και

(β) η μη συμμόρφωση αφορά γεωργική 
δραστηριότητα του δικαιούχου· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτά τα στοιχεία δεν είναι σωρευτικά· συνεπώς το αρχικό κείμενο πρέπει να τροποποιηθεί.

Τροπολογία 538
George Lyon, Brian Simpson, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 97, η μη 
συμμόρφωσης λόγω τεχνικής 
ανεπάρκειας των συστημάτων για την 
ταυτοποίηση και καταγραφή ζώων, δεν 
θεωρείται ότι προκύπτει από "πράξη ή 
παράλειψη άμεσα αποδιδόμενη στον εν 
λόγω δικαιούχο".

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφέστατο στον Κανονισμό ότι τεχνικές ανεπάρκειες κατά την εφαρμογή 
των κανόνων για την ταυτοποίηση και καταγραφή ζώων δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως 
ευθύνη του γεωργού.

Τροπολογία 539
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, για τις δασικές εκτάσεις δεν 
επιβάλλεται η κύρωση αυτή εφόσον δεν 
έχει υποβληθεί αίτηση για στήριξη για τη 
σχετική έκταση σύμφωνα με το άρθρο 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) και τα άρθρα 31 
και 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
xxx/xxx[ΑΑ].

Ωστόσο, για τις δασικές εκτάσεις δεν 
επιβάλλεται η κύρωση αυτή εφόσον δεν 
έχει υποβληθεί αίτηση για στήριξη για τη 
σχετική έκταση σύμφωνα με το άρθρο 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) και τα άρθρα 31 
και 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
xxx/xxx[ΑΑ]. Επιπλέον, η κύρωση αυτή 
δεν εφαρμόζεται όταν η μη συμμόρφωση 
οφείλεται σε τεχνική ανεπάρκεια των 
συστημάτων για την ταυτοποίηση και 
καταγραφή ζώων. 

Or. en

Τροπολογία 540
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, για τις δασικές εκτάσεις δεν 
επιβάλλεται η κύρωση αυτή εφόσον δεν 
έχει υποβληθεί αίτηση για στήριξη για τη 
σχετική έκταση σύμφωνα με το άρθρο 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) και τα άρθρα 
31 και 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
xxx/xxx[ΑΑ].

Ωστόσο, για τις δασικές εκτάσεις δεν 
επιβάλλεται η κύρωση αυτή.

Or. de

Τροπολογία 541
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν σε 
λειτουργία σύστημα προειδοποίησης που 
επιτρέπει στους μη συμμορφούμενους 
δικαιούχους να αποκαθιστούν μια 
παρατυπία προτού επιβληθεί 
οποιαδήποτε διοικητική κύρωση. Εφόσον 
ένα κράτος μέλος αποφασίσει να κάνει 
χρήση αυτής της επιλογής, η αρμόδια 
αρχή αποστέλλει αρχική επιστολή 
προειδοποίησης στο δικαιούχο με την 
οποία του γνωστοποιείται η διαπίστωση 
και η υποχρέωση αποκατάστασης. Η 
αρμόδια αρχή λαμβάνει κατά το επόμενο 
έτος τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου 
να επιβεβαιώσει ότι ο δικαιούχος έχει 
αποκαταστήσει τις διαπιστώσεις της μη 
συμμόρφωσης.
Αυτό το σύστημα προειδοποίησης 
εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις 
πρώτης μη συμμόρφωσης που δεν 
θεωρείται "σοβαρή" και της οποίας η 
"έκταση" είναι αυστηρά περιορισμένη 
στο αγρόκτημα του δικαιούχου που είναι 
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υπεύθυνος για τη μη συμμόρφωση, 
σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 99α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία παρέχει διασαφήνιση στη τροπολογία 86 του εισηγητή. Ένα τέτοιο σύστημα 
θα παρείχε καλύτερη αποδοχή εκ μέρους των γεωργών του συστήματος πολλαπλής 
συμμόρφωσης.

Τροπολογία 542
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν σε 
λειτουργία σύστημα προειδοποίησης σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης. Οι 
δικαιούχοι λαμβάνουν προειδοποίηση 
προκειμένου να διορθώσουν την 
παρατυπία, σε ορισμένο χρονικό 
διάστημα προτούν επιβληθεί οιαδήποτε 
κύρωση. Για τις σοβαρές παρατυπίες θα 
εξακολουθήσουν να επιβάλλονται 
κυρώσεις άμεσα. 

Or. en

Τροπολογία 543
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, 
ως «εκμετάλλευση» νοούνται όλες οι 
μονάδες παραγωγής και οι εκτάσεις τις 

διαγράφεται
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οποίες διαχειρίζεται ο δικαιούχος που 
αναφέρεται στο άρθρο 92 και οι οποίες 
βρίσκονται στην επικράτεια του ίδιου 
κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρχει συνέπεια με τον Κανονισμό για τις Άμεσες Ενισχύσεις, όπου δεν 
υπάρχει καμία αναφορά σε μονάδες παραγωγής.

Τροπολογία 544
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εφόσον ο δικαιούχος που αναφέρεται 
στο άρθρο 92 είναι ένας νόμιμα 
καταχωρισμένος μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός του οποίου πρωταρχικός 
νομικός καταστατικός σκοπός είναι η 
προστασία και διαχείριση της γης με 
ενεργό τρόπο και/ή το ιστορικό 
περιβάλλον για διατήρηση και δημόσιο 
όφελος, ένα κράτος μέλος μπορεί να 
επιλέξει να αναγνωρίσει την 
εκμετάλλευσή του ή ομάδα 
εκμεταλλεύσεών του ως μεμονωμένη και 
χωριστή επιχείρηση για τους σκοπούς του 
παρόντος άρθρου. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένοι τύποι μη κερδοσκοπικών οργανισμών διαχειρίζονται πολλαπλές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις με το σκοπό της εξασφάλισης μιας περισσότερο βιώσιμης και φιλικής προς το 
περιβάλλον γεωργικής προσέγγισης. Είναι συνεπώς λογικό να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
μεταχειρίζονται πολλαπλές εκμεταλλεύσεις αυτού του τύπου οργάνωσης ως μεμονωμένες και 
χωριστές επιχειρήσεις για τους σκοπούς παρακολούθησης της συμμόρφωσης προκειμένου να 
απλοποιηθούν οι διοικητικές απαιτήσεις και να αποφευχθούν δυσανάλογα κόστη που 
αντιμετωπίζουν τόσο ο δικαιούχος όσο και οι εθνικοί οργανισμοί πληρωμών. 
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Τροπολογία 545
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 91 εφαρμόζεται στους 
δικαιούχους που λαμβάνουν άμεσες 
ενισχύσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. xxx/xxx[ΑΑ], πληρωμές δυνάμει των 
άρθρων 44 και 45 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. xxx/xxx[εΚΟΑ] και ετήσιες 
πριμοδοτήσεις δυνάμει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), των 
άρθρων 29 έως 32 και των άρθρων 34 και 
35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
xxx/xxx[ΑΑ]

Το άρθρο 91 εφαρμόζεται στους 
δικαιούχους που λαμβάνουν άμεσες 
ενισχύσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. xxx/xxx[ΑΑ] και οι πληρωμές 
δυνάμει των άρθρων 44 και 45 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[εΚΟΑ].

Or. en

Τροπολογία 546
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 91 εφαρμόζεται στους 
δικαιούχους που λαμβάνουν άμεσες 
ενισχύσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. xxx/xxx[ΑΑ], πληρωμές δυνάμει των 
άρθρων 44 και 45 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. xxx/xxx[εΚΟΑ] και ετήσιες 
πριμοδοτήσεις δυνάμει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), των 
άρθρων 29 έως 32 και των άρθρων 34 και 
35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
xxx/xxx[ΑΑ]

Το άρθρο 91 εφαρμόζεται στους 
δικαιούχους που λαμβάνουν άμεσες 
ενισχύσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. xxx/xxx[ΑΑ], πληρωμές δυνάμει των 
άρθρων 44 και 45 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. xxx/xxx[εΚΟΑ] και ετήσιες 
πριμοδοτήσεις δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[ΑΑ].

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πολλαπλή συμμόρφωση θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους τους γεωργούς που λαμβάνουν 
χρήματα βάσει της ΚΓΠ, ανεξάρτητα από το κατά πόσον αυτά τα χρήματα προέρχονται από τον 
Πυλώνα αριθ. 1 ή τον Πυλώνα αριθ. 2. Δεν υπάρχει κανένας πραγματικός λόγος γιατί η 
πολλαπλή συμμόρφωση θα πρέπει να ισχύει για τις ενισχύσεις γεωργίας-περιβάλλοντος-
κλίματος (άρθρο 29) ή τις ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων (άρθρο 34) και όχι για 
άλλες ενισχύσεις όπως ανάπτυξη του αγροκτήματος και της επιχείρησης (άρθρο 20) ή 
επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού (άρθρο 18).

Τροπολογία 547
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 91 εφαρμόζεται στους 
δικαιούχους που λαμβάνουν άμεσες 
ενισχύσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. xxx/xxx[ΑΑ], πληρωμές δυνάμει 
των άρθρων 44 και 45 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[εΚΟΑ] και ετήσιες 
πριμοδοτήσεις δυνάμει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), των 
άρθρων 29 έως 32 και των άρθρων 34 και 
35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
xxx/xxx[ΑΑ]

Το άρθρο 91 εφαρμόζεται στους 
δικαιούχους που λαμβάνουν άμεσες 
ενισχύσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. xxx/xxx[ΑΑ] και ετήσιες 
πριμοδοτήσεις δυνάμει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) και των άρθρων 
29 και 30, του άρθρου 31, εφόσον 
πρόκειται για γεωργικές εκτάσεις, του 
άρθρου 32 και του άρθρου 34 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[ΑΑ].

Or. de

Τροπολογία 548
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 91 εφαρμόζεται στους 
δικαιούχους που λαμβάνουν άμεσες 
ενισχύσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. xxx/xxx[ΑΑ], πληρωμές δυνάμει 

Το άρθρο 91 εφαρμόζεται στους 
δικαιούχους που λαμβάνουν άμεσες 
ενισχύσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. xxx/xxx[ΑΑ] και ετήσιες 
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των άρθρων 44 και 45 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[εΚΟΑ] και ετήσιες 
πριμοδοτήσεις δυνάμει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), των 
άρθρων 29 έως 32 και των άρθρων 34 και 
35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
xxx/xxx[ΑΑ]

πριμοδοτήσεις δυνάμει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο β) και των άρθρων 
29 και 30, του άρθρου 31, εφόσον 
πρόκειται για γεωργικές εκτάσεις, του 
άρθρου 32 και του άρθρου 34 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[ΑΑ].

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πολλαπλή συμμόρφωση θα πρέπει να επικεντρωθεί σε βασικούς τομείς της γεωργίας και η 
σχέση κόστους οφέλους θα πρέπει να είναι κατάλληλη. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να 
εξαιρεθεί σε αυτό το σημείο ο δασικός τομέας.

Τροπολογία 549
Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 91 εφαρμόζεται στους 
δικαιούχους που λαμβάνουν άμεσες 
ενισχύσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. xxx/xxx[ΑΑ], πληρωμές δυνάμει των 
άρθρων 44 και 45 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. xxx/xxx[εΚΟΑ] και ετήσιες 
πριμοδοτήσεις δυνάμει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), των 
άρθρων 29 έως 32 και των άρθρων 34 και 
35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
xxx/xxx[ΑΑ]

Το άρθρο 91 εφαρμόζεται στους 
δικαιούχους που λαμβάνουν άμεσες 
ενισχύσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. xxx/xxx[ΑΑ], πληρωμές δυνάμει των 
άρθρων 44 και 45 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. xxx/xxx[εΚΟΑ] και ετήσιες 
πριμοδοτήσεις δυνάμει του άρθρου 18, 22 
παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), των 
άρθρων 29 έως 32 και των άρθρων 34 και 
35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
xxx/xxx[ΑΑ]

Or. en

Τροπολογία 550
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, το άρθρο 91 δεν εφαρμόζεται 
στους δικαιούχους που συμμετέχουν στο 
καθεστώς μικρών εκμεταλλεύσεων που 
αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[ΑΕ] και στους 
δικαιούχους που λαμβάνουν ενίσχυση 
δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΑ/xxx.

διαγράφεται

Or. en

((Βλ. τρπολογία στο άρθρο 61(2) του Κανονισμού σχετικά με τη βιολογική γεωργία και τους 
παράγοντες περιβαλλοντικού κινδύνου ))

Αιτιολόγηση

Όλα τα αγροκτήματα θα πρέπει να είναι υποχρεωμένα να τηρούν τη πολλαπλή συμμόρφωση· 
παραδείγματος χάριν, οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης της πολλαπλής συμμόρφωσης 
βασίζονται στο δίκαιο της ΕΕ που εφαρμόζονται σε όλους χωρίς εξαίρεση. Οι οργανισμοί 
πληρωμών μπορούν να επιλέξουν, παράσχουν στα μικρά αγροκτήματα χαμηλότερο επίπεδο 
κινδύνου για τους κατάλληλους παράγοντες κινδύνου, λόγω της μικρότερης έκτασής τους. 
Όντως, οι μικροί γεωργοί έχουν ληφθεί υπόψη με επικεικέστερους κανόνες για μέτρα 
οικολογικού προσανατολισμού λόγω των κατώτατων ορίων που βασίζονται στην έκταση όσον 
αφορά την εναλλαγή/ποικιλία καλλιεργειών.

Τροπολογία 551
Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, το άρθρο 91 δεν εφαρμόζεται 
στους δικαιούχους που συμμετέχουν στο 
καθεστώς μικρών εκμεταλλεύσεων που 
αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[ΑΕ] και στους 
δικαιούχους που λαμβάνουν ενίσχυση 
δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΑ/xxx.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 552
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, το άρθρο 91 δεν εφαρμόζεται 
στους δικαιούχους που συμμετέχουν στο 
καθεστώς μικρών εκμεταλλεύσεων που 
αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[ΑΕ] και στους 
δικαιούχους που λαμβάνουν ενίσχυση 
δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΑ/xxx.

Ωστόσο, το άρθρο 91 δεν εφαρμόζεται 
στους δικαιούχους που λαμβάνουν 
ενίσχυση δυνάμει του άρθρου 29 
παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΑΑ/xxx.

Or. de

Τροπολογία 553
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, το άρθρο 91 δεν εφαρμόζεται 
στους δικαιούχους που συμμετέχουν στο 
καθεστώς μικρών εκμεταλλεύσεων που 
αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[ΑΕ] και στους 
δικαιούχους που λαμβάνουν ενίσχυση 
δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΑ/xxx.

Ωστόσο, το άρθρο 91 δεν εφαρμόζεται 
στους δικαιούχους που λαμβάνουν 
ενίσχυση δυνάμει του άρθρου 29 
παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΑΑ/xxx.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μικροί γεωργοί δεν θα πρέπει να εξαιρούνται από τη πολλαπλή συμμόρφωση για λόγους 
αφενός ανταγωνιστικότητας και αφετέρου συνέπειας.
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Τροπολογία 554
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, το άρθρο 91 δεν εφαρμόζεται 
στους δικαιούχους που συμμετέχουν στο 
καθεστώς μικρών εκμεταλλεύσεων που 
αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[ΑΕ] και στους 
δικαιούχους που λαμβάνουν ενίσχυση 
δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΑ/xxx.

Ωστόσο, το άρθρο 91 δεν εφαρμόζεται 
στους δικαιούχους που λαμβάνουν 
ενίσχυση δυνάμει του άρθρου 29 
παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΑΑ/xxx.

Or. en

Τροπολογία 555
Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, το άρθρο 91 δεν εφαρμόζεται 
στους δικαιούχους που συμμετέχουν στο 
καθεστώς μικρών εκμεταλλεύσεων που 
αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[ΑΕ] και στους 
δικαιούχους που λαμβάνουν ενίσχυση 
δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΑ/xxx.

Ωστόσο, το άρθρο 91 δεν εφαρμόζεται 
στους δικαιούχους που λαμβάνουν 
ενίσχυση δυνάμει του άρθρου 29 
παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΑΑ/xxx.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πολλαπλή συμμόρφωση θα πρέπει να ισχύει για τους μικρούς γεωργούς, διότι είναι σημαντικό 
όλοι οι γεωργοί που εισπράτουν χρήματα της ΕΕ, ανεξάρτητα από το μέγεθος των 
εκμεταλλεύσεών τους, συμφωνούν με το ελάχιστο των περιβαλλοντικών προτύπων. 
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Τροπολογία 556
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, το άρθρο 91 δεν εφαρμόζεται 
στους δικαιούχους που συμμετέχουν στο 
καθεστώς μικρών εκμεταλλεύσεων που 
αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[ΑΕ] και στους 
δικαιούχους που λαμβάνουν ενίσχυση 
δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΑ/xxx.

Ωστόσο, το άρθρο 91 δεν εφαρμόζεται 
στους δικαιούχους που λαμβάνουν 
ενίσχυση δυνάμει του άρθρου 29 
παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΑΑ/xxx.

Or. de

Τροπολογία 557
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, το άρθρο 91 δεν εφαρμόζεται 
στους δικαιούχους που συμμετέχουν στο 
καθεστώς μικρών εκμεταλλεύσεων που 
αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[ΑΕ] και στους 
δικαιούχους που λαμβάνουν ενίσχυση 
δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΑ/xxx.

Ωστόσο, το άρθρο 91 δεν εφαρμόζεται 
στους δικαιούχους που καλλιεργούν 
έκταση μικρότερη των 10 εκταρίων ή
στους δικαιούχους που λαμβάνουν 
ενίσχυση δυνάμει του άρθρου 29 
παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΑΑ/xxx.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ευθυγραμμίζεται το κείμενο προς την αλλαγή που προτείνεται στον Τίτλο V του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx (ΑΕ). Δεδομένου ότι το καθεστώς των μικρών γεωργών προβλέπεται να 
είναι εθελοντικό, και ο ορισμός των μικρών γεωργών μπορεί να ποικίλλει από το ένα κράτος 
μέλος στο άλλο, χρειάζεται να θεσπιστεί ένα αντικειμενικό κριτήριο που να καθορίζει τους 
όρους αποκλεισμού από το πεδίο του άρθρου 91 αυτού του κανονισμού.
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Τροπολογία 558
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, το άρθρο 91 δεν εφαρμόζεται 
στους δικαιούχους που συμμετέχουν στο 
καθεστώς μικρών εκμεταλλεύσεων που 
αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[ΑΕ] και στους 
δικαιούχους που λαμβάνουν ενίσχυση 
δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΑ/xxx.

Ωστόσο, το άρθρο 91 δεν εφαρμόζεται 
στους δικαιούχους που συμμετέχουν στο 
καθεστώς μικρών εκμεταλλεύσεων που 
αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[ΑΕ] και στους 
δικαιούχους που λαμβάνουν ενίσχυση 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΑΑ/xxx.

Or. en

Τροπολογία 559
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, το άρθρο 91 δεν εφαρμόζεται 
στους δικαιούχους που συμμετέχουν στο 
καθεστώς μικρών εκμεταλλεύσεων που 
αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[ΑΕ] και στους 
δικαιούχους που λαμβάνουν ενίσχυση 
δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΑ/xxx.

Ωστόσο, το άρθρο 91 δεν εφαρμόζεται 
στους δικαιούχους που συμμετέχουν στο 
καθεστώς μικρών εκμεταλλεύσεων που 
αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[ΑΕ], εκτός από 
περιπτώσεις αναγνωρισμένων 
παραβάσεων της εθνικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, και στους 
δικαιούχους που λαμβάνουν ενίσχυση 
δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΑ/xxx.

Or. en
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Τροπολογία 560
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, το άρθρο 91 δεν εφαρμόζεται 
στους δικαιούχους που συμμετέχουν στο 
καθεστώς μικρών εκμεταλλεύσεων που 
αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[ΑΕ] και στους 
δικαιούχους που λαμβάνουν ενίσχυση 
δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΑ/xxx.

Ωστόσο, το άρθρο 91 δεν εφαρμόζεται 
στους δικαιούχους που λαμβάνουν 
ενίσχυση δυνάμει του άρθρου 29 
παράγραφος 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΑΑ/xxx και στους δικαιούχους που 
συμμετέχουν στο καθεστώς μικρών 
εκμεταλλεύσεων που αναφέρεται στον 
τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
xxx/xxx[ΑΕ] εκτός εάν το κράτος μέλος 
προβλέπει κάτι διαφορετικό. 

Or. en

Τροπολογία 561
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, το άρθρο 91 δεν εφαρμόζεται 
στους δικαιούχους που συμμετέχουν στο 
καθεστώς μικρών εκμεταλλεύσεων που 
αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[ΑΕ] και στους 
δικαιούχους που λαμβάνουν ενίσχυση 
δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΑ/xxx.

Ωστόσο, το άρθρο 91 δεν εφαρμόζεται 
στους δικαιούχους που συμμετέχουν στο 
καθεστώς μικρών εκμεταλλεύσεων που 
αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[ΑΕ] και στους 
δικαιούχους που λαμβάνουν ενίσχυση 
δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΑ/xxx εκτός εάν 
το κράτος μέλος προβλέπει κάτι 
διαφορετικό. 

Or. en

Τροπολογία 562
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, το άρθρο 91 δεν εφαρμόζεται 
στους δικαιούχους που συμμετέχουν στο 
καθεστώς μικρών εκμεταλλεύσεων που 
αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[ΑΕ] και στους 
δικαιούχους που λαμβάνουν ενίσχυση 
δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΑ/xxx.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2α, το 
άρθρο 91 δεν εφαρμόζεται στους 
δικαιούχους που συμμετέχουν στο 
καθεστώς μικρών εκμεταλλεύσεων που 
αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[ΑΕ] και στους 
δικαιούχους που λαμβάνουν ενίσχυση 
δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΑ/xxx.

Or. en

Τροπολογία 563
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
δικαιούχοι που συμμετέχουν στο καθεστώ 
μικρών εκμεταλλεύσεων όπως 
αναφέρεται στον Τίτλο V του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[ΑΕ] για τους οποίους 
διαπιστώνεται σοβαρή παράβαση των 
υποχρεώσεών τους βάσει της τομεακής 
νομοθεσίας που σχετίζεται με τη 
γεωργική δραστηριότητά τους μετά από 
εθνικούς ελέγχους χάνουν το δικαίωμά 
τους συμμετοχής στο καθεστώς μικρών 
εκμεταλλεύσεων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μικροί γεωργοί θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εξαιρούνται από τους ελέγχους και τις 
κυρώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης, ωστόσο, για να αποφευχθεί ότι αυτή η εξαίρεση οδηγεί σε 
καταχρήσεις, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι εξακολουθούν να είναι υποχρεωένοι να τηρούν 
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τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης όπως εφαρμόζονται βάσει του εθνικού δικαίου. Εάν 
διαπιστωθεί σοβαρή παραβίαση των υποχρεώσεών τους βάσει της τομεακής νομοθεσίας που 
σχετίζεται με την γεωργική τους δραστηριότητα θα πρέπει να υφίστανται κυρώσεις. 

Τροπολογία 564
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πράξεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα II όσον αφορά τις 
κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης 
ισχύουν με την ισχύουσα μορφή τους και, 
στην περίπτωση των οδηγιών, με βάση 
την εφαρμογή τους από τα κράτη μέλη.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 565
George Lyon, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πράξεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα II όσον αφορά τις κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης ισχύουν με την 
ισχύουσα μορφή τους και, στην περίπτωση 
των οδηγιών, με βάση την εφαρμογή τους 
από τα κράτη μέλη.

Οι πράξεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα II όσον αφορά τις κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης ισχύουν με την 
ισχύουσα μορφή τους και, στην περίπτωση 
των οδηγιών, με βάση την εφαρμογή τους 
από τα κράτη μέλη, μετά από νομοθετικές 
προτάσεις της Επιτροπής. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι υποχρεώσεις που θεσπίζονται είναι αναλογικές, άμεσα 
εφαρμόσιμες στους γεωργούς και τακτικά ελεγχόμενες, η αρμοδιότητα που ανατίθεται στην 
Επιτροπή να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις θα πρέπει να αντικατασταθεί από την 



AM\910034EL.doc PE494.482v02-0081/201 AM\

EL

υποχρέωση αναθεώρησης του Κανονισμού. 

Τροπολογία 566
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με εκτελεστική πράξη πρέπει να 
καθορίζονται μια σειρά απαιτήσεων για 
τα πρότυπα καλής  γεωργικής και 
περιβαλλοντικής κατάστασης που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα II.

Or. en

Τροπολογία 567
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ, της 23ης 
Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων θα θεωρηθεί ότι 
αποτελεί μέρος του παραρτήματος II 
αφού τεθεί η εν λόγω οδηγία σε εφαρμογή 
από όλα τα κράτη μέλη και αφού 
προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις που 
εφαρμόζονται άμεσα στους γεωργούς. 
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα 
στοιχεία αυτά, θα ανατεθεί στην
Επιτροπή αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 111 για τους σκοπούς της 
τροποποίησης του παραρτήματος II 
εντός 12 μηνών από τη στιγμή της 
κοινοποίησης στην Επιτροπή της 
εφαρμογής της οδηγίας από το τελευταίο 

διαγράφεται
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κράτος μέλος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Αυτές οι παράγραφοι δεν πρέπει να περιλαμβάνονται έως ότου οι οδηγίες πλαίσιο για τα ύδατα 
και τα φυτοφάρμακα εφαρμοστούν από όλα τα κράτη μέλη και είναι δυνατόν να προσδιοριστούν 
με ακρίβεια οι υποχρεώσεις που ισχύουν άμεσα για τους αγρότες. Μόλις αυτές οι οδηγίες 
τεθούν σε ισχύ, θα είναι δυνατό να τροποποιηθεί το παράρτημα ΙΙ έτσι ώστε να 
περιλαμβάνονται οι σχετικές απαιτήσεις.

Τροπολογία 568
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ, της 23ης 
Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων θα θεωρηθεί ότι 
αποτελεί μέρος του παραρτήματος II 
αφού τεθεί η εν λόγω οδηγία σε εφαρμογή 
από όλα τα κράτη μέλη και αφού 
προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις που 
εφαρμόζονται άμεσα στους γεωργούς. 
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα 
στοιχεία αυτά, θα ανατεθεί στην 
Επιτροπή αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 111 για τους σκοπούς της 
τροποποίησης του παραρτήματος II 
εντός 12 μηνών από τη στιγμή της 
κοινοποίησης στην Επιτροπή της 
εφαρμογής της οδηγίας από το τελευταίο 
κράτος μέλος.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 569
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ, της 23ης 
Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων θα θεωρηθεί ότι 
αποτελεί μέρος του παραρτήματος II 
αφού τεθεί η εν λόγω οδηγία σε εφαρμογή 
από όλα τα κράτη μέλη και αφού 
προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις που 
εφαρμόζονται άμεσα στους γεωργούς. 
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα 
στοιχεία αυτά, θα ανατεθεί στην 
Επιτροπή αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 111 για τους σκοπούς της 
τροποποίησης του παραρτήματος II 
εντός 12 μηνών από τη στιγμή της 
κοινοποίησης στην Επιτροπή της 
εφαρμογής της οδηγίας από το τελευταίο 
κράτος μέλος.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σωστό να περιληφθεί η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα ως απαίτηση διασταυρωτικής 
συμμόρφωσης αφού οι στόχοι της εν λόγω οδηγίας τίθενται σε σχέση με το καθεστώς των 
οργάνων που είναι αρμόδια για τα ύδατα, όχι σε σχέση με τα μέτρα τα οποία απαιτούνται να 
λάβουν οι γεωργοί (ή άλλοι). Θα ήταν ασυνήθιστο ένα πρόβλημα στο πλαίσιο της οδηγίας-
πλαισίου για τα ύδατα που αφορά ένα φορέα αρμόδιο για τα ύδατα να αποδοθεί σε ένα γεωργό. 

Τροπολογία 570
Ivari Padar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ, της 23ης 
Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου 

διαγράφεται
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κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων θα θεωρηθεί ότι 
αποτελεί μέρος του παραρτήματος II 
αφού τεθεί η εν λόγω οδηγία σε εφαρμογή 
από όλα τα κράτη μέλη και αφού 
προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις που 
εφαρμόζονται άμεσα στους γεωργούς. 
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα 
στοιχεία αυτά, θα ανατεθεί στην 
Επιτροπή αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 111 για τους σκοπούς της 
τροποποίησης του παραρτήματος II 
εντός 12 μηνών από τη στιγμή της 
κοινοποίησης στην Επιτροπή της 
εφαρμογής της οδηγίας από το τελευταίο 
κράτος μέλος.

Or. et

Αιτιολόγηση

Δεν κρίνεται σκόπιμο να συνδεθεί η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ) με την παρούσα 
νομοθεσία, καθώς με τον τρόπο που διατυπώνεται η παραπομπή που έγινε στην ΟΠΥ αφενός 
περιορίζει την ελευθερία των κρατών μελών να προχωρούν στην κατάρτιση και εφαρμογή των 
γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα και αφετέρου εμποδίζει την 
εφαρμογή των μέτρων που προβλέπει η ΟΠΥ. Τη στιγμή της διατύπωσης των μέτρων, όλες οι 
απαιτήσεις που δεν μπορούν να αντισταθμιστούν πρέπει να καταστούν σαφείς. Η εφαρμογή της 
ΟΠΥ βρίσκεται σε διαφορετικά στάδια στα κράτη μέλη με αποτέλεσμα να είναι άνιση η θέση 
των γεωργών στις διάφορες χώρες.

Τροπολογία 571
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ, της 23ης 
Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων θα θεωρηθεί ότι 
αποτελεί μέρος του παραρτήματος II 
αφού τεθεί η εν λόγω οδηγία σε εφαρμογή 
από όλα τα κράτη μέλη και αφού 

διαγράφεται
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προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις που 
εφαρμόζονται άμεσα στους γεωργούς. 
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα 
στοιχεία αυτά, θα ανατεθεί στην 
Επιτροπή αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 111 για τους σκοπούς της 
τροποποίησης του παραρτήματος II 
εντός 12 μηνών από τη στιγμή της 
κοινοποίησης στην Επιτροπή της 
εφαρμογής της οδηγίας από το τελευταίο 
κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης θα πρέπει να απλοποιηθεί με λιγότερες και περισσότερο 
στοχοθετημένες απαιτήσεις. Συνεπώς δεν έχει κανένα νόημα να επεκταθεί το σύστημα ακόμη 
περισσότερο με τη συμπερίληψη της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα.

Τροπολογία 572
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ, της 23ης 
Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων θα θεωρηθεί ότι 
αποτελεί μέρος του παραρτήματος II 
αφού τεθεί η εν λόγω οδηγία σε εφαρμογή 
από όλα τα κράτη μέλη και αφού 
προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις που 
εφαρμόζονται άμεσα στους γεωργούς. 
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα 
στοιχεία αυτά, θα ανατεθεί στην 
Επιτροπή αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 111 για τους σκοπούς της 
τροποποίησης του παραρτήματος II 
εντός 12 μηνών από τη στιγμή της 
κοινοποίησης στην Επιτροπή της 

διαγράφεται



AM\910034EL.doc PE494.482v02-0086/201 AM\

EL

εφαρμογής της οδηγίας από το τελευταίο 
κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 573
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ, της 23ης 
Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων θα θεωρηθεί ότι 
αποτελεί μέρος του παραρτήματος II 
αφού τεθεί η εν λόγω οδηγία σε εφαρμογή 
από όλα τα κράτη μέλη και αφού 
προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις που 
εφαρμόζονται άμεσα στους γεωργούς. 
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα 
στοιχεία αυτά, θα ανατεθεί στην 
Επιτροπή αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 111 για τους σκοπούς της 
τροποποίησης του παραρτήματος II 
εντός 12 μηνών από τη στιγμή της 
κοινοποίησης στην Επιτροπή της 
εφαρμογής της οδηγίας από το τελευταίο 
κράτος μέλος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 574
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ, της 23ης 
Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων θα θεωρηθεί ότι 
αποτελεί μέρος του παραρτήματος II αφού 
τεθεί η εν λόγω οδηγία σε εφαρμογή από 
όλα τα κράτη μέλη και αφού 
προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις που 
εφαρμόζονται άμεσα στους γεωργούς. 
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα 
στοιχεία αυτά, θα ανατεθεί στην 
Επιτροπή αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 111 για τους σκοπούς της 
τροποποίησης του παραρτήματος II 
εντός 12 μηνών από τη στιγμή της 
κοινοποίησης στην Επιτροπή της 
εφαρμογής της οδηγίας από το τελευταίο 
κράτος μέλος.

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ, της 23ης 
Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων θα θεωρηθεί ότι 
αποτελεί μέρος του παραρτήματος II από 
το 2014.

Or. en

(άρθρο 11 της οδηγίας  2000/60/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Η ρύπανση των υδάτων κοστίζει στον φορολογύμενο/στο δημόσιο πορτοφόλι, έχοντας βαριά 
επίτπωση σε άλλους τομείς όπως η παροχή ύδατος, η δημόσια υγεία, η υγεία των ζώων, η 
αλιεία, ο τουρισμός, κλπ. Η υφιστάμενη κατάσταση πραγμάτων είναι μη αποδοτική από άποψη 
προϋπολογισμού. Η προθεσμία που έχουν τα κράτη μέλη να κάνουν λειτουργικά τα 
προγράμματά τους σε επίπεδο αγροκτήματα στο πλαίσιο της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα 
είναι 22.12.2012(άρθρο 11 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ), συνεπώς δεν υπάρχει ανάγκη για κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις αφού η απαίτηση στο επίπεδο των κρατών μελών θα υφίσταται ήδη με 
την έναρξη ισχύος της νέας ΚΓΠ μετά τη μεταρρύθμιση.

Τροπολογία 575
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ, της 23ης 
Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων θα θεωρηθεί ότι 
αποτελεί μέρος του παραρτήματος II αφού 
τεθεί η εν λόγω οδηγία σε εφαρμογή από 
όλα τα κράτη μέλη και αφού 
προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις που 
εφαρμόζονται άμεσα στους γεωργούς. 
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα 
στοιχεία αυτά, θα ανατεθεί στην 
Επιτροπή αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 111 για τους σκοπούς της 
τροποποίησης του παραρτήματος II 
εντός 12 μηνών από τη στιγμή της 
κοινοποίησης στην Επιτροπή της 
εφαρμογής της οδηγίας από το τελευταίο 
κράτος μέλος.

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ, της 23ης 
Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων θεωρείται ότι 
αποτελεί μέρος του παραρτήματος II από 
το 2014.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα πρέπει να περιληφθεί στη πολλαπλή συμμόρφωση από το 2014 
το αργότερο, τον ίδιο χρόνο από τη στιγμή που τίθεται σε ισχύ η ΚΓΠ. Η υλοποίηση της 
οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα δεν θα πρέπει να εξαρτάται από όλα τα κράτη μέλη που 
εφαρμόζουν την οδηγία διότι αυτό θα προκαλούσε καθυστέρηση. 

Τροπολογία 576
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Jutta Haug

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ, της 23ης 
Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων θα θεωρηθεί ότι 
αποτελεί μέρος του παραρτήματος II αφού 
τεθεί η εν λόγω οδηγία σε εφαρμογή από 

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ, της 23ης 
Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων θα θεωρηθεί ότι 
αποτελεί μέρος του παραρτήματος II από 
το 2014.
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όλα τα κράτη μέλη και αφού 
προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις που 
εφαρμόζονται άμεσα στους γεωργούς. 
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα 
στοιχεία αυτά, θα ανατεθεί στην 
Επιτροπή αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 111 για τους σκοπούς της 
τροποποίησης του παραρτήματος II 
εντός 12 μηνών από τη στιγμή της 
κοινοποίησης στην Επιτροπή της 
εφαρμογής της οδηγίας από το τελευταίο 
κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα περισσότερα από τα ύδατα της Ευρώπης επί του παρόντος δεν είναι σε καλή οικολογική 
κατάσταση όπως απαιτείταιι από την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα. Η γεωργία είναι μεταξύ των 
πλέον σημαντικών πιέσεων που θέτουν σε κίνδυνο τα γλυκά ύδατα· συνεπώς η οδηγία-πλαίσιο 
για τα ύδατα πρέπει να περιληφθεί στα πρότυπα της πολλαπλής συμμόρφωσης. Η προθεσμία 
που έχουν τα κράτη μέλη για να κάνουν λειτουργικά τα προγράμματά τους στο πλαίσιο της 
οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα είναι ο Δεκέμβριος του 2012 (άρθρο 11 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ). Συνεπώς, δεν υπάρχει καμία ανάγκη για κατ' εξουσιοδότηση πράξεις αφού η 
απαίτηση θα υφίσταται ήδη με την έναρξη ισχύος της νέας ΚΓΠ.

Τροπολογία 577
Nessa Childers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ, της 23ης 
Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων θα θεωρηθεί ότι 
αποτελεί μέρος του παραρτήματος II αφού 
τεθεί η εν λόγω οδηγία σε εφαρμογή από 
όλα τα κράτη μέλη και αφού 
προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις που 
εφαρμόζονται άμεσα στους γεωργούς. 
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα 
στοιχεία αυτά, θα ανατεθεί στην 

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ, της 23ης 
Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων θα θεωρηθεί ότι 
αποτελεί μέρος του παραρτήματος II από 
το 2014.
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Επιτροπή αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 111 για τους σκοπούς της 
τροποποίησης του παραρτήματος II 
εντός 12 μηνών από τη στιγμή της 
κοινοποίησης στην Επιτροπή της 
εφαρμογής της οδηγίας από το τελευταίο
κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 578
George Lyon, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ, της 23ης 
Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων θα θεωρηθεί ότι 
αποτελεί μέρος του παραρτήματος II αφού 
τεθεί η εν λόγω οδηγία σε εφαρμογή από 
όλα τα κράτη μέλη και αφού 
προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις που 
εφαρμόζονται άμεσα στους γεωργούς. 
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα 
στοιχεία αυτά, θα ανατεθεί στην 
Επιτροπή αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 111 για τους σκοπούς της 
τροποποίησης του παραρτήματος II 
εντός 12 μηνών από τη στιγμή της 
κοινοποίησης στην Επιτροπή της 
εφαρμογής της οδηγίας από το τελευταίο 
κράτος μέλος.

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ, της 23ης 
Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων μπορεί να θεωρηθεί 
ότι αποτελεί μέρος του παραρτήματος II 
αφού τεθεί η εν λόγω οδηγία σε εφαρμογή 
από όλα τα κράτη μέλη και αφού 
προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις που 
εφαρμόζονται άμεσα στους γεωργούς. 
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα 
στοιχεία αυτά, η Επιτροπή υποβάλλει 
νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση 
των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο το αργότερο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2018.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι θεσπιζόμενες υποχρεώσεις είναι αναλογικές, άμεσα 
εφαρμόσιμες στους γεωργούς και τακτικά ελεγχόμενες, η αρμοδιότητα που ανατίθεται στην 
Επιτροπή να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις πρέπει να αντικατασταθεί από την υποχρέωση 
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της αναθεώρησης του Κανονισμού σε μια ημερομηνία που θα είναι σύμφωνη με τις φάσεις 
υλοποίησης των δύο σχετικών οδηγιών.

Τροπολογία 579
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ, της 23ης 
Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων θα θεωρηθεί ότι 
αποτελεί μέρος του παραρτήματος II 
αφού τεθεί η εν λόγω οδηγία σε εφαρμογή 
από όλα τα κράτη μέλη και αφού 
προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις που 
εφαρμόζονται άμεσα στους γεωργούς. 
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα 
στοιχεία αυτά, θα ανατεθεί στην Επιτροπή 
αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 111 για τους σκοπούς της 
τροποποίησης του παραρτήματος II εντός 
12 μηνών από τη στιγμή της κοινοποίησης 
στην Επιτροπή της εφαρμογής της οδηγίας 
από το τελευταίο κράτος μέλος.

Θα ανατεθεί στην Επιτροπή αρμοδιότητα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 111 για τους 
σκοπούς της τροποποίησης του 
παραρτήματος II εντός 12 μηνών από τη 
στιγμή της εκ μέρους του τελευταίου 
κράτους μέλους κοινοποίησης στην 
Επιτροπή της εφαρμογής της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ.

Or. fr

Τροπολογία 580
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, για τον καθορισμό 
πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό 

διαγράφεται
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την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των 
γεωργικών φαρμάκων θα θεωρηθεί ότι 
αποτελεί μέρος του παραρτήματος II 
αφού τεθεί η εν λόγω οδηγία σε εφαρμογή 
από όλα τα κράτη μέλη και αφού 
προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις που 
εφαρμόζονται άμεσα στους γεωργούς. 
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα 
στοιχεία αυτά, θα ανατεθεί στην 
Επιτροπή αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 111 για τους σκοπούς της 
τροποποίησης του παραρτήματος II 
εντός 12 μηνών από τη στιγμή της 
κοινοποίησης στην Επιτροπή της 
εφαρμογής της οδηγίας από το τελευταίο 
κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των 
υποχρεώσεων σχετικά με την 
ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισμών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Αυτές οι παράγραφοι δεν πρέπει να περιλαμβάνονται έως ότου οι οδηγίες πλαίσιο για τα ύδατα 
και τα φυτοφάρμακα εφαρμοστούν από όλα τα κράτη μέλη και είναι δυνατόν να προσδιοριστούν 
με ακρίβεια οι υποχρεώσεις που ισχύουν άμεσα για τους αγρότες. Μόλις αυτές οι οδηγίες 
τεθούν σε ισχύ, θα είναι δυνατό να τροποποιηθεί το παράρτημα ΙΙ έτσι ώστε να 
περιλαμβάνονται οι σχετικές απαιτήσεις.

Τροπολογία 581
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, για τον καθορισμό 
πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό 
την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των 
γεωργικών φαρμάκων θα θεωρηθεί ότι 
αποτελεί μέρος του παραρτήματος II 

διαγράφεται
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αφού τεθεί η εν λόγω οδηγία σε εφαρμογή 
από όλα τα κράτη μέλη και αφού 
προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις που 
εφαρμόζονται άμεσα στους γεωργούς. 
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα 
στοιχεία αυτά, θα ανατεθεί στην 
Επιτροπή αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 111 για τους σκοπούς της 
τροποποίησης του παραρτήματος II 
εντός 12 μηνών από τη στιγμή της 
κοινοποίησης στην Επιτροπή της 
εφαρμογής της οδηγίας από το τελευταίο 
κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των 
υποχρεώσεων σχετικά με την 
ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισμών.

Or. de

Τροπολογία 582
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, για τον καθορισμό 
πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό 
την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των 
γεωργικών φαρμάκων θα θεωρηθεί ότι 
αποτελεί μέρος του παραρτήματος II 
αφού τεθεί η εν λόγω οδηγία σε εφαρμογή 
από όλα τα κράτη μέλη και αφού 
προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις που 
εφαρμόζονται άμεσα στους γεωργούς. 
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα 
στοιχεία αυτά, θα ανατεθεί στην 
Επιτροπή αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 111 για τους σκοπούς της 
τροποποίησης του παραρτήματος II 
εντός 12 μηνών από τη στιγμή της 

διαγράφεται
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κοινοποίησης στην Επιτροπή της 
εφαρμογής της οδηγίας από το τελευταίο 
κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των 
υποχρεώσεων σχετικά με την 
ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης θα πρέπει να απλοποιηθεί με λιγότερες και περισσότερο 
στοχοθετημένες απαιτήσεις. Συνεπώς, δεν έχει κανένα νόημα να επεκταθεί το σύστημα ακόμη 
περισσότερο με τη συμπερίληψη της οδηγίας για τα γεωργικά φάρμακα.

Τροπολογία 583
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, για τον καθορισμό 
πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό 
την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των 
γεωργικών φαρμάκων θα θεωρηθεί ότι 
αποτελεί μέρος του παραρτήματος II 
αφού τεθεί η εν λόγω οδηγία σε εφαρμογή 
από όλα τα κράτη μέλη και αφού 
προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις που 
εφαρμόζονται άμεσα στους γεωργούς. 
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα 
στοιχεία αυτά, θα ανατεθεί στην 
Επιτροπή αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 111 για τους σκοπούς της 
τροποποίησης του παραρτήματος II 
εντός 12 μηνών από τη στιγμή της 
κοινοποίησης στην Επιτροπή της 
εφαρμογής της οδηγίας από το τελευταίο 
κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των 
υποχρεώσεων σχετικά με την 
ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών 

διαγράφεται
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οργανισμών.

Or. en

Τροπολογία 584
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, για τον καθορισμό 
πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό 
την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των 
γεωργικών φαρμάκων θα θεωρηθεί ότι 
αποτελεί μέρος του παραρτήματος II 
αφού τεθεί η εν λόγω οδηγία σε εφαρμογή 
από όλα τα κράτη μέλη και αφού 
προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις που 
εφαρμόζονται άμεσα στους γεωργούς. 
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα 
στοιχεία αυτά, θα ανατεθεί στην 
Επιτροπή αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 111 για τους σκοπούς της 
τροποποίησης του παραρτήματος II 
εντός 12 μηνών από τη στιγμή της 
κοινοποίησης στην Επιτροπή της 
εφαρμογής της οδηγίας από το τελευταίο 
κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των 
υποχρεώσεων σχετικά με την 
ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισμών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 585
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, για τον καθορισμό 
πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την 
επίτευξη ορθολογικής χρήσης των 
γεωργικών φαρμάκων θα θεωρηθεί ότι 
αποτελεί μέρος του παραρτήματος II αφού 
τεθεί η εν λόγω οδηγία σε εφαρμογή από 
όλα τα κράτη μέλη και αφού 
προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις που 
εφαρμόζονται άμεσα στους γεωργούς. 
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα 
στοιχεία αυτά, θα ανατεθεί στην 
Επιτροπή αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 111 για τους σκοπούς της 
τροποποίησης του παραρτήματος II 
εντός 12 μηνών από τη στιγμή της 
κοινοποίησης στην Επιτροπή της 
εφαρμογής της οδηγίας από το τελευταίο 
κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των 
υποχρεώσεων σχετικά με την 
ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισμών.

Η οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, για τον καθορισμό 
πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την 
επίτευξη ορθολογικής χρήσης των 
γεωργικών φαρμάκων θεωρείται ότι 
αποτελεί μέρος του παραρτήματος II από 
το 2014, συμπεριλαμβανομένων των 
υποχρεώσεων σχετικά με την 
ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων 2009/128/ΕΚ αποτελεί ήδη 
δίκαιο της ΕΕ. Σύμφωνα με αυτό το δίκαιο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν υποβάλει τα 
εθνικά σχέδια δράσης τους έως τις 14 Δεκεμβρίου 2012, έτσι υπάρχει αρκετός χρόνος για την 
έναρξη ισχύος της ΚΓΠ μετά τη μεταρρύθμιση του 2014· δεν υπάρχει καμία ανάγκη για κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις. Η οδηγία  2009/128/ΕΚ μπορεί να συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης 
από εξωτερικές, μη ανανεώσιμες, δαπανηρές εισροές με σημαντικά εξωτερικευμένα κόστη 
τοξικότητας για τη δημόσια υγεία (ειδικά για την υγεία των γεωργών) και το περιβάλλον.

Τροπολογία 586
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, για τον καθορισμό 
πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την 
επίτευξη ορθολογικής χρήσης των 
γεωργικών φαρμάκων θα θεωρηθεί ότι 
αποτελεί μέρος του παραρτήματος II αφού 
τεθεί η εν λόγω οδηγία σε εφαρμογή από 
όλα τα κράτη μέλη και αφού 
προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις που 
εφαρμόζονται άμεσα στους γεωργούς. 
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα 
στοιχεία αυτά, θα ανατεθεί στην 
Επιτροπή αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 111 για τους σκοπούς της 
τροποποίησης του παραρτήματος II 
εντός 12 μηνών από τη στιγμή της 
κοινοποίησης στην Επιτροπή της 
εφαρμογής της οδηγίας από το τελευταίο 
κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των 
υποχρεώσεων σχετικά με την 
ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισμών.

Η οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, για τον καθορισμό 
πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την 
επίτευξη ορθολογικής χρήσης των 
γεωργικών φαρμάκων θεωρείται ότι 
αποτελεί μέρος του παραρτήματος II από 
το 2014.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων πρέπει να περιληφθεί στη 
πολλαπλή συμμόρφωση έως το 2014 το αργότερο, συγχρόνως με την έναρξη ισχύος της ΚΓΠ. Η 
υλοποίηση της οδηγίας για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων δεν θα πρέπει να 
εξαρτάται από την εφαρμογή εκ μέρους όλων των κρατών μελών της οδηγίας διότι αυτό θα 
προκαλούσε καθυστέρηση.

Τροπολογία 587
George Lyon, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, για τον καθορισμό 
πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την 
επίτευξη ορθολογικής χρήσης των 
γεωργικών φαρμάκων θα θεωρηθεί ότι 
αποτελεί μέρος του παραρτήματος II αφού 
τεθεί η εν λόγω οδηγία σε εφαρμογή από 
όλα τα κράτη μέλη και αφού 
προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις που 
εφαρμόζονται άμεσα στους γεωργούς. 
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα 
στοιχεία αυτά, θα ανατεθεί στην 
Επιτροπή αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 111 για τους σκοπούς της 
τροποποίησης του παραρτήματος II 
εντός 12 μηνών από τη στιγμή της 
κοινοποίησης στην Επιτροπή της 
εφαρμογής της οδηγίας από το τελευταίο 
κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των 
υποχρεώσεων σχετικά με την 
ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισμών.

Η οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, για τον καθορισμό 
πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την 
επίτευξη ορθολογικής χρήσης των 
γεωργικών φαρμάκων μπορεί να θεωρηθεί 
ότι αποτελεί μέρος του παραρτήματος II 
αφού τεθεί η εν λόγω οδηγία σε εφαρμογή 
από όλα τα κράτη μέλη και αφού 
προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις που 
εφαρμόζονται άμεσα στους γεωργούς. 
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα 
στοιχεία αυτά, η Επιτροπή υποβάλλει 
νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση 
των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο το αργότερο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2015.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι θεσπιζόμενες υποχρεώσεις είναι αναλογικές, άμεσα 
εφαρμόσιμες στους γεωργούς και τακτικά ελεγχόμενες, η αρμοδιότητα που ανατίθεται στην 
Επιτροπή να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις πρέπει να αντικατασταθεί από την υποχρέωση 
της αναθεώρησης του Κανονισμού σε μια ημερομηνία που θα είναι σύμφωνη με τις φάσεις 
υλοποίησης των δύο σχετικών οδηγιών.

Τροπολογία 588
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Jutta Haug

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, για τον καθορισμό 
πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την 
επίτευξη ορθολογικής χρήσης των 
γεωργικών φαρμάκων θα θεωρηθεί ότι 
αποτελεί μέρος του παραρτήματος II αφού 
τεθεί η εν λόγω οδηγία σε εφαρμογή από 
όλα τα κράτη μέλη και αφού 
προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις που 
εφαρμόζονται άμεσα στους γεωργούς. 
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα 
στοιχεία αυτά, θα ανατεθεί στην 
Επιτροπή αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 111 για τους σκοπούς της 
τροποποίησης του παραρτήματος II 
εντός 12 μηνών από τη στιγμή της 
κοινοποίησης στην Επιτροπή της 
εφαρμογής της οδηγίας από το τελευταίο 
κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των 
υποχρεώσεων σχετικά με την 
ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισμών.

Η οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, για τον καθορισμό 
πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την 
επίτευξη ορθολογικής χρήσης των 
γεωργικών φαρμάκων θα θεωρηθεί ότι 
αποτελεί μέρος του παραρτήματος II από 
το 2014.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων 2009/128/ΕΚ βοηθά στο να 
μειωθούν τα εξωτερικευμένα κόστη τοξικότητας για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και 
συμβάλλει σε περισσότερο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να 
περιληφθεί στη πολλαπλή συμμόρφωση όσο το δυνατόν συντομότερα. Σύμφωνα με την οδηγία 
2009/128/ΕΚ, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν υποβάλει τα εθνικά προγράμματα δράσης τους 
έως το τέλος του 2012. Υπάρχει αρκετός χρόνος για την έναρξη ισχύος της ΚΓΠ μετά τη 
μεταρρύθμιση· δεν υπάρχει καμία ανάγκη για κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 589
Nessa Childers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, για τον καθορισμό 
πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την 
επίτευξη ορθολογικής χρήσης των 
γεωργικών φαρμάκων θα θεωρηθεί ότι 
αποτελεί μέρος του παραρτήματος II αφού 
τεθεί η εν λόγω οδηγία σε εφαρμογή από 
όλα τα κράτη μέλη και αφού 
προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις που 
εφαρμόζονται άμεσα στους γεωργούς. 
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα 
στοιχεία αυτά, θα ανατεθεί στην 
Επιτροπή αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 111 για τους σκοπούς της 
τροποποίησης του παραρτήματος II 
εντός 12 μηνών από τη στιγμή της 
κοινοποίησης στην Επιτροπή της 
εφαρμογής της οδηγίας από το τελευταίο 
κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των 
υποχρεώσεων σχετικά με την 
ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισμών.

Η οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, για τον καθορισμό 
πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την 
επίτευξη ορθολογικής χρήσης των 
γεωργικών φαρμάκων θεωρείται ότι 
αποτελεί μέρος του παραρτήματος II από 
το 2014.

Or. en

Τροπολογία 590
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, για τα έτη 2014 και 2015, οι 
κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης 
περιλαμβάνουν επίσης τη διατήρηση των 
μόνιμων βοσκοτόπων. Τα κράτη μέλη τα 
οποία ήταν ήδη μέλη της Ένωσης την 1η 
Ιανουαρίου 2004 εξασφαλίζουν ότι η γη 
που αποτελούσε μόνιμους βοσκότοπους 
κατά την ημερομηνία που προβλέπεται 

διαγράφεται
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για την υποβολή αίτησης στρεμματικής 
ενίσχυσης για το 2003 παραμένει μόνιμος 
βοσκότοπος εντός καθορισμένων ορίων. 
Τα κράτη μέλη που έγιναν μέλη της 
Ένωσης το 2004 εξασφαλίζουν ότι η γη 
που αποτελούσε μόνιμους βοσκότοπους 
την 1η Μαΐου 2004 παραμένει μόνιμος 
βοσκότοπος εντός καθορισμένων ορίων. 
Η Ρουμανία και η Βουλγαρία 
εξασφαλίζουν ότι η γη που αποτελούσε 
μόνιμους βοσκότοπους την 1η Ιανουαρίου 
2007 παραμένει μόνιμος βοσκότοπος 
εντός καθορισμένων ορίων.

Or. fr

Τροπολογία 591
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, για τα έτη 2014 και 2015, οι
κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης 
περιλαμβάνουν επίσης τη διατήρηση των 
μόνιμων βοσκοτόπων. Τα κράτη μέλη τα 
οποία ήταν ήδη μέλη της Ένωσης την 1η 
Ιανουαρίου 2004 εξασφαλίζουν ότι η γη 
που αποτελούσε μόνιμους βοσκότοπους 
κατά την ημερομηνία που προβλέπεται 
για την υποβολή αίτησης στρεμματικής 
ενίσχυσης για το 2003 παραμένει μόνιμος 
βοσκότοπος εντός καθορισμένων ορίων. 
Τα κράτη μέλη που έγιναν μέλη της 
Ένωσης το 2004 εξασφαλίζουν ότι η γη 
που αποτελούσε μόνιμους βοσκότοπους 
την 1η Μαΐου 2004 παραμένει μόνιμος 
βοσκότοπος εντός καθορισμένων ορίων. 
Η Ρουμανία και η Βουλγαρία 
εξασφαλίζουν ότι η γη που αποτελούσε 
μόνιμους βοσκότοπους την 1η Ιανουαρίου 
2007 παραμένει μόνιμος βοσκότοπος 
εντός καθορισμένων ορίων.

Οι κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης 
περιλαμβάνουν επίσης τη διατήρηση των 
μόνιμων βοσκοτόπων όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4.1(η) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΑΕ/2012. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
η γή που χρησιμοποιείτο ως βοσκότοπος 
χωρίς διακοπή από την 1η Ιανουαρίου 
2007 και εξής χαρακτηρίζεται ως μόνιμος 
βισκότοπος. Οι γεωργοί διατηρούν ως 
μόνιμους βοσκότοπους τις περιοχές των 
εκμεταλλεύσεών τους που δηλώνονται ως 
τέτοιες στην αίτηση που συμπληρώνεται 
δυνάμει του άρθρου 73 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΗΖ/2012  για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2014, οι οποίες 
εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων».
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Or. en

Τροπολογία 592
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, για τα έτη 2014 και 2015, οι 
κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης 
περιλαμβάνουν επίσης τη διατήρηση των 
μόνιμων βοσκοτόπων. Τα κράτη μέλη τα 
οποία ήταν ήδη μέλη της Ένωσης την 1η 
Ιανουαρίου 2004 εξασφαλίζουν ότι η γη 
που αποτελούσε μόνιμους βοσκότοπους 
κατά την ημερομηνία που προβλέπεται για 
την υποβολή αίτησης στρεμματικής 
ενίσχυσης για το 2003 παραμένει μόνιμος 
βοσκότοπος εντός καθορισμένων ορίων. 
Τα κράτη μέλη που έγιναν μέλη της 
Ένωσης το 2004 εξασφαλίζουν ότι η γη 
που αποτελούσε μόνιμους βοσκότοπους 
την 1η Μαΐου 2004 παραμένει μόνιμος 
βοσκότοπος εντός καθορισμένων ορίων. Η 
Ρουμανία και η Βουλγαρία εξασφαλίζουν 
ότι η γη που αποτελούσε μόνιμους 
βοσκότοπους την 1η Ιανουαρίου 2007 
παραμένει μόνιμος βοσκότοπος εντός 
καθορισμένων ορίων.

Επιπλέον, για τα έτη 2014 και 2015, οι 
κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης 
περιλαμβάνουν επίσης τη διατήρηση των 
μόνιμων βοσκοτόπων. Τα κράτη μέλη τα 
οποία ήταν ήδη μέλη της Ένωσης την 1η 
Ιανουαρίου 2004 εξασφαλίζουν ότι η γη 
που αποτελούσε μόνιμους βοσκότοπους 
κατά την ημερομηνία που προβλέπεται για 
την υποβολή αίτησης στρεμματικής 
ενίσχυσης για το 2003 παραμένει μόνιμος 
βοσκότοπος εντός καθορισμένων ορίων 
που ορίζει το κράτος μέλος. Τα κράτη 
μέλη που έγιναν μέλη της Ένωσης το 2004 
εξασφαλίζουν ότι η γη που αποτελούσε 
μόνιμους βοσκότοπους την 1η Μαΐου 2004 
παραμένει μόνιμος βοσκότοπος εντός 
καθορισμένων ορίων που ορίζει το κράτος 
μέλος. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία 
εξασφαλίζουν ότι η γη που αποτελούσε 
μόνιμους βοσκότοπους την 1η Ιανουαρίου 
2007 παραμένει μόνιμος βοσκότοπος εντός 
καθορισμένων ορίων που ορίζει το κράτος 
μέλος.

Or. en

Τροπολογία 593
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται 
σε εκτάσεις μόνιμων βοσκοτόπων που 
πρόκειται να αναδασωθούν, εάν η 
αναδάσωση αυτή είναι συμβατή με το 
περιβάλλον και με την εξαίρεση των 
φυτειών χριστουγεννιάτικων δένδρων και 
ειδών ταχείας ανάπτυξης που 
καλλιεργούνται βραχυπρόθεσμα.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 594
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται 
σε εκτάσεις μόνιμων βοσκοτόπων που 
πρόκειται να αναδασωθούν, εάν η 
αναδάσωση αυτή είναι συμβατή με το 
περιβάλλον και με την εξαίρεση των 
φυτειών χριστουγεννιάτικων δένδρων και 
ειδών ταχείας ανάπτυξης που 
καλλιεργούνται βραχυπρόθεσμα.

Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται 
σε εκτάσεις μόνιμων βοσκοτόπων που 
πρόκειται να αναδασωθούν, εάν η 
αναδάσωση αυτή είναι συμβατή με το 
περιβάλλον και με την εξαίρεση των 
φυτειών χριστουγεννιάτικων δένδρων.

Or. en

Τροπολογία 595
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα 
στοιχεία των δύο ανωτέρω εδαφίων, θα 
ανατεθεί στην Επιτροπή αρμοδιότητα να 

διαγράφεται
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εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση δράσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 111 όσον αφορά 
τους κανόνες για τη διατήρηση των 
μόνιμων βοσκοτόπων, και ιδίως για την 
εξασφάλιση της λήψης μέτρων για τη 
διατήρηση από τους γεωργούς των 
εκτάσεων που αποτελούν μόνιμους 
βοσκότοπους, συμπεριλαμβανομένων των 
ατομικών υποχρεώσεων των γεωργών 
που πρέπει να τηρούνται, όπως η 
υποχρέωση μετατροπής των εκτάσεων σε 
μόνιμους βοσκότοπους σε περίπτωση που 
διαπιστώνεται ότι η αναλογία εκτάσεων 
που αποτελούν μόνιμους βοσκότοπους 
μειώνεται.

Or. fr

Τροπολογία 596
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση επιτρέπεται στους 
γεωργούς να μετατρέπουν κατ' ανώτατο 
όριο 10 % των εκτάσεων αναφοράς τους 
τις οποίες απαιτείται να διατηρήσουν.  Το 
όριο αυτό δεν ισχύει σε περιπτώσεις 
ανωτέρας βίας ή σε εξαιρετικές 
περιστάσεις.

Or. en

Τροπολογία 597
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, η Επιτροπή θεσπίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, τις μεθόδους για 
τον καθορισμό της αναλογίας μεταξύ 
μόνιμων βοσκοτόπων και γεωργικών 
εκτάσεων που πρέπει να διατηρείται. Εν 
οι λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 112 παράγραφος 
3.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 598
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, η Επιτροπή θεσπίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, τις μεθόδους για 
τον καθορισμό της αναλογίας μεταξύ 
μόνιμων βοσκοτόπων και γεωργικών 
εκτάσεων που πρέπει να διατηρείται. Εν 
οι λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 113 παράγραφος 
3.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 599
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, η Επιτροπή θεσπίζει, με Στην Επιτροπή ανατίθεται η 
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εκτελεστικές πράξεις, τις μεθόδους για 
τον καθορισμό της αναλογίας μεταξύ 
μόνιμων βοσκοτόπων και γεωργικών 
εκτάσεων που πρέπει να διατηρείται. Εν οι 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 113 παράγραφος 
3.

αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 111 προκειμένου να θεσπίζει 
μεθόδους για τον καθορισμό της αναλογίας 
μεταξύ μόνιμων βοσκοτόπων και 
γεωργικών εκτάσεων που πρέπει να 
διατηρείται.

Or. de

Τροπολογία 600
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση γεωργοί οι οποίοι έχουν 
τουλάχιστον 70% της έκτασης της 
εκμετάλλευσής τους το 2014 ως "μόνιμο 
βοσκότοπο" και "χορτονομές ή λοιπές 
ζωοτροφές" όπως ορίζεται στο άρθρο 4.1 
(η) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΕ/2012, 
που στο εξής αναφέρονται ως "εκτάσεις 
αναφοράς εντός συνολικών 
βοσκοτόπων", διατηρούν τουλάχιστον 
τον ίδιο αριθμό εκταρίων ως βοσκότοπο 
όσο η έκταση αναφοράς τους εντός 
συνολικών βοσκότοπων. Στους γεωργούς 
επιτρέπεται να μετατρέψουν κατ' 
ανώτατο όριο 5 % των εκτάσεων 
αναφοράς τους που απαιτείται να 
διατηρήσουν. Το όριο αυτό δεν ισχύει σε 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές 
περιστάσεις.

Or. en

Τροπολογία 601
Jens Rohde
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα 
απλούστερο σύστημα πολλαπλής 
συμμόρφωσης με λιγότερες και 
περισσότερο στοχοθετημένες απαιτήσεις, 
η Επιτροπή το αργότερο έως το τέλος του 
2013 υποβάλλει έκθεση στο Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο συνοδευόμενη από τις 
αναγκαίες προτάσεις για τη μείωση του 
αριθμού των κανόνων στο Παράρτημα II 
κατά 25 %. Οι εναπομένοντες κανόνες 
πρέπει να αξιολογηθούν σε σχέση με τη 
συνάφεια, τη σπουδαιότητα και τη 
μετριότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης εξακουθεί να απογοητεύει τους γεωργούς. Αυτό ισχύει 
τόσο όσον αφορά τον αριθμό των κανόνων, αλλά επίσης και όσον αφορά τη συνάφεια και τη 
σπουδαιότητα, αφενός για τους γεωργούς και αφετέρου για τη κοινωνία. Επιπλέον, ως συνέπεια 
των πολλών διαφορετικών κανόνων μπορεί να είναι δύσκολο για τους επιμέρους γεωργούς να 
γνωρίζουν εάν παραβαίνουν έναν κανόνα ή όχι. Προκειμένου να υπάρξει ένα περισσότερο 
αξιόπιστο σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης, η Επιτροπή θα χρειαστεί να υποβάλει προτάσεις 
για περιορισμό του αριθμού των κανόνων, αλλά επίσης για να αξιολογήσει τους εναπομένοντες 
κανόνες όσον αφορά τη συνάφεια, τη σπουδαιότητα και τη μετρησιμότητα.

Τροπολογία 602
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι 
γεωργικές εκτάσεις, και ιδιαίτερα οι 
εκτάσεις οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται 
πλέον για παραγωγικούς σκοπούς, να 
διατηρούνται σε καλή γεωργική και 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι 
γεωργικές εκτάσεις, και ιδιαίτερα οι 
εκτάσεις οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται 
πλέον για παραγωγικούς σκοπούς, να 
διατηρούνται σε καλή γεωργική και 
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περιβαλλοντική κατάσταση. Τα κράτη 
μέλη καθορίζουν, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, στοιχειώδεις 
απαιτήσεις για τους δικαιούχους σχετικά 
με την καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση με βάση το παράρτημα II, 
λαμβάνοντας υπόψη τους τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων 
περιοχών, 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. Τα κράτη μέλη δεν 
καθορίζουν ελάχιστες απαιτήσεις που δεν 
προβλέπονται στο παράρτημα II.

περιβαλλοντική κατάσταση. Τα κράτη 
μέλη καθορίζουν, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, στοιχειώδεις 
απαιτήσεις για τους δικαιούχους σχετικά 
με την καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση με βάση το παράρτημα II, 
λαμβάνοντας υπόψη τους τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων 
περιοχών, 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη/οι περιφέρειες θα πρέπει να είναι σε θέση να προσθέτουν κανόνες οι οποίοι 
ταιριάζουν στα γεωργικά τους συστήματα, στο πνεύμα της επικουριότητας και του δικαιώματος 
στην απαίτηση ενός καθαρού και ασφαλούς περιβάλλοντος ακολουθώντας την προέχουσα αρχή: 
δεν θα πρέπει να γίνεται αγώνας προς τα κάτω.

Τροπολογία 603
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι 
γεωργικές εκτάσεις, και ιδιαίτερα οι 
εκτάσεις οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται 
πλέον για παραγωγικούς σκοπούς, να 
διατηρούνται σε καλή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση. Τα κράτη 
μέλη καθορίζουν, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, στοιχειώδεις 
απαιτήσεις για τους δικαιούχους σχετικά 
με την καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση με βάση το παράρτημα II, 
λαμβάνοντας υπόψη τους τα ιδιαίτερα 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι 
γεωργικές εκτάσεις, και ιδιαίτερα οι 
εκτάσεις οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται 
πλέον για παραγωγικούς σκοπούς, να 
διατηρούνται σε καλή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση. Τα κράτη 
μέλη προωθούν συγκεκριμένα τη 
δημιουργία δασικών εκτάσεων και 
γεωργοδασοκομικών συστημάτων σε 
περιοχές που δεν χρησιμοποιούνται ήδη 
για παραγωγή. Τα κράτη μέλη
καθορίζουν, σε εθνικό ή περιφερειακό 
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χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων 
περιοχών, 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. Τα κράτη μέλη δεν 
καθορίζουν ελάχιστες απαιτήσεις που δεν 
προβλέπονται στο παράρτημα II.

επίπεδο, στοιχειώδεις απαιτήσεις για τους 
δικαιούχους σχετικά με την καλή γεωργική 
και περιβαλλοντική κατάσταση με βάση το 
παράρτημα II, λαμβάνοντας υπόψη τους τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
συγκεκριμένων περιοχών, 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. Τα κράτη μέλη δεν 
καθορίζουν ελάχιστες απαιτήσεις που δεν 
προβλέπονται στο παράρτημα II.

Or. pl

Τροπολογία 604
Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι 
γεωργικές εκτάσεις, και ιδιαίτερα οι 
εκτάσεις οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται 
πλέον για παραγωγικούς σκοπούς, να 
διατηρούνται σε καλή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση. Τα κράτη 
μέλη καθορίζουν, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, στοιχειώδεις 
απαιτήσεις για τους δικαιούχους σχετικά 
με την καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση με βάση το παράρτημα II, 
λαμβάνοντας υπόψη τους τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων 
περιοχών, 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. Τα κράτη μέλη δεν 
καθορίζουν ελάχιστες απαιτήσεις που δεν 
προβλέπονται στο παράρτημα II.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι 
γεωργικές εκτάσεις, και ιδιαίτερα οι 
εκτάσεις οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται 
πλέον για παραγωγικούς σκοπούς, να 
διατηρούνται σε καλή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση. Τα κράτη 
μέλη καθορίζουν, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, στοιχειώδεις 
απαιτήσεις για τους δικαιούχους σχετικά 
με την καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση με βάση το παράρτημα II, 
λαμβάνοντας υπόψη τους τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων 
περιοχών, 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. Τα κράτη μέλη δεν 
καθορίζουν ελάχιστες απαιτήσεις που δεν 
προβλέπονται στο παράρτημα II εκτός εάν 
το συνδυασμένο αποτέλεσμα αυτών των 
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ελάχιστων απαιτήσεων και των 
γεωργικών πρακτικών που είναι ωφέλιμες 
για το κλίμα και το περιβάλλον όπως 
ορίζονται στο κεφάλαιο 2 του Τίτλου III
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΕ] 
είναι ανεπαρκείς να συμπεριλάβουν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίστηκαν 
προηγουμένως από ένα κράτος μέλος πριν 
την1η Ιανουαρίου 2014. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, το εν λόγω κράτος μέλος θα 
χρειασθεί να καθορίσει τα εν λόγω 
πρότυπα διότι είναι αναγκαία για την 
εξασφάλιση της μη υποχώρησης των 
απαιτήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως με την προηγούμενη μεταρρύθμιση για τους υγειονομικούς ελέγχους, απαιτείται μια 
διάταξη διασφάλισης ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι αλλαγές στις περιβαλλοντικές καταστάσεις 
που συνδέονται με τις πληρωμές του Πυλώνα 1 δεν κινδυνεύνουν να υποβαθμίσουν τα πρότυπα 
σε χαμηλότερο επίπεδο από εκείνο το οποίο εφαρμόζεται επί του παρόντος σε οιοδήποτε κράτος 
μέλος, μειώνονοτας στην πραγματικότητα κατ' αυτό τον τρόπο την γραμμή βάσης πάνω από την 
οποία μπορούν να γίνονται οι πληρωμές για γεωργία, περιβάλλον, κλίμα, απ' ό,τι τον 
επιδιωκόμενο στόχο αύξησής του.

Τροπολογία 605
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι 
γεωργικές εκτάσεις, και ιδιαίτερα οι 
εκτάσεις οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται 
πλέον για παραγωγικούς σκοπούς, να 
διατηρούνται σε καλή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση. Τα κράτη 
μέλη καθορίζουν, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, στοιχειώδεις 
απαιτήσεις για τους δικαιούχους σχετικά 
με την καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση με βάση το παράρτημα II, 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι 
γεωργικές εκτάσεις, και ιδιαίτερα οι 
εκτάσεις οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται 
πλέον για παραγωγικούς σκοπούς, να 
διατηρούνται σε καλή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση.
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λαμβάνοντας υπόψη τους τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων 
περιοχών, 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. Τα κράτη μέλη δεν 
καθορίζουν ελάχιστες απαιτήσεις που δεν 
προβλέπονται στο παράρτημα II.

Γεωργική έκταση, για την οποία δεν έχει 
υποβληθεί αίτηση για τη βασική 
πριμοδότηση, διότι έχει καλλιεργηθεί σε 
περισσότερο φυσική κατάσταση με 
υψηλότερο επίπεδο βιοποικιλότητας, θα 
πρέπει να διαρητείται μόνο σε κατάσταση 
που απαιτείται από την εθνική νομοθεσία 
και θα πρέπει να εξαιρείται από τις 
απαιτήσεις διατήρησης της έκτασης σε 
καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση.  
Εκτάσεις σε αγρανάπαυση σύμφωνα με 
τα άρθρα 22, 23 και 24 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1257/1999, το άρθρο 39 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και το 
άρθρο 29 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[ΑΑ] θεωρούνται ότι διατηρούνται σε 
καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση εάν πληρούνται οι 
υποχρεώσεις στη 
γεωργικοπεριβαλλοντική συμφωνία. Για 
την αποφυγή επιβολής διπλών κυρώσεων, 
αμέλεια των υποχρεώσεων στην 
γεωργικοπεριβαλλοντική συμφωνία δεν 
μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της 
υποστήριξης λόγως του παρόντος άρθρου 
(94) όπως ορίζεται στο άρθρο 99 του 
παρόντος κανονισμού.
Τα κράτη μέλη καθορίζουν, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, στοιχειώδεις 
απαιτήσεις για τους δικαιούχους σχετικά 
με την καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση με βάση το παράρτημα II, 
λαμβάνοντας υπόψη τους τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων 
περιοχών, όπως το έδαφος και οι 
κλιματικές συνθήκες, τα υφιστάμενα 
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συστήματα γεωργικής εκμετάλλευσης, η 
χρήση γης, η αμειψισπορά, οι γεωργικές 
πρακτικές και η διάρθρωση των 
εκμεταλλεύσεων. Τα κράτη μέλη δεν 
καθορίζουν ελάχιστες απαιτήσεις που δεν 
προβλέπονται στο παράρτημα II.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκτάσεις που δεν είναι επιλέξικες για βασική ενίσχυση δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε 
απαιτήσεις για καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση.

Τροπολογία 606
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι 
γεωργικές εκτάσεις, και ιδιαίτερα οι 
εκτάσεις οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται 
πλέον για παραγωγικούς σκοπούς, να 
διατηρούνται σε καλή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση. Τα κράτη 
μέλη καθορίζουν, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, στοιχειώδεις 
απαιτήσεις για τους δικαιούχους σχετικά 
με την καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση με βάση το παράρτημα II,
λαμβάνοντας υπόψη τους τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων 
περιοχών, 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. Τα κράτη μέλη δεν 
καθορίζουν ελάχιστες απαιτήσεις που δεν 
προβλέπονται στο παράρτημα II.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι 
γεωργικές εκτάσεις, και ιδιαίτερα οι 
εκτάσεις οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται 
πλέον για παραγωγικούς σκοπούς, να 
διατηρούνται σε καλή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση. Τα κράτη 
μέλη προσδιορίζουν, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, το εύρος των 
ελέγχων των δικαιούχων με βάση τη 
δέσμη κοινών απαιτήσεων για πρότυπα 
σχετικά με την καλή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση όπως ορίζεται 
στο άρθρο 93, λαμβάνοντας υπόψη τους 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
συγκεκριμένων περιοχών, 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. Τα κράτη μέλη δεν 
καθορίζουν ελάχιστες απαιτήσεις που δεν 
προβλέπονται στο παράρτημα II.

Or. en
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Τροπολογία 607
Jim Higgins, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα συστήματα αυτά, και ιδίως το 
σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής 
των ζώων που θεσπίστηκε σύμφωνα με 
την οδηγία 2008/71/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 15ης Ιουλίου 2008, για την 
αναγνώριση και την καταγραφή των 
χοίρων46, και τους κανονισμούς (ΕΚ) 
αριθ. 1760/2000 και (ΕΚ) αριθ. 21/2004, 
είναι συμβατά με το ολοκληρωμένο 
σύστημα που αναφέρεται στον τίτλο V 
κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των επιπλοκών στην εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 δεν θα πρέπει 
να αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

Τροπολογία 608
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Ο έλεγχος των απαιτήσεων, 
προτύπων, πράξεων ή τομέων της 
πολλαπλής συμμόρφωσης μπορεί να λάβει 
υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:
- τη συμμετοχή των γεωργών στο 
σύστημα παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις που 
προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ του παρόντος 
κανονισμού·
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Τη συμμετοχή των γεωργών σε ένα 
σύστημα πιστοποίησης εφόσον αυτό 
καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις και 
πρότυπα.

Or. fr

Τροπολογία 609
Julie Girling, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν 
επιτόπιους ελέγχους προκειμένου να 
επαληθεύουν τη συμμόρφωση των 
δικαιούχων προς τις υποχρεώσεις του 
παρόντος τίτλου.

3. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν 
επιτόπιους ελέγχους προκειμένου να 
επαληθεύουν τη συμμόρφωση των 
δικαιούχων προς τις υποχρεώσεις του 
παρόντος τίτλου. Τα κράτη μέλη 
υποβάλουν ετήσια έκθεση σχετικά με την 
υλοποίηση και τα αποτελέσματα της 
πολλαπλής συμμόρφωσης και των 
μέτρων οικολογικού προσανατολισμού. Η 
Επιτροπή υποβάλει ετήσια έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τις 
επιπτώσεις αυτών των μέτρων στη 
γεωργική παραγωγή και στον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπό τους στα
κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή ο "οικολογικός προσανατολισμός" θα είναι ένα νέο στοιχείο που θα λαμβάνεται υπόψη 
βάσει των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης, είναι λογικό ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
επανεξετάσει τη συνάφειά τους και να ανατροφοδοτήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον 
αφορά αυτό το θέμα. Αυτό είναι συνεπές με την προσθήκη της αιτιολογικής σκέψης 57(α) νέα.

Τροπολογία 610
Marian Harkin
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν 
επιτόπιους ελέγχους προκειμένου να 
επαληθεύουν τη συμμόρφωση των 
δικαιούχων προς τις υποχρεώσεις του 
παρόντος τίτλου.

3. Τα κράτη μέλη ειδοποιούν αρκετά 
εγκαίρως όταν πραγματοποιούν ελέγχους 
προκειμένου να επαληθεύουν τη 
συμμόρφωση των δικαιούχων προς τις 
υποχρεώσεις του παρόντος τίτλου.

Or. en

Τροπολογία 611
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη υποβάλουν κάθε χρόνο 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και τα 
αποτελέσματα των ελέγχων πολλαπλής 
συμμόρφωσης και των μέτρων 
οικολογικού προσανατολισμού στην 
Επιτροπή, η οποία υποβάλει ετήσια 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 
μέτρων των κρατών μελών ή των 
περιφερειών για την αντιμετώπιση 
μακροχρόνιων προκλήσεων 
βιωσιμότητας στη γεωργία.

Or. en

Τροπολογία 612
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, κανόνες για τη διενέργεια 
ελέγχων με σκοπό την επαλήθευση της 
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στον παρόντα τίτλο.

Στην Επιτροπή ανατίθεται η
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 111 προκειμένου να θεσπίζει 
κανόνες για τη διενέργεια ελέγχων με 
σκοπό την επαλήθευση της συμμόρφωσης 
προς τις υποχρεώσεις που αναφέρονται 
στον παρόντα τίτλο.

Or. de

Τροπολογία 613
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εν οι λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 113 
παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 614
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 111, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σχετικά με κοινούς και εναρμονισμένους 
κανόνες σε σχέση με τα σημεία ελέγχου 
πολλαπλής συμμόρφωσης.
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Or. fr

Τροπολογία 615
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
91 επιβάλλονται εφόσον δεν τηρούνται οι 
κανόνες της πολλαπλής συμμόρφωσης 
κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου 
ημερολογιακού έτους (εφεξής «το σχετικό 
ημερολογιακό έτος») και εφόσον η εν 
λόγω μη συμμόρφωση αποδίδεται στον 
δικαιούχο που υπέβαλε αίτηση ενίσχυσης ή 
αίτηση πληρωμής κατά τη διάρκεια του 
σχετικού ημερολογιακού έτους.

Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
91 επιβάλλονται εφόσον δεν τηρούνται οι 
κανόνες της πολλαπλής συμμόρφωσης 
κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου 
ημερολογιακού έτους (εφεξής «το σχετικό 
ημερολογιακό έτος») και εφόσον η εν 
λόγω μη συμμόρφωση είναι αποτέλεσμα 
εκ προθέσεως πράξης ή παράλειψης η
οποία αποδίδεται άμεσα στο δικαιούχο 
που υπέβαλε αίτηση ενίσχυσης ή αίτηση 
πληρωμής κατά τη διάρκεια του σχετικού 
ημερολογιακού έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διοίκηση θα πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσο νομίζει ότι η εν λόγω μη συμμόρφωση είναι 
σκόπιμη ή όχι. 

Τροπολογία 616
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
91 επιβάλλονται εφόσον δεν τηρούνται οι 
κανόνες της πολλαπλής συμμόρφωσης 
κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου 
ημερολογιακού έτους (εφεξής «το σχετικό 
ημερολογιακό έτος») και εφόσον η εν 
λόγω μη συμμόρφωση αποδίδεται στον 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 91, 
παράγραφος 2, στοιχείο α) οι κυρώσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 91 
επιβάλλονται εφόσον δεν τηρούνται οι 
κανόνες της πολλαπλής συμμόρφωσης 
κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου 
ημερολογιακού έτους (εφεξής «το σχετικό 
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δικαιούχο που υπέβαλε αίτηση ενίσχυσης ή 
αίτηση πληρωμής κατά τη διάρκεια του 
σχετικού ημερολογιακού έτους.

ημερολογιακό έτος») και εφόσον η εν 
λόγω μη συμμόρφωση αποδίδεται άμεσα 
στον δικαιούχο που υπέβαλε αίτηση 
ενίσχυσης ή αίτηση πληρωμής κατά τη 
διάρκεια του σχετικού ημερολογιακού 
έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή είναι μια τροπολογία που αποτελεί συνέχεια της τροπολογίας η οποία προτείνει ένα 
σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης σχετικά με την πολλαπλή συμμόρφωση.  Η προσθήκη της 
λέξης "άμεσα" είναι ζήτημα συνέπειας με τη διατύπωση του άρθρου 91.

Τροπολογία 617
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει να 
κάνει χρήση της επιλογής που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, η 
αρμόδια αρχή, για δείγμα δικαιούχων, 
λαμβάνει κατά το επόμενο έτος τα 
απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος λαμβάνει 
διορθωτικά μέτρα για τις σχετικές 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Η 
διαπίστωση, καθώς και η υποχρέωση 
λήψης διορθωτικών μέτρων, 
κοινοποιούνται στον δικαιούχο.

διαγράφεται

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αυτή θα καταστήσει τις διοικητικές διαδικασίες που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη 
πολύ απλούστερες και θα περικόψει τις δαπάνες του προϋπολογισμού.
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Τροπολογία 618
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει να 
κάνει χρήση της επιλογής που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, η 
αρμόδια αρχή, για δείγμα δικαιούχων, 
λαμβάνει κατά το επόμενο έτος τα 
απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος λαμβάνει 
διορθωτικά μέτρα για τις σχετικές 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Η 
διαπίστωση, καθώς και η υποχρέωση 
λήψης διορθωτικών μέτρων, 
κοινοποιούνται στον δικαιούχο.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά  τη γνώμη μας μια καλή λύση που προτείνεται από την Επιτροπή είναι η κατάργηση των 
ελέγχων παρακολούθησης στην περίπτωση παραβάσεων ήσσονος σημασίας. Ωστόσο, όσον 
αφορά τη λύση που συνίσταται στον περιορισμό των ελέγχων που εμπίπτουν στον κανόνα de 
minimis σε μια επιλεγμένη ομάδα δικαιούχων (δείγμα), πιστεύουμε ότι η απλοποίηση θα πρέπει 
να περιλαμβάνει πλήρη κατάργηση επαναλαμβανόμενων ελέγχων παραβάσεων που υπόκεινται 
στον κανόνα de minimis.

Τροπολογία 619
George Lyon, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 98 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 98α
Γενικά κριτήρια για τη διαβάθμιση των 

κυρώσεων 
Για το σκοπό της διαβάθμισης των 
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ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 99, 
ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια:
- Η "σοβαρότητα" της μη συμμόρφωσης 
εξαρτάται ιδίως από τη βαρύτητα των 
συνεπειών της μη συμμόρφωσης, ιδίως 
τον κίνδυνο που αποτελεί για το σχετικό 
ταμείο της ΕΕ, και ακολούθως 
λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της 
σχετικής απαίτησης ή του σχετικού 
προτύπου· 
- Η «έκταση» της μη συμμόρφωσης 
προσδιορίζεται λαμβάνοντας ιδίως 
υπόψη αν η μη συμμόρφωση έχει 
ευρύτερες επιπτώσεις ή περιορίζεται στην 
εκμετάλλευση καθεαυτή·
- Για τον προσδιορισμό της "διάρκεια" 
της μη συμμόρφωσης, η αρμόδια αρχή 
λαμβάνει ιδίως υπόψη την υπολογιζόμενη 
χρονική διάρκεια των επιδράσεών της ή 
τη δυνατότητα τερματισμού των εν λόγω 
επιδράσεων με εύλογα μέσα· 
- "Επανάληψη" μη συμμόρφωσης 
σημαίνει ότι η μη συμμόρφωση με την 
ίδια απαίτηση, το ίδιο πρότυπο ή την ίδια 
υποχρέωση διαπιστώνεται περισσότερες 
από μια φορά εντός περιόδου τριών 
συναπτών ετών, υπό τον όρο ότι ο 
δικαιούχος έχει ενημερωθεί για την 
προηγούμενη κατάσταση μη 
συμμόρφωσης και, εάν χρειάζεται, είχε τη 
δυνατότητα να λάβει τα απαραίτητα 
μέτρα για να θέσει τέρμα σε αυτήν· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι γενικές αρχές κυρώσεων θα πρέπει να είναι στη βασική πράξη. Η παρούσα τροπολογία έχει 
ληφθεί από τον κανονισμό της Επιτροπής 1122/2009 (εκτελεστικοί κανόνες), άρθρο 47.

Τροπολογία 620
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπολογισμός της κύρωσης Υπολογισμός της οικονομικής κύρωσης

Or. ro

Αιτιολόγηση

Γλωσσική τροποποίηση που ισχύει για ολόκληρο το άρθρο. 

Τροπολογία 621
George Lyon, Anne E. Jensen, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον υπολογισμό των μειώσεων και των 
αποκλεισμών αυτών λαμβάνονται υπόψη η 
σοβαρότητα, η έκταση, ο διαρκής 
χαρακτήρας και η επανάληψη της 
διαπιστωθείσας μη συμμόρφωσης, καθώς 
και τα κριτήρια που καθορίζονται στις 
παραγράφους 2, 3 και 4.

Για τον αναλογικό υπολογισμό των 
μειώσεων και των αποκλεισμών αυτών 
λαμβάνονται υπόψη η βαρύτητα και η 
φύση της διαπιστωθείσας παράβασης 
προκειμένου να καθορισθούν η 
σοβαρότητα, η έκταση, ο διαρκής 
χαρακτήρας και η επανάληψη της 
διαπιστωθείσας μη συμμόρφωσης, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 99(α) καθώς και τα 
κριτήρια που καθορίζονται στις 
παραγράφους 2, 3 και 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανατρέξτε στην τροπολογία με την οποία δημιουργείται ένα νέο άρθρο 99(α).

Τροπολογία 622
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Κατά παρέκκλιση από την πρώτη 
παράγραφο, οι μειώσεις ή οι αποκλεισμοί 
κατόπιν διαπίστωσης ανωμαλιών δυνάμει 
της πολλαπλής συμμόρφωσης για τα 
μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 29, 30 
και 31 του κανονισμού για την αγροτική 
ανάπτυξη (ΕE) αριθ. ΑΑ/xxx, δεν 
αφορούν παρά τα ποσά που διατίθενται 
δυνάμει αυτών των μέτρων. 

Or. fr

Τροπολογία 623
Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης που 
οφείλεται σε αμέλεια, το ποσοστό της 
μείωσης δεν υπερβαίνει το 5% και, σε 
περίπτωση επαναλαμβανόμενης μη 
συμμόρφωσης, το 15%.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 624
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης που 
οφείλεται σε αμέλεια, το ποσοστό της 
μείωσης δεν υπερβαίνει το 5% και, σε 
περίπτωση επαναλαμβανόμενης μη 
συμμόρφωσης, το 15%.

2. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης που 
οφείλεται σε αμέλεια, το ποσοστό της 
μείωσης δεν υπερβαίνει το 5% ή 2000 
ευρώ και, σε περίπτωση 
επαναλαμβανόμενης μη συμμόρφωσης, το 
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10% ή 4000 ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

To base the cross compliance system only on a percentage reduction of support is not 
proportional. It can give very large reductions of support for very small non-compliances if 
they are done by a large farmer. In addition a similar breach mad by two different famers 
does not lead to the same amount of reduction of support. The amount of support reduction 
will depend on whether the farmer is a small farmer, receiving only few subsidies, or a large 
farmer, receiving a large amount of subsidies. In addition all less severe non-compliances 
should be able to be considered as minor. This will significantly increase proportionality.

Τροπολογία 625
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης που 
οφείλεται σε αμέλεια, το ποσοστό της 
μείωσης δεν υπερβαίνει το 5% και, σε 
περίπτωση επαναλαμβανόμενης μη 
συμμόρφωσης, το 15%.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης που 
οφείλεται σε αμέλεια, το ποσοστό της 
μείωσης δεν υπερβαίνει το 5% και, σε 
περίπτωση επαναλαμβανόμενης μη 
συμμόρφωσης, το 15%, με εξαίρεση τις 
εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις, στις 
οποίες το ποσοστό δεν μπορεί να είναι 
λιγότερο από 20% και στις οποίες μπορεί 
να εφαρμοστεί ακόμη και αποκλεισμός 
από ένα ή περισσότερα καθεστώτα 
στήριξης για ένα ή και περισσότερα 
ημερολογιακά έτη.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για τις περιπτώσεις εσκεμμένης μη συμμόρφωσης θεωρείται σκόπιμο να διαγραφεί η 
παράγραφος 3 δεδομένου ότι είναι πολύ δύσκολο από νομική άποψη να αποδειχθεί ότι ο 
γεωργός παρέλειψε σκόπιμα να συμμορφωθεί. Αυτό το είδος μη συμμόρφωσης θα πρέπει, 
επομένως, να αντικατασταθεί από την εξαιρετικά σοβαρή αμέλεια και να περιληφθεί στην 
παράγραφο 2, διατηρώντας τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3.
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Τροπολογία 626
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης που 
οφείλεται σε αμέλεια, το ποσοστό της 
μείωσης δεν υπερβαίνει το 5% και, σε 
περίπτωση επαναλαμβανόμενης μη 
συμμόρφωσης, το 15%.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης που 
οφείλεται σε αμέλεια, το ποσοστό της 
μείωσης δεν υπερβαίνει το 5% και, σε 
περίπτωση επαναλαμβανόμενης μη 
συμμόρφωσης, το 15%, με εξαίρεση τις 
εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις, στις 
οποίες το ποσοστό δεν μπορεί να είναι 
κατώτερο του 20% και στις οποίες μπορεί 
να εφαρμοστεί ακόμη και αποκλεισμός 
από ένα ή περισσότερα καθεστώτα 
στήριξης για ένα ή και περισσότερα 
ημερολογιακά έτη.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο να διαγραφεί η παράγραφος 3 σχετικά με τις περιπτώσεις εσκεμμένης μη 
συμμόρφωσης, δεδομένου ότι είναι πολύ δύσκολο από νομική άποψη να αποδειχθεί ότι ο 
γεωργός παρέλειψε σκόπιμα να συμμορφωθεί. Αυτό το είδος μη συμμόρφωσης θα πρέπει, 
επομένως, να αντικατασταθεί από την εξαιρετικά σοβαρή αμέλεια και να περιληφθεί στην 
παράγραφο 2, διατηρώντας τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3.

Τροπολογία 627
Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν 
να μην εφαρμόζουν μείωση όταν μια 
περίπτωση μη συμμόρφωσης μπορεί να
θεωρηθεί ήσσονος σημασίας, λόγω της 

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν 
να μην εφαρμόζουν μείωση όταν μια 
περίπτωση μη συμμόρφωσης μπορεί να 
θεωρηθεί ήσσονος σημασίας, λόγω της 
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σοβαρότητας, της έκτασης και της 
διάρκειάς της. Ωστόσο, οι περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης που συνιστούν άμεσο 
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία 
των ζώων δεν θεωρούνται ήσσονος 
σημασίας. Η διαπίστωση, καθώς και η 
υποχρέωση λήψης διορθωτικών μέτρων, 
κοινοποιούνται στον δικαιούχο.

σοβαρότητας, της έκτασης και της 
διάρκειάς της. Ωστόσο, οι περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης που συνιστούν άμεσο 
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία 
των ζώων ή την καλή μεταχείριση των 
ζώων δεν θεωρούνται ήσσονος σημασίας. 
Η διαπίστωση, καθώς και η υποχρέωση 
λήψης διορθωτικών μέτρων, 
κοινοποιούνται στον δικαιούχο.

Or. en

Τροπολογία 628
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν 
να μην εφαρμόζουν μείωση όταν μια 
περίπτωση μη συμμόρφωσης μπορεί να 
θεωρηθεί ήσσονος σημασίας, λόγω της
σοβαρότητας, της έκτασης και της 
διάρκειάς της. Ωστόσο, οι περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης που συνιστούν άμεσο 
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία 
των ζώων δεν θεωρούνται ήσσονος 
σημασίας. Η διαπίστωση, καθώς και η 
υποχρέωση λήψης διορθωτικών μέτρων, 
κοινοποιούνται στον δικαιούχο.

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν 
να μην εφαρμόζουν μείωση όταν μια 
περίπτωση μη συμμόρφωσης μπορεί να 
θεωρηθεί ήσσονος σημασίας, λόγω της 
σοβαρότητας, της έκτασης και της 
διάρκειάς της. Ωστόσο, οι περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης που συνιστούν άμεσο 
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία 
των ζώων δεν θεωρούνται ήσσονος 
σημασίας. Παραβάσεις ήσσονος 
σημασίας συστημάτων αναγνώρισης και 
καταγραφής των ζώων που αναφέρονται 
στο Παράρτημα II, ΚΑΔ7 ΚΑΙ ΚΑΔ8 δεν 
θεωρούνται άμεσος κίνδυνος  για τη 
δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων. Η 
διαπίστωση, καθώς και η υποχρέωση 
λήψης διορθωτικών μέτρων, 
κοινοποιούνται στον δικαιούχο.

Or. en

Τροπολογία 629
Jens Rohde
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν 
να μην εφαρμόζουν μείωση όταν μια 
περίπτωση μη συμμόρφωσης μπορεί να 
θεωρηθεί ήσσονος σημασίας, λόγω της 
σοβαρότητας, της έκτασης και της 
διάρκειάς της. Ωστόσο, οι περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης που συνιστούν άμεσο 
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία 
των ζώων δεν θεωρούνται ήσσονος 
σημασίας. Η διαπίστωση, καθώς και η 
υποχρέωση λήψης διορθωτικών μέτρων, 
κοινοποιούνται στον δικαιούχο.

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν 
να μην εφαρμόζουν μείωση όταν μια 
περίπτωση μη συμμόρφωσης μπορεί να 
θεωρηθεί ήσσονος σημασίας, λόγω της 
σοβαρότητας, της έκτασης και της 
διάρκειάς της. Η διαπίστωση, καθώς και η 
υποχρέωση λήψης διορθωτικών μέτρων, 
κοινοποιούνται στον δικαιούχο.

Or. en

Τροπολογία 630
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση σκόπιμης μη 
συμμόρφωσης, το ποσοστό μείωσης δεν 
είναι κατ’ αρχήν μικρότερο του 20% και 
μπορεί να φθάνει έως τον πλήρη 
αποκλεισμό από ένα ή περισσότερα 
καθεστώτα ενίσχυσης και να ισχύει για 
ένα ή περισσότερα ημερολογιακά έτη.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο να διαγραφεί η παράγραφος 3 σχετικά με τις περιπτώσεις εσκεμμένης μη 
συμμόρφωσης, δεδομένου ότι είναι πολύ δύσκολο από νομική άποψη να αποδειχθεί ότι ο 
γεωργός παρέλειψε σκόπιμα να συμμορφωθεί. Αυτό το είδος μη συμμόρφωσης θα πρέπει, 
επομένως, να αντικατασταθεί από την εξαιρετικά σοβαρή αμέλεια και να περιληφθεί στην 
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παράγραφο 2, διατηρώντας τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3.

Τροπολογία 631
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση σκόπιμης μη 
συμμόρφωσης, το ποσοστό μείωσης δεν 
είναι κατ’ αρχήν μικρότερο του 20% και 
μπορεί να φθάνει έως τον πλήρη 
αποκλεισμό από ένα ή περισσότερα 
καθεστώτα ενίσχυσης και να ισχύει για 
ένα ή περισσότερα ημερολογιακά έτη.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Για τις περιπτώσεις εσκεμμένης μη συμμόρφωσης θεωρείται σκόπιμο να διαγραφεί η 
παράγραφος 3 δεδομένου ότι είναι πολύ δύσκολο από νομική άποψη να αποδειχθεί ότι ο 
γεωργός παρέλειψε σκόπιμα να συμμορφωθεί. Αυτό το είδος μη συμμόρφωσης θα πρέπει, 
επομένως, να αντικατασταθεί από την εξαιρετικά σοβαρή αμέλεια και να περιληφθεί στην 
παράγραφο 2, διατηρώντας τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3.

Τροπολογία 632
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση σκόπιμης μη 
συμμόρφωσης, το ποσοστό μείωσης δεν 
είναι κατ’ αρχήν μικρότερο του 20% και 
μπορεί να φθάνει έως τον πλήρη 
αποκλεισμό από ένα ή περισσότερα 
καθεστώτα ενίσχυσης και να ισχύει για ένα 

3. Σε περίπτωση σκόπιμης ή σοβαρής μη 
συμμόρφωσης, το ποσοστό μείωσης δεν 
είναι μικρότερο του 20% και μπορεί να 
φθάνει έως τον πλήρη αποκλεισμό από ένα 
ή περισσότερα καθεστώτα ενίσχυσης και 
να ισχύει για ένα ή περισσότερα 
ημερολογιακά έτη. Επαναλαμβανόμενη μη 
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ή περισσότερα ημερολογιακά έτη. συμμόρφωση η οποία συμβαίνει μετά από 
προειδοποίηση προς τον δικαιούχο ή 
μετά από επιβολή κυρώσεων σ' αυτόν 
θεωρείται ως σοβαρή και σκόπιμη.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν ένας γεωργός έχει προειδοποιηθεί ή του έχει μειωθεί η πληρωμή κατά τα προηγούμενα έτη 
για μια επαναλαμβανόμενη (π.χ. περιβαλλοντική) παράβαση, ο γεωργός κατανοεί την αιτία και 
τη συνέπεια, ή είχε την ευκαιρία να εξεύρει λύση, κι έτσι επαναλαμβανόμενες παραβάσεις 
συμβαίνουν εν γνώσει του, συνεπώς είναι αφενός σοβαρές και αφετέρου σκόπιμες. Οι διατάξεις 
για κυρώσεις πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σαφείς, έτσι φράσεις όπως "καταρχήν" θα 
πρέπει να αποφεύγονται διότι διαφορετικά θα προκύψουν αποκκλίσεις στην εφαρμογή. 

Τροπολογία 633
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση σκόπιμης μη 
συμμόρφωσης, το ποσοστό μείωσης δεν 
είναι κατ’ αρχήν μικρότερο του 20% και 
μπορεί να φθάνει έως τον πλήρη 
αποκλεισμό από ένα ή περισσότερα 
καθεστώτα ενίσχυσης και να ισχύει για ένα 
ή περισσότερα ημερολογιακά έτη.

3. Σε περίπτωση σοβαρής μη 
συμμόρφωσης, το ποσοστό μείωσης δεν 
είναι κατ’ αρχήν μικρότερο του 20% και 
μπορεί να φθάνει έως τον πλήρη 
αποκλεισμό από ένα ή περισσότερα 
καθεστώτα ενίσχυσης και να ισχύει για ένα 
ή περισσότερα ημερολογιακά έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ελεγκτές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να καθορίσουν το σκόπιμο χαρακτήρα μη 
συμμόρφωσης. Η σοβαρότητα αποτελεί ένα πολύ πιο αντικειμενικό κριτήριο το οποίο οι 
υπηρεσίες ελέγχου θα είναι σε θέση να το χρησιμοποιήσουν με περισσότερο αξιόπιστο τρόπο. 
(Η πρόταση του εισηγητή να την αλλάξει με "βαριά αμέλεια" είναι προβληματική διότι αυτή η 
έννοια δεν καθορίζεται πουθενά).

Τροπολογία 634
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση σκόπιμης μη
συμμόρφωσης, το ποσοστό μείωσης δεν 
είναι κατ’ αρχήν μικρότερο του 20% και 
μπορεί να φθάνει έως τον πλήρη 
αποκλεισμό από ένα ή περισσότερα 
καθεστώτα ενίσχυσης και να ισχύει για ένα 
ή περισσότερα ημερολογιακά έτη.

3. Σε περίπτωση σοβαρής μη 
συμμόρφωσης, το ποσοστό μείωσης δεν 
είναι κατ’ αρχήν μικρότερο του 15% και 
μπορεί να φθάνει έως τον πλήρη 
αποκλεισμό από ένα ή περισσότερα 
καθεστώτα ενίσχυσης και να ισχύει για ένα 
ή περισσότερα ημερολογιακά έτη.

Or. en

Τροπολογία 635
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση σκόπιμης μη 
συμμόρφωσης, το ποσοστό μείωσης δεν 
είναι κατ’ αρχήν μικρότερο του 20% και 
μπορεί να φθάνει έως τον πλήρη 
αποκλεισμό από ένα ή περισσότερα 
καθεστώτα ενίσχυσης και να ισχύει για ένα 
ή περισσότερα ημερολογιακά έτη.

3. Σε περίπτωση σκόπιμης μη 
συμμόρφωσης, το ποσοστό μείωσης δεν 
είναι κατ’ αρχήν μικρότερο του 20% ή 
8000 ευρώ και μπορεί να φθάνει έως τον 
πλήρη αποκλεισμό από ένα ή περισσότερα 
καθεστώτα ενίσχυσης και να ισχύει για ένα 
ή περισσότερα ημερολογιακά έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το να βασιστεί το σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης μόνο σε ένα ποσοστό μείωσης της 
ενίσχυσης δεν είναι αναλογικό. Μπορεί να οδηγήσει σε πολύ μεγάλες μειώσεις ενίσχυσης για 
πολύ μικρές μη συμμορφώσεις εάν δεν γίνονται από ένα μεγάλο γεωργό. Επιπλέον, μια 
παρεμφερής παράβαση που γίνεται από δύο διαφορετικούς γεωργούς δεν οδηγεί στο ίδιο ποσό 
μείωσης της ενίσχυσης. Το ποσό της μείωσης της ενίσχυσης πρέπει να εξαρτάται από το κατά 
πόσον ο γεωργός είναι ένας μικρός γεωργός που λαμβάνει μόνο ελάχιστες επιδοτήσεις ή ένας 
μεγάλος γεωργός που λαμβάνει μεγάλο ποσό επιδοτήσεων. 
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Τροπολογία 636
Juozas Imbrasas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση σκόπιμης μη 
συμμόρφωσης, το ποσοστό μείωσης δεν 
είναι κατ’ αρχήν μικρότερο του 20% και 
μπορεί να φθάνει έως τον πλήρη 
αποκλεισμό από ένα ή περισσότερα 
καθεστώτα ενίσχυσης και να ισχύει για ένα 
ή περισσότερα ημερολογιακά έτη.

3. Σε περίπτωση σκόπιμης μη 
συμμόρφωσης, το ποσοστό των 
πληρωμών μπορεί να μειωθεί ή αυξηθεί 
ανάλογα με την σοβαρότητα, έκταση, 
διάρκεια και επανάληψη της μη 
συμμόρφωσης και μπορεί να φθάνει έως 
τον πλήρη αποκλεισμό από ένα ή 
περισσότερα καθεστώτα ενίσχυσης και να 
ισχύει για ένα ή περισσότερα 
ημερολογιακά έτη.

Or. lt

Τροπολογία 637
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση σκόπιμης μη 
συμμόρφωσης, το ποσοστό μείωσης δεν 
είναι κατ’ αρχήν μικρότερο του 20% και 
μπορεί να φθάνει έως τον πλήρη 
αποκλεισμό από ένα ή περισσότερα 
καθεστώτα ενίσχυσης και να ισχύει για ένα 
ή περισσότερα ημερολογιακά έτη.

3. Σε περίπτωση σοβαρής μη 
συμμόρφωσης, το ποσοστό μείωσης δεν 
είναι κατ’ αρχήν μικρότερο του 20% και 
μπορεί να φθάνει έως τον πλήρη 
αποκλεισμό από ένα ή περισσότερα 
καθεστώτα ενίσχυσης και να ισχύει για ένα 
ή περισσότερα ημερολογιακά έτη.

Or. en

Τροπολογία 638
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Στην περίπτωση είτε, πρώτον, 
σοβαρών παραβάσεων που 
επαναλαμβάνονται για δύο ή τρία έτη ή 
συμβαίνουν σε διάφορα πρότυπα ή 
απαιτήσεις πολλαπλής συμμόρφωσης 
στον τομέα του περιβάλλοντος και στον 
τομέα της δημόσιας υγείας, ή δεύτερον, 
εάν μετά από αξιολόγηση κινδύνου και/ή 
εκ νέου έλεγχο το αγρόκτημα θεωρείται 
από την αρμόδια αρχή ότι εμπεριέχει 
κίνδυνο παράβασης των προτύπων της 
πολλαπλής συμμόρφωσης, με αναφορά 
στα συστήματα μη βιώσιμης γεωργίας 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 2, ο εν 
λόγω δικαιούχος εξαιρείται μονίμως α πό 
ενισχύσεις της ΚΓΠ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον ένα αγρόκτημα έχει υποπέσει σε πολλές παραβάσεις στον τομέα του περιβάλλοντος και 
της δημόσιας υγείας επί σειρά πολλών ετών, είναι εγγενώς ένα μη βιώσιμο αγρόκτημα. 
Συνεπώς, ο γεωργός κινδυνεύει να προκαλέσε πρόσθετα κόστη στη κοινωνία μέσω ρύπανσης 
και κρίσεων/μόλυνσης στη δημόσια υγεία, γι' αυτό θα πρέπει να εξαιρείται μονίμως από 
δημόσιου χαρακτήρα ενίσχυση. Αυτό θα πρέπει να ισχύει μόνο για σοβαρές και δαπανηρές 
παραβάσεις, όχι ήσσονος σημασίας όπως αυτές που προκύπτουν από απώλεια κάποιων 
ενωτίων εκτός περιόδου επιδημικών νόσων.

Τροπολογία 639
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρακρατούν 
το 10% των ποσών που προκύπτουν από 
την επιβολή των μειώσεων και των 

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρακρατούν 
το 25% των ποσών που προκύπτουν από 
την επιβολή των μειώσεων και των 
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αποκλεισμών που αναφέρονται στο άρθρο 
99.

αποκλεισμών που αναφέρονται στο άρθρο 
99 για να χρηματοδοτήσουν 
περιβαλλοντικούς στόχους βάσει του 
άρθρου 5 παράγραφοι 4 και 5 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ... [ΑΑ] για 
προτεραιότητες αγροτικής ανάπτυξης 4 
και 5. 

Or. en

Αιτιολόγηση

(Βλ. άρθρο 5 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού ΑΑ και Παράρτημα IV ΑΑ: ΑΑ 
προτεραιότητα 4: αποκατάσταση, διατήρηση και αναβάθμιση οικοσυστημάτων που εξαρτώνται 
από τη γεωργία και τη δασοκομία· ΑΑ προτεραιότητα 5: προώθηση της αποτελεσματικότητας 
των πόρων και υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία με μικρή κατανάλωση άνθρακα 
και προσαρμοστική στο κλίμα στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων και στον τομέα της 
δασοκομίας)

Τροπολογία 640
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρακρατούν 
το 10% των ποσών που προκύπτουν από 
την επιβολή των μειώσεων και των 
αποκλεισμών που αναφέρονται στο άρθρο 
99.

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρακρατούν 
το 25% των ποσών που προκύπτουν από 
την επιβολή των μειώσεων και των 
αποκλεισμών που αναφέρονται στο άρθρο 
99.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ζητείται να διατηρηθεί το ποσοστό παρακράτησης του 25% σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Τροπολογία 641
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρακρατούν 
το 10% των ποσών που προκύπτουν από 
την επιβολή των μειώσεων και των 
αποκλεισμών που αναφέρονται στο άρθρο 
99.

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρακρατούν 
το 25% των ποσών που προκύπτουν από 
την επιβολή των μειώσεων και των 
αποκλεισμών που αναφέρονται στο άρθρο 
99.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί το ποσοστό παρακράτησης του 25% σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Τροπολογία 642
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρακρατούν 
το 10% των ποσών που προκύπτουν από 
την επιβολή των μειώσεων και των 
αποκλεισμών που αναφέρονται στο άρθρο 
99.

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρακρατούν 
το 25% των ποσών που προκύπτουν από 
την επιβολή των μειώσεων και των 
αποκλεισμών που αναφέρονται στο άρθρο 
99.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται να περικοπεί το σημερινό ποσοστό του 25% και να κατέλθουν τα ποσά στο 10%.

Τροπολογία 643
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρακρατούν 
το 10% των ποσών που προκύπτουν από 
την επιβολή των μειώσεων και των 
αποκλεισμών που αναφέρονται στο άρθρο 
99.

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρακρατούν 
το 25% των ποσών που προκύπτουν από 
την επιβολή των μειώσεων και των 
αποκλεισμών που αναφέρονται στο άρθρο 
99.

Or. fr

Τροπολογία 644
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρακρατούν 
το 10% των ποσών που προκύπτουν από 
την επιβολή των μειώσεων και των 
αποκλεισμών που αναφέρονται στο άρθρο 
99.

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρακρατούν 
το 25% των ποσών που προκύπτουν από 
την επιβολή των μειώσεων και των 
αποκλεισμών που αναφέρονται στο άρθρο 
99.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν βλέπουμε τον λόγο για η Επιτροπή εισήγαγε αυτή την αλλαγή. Στην παρούσα ρύθμιση 
(άρθρο 25 του κανονισμού αριθ. 73/2009) επιτρέπεται στα κράτη μέλη να κρατούν 25% του 
ποσού που προκύπτει από την επιβολή των μειώσεων. 

Τροπολογία 645
Juozas Imbrasas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρακρατούν 
το 10% των ποσών που προκύπτουν από 

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρακρατούν 
το 25% των ποσών που προκύπτουν από 
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την επιβολή των μειώσεων και των 
αποκλεισμών που αναφέρονται στο άρθρο 
99.

την επιβολή των μειώσεων και των 
αποκλεισμών που αναφέρονται στο άρθρο 
99.

Or. lt

Τροπολογία 646
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν το ποσοστό των ποσών 
που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 1 
ως πρόσθετη στήριξη για μέτρα στο 
πλαίσιο του προγραμματισμού αγροτικής 
ανάπτυξης που χρηματοδοτείται από το 
ΕΓΤΑΑ σύμφωνα με τον κανονισμό για 
την αγροτική ανάπτυξη (EΕ) αριθ. [...] 
[ΑΑ].

Or. pl

Τροπολογία 647
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) σύναψη των αποτελεσμάτων όλων των 
διαθέσιμων λογιστικών ελέγχων και των 
ελέγχων που διενεργήθηκαν σύμφωνα με 
το χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομερείς 
διατάξεις που προβλέπονται στους οικείους 
τομεακούς κανόνες.

v) μαζί με τον λογαριασμό εξόδων των 
ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ, ετήσια σύναψη των 
αποτελεσμάτων όλων των διαθέσιμων 
λογιστικών ελέγχων και των ελέγχων που 
διενεργήθηκαν σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομερείς 
διατάξεις που προβλέπονται στους οικείους 
τομεακούς κανόνες. 



AM\910034EL.doc PE494.482v02-00136/201 AM\

EL

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να υποβάλλονται στατιστικές ελέγχου στην Επιτροπή, ταυτόχρονα με τον ετήσιο 
λογαριασμό, πριν από την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους. Έως τώρα υποβάλλονται τηρώντας 
διάφορες προθεσμίες που προβλέπονται από  ειδικούς κανόνες για κάθε τομέα, και στη 
συνέχεια αποτελούν μέρος της ετήσιας διαδικασίας εκκαθάρισης των λογαριασμών. Ορισμένες 
φορές υποβάλλονται στο πλαίσιο των ερευνών εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση .

Τροπολογία 648
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) σύναψη των αποτελεσμάτων όλων των 
διαθέσιμων λογιστικών ελέγχων και των 
ελέγχων που διενεργήθηκαν σύμφωνα με 
το χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομερείς 
διατάξεις που προβλέπονται στους οικείους 
τομεακούς κανόνες.

v) μαζί με τον λογαριασμό εξόδων των 
ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ, ετήσια σύναψη των 
αποτελεσμάτων όλων των διαθέσιμων 
λογιστικών ελέγχων και των ελέγχων που 
διενεργήθηκαν σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομερείς 
διατάξεις που προβλέπονται στους οικείους 
τομεακούς κανόνες.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι στατιστικές ελέγχου πρέπει να υποβάλλονται  στην Επιτροπή, ταυτόχρονα με τον ετήσιο 
λογαριασμό, πριν από την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους. Δεδομένου ότι έως τώρα υποβάλλονται 
με βάση συγκεκριμένες προθεσμίες που προβλέπονται από  ειδικούς κανόνες για κάθε τομέα, 
και στη συνέχεια αποτελούν μέρος της ετήσιας διαδικασίας εκκαθάρισης των λογαριασμών. 
Ορισμένες φορές υποβάλλονται στο πλαίσιο των ερευνών εκκαθάρισης ως προς τη 
συμμόρφωση .

Τροπολογία 649
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Στον βαθμό που απαιτούνται 
στατιστικές αναλύσεις για την ενημέρωση 
της Επιτροπής σύμφωνα με το εν λόγω 
άρθρο, η Επιτροπή παρέχει στα κράτη 
μέλη τις πληροφορίες που απαιτούνται σε 
κάθε περίπτωση εγκαίρως, πριν από την 
έναρξη της περιόδου κατά τη διάρκεια 
της οποίας πρόκειται να διενεργηθούν.

Or. de

Τροπολογία 650
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν μια άμεση ενίσχυση βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΕ/xxx 
καταβάλλεται σε δικαιούχο σε άλλο 
νόμισμα πλην του ευρώ, τα κράτη μέλη 
μετατρέπουν το ποσό της ενίσχυσης που 
εκφράζεται σε ευρώ στο εθνικό νόμισμα με 
βάση την τελευταία ισοτιμία της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πριν από 
την 1η Οκτωβρίου του έτους για το οποίο 
χορηγείται η ενίσχυση.

3. Όταν μια άμεση ενίσχυση βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΕ/xxx 
καταβάλλεται σε δικαιούχο σε άλλο 
νόμισμα πλην του ευρώ, τα κράτη μέλη 
μετατρέπουν το ποσό της ενίσχυσης που 
εκφράζεται σε ευρώ στο εθνικό νόμισμα με 
βάση την τελευταία ισοτιμία της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πριν από 
την 1η Σεπτεμβρίου του έτους για το οποίο 
χορηγείται η ενίσχυση.

Or. en

Τροπολογία 651
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν μια άμεση ενίσχυση βάσει του 3. Όταν μια άμεση ενίσχυση βάσει του 
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κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΕ/xxx 
καταβάλλεται σε δικαιούχο σε άλλο 
νόμισμα πλην του ευρώ, τα κράτη μέλη 
μετατρέπουν το ποσό της ενίσχυσης που 
εκφράζεται σε ευρώ στο εθνικό νόμισμα με 
βάση την τελευταία ισοτιμία της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πριν από 
την 1η Οκτωβρίου του έτους για το οποίο 
χορηγείται η ενίσχυση.

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΕ/xxx 
καταβάλλεται σε δικαιούχο σε άλλο 
νόμισμα πλην του ευρώ, τα κράτη μέλη 
μετατρέπουν το ποσό της ενίσχυσης που 
εκφράζεται σε ευρώ στο εθνικό νόμισμα με 
βάση την τελευταία ισοτιμία της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πριν από 
την 1η Σεπτεμβρίου του έτους για το οποίο 
χορηγείται η ενίσχυση.

Or. en

Τροπολογία 652
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3, 
τα κράτη μέλη μπορούν να μετατρέπουν 
το ποσό βοήθειας που εκφράζεται σε 
ευρώ στο εθνικό νόμισμα με βάση το 
μέσο όρο κατ' ανώτατο όριο των τριάντα 
πλέον πρόσφατων συναλλαγματικών 
ισοτιμιών που ορίστηκαν από την εθνική 
κεντρική τράπεζα των κρατών μελών ή 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν 
την 1η Οκτωβρίου του έτους κατά το 
οποίο χορηγήθηκε η ενίσχυση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Τροπολογία 653
George Lyon, Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3, 
τα κράτη μέλη μπορούν να μετατρέπουν 
το ποσό βοήθειας που εκφράζεται σε 
ευρώ στο εθνικό νόμισμα με βάση το 
μέσο όρο κατ' ανώτατο όριο των πέντε 
πλέον πρόσφατων συναλλαγματικών 
ισοτιμιών που ορίστηκαν από την εθνική 
κεντρική τράπεζα των κρατών μελών ή 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν 
την 1η Οκτωβρίου του έτους κατά το 
οποίο χορηγήθηκε η ενίσχυση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό θα παράσχει μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αυτό 
θα παράσχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν ένα μέσο όρο συναλλαγματικών 
ισοτιμιών, πράγμα που θα μείωνε τον εγγενή κίνδυνο στον οποίο εκτίθενται οι γεωργοί με τη 
χρήση μιας συναλλαγματικής ισοτιμίας που ορίζεται σε μια ημέρα. 

Τροπολογία 654
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3, 
τα κράτη μέλη μπορούν να μετατρέπουν 
το ποσό βοήθειας που εκφράζεται σε 
ευρώ στο εθνικό νόμισμα με βάση το 
μέσο όρο κατ' ανώτατο όριο των τριάντα 
πλέον πρόσφατων συναλλαγματικών 
ισοτιμιών που ορίζονται από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν την 
1η Οκτωβρίου του έτους κατά το οποίο 
χορηγήθηκε η ενίσχυση.

Or. en
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Τροπολογία 655
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να θεσπίζει μέτρα για τη 
διασφάλιση της εφαρμογής της 
ενωσιακής νομοθεσίας εάν νομισματικές 
πρακτικές εξαιρετικού χαρακτήρα που 
συνδέονται με το εθνικό νόμισμα θα 
μπορούσαν να τη θέσουν σε κίνδυνο. Τα 
εν λόγω μέτρα μπορούν, εφόσον είναι 
αναγκαίο, να παρεκκλίνουν από τους
υφιστάμενους κανόνες.

διαγράφεται

Εν οι λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 113 
παράγραφος 3.
Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο ανακοινώνονται αμέσως στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο και στα κράτη μέλη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 2 είναι κατάλληλο και απόλυτα επαρκές.

Τροπολογία 656
Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθορίζεται κοινό πλαίσιο 
παρακολούθησης και αξιολόγησης με 
στόχο τη μέτρηση της αποδοτικότητας της 
κοινής γεωργικής πολιτικής. Περιλαμβάνει 

Καθορίζεται κοινό πλαίσιο 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, το 
οποίο ενδέχεται, ωστόσο, να μην 
οδηγήσει σε επιπρόσθετη πληρωμή, 



AM\910034EL.doc PE494.482v02-00141/201 AM\

EL

όλα τα μέσα που αφορούν την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
μέτρων της κοινής γεωργικής πολιτικής 
και ιδίως τις άμεσες ενισχύσεις που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
ΑΕ/xxx, τα μέτρα στήριξης της αγοράς που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
ΚΟΑ/xxx, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης 
που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. ΑΑ/xxx και την εφαρμογή της 
πολλαπλής συμμόρφωσης που 
προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

παρακολούθηση ή συστήματα κυρώσεων 
για την οικολογικοποίηση της ΚΓΠ με 
στόχο τη μέτρηση της αποδοτικότητας της 
κοινής γεωργικής πολιτικής. Περιλαμβάνει 
όλα τα μέσα που αφορούν την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
μέτρων της κοινής γεωργικής πολιτικής 
και ιδίως τις άμεσες ενισχύσεις που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
ΑΕ/xxx, τα μέτρα στήριξης της αγοράς που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
ΚΟΑ/xxx, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης 
που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. ΑΑ/xxx και την εφαρμογή της 
πολλαπλής συμμόρφωσης που 
προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

Or. de

Τροπολογία 657
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθορίζεται κοινό πλαίσιο 
παρακολούθησης και αξιολόγησης με 
στόχο τη μέτρηση της αποδοτικότητας της 
κοινής γεωργικής πολιτικής. Περιλαμβάνει 
όλα τα μέσα που αφορούν την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
μέτρων της κοινής γεωργικής πολιτικής 
και ιδίως τις άμεσες ενισχύσεις που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
ΑΕ/xxx, τα μέτρα στήριξης της αγοράς που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
ΚΟΑ/xxx, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης 
που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. ΑΑ/xxx και την εφαρμογή της 
πολλαπλής συμμόρφωσης που 
προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

Καθορίζεται κοινό πλαίσιο 
παρακολούθησης και αξιολόγησης με 
στόχο τη μέτρηση της αποδοτικότητας της 
κοινής γεωργικής πολιτικής. Περιλαμβάνει 
όλα τα μέσα που αφορούν την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
μέτρων της κοινής γεωργικής πολιτικής 
και ιδίως τις άμεσες ενισχύσεις που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
ΑΕ/xxx, τα μέτρα στήριξης της αγοράς που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
ΚΟΑ/xxx, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης 
που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. ΑΑ/xxx και την εφαρμογή της 
πολλαπλής συμμόρφωσης που
προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό. Στη 
διαδικασία αυτή η Επιτροπή 
εκμεταλλεύεται συνέργειες και στηρίζεται 
στο μέτρο του δυνατού σε ήδη διαθέσιμα 
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δεδομένα και πηγές δεδομένων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση δεν πρέπει να αυξήσουν περαιτέρω τον ήδη υπάρχοντα 
διοικητικό φόρτο για τα κράτη μέλη και τους δικαιούχους. Η Επιτροπή θα πρέπει να βασίζεται 
λοιπόν στις υπάρχουσες πηγές δεδομένων και να επιδιώκει την επίτευξη συνεργειών.

Τροπολογία 658
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική 
μέτρηση της απόδοσης, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 111 σχετικά με το 
περιεχόμενο και τη δημιουργία του 
πλαισίου.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να υπάρξουν περισσόρερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι θα περιλαμβάνεται στο 
κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης προκειμένου να αποφευχθούν επαχθείς 
απαιτήσεις για τις διοικήσεις.

Τροπολογία 659
Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο αντίκτυπος των μέτρων της κοινής 
γεωργικής πολιτικής που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 υπολογίζεται σε σχέση 

Η απόδοση των μέτρων της κοινής 
γεωργικής πολιτικής που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 υπολογίζεται σε σχέση 
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με τους ακόλουθους στόχους: με τους ακόλουθους στόχους:

Or. de

Τροπολογία 660
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, με 
έμφαση στο γεωργικό εισόδημα, στην 
γεωργική παραγωγικότητα και στη 
σταθερότητα των τιμών.

(α) βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, με 
έμφαση στο εισόδημα των γεωργών, στα 
περιθώρια τιμών, στις τιμές κόστους, 
στην γεωργική παραγωγικότητα και στη 
σταθερότητα των τιμών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. την έκθεση Bové σχετικά με την "Αλυσίδα εφοδιασμού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις: δομή 
και συνέπειες 2011/2114" (INI), που εγκρίθηκε από το ΕΚ στις 19/01/2012, καθώς και το 
έγγραφο εργασίας Bové σχετικά με "Δίκαια εισοδήματα για τους γεωργούς: μια καλύτερη 
λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη" PE439.275v01, της 25.2.2010

Τροπολογία 661
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) βιώσιμη ικανότητα  παραγωγής 
τροφίμων και μακροπρόθεσμη 
επισιτιστική ασφάλεια στις 
αναπτυσσόμενες χώρες· ειδικότερα οι 
επιπτώσεις του εμπορίου όσον αφορά τη 
στήριξη τιμών της ΕΕ για εξαγωγές από 
την ΕΕ και την εξάλειψη των εμποδίων 
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όπως δασμοί και φραγμοί στο εμπόριο για 
εξαγωγές από αναπτυσσόμενες χώρες, 
σύμφωνα με τη συνοχή της αναπτυξιακής 
πολιτικής· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια ΚΓΠ που δεν προκαλεί καμία βλάβη όσον αφορά τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής 
σημαίνει μια ΚΓΠ η οποία δεν θέτει σε κίνδυνο την παραγωγή τροφίμων και την 
μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια ή δεν έχει αρνητικές συνέπειες στους πόρους διαβίωσης 
των τοπικών και μικρών εκμεταλλεύσεων παραγωγών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το εμπόριο, 
η γεωργία, οι ενισχύσεις και οι αναπτυξιακές πολιτικές υποστηρίζουν συνέργιες ως προς αυτό 
το θέμα και δεν υπονομεύουν αυτούς τους αναπτυξιακούς στόχους.

Τροπολογία 662
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Phil 
Prendergast

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) εξωτερικές συνέπειες στο δκαίωμα 
σε τρόφιμα συμπεριλαμβανομένης της 
συνέπειας στην ικανότητα παραγωγής 
τροφίμων, στα εισοδήματα και στα μέσα 
διαβίωσης των γεωργών και στην 
πρόσβαση στη γη στις αναπτυσσόμενες 
και στις φτωχές χώρες οι οποίες 
ακολουθούν πολιτικές που στοχεύουν στη 
μείωση της εξάρτησής τους από 
εισαγόμενα τρόφιμα·

Or. en

Τροπολογία 663
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τη δέσμη ειδικών δεικτών για 
τους στόχους που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο. Εν οι λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 113 
παράγραφος 3.

Στην Επιτροπή ανατίθεται η
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 111 προκειμένου να καθορίσει
δέσμη ειδικών δεικτών για τους στόχους 
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω απόφαση δεν είναι αμιγώς τεχνικής φύσης.

Τροπολογία 664
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τη δέσμη ειδικών δεικτών για τους 
στόχους που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο. Εν οι λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 113 
παράγραφος 3.

Η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τη δέσμη ειδικών δεικτών για τους 
στόχους που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο. Εν οι λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 113 
παράγραφος 3. Οι δείκτες συνδέονται με 
τη διάρθρωση και τους στόχους της 
πολιτικής και επιτρέπουν την αξιολόγηση 
της προόδου, της αποτελεσματικότητας 
και της αποδοτικότητας της πολιτικής σε 
σχέση με τους στόχους.

Or. en

Τροπολογία 665
Julie Girling
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τη δέσμη ειδικών δεικτών για τους 
στόχους που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο. Εν οι λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 113 
παράγραφος 3.

Η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τη δέσμη ειδικών δεικτών για τους 
στόχους που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο. Εν οι λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 113 
παράγραφος 3. Οι δείκτες συνδέονται με 
τη διάρθρωση και τους στόχους της 
πολιτικής και επιτρέπουν την αξιολόγηση 
της προόδου, της αποτελεσματικότητας 
και της αποδοτικότητας της πολιτικής σε 
σχέση με τους στόχους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να υπάρξουν περισσόρερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι θα περιλαμβάνεται στο 
κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης προκειμένου να αποφευχθούν επαχθείς 
απαιτήσεις για τις διοικήσεις.

Τροπολογία 666
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το πλαίσιο παρακολούθησης κα 
αξιολόγησης απηχεί τη διάρθρωση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής ως εξής:
(α) Για τις άμεσες ενισχύεις που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
ΑΕ/xxx, τα μέτρα στήριξης της αγοράς 
που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. ΚΟΑ/xxx και την εφαρμογή της 
πολλαπλής συμμόρφωσης που 
προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, η 
Επιτροπή παρακολουθεί τα μέσα αυτά 
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βάσει εκθέσεων των κρατών μελών 
σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζει ο 
παρών κανονισμός. Η Επιτροπή 
καταρτίζει πολυετές σχέδιο αξιολόγησης 
με περιοδικές αξιολογήσεις 
συγκεκριμένων μέσων που θα πρέπει να 
διενεργούνται υπό την ευθύνη της 
Επιτροπής. Οι αξιολογήσεις 
διενεργούνται εγκαίρως και από 
ανεξάρτητους αξιολογητές.
(β) Η παρακολούθηση και αξιολόγηση 
των παρεμβάσεων στο πλαίσιο της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης θα 
διενεργούνται σύμφωνα με τα άρθρα 74-
86 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΕ/xxx.
Η Επιτροπή μεριμνά ώστε ο 
συνδυασμένος αντίκτυπος όλων των 
μέσων της κοινής γεωργικής πολιτικής 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να 
μετράται και να εκτιμάται σε σχέση με 
τους κοινούς στόχους που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2. Η απόδοση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής όσον αφορά 
την επίτευξη των κοινών στόχων της 
μετράται και εκτιμάται βάσει κοινών 
δεικτών αντικτύπου και η επίτευξη των 
υποκείμενων ειδικών στόχων βάσει 
δεικτών αποτελέσματος. Με βάση τα 
στοιχεία που περιέχοντα στις 
αξιολογήσεις της κοινής γεωργικής 
πολιτικής, περιλαμβανομένων των 
αξιολογήσεων των προγραμμάτων 
αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και άλλες 
σχετικές πηγές πληροφοριών, η Επιτροπή 
καταρτίζει εκθέσεις σχετικά με τη 
μέτρηση και εκτίμηση της κοινής 
απόδοσης όλων των μέσων της κοινής 
γεωργικής πολιτικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να υπάρξουν περισσόρερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι θα περιλαμβάνεται στο 
κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης προκειμένου να αποφευχθούν επαχθείς 
απαιτήσεις για τις διοικήσεις.
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Τροπολογία 667
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή 
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
σχετικών μέτρων.

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή 
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
σχετικών μέτρων. Στο βαθμό που αυτό 
είναι δυνατό, οι πληροφορίες αυτές 
βασίζονται σε καθιερωμένες πηγές 
δεδομένων, όπως το Δίκτυο Γεωργικής 
Λογιστικής Πληροφόρησης και η 
Eurostat.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα σημαντικό ποσοστό πληροφοριών ήδη συλλέγεται και παρέχεται από τα κράτη μέλη και 
τους δικαιούχους. Συνεπώς είναι σημαντικό στο μέλλον το πλαίσιο να βασίζεται σε 
καθιερωμένες πηγές δεδομένων και να περιορίζονται στο ελάχιστο οιεσδήποτε νέες απαιτήσεις 
πληροφοριών. 

Τροπολογία 668
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή 
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
σχετικών μέτρων.

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή 
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
σχετικών μέτρων. Στο βαθμό που αυτό 
είναι δυνατό, οι πληροφορίες αυτές 
βασίζονται σε καθιερωμένες πηγές 
δεδομένων, όπως το Δίκτυο Γεωργικής 
Λογιστικής Πληροφόρησης  και η 
Eurostat.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να υπάρξουν περισσόρερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι θα περιλαμβάνεται στο 
κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης προκειμένου να αποφευχθούν επαχθείς 
απαιτήσεις για τις διοικήσεις.

Τροπολογία 669
George Lyon, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, κανόνες όσον αφορά τις 
πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν 
τα κράτη μέλη, καθώς και τις ανάγκες σε 
δεδομένα και τις συνέργειες μεταξύ 
δυνητικών πηγών δεδομένων. Εν οι λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 113 παράγραφος 3.

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, κανόνες όσον αφορά τις 
πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν 
τα κράτη μέλη, λαμβανομένης υπόψη της 
ανάγκης αποφυγής οποιουδήποτε 
περιττού διοικητικού φόρτου, καθώς και 
τις ανάγκες σε δεδομένα και τις συνέργειες 
μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων. Εν οι 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 113 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα σημαντικό ποσοστό πληροφοριών ήδη συλλέγεται και παρέχεται από τα κράτη μέλη και 
τους δικαιούχους. Συνεπώς είναι σημαντικό στο μέλλον το πλαίσιο να βασίζεται σε 
καθιερωμένες πηγές δεδομένων και να περιορίζονται στο ελάχιστο οιεσδήποτε νέες απαιτήσεις 
πληροφοριών. 

Τροπολογία 670
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, κανόνες όσον αφορά τις 
πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν 
τα κράτη μέλη, καθώς και τις ανάγκες σε 
δεδομένα και τις συνέργειες μεταξύ 
δυνητικών πηγών δεδομένων. Εν οι λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 113 παράγραφος 3.

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, κανόνες όσον αφορά τις 
πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν 
τα κράτη μέλη, λαμβανομένης υπόψη της 
ανάγκης αποφυγής οποιουδήποτε 
περιττού διοικητικού φόρτου, καθώς και 
τις ανάγκες σε δεδομένα και τις συνέργειες 
μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων. Εν οι 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 113 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να υπάρξουν περισσόρερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι θα περιλαμβάνεται στο 
κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης προκειμένου να αποφευχθούν επαχθείς 
απαιτήσεις για τις διοικήσεις.

Τροπολογία 671
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, κανόνες όσον αφορά τις 
πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν 
τα κράτη μέλη, καθώς και τις ανάγκες σε 
δεδομένα και τις συνέργειες μεταξύ 
δυνητικών πηγών δεδομένων. Εν οι λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 113 παράγραφος 3.

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, κανόνες όσον αφορά τις 
πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν 
τα κράτη μέλη, καθώς και τις ανάγκες σε 
δεδομένα και τις συνέργειες μεταξύ 
δυνητικών πηγών δεδομένων. Αυτές οι 
εκτελεστικές πράξεις δεν πρέπει να 
οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση του 
διοικητικού φόρτου για τα κράτη μέλη 
και τους δικαιούχους. Εν οι λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 113 παράγραφος 3.

Or. de
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Τροπολογία 672
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή υποβάλλει κάθε 4 έτη στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου. Η πρώτη έκθεση θα 
υποβληθεί το αργότερο στις 31 
Δεκεμβρίου 2017.

4. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μια πρώτη
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου, που περιλαμβάνει τα 
πρώτα αποτελέσματα όσον αφορά τον 
αντίκτυπο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής, το αργότερο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2018. Μια δεύτερη έκθεση, 
που περιλαμβάνει εκτίμηση του 
αντικτύπου της κοινής γεωργικής 
πολιτικής, θα υποβληθεί το αργότερο έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να υπάρξουν περισσόρερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι θα περιλαμβάνεται στο 
κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης προκειμένου να αποφευχθούν επαχθείς 
απαιτήσεις για τις διοικήσεις.

Τροπολογία 673
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Καταγγελίες μικροπαραγωγών και 
θιγόμενων ομάδων στις αναπτυσσόμενες 
χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρές 
δυσκολίες ή απειλούνται με σοβαρές 
δυσκολίες που οφείλονται άμεσα ή 
έμμεσα στις πολιτικές της ΚΓΠ πρέπει να 
γίνονται δεκτές από τον Μόνιμο 



AM\910034EL.doc PE494.482v02-00152/201 AM\

EL

Εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
τον αρμόδιο για την Συνοχή της 
Αναπτυξιακής Πολιτικής, και πρέπει να 
καταγράφονται στην ετήσια έκθεση της 
Επιτροπής. Οι καταγγέλοντες 
επικουρούνται από έναν Υπεύθυνο 
Ακροάσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Γεωργίας, ώστε να εξασφαλίζεται η 
δίκαιη ακρόαση της υπόθεσής του. Οι 
θιγόμενες ομάδες ή άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη μπορούν να παρουσιάζουν 
αποδεικτικά στοιχεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπεύθυνοι Ακροάσεων υπάρχουν ήδη στη ΓΔ Ανταγωνισμού και τη ΓΔ Εμπορίου. Είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστεί μια ευρύτερη διαδικαστική συνεισφορά της γεωργικής βιομηχανίας 
και των εξαγωγέων της ΕΕ ως προς τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις στους τομείς των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής. Κατά συνέπεια, 
προτείνεται να θεσπιστεί Υπεύθυνος Ακροάσεων για τη ΓΔ Γεωργίας.

Τροπολογία 674
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 110α
Αξιολόγηση αντικτύπου στις 

αναπτυσσόμενες χώρες
1. Σύμφωνα με το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, 
ο αντίκτυπος της ΚΓΠ στην ικανότητα
παραγωγής τροφίμων και τη 
μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια 
των αναπτυσσόμενων χωρών υπόκειται 
σε τακτικές και ανεξάρτητες 
αξιολογήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στον 
αντίκτυπο στους τοπικούς και τους 
μικρής κλίμακας παραγωγούς. Η 
αξιολόγηση βασίζεται μεταξύ άλλων στα 
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στοιχεία που παρέχουν οι κυβερνήσεις, οι 
γεωργικές οργανώσεις, οι οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και άλλοι 
ενδιαφερόμενοι στις αναπτυσσόμενες 
χώρες που είναι εμπορικοί εταίροι της 
ΕΕ.
2. Η Επιτροπή ορίζει, με κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις, το πεδίο 
εφαρμογής και τη διαδικασία των 
αξιολογήσεων αντικτύπου, λαμβάνοντας 
υπόψη σχετικές διεθνείς πρωτοβουλίες, 
ιδιαίτερα εκ μέρους του ειδικού εισηγητή 
των Ηνωμένων Εθνών για το δικαίωμα 
στη διατροφή, του FAO και της 
επιτροπής του FAO για την επισιτιστική 
ασφάλεια.
3. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση 
στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης, τα στοιχεία που έχει 
λάβει και την ανταπόκριση της ΕΕ όσον 
αφορά την εν λόγω πολιτική.

Or. en

Αιτιολόγηση

Άρθρο 208 της ΣΛΕΕ. Ο FAO και η Επιτροπή για την Επισιτιστική Ασφάλεια είναι δύο εντελώς 
διαφορετικές οντότητες και θα πρέπει και οι δύο να αναφερθούν. 

Τροπολογία 675
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 110α
Αξιολόγηση αντικτύπου στις 

αναπτυσσόμενες χώρες
1. Σύμφωνα με το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, 
ο αντίκτυπος της ΚΓΠ στην ικανότητα 
παραγωγής τροφίμων και τη 
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μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια 
των αναπτυσσόμενων χωρών υπόκειται 
σε τακτικές και ανεξάρτητες 
αξιολογήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στον 
αντίκτυπο στους τοπικούς και τους 
μικρής κλίμακας παραγωγούς. Η 
αξιολόγηση βασίζεται μεταξύ άλλων στα 
στοιχεία που παρέχουν οι κυβερνήσεις, οι 
γεωργικές οργανώσεις, οι οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και άλλοι 
ενδιαφερόμενοι στις αναπτυσσόμενες 
χώρες που είναι εμπορικοί εταίροι της
ΕΕ.
2. Η Επιτροπή ορίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, το πεδίο εφαρμογής και τη 
διαδικασία των αξιολογήσεων 
αντικτύπου, λαμβάνοντας υπόψη σχετικές 
διεθνείς πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα εκ 
μέρους του ειδικού εισηγητή των 
Ηνωμένων Εθνών για το δικαίωμα στη 
διατροφή και της επιτροπής του FAO για 
την επισιτιστική ασφάλεια. Εν οι λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 112 παράγραφος 
3.
3. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση 
στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης, τα στοιχεία που έχει 
λάβει και την ανταπόκριση της ΕΕ όσον 
αφορά την εν λόγω πολιτική.

Or. en

Τροπολογία 676
Julie Girling, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 110α
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Κεφάλαιο IV Περιφερειακή 
Εφόσον χρειάζεται και σύμφωνα με τις 
συνταγματικές τους ρυθμίσεις, τα κράτη 
μέλη μπορούν να εφαρμόσουν διατάξεις 
της κοινής γεωργικής πολιτικής σε 
περιφερειακό επίπεδο. 

Or. en

Τροπολογία 677
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 110 β
Καταγγελίες μικροπαραγωγών και 
θιγόμενων ομάδων στις αναπτυσσόμενες 
χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρές 
δυσκολίες ή απειλούνται με σοβαρές 
δυσκολίες που οφείλονται άμεσα ή 
έμμεσα στις πολιτικές της ΚΓΠ πρέπει να 
γίνονται δεκτές από τον Μόνιμο 
Εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
τον αρμόδιο για την Συνοχή της 
Αναπτυξιακής Πολιτικής, και πρέπει να 
καταγράφονται στην ετήσια έκθεση της 
Επιτροπής. Οι καταγγέλοντες 
επικουρούνται από έναν Υπεύθυνο 
Ακροάσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Γεωργίας, ώστε να εξασφαλίζεται η 
δίκαιη ακρόαση της υπόθεσής του. Οι 
θιγόμενες ομάδες ή άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη μπορούν να παρουσιάζουν 
αποδεικτικά στοιχεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί μια ευρύτερη διαδικαστική συνεισφορά της γεωργικής 
βιομηχανίας και των εξαγωγέων της ΕΕ ως προς τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις στους 



AM\910034EL.doc PE494.482v02-00156/201 AM\

EL

τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής. Οι 
υπεύθυνοι ακροάσεων, αξιωματούχοι της Επιτροπής οι οποίοι λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά 
με παραβιάσεις κανόνων υπάρχουν στην ήδη ΓΔ Ανταγωνισμού και στην ΓΔ Εμπορίου. Κατά 
συνέπεια, προτείνεται να θεσπιστεί Υπεύθυνος Ακροάσεων για τη ΓΔ Γεωργίας.

Τροπολογία 678
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 110 γ
Κατά κανόνα, όταν συνάπτονται 
εμπορικές συμφωνίες, πρέπει να 
εισάγονται ρήτρες διασφάλισης για τις 
αρνητικές συνέπειες της ΚΓΠ στη 
μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια 
και στις σοβαρές δυσκολίες που 
προκαλούνται στους μικροπαραγωγούς. 
Μια τέτοια κοινωνική διασφάλιση 
παρέχεται σε θιγόμενες ομάδες ή χώρες 
στην περίπτωση αρνητικών επιπτώσεων 
της ΚΓΠ. Μια ρήτρα κοινωνικής 
διασφάλισης μπορεί να βασίζεται στο 
άρθρο  25(2β) της ΣΟΕΣ Cariforum-ΕΕ, 
η οποία ορίζει ότι μπορεί να ληφθεί ένα 
μέτρο διασφάλισης όταν ένα προϊόν 
εισάγεται στην επικράτεια του άλλου 
συμβαλλόμενου μέρους σε τόσο 
αυξημένες ποσότητες και υπό τέτοιες 
συνθήκες ώστε να προκαλεί ή να απειλεί 
να προκαλέσει αναταραχές σ' ένα τομέα 
της οικονομίας, ιδίως εφόσον αυτές οι 
αναταραχές προκαλούν μείζονος 
σημασίας κοινωνικά προβλήματα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ρήτρα κοινωνικής εξασφάλισης: προηγούμενο του άρθρου 25(2β) της ΣΟΕΣ Cariforum-ΕΕ.
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Τροπολογία 679
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ανάθεση αρμοδιοτήτων που αναφέρεται 
στον παρόντα κανονισμό εκχωρείται στην 
Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Η ανάθεση αρμοδιοτήτων που αναφέρεται 
στον παρόντα κανονισμό εκχωρείται στην 
Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την 
…*.

_____________

* Ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή ώστε να συμφωνεί με τη θέση που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Γεωργίας και 
Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0209/2011 της 25ης Μαΐου 2011) κατά τη διαδικασία της 
ευθυγράμμισης με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας. 

Τροπολογία 680
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η ανάθεση αρμοδιοτήτων που 
αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό 
εκχωρείται στην Επιτροπή για αόριστο 
χρονικό διάστημα από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(2) Η ανάθεση αρμοδιοτήτων που 
αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό 
εκχωρείται στην Επιτροπή για διάστημα
πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να επιβεβαιώσει ενεργά την ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Επιτροπή έτσι ώστε σε περίπτωση αμφιβολίας να μην πρέπει να αντιμετωπίσει 
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συγκρούσεις σε εσωτερικό επίπεδο για την ανάκτηση των νομοθετικών δικαιωμάτων του.

Τροπολογία 681
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή το αργότερο εννέα μήνες 
πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε 
ετών υποβάλει έκθεση σχετικά με τις 
αρμοδιότητες που της εκχωρήθηκαν.  
Αυτή η εκχώρηση αρμοδιοτήτων μπορεί 
να παραταθεί για την ίδια χρονική 
περίοδο εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο συμφωνήσουν σχετικά 
με την παράταση το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.  Για 
το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αποφασίζει με την 
πλειοψηφία των μελών του και το 
Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική 
πλειοψηφία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να επιβεβαιώσει ενεργά την ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Επιτροπή έτσι ώστε σε περίπτωση αμφιβολίας να μην αντιμετωπίσει συγκρούσεις σε 
εσωτερικό επίπεδο για την ανάκτηση των νομοθετικών δικαιωμάτων του.

Τροπολογία 682
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή το αργότερο εννέα μήνες 
πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε 
ετών υποβάλει έκθεση σχετικά με τις 
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αρμοδιότητες που της εκχωρήθηκαν. Η 
εκχώρηση αρμοδιοτήτων ανανεώνεται 
αυτομάτως για περιόδους ίδιας 
διάρκειας, εκτός και εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθεί 
σε αυτήν την ανανέωση το αργότερο τρεις 
μήνες πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή ώστε να συμφωνεί με τη θέση που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Γεωργίας και 
Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0209/2011 της 25ης Μαΐου 2011) κατά τη διαδικασία της 
ευθυγράμμισης με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας. 

Τροπολογία 683
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή το αργότερο εννέα μήνες 
πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε 
ετών υποβάλει έκθεση σχετικά με τις 
αρμοδιότητες που της εκχωρήθηκαν.  
Αυτή η εκχώρηση αρμοδιοτήτων μπορεί 
να ανανεωθεί αυτομάτως για την ίδια 
χρονική περίοδο εκτός και εάν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
αντιταχθεί σε αυτήν την ανανέωση το 
αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη 
της κάθε περιόδου. 

Or. de

Τροπολογία 684
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ελάχιστο πεδίο εφαρμογής του 
συστήματος παροχής συμβουλών στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις στους τομείς 
του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής 
και της προσαρμογής σε αυτή, της 
βιοποικιλότητας, της προστασίας των 
υδάτων, της κοινοποίησης ασθενειών των 
ζώων και των φυτών, και της 
καινοτομίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 
παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Πεδίο εφαρμογής του συστήματος 
παροχής συμβουλών που καλύπτει τα 
μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και συνεπώς 
υπερβαίνει την πολλαπλή συμμόρφωση 
και τον οικολογικό προσανατολιμό, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3
στοιχείο γ)

Or. en

Τροπολογία 685
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Πληροφορίες για τις ενδεχόμενες
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις 
σχετικές περιοχές, τις εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου από τις σχετικές 
γεωργικές πρακτικές και τη συμβολή του 
γεωργικού τομέα στον μετριασμό μέσω 
βελτιωμένων γεωργικών και 
γεωργοδασοκομικών πρακτικών και της 
ανάπτυξης έργων τα οποία αφορούν τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην 
εκμετάλλευση.

– Πληροφορίες για τις τωρινές και 
προβλεπόμενες μελλοντικές επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής, τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου από τις σχετικές 
γεωργικές πρακτικές και τη συμβολή του 
γεωργικού τομέα στον μετριασμό μέσω 
βελτιωμένων γεωργικών και 
γεωργοδασοκομικών πρακτικών και της 
ανάπτυξης έργων τα οποία αφορούν τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που 
βασίζονται στον ήλιο, στον άνεμο και στα 
απόβλητα στην εκμετάλλευση και τρόποι 
για τη βελτίωση της ενεργειακής 
αυτάρκειας και επίτευξης ενεργειακής 
απόδοσης στην εκμετάλλευση, π.χ. σχέδια 
προγραμματισμού ενεργειακής απόδοσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η κλιματική αλλαγή ήδη επηρεάζει τα αγροκτήματα και πιθανώς θα έχει επιπτώσεις σε κάθε 
περιφέρεια, σύμφωνα και με την ομόφωνη γνώμη των επιστημόνων.

Τροπολογία 686
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Πληροφορίεςπ που βοηθούν τους 
γεωργούς να σχεδιάσουν πως θα 
επενδύσουν με τον καλύτερο τρόπο στη 
θωράκιση των γεωργικών συστημάτων 
τους έναντι της αλλαγής του κλίματος και 
ποιους πόρους της ΕΕ μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν για να το πράξουν· 
ειδικότερα, πληροφορίες για την 
προσαρμογή του γεωκτήματος στις 
κλιματικές διακυμάνσεις και στις 
μακροπρόθεσμες αλλαγές, και 
πληροφορίες σχετικά με το πώς θα 
υιοθετήσουν πρακτικά αγρονομικά μέτρα 
για την αύξηση της ανθεκτικότητας των 
γεωργικών συστημάτων στις πλημμύρες 
και στις ξηρασίες, και θα βελτιώσουν και 
θα βελτιστοποιήσουν τα επίπεδα του 
άνθρακα στο έδαφος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό θα βοηθήσει τους γεωργούς να σχεδιάσουν πώς θα επενδύσουν με τον καλύτερο τρόπο στη 
θωράκιση των γεωργικών συστημάτων τους έναντι της αλλαγής του κλίματος και ποια κονδύλια 
της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να πράξουν αυτό.

Τροπολογία 687
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE



AM\910034EL.doc PE494.482v02-00162/201 AM\

EL

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Πληροφορίες για τη βελτιστοποίηση της 
παραγωγής και τη μείωση του κόστους 
παραγωγής με την προώθηση 
συστημάτων βόσκησης για μυρηκαστικά 
που βασίζεται στα λιβάδια παρά στην 
εξάρτηση από εισαγόμενη σόγια, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 
σχετικά με τη βελτιστοποίηση των 
δυνατοτήτων προσωρινών λειμώνων, με 
μίγματα χορταριού και λαχανικών, κτλ. 

Or. en

Τροπολογία 688
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Πληροφορίες για τη θετική συνάφεια 
μεταξύ βιοποικιλότητας και 
ανθεκτικότητας αγροοικοσυστήματος, 
την επέκταση κινδύνου, καθώς και τη 
σχέση μεταξύ μονοκαλλιεργειών και 
πιθανότητας αποτυχίας/ζημίας της 
καλλιέργειας από ζιζάνια και ακραία 
κλιματικά γεγονότα 

Or. en

Τροπολογία 689
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 8 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Πληροφορίες για την καλύτερη δυνατή 
πρόληψη της διάδοσης ξένων ειδών που 
εισβάλουν και γιατί αυτό είναι σημαντικό 
για αποτελεσματική λειτουργία του 
οικοσυστήματος και την ανθεκτικότητα 
έναντι της κλιματικής αλλαγής, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 
σχετικά με την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση προγραμμάτων 
εκκρίζωσης εφόσον συνεπάγονται 
πρόσθετα κόστη 

Or. en

Τροπολογία 690
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Κατευθυντήριες γραμμές που στοχεύουν 
στην ενθάρρυνση της έξυπνης διάδρασης 
μεταξύ εκτάσεων ανεξάρτητης γεωργίας 
για τη βελτίωση της προστασίας της 
βιοποικιλότητας και αποτελεσματικότερη 
χρησιμοποίηση γεωργικών εισροών 
σύμφωνα με τις αρχές της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των 
καλλιεργειών που θεσπίζονται στην 
οδηγία για τη βιώσιμη χρήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Intelligent cooperation between independent nearby farming areas is one of the elements 
which substantially contributes to a better protection of biodiversity through a better use of 
natural resources. Guidelines targeted to foster this kind of  cooperation between them should 
be developed  will ensure that farmers are provided with information and guidelines (to be 
developed by Member States)  on how to foster interaction between their farms and reduce the 
impact on the environment and biodiversity from their activities. In particular, the 
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Sustainable Use Directive and Integrated Pest Management provide an excellent framework 
for this interaction.

Τροπολογία 691
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Την προστασία των υδάτων: Την προστασία των υδάτων και τον 
αποτελεσματικό διατροφικό κύκλο:

Or. en

Τροπολογία 692
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Ορθή χρήση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων που αναφέρεται στο άρθρο 55 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, 
ιδίως όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις 
γενικές αρχές της ολοκληρωμένης 
φυτοπροστασίας που αναφέρονται στο 
άρθρο 14 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ για τον 
καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με 
σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης 
των γεωργικών φαρμάκων.

– Ορθή χρήση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων που αναφέρεται στο άρθρο 55 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, 
ιδίως όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις 
γενικές αρχές της ολοκληρωμένης 
φυτοπροστασίας που αναφέρονται στο 
άρθρο 14 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ για τον 
καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με 
σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης 
των γεωργικών φαρμάκων. Ειδικότερα 
συμβουλές για την ολοκληρωμένη 
φυτοπροστασία και τη χρήση μη χημικών 
προϊόντων εναλλακτικών στα γεωργικά 
φάρμακα, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης μέτρων βιολογικού ελέγχου ως 
μέσο μείωσης ή περιορισμού των 
ζιζανίων και των επιπτώσεων των 
ζιζανίων όπως η χρήση φυσικών εχθρών 
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και φυσικών φυτοενισχυτικών, καθώς και 
πρότυπα επαγγελματικής ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 693
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – περίπτωση 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Πληροφορίες για τα οφέλη των 
συστημάτων κλειστού βρόχου και του 
αποτελεσματικού στο αγρόκτημα/τοπικού 
τροφικού κύκλου για κόστη παραγωγής 
στο αγρόκτημα και τη μείωση των 
δημόσιων δαπανών για εξωτερικευμένα 
κόστη, καθώς και πληροφορίες για 
σχέδια διατροφικής διαχείρισης 

Or. en

Τροπολογία 694
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – περίπτωση 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Πληροφορίες για βιώσιμα, χαμηλής 
ισχύος συστήματα άρδευσης και τρόποι 
βελτιστοποίησης των συστημάτων που 
τροφοδοτούνται από τη βροχή, για την 
προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης 
των υδάτων.

Or. en
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Τροπολογία 695
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – περίπτωση 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Πληροφορίες για τη μείωση της χρήσης 
των υδάτων στη γεωργία, 
συμπεριλαμβανομένων της επιλογής της 
καλλιέργειας, της βελτίωσης της 
χωματικής διαστρωμάτευσης του 
εδάφους για την αύξηση της 
συγκράτησης των υδάτων και τη μείωση 
της ανάγκης για άρδευση.

Or. en

Τροπολογία 696
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Την κοινοποίηση των ασθενειών των 
ζώων και των φυτών:

Ασθένειες των ζώων και των φυτών:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συμβουλές για τις ασθένειες θα πρέπει να επεκτείνονται σε περισσότερες από απλές 
υποχρεώσεις κοινοποίησης και θα πρέπει τουλάχιστον να αντιμετωπίζουν τις αίτιες της 
ασθένειας.

Τροπολογία 697
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τον 
καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης 
με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής 
χρήσης των γεωργικών φαρμάκων 
συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων 
σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση 
επιβλαβών οργανισμών.

Or. en

Τροπολογία 698
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διατήρηση ενός υγιούς και εύφορου 
εδάφους:
- Πληροφορίες για την αύξηση των 
ζωντανών οργανισμών του εδάφους και 
τη βελτίωση της ψιχοειδούς δομής μέσω 
απλών αγρονομικών μεθόδων όπως η 
αμειψισπορά και η λίπανση και οι 
επιπτώσεις στη μακροπρόθεσμη 
γονιμότητα, η παραγωγική ικανότητα και 
η αποστράγγιση· η υπερεξάρτηση από 
συνθετικά λιπάσματα και οι συνέπειες για 
την υγεία του εδάφους, η ρύπανση των 
υδάτων και κόστη γεωργικής παραγωγής· 
η μείωση της αύξησης επιβλαβών 
οργανισμών και οι αιφνίδιες εμφανίσεις 
επιβλαβών οργανισμών μέσω 
αμειψισποράς.

Or. en
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Τροπολογία 699
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Την καινοτομία: Την καινοτομία (οριζόντια σε όλα τα 
θέματα που αναφέρονται ανωτέρω):

Or. en

Τροπολογία 700
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληροφορίες για δράσεις που 
επικεντρώνονται στην καινοτομία.

– Πληροφορίες για τους στόχους των 
Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας
για την παραγωγικότητα και τη 
βιωσιμότητα της γεωργίας όπως ορίζεται 
στο άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΕ) ΑΑ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το  έργο και η δραστηριότητα της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της 
γεωργίας δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από το συμβουλευτικό σύστημα για τη γεωργία. Η 
αλληλεξάρτησή τους και οι διασυνδέσεις τους θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω 
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η χρηστικότητα και το πεδίο εφαρμογής τους. Η εισαγωγή 
πληροφοριών σχετικά με τους στόχους της ΕΣΚ και σχετικά με τις υφιστάμενες επιχειρησιακές 
ομάδες και τα καθήκοντά τους εντός του ελάχιστου πεδίου εφαρμογής του Συμβουλευτικού 
Συστήματος για τη Γεωργία θα εξασφάλιζε ότι οι γεωργοί έχουν επίγνωση των συνεχιζόμενων 
δραστηριοτήτων και θα ενθαρρύνει περαιτέρω συνέργιες μεταξύ και των μέσων.
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Τροπολογία 701
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5 – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Πληροφορίες για τις υφιστάμενες 
επιχειρησιακές ομάδες που 
δημιουργούνται βάσει του άρθρου 62 του 
Κανονισμού (ΕΕ)ΑΑ που περιέχει τα 
καθήκοντά τους και ενθαρρύνει την 
ανταλλαγή και συνεργασία με αυτές όταν 
αυτό είναι αναγκαίο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το  έργο και η δραστηριότητα της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της 
γεωργίας δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από το συμβουλευτικό σύστημα για τη γεωργία. Η 
αλληλεξάρτησή τους και οι διασυνδέσεις τους θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω 
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η χρηστικότητα και το πεδίο εφαρμογής τους. Η εισαγωγή 
πληροφοριών σχετικά με τους στόχους της ΕΣΚ και σχετικά με τις υφιστάμενες επιχειρησιακές 
ομάδες και τα καθήκοντά τους εντός του ελάχιστου πεδίου εφαρμογής του Συμβουλευτικού 
Συστήματος για τη Γεωργία θα εξασφάλιζε ότι οι γεωργοί έχουν επίγνωση των συνεχιζόμενων 
δραστηριοτήτων και θα ενθαρρύνει περαιτέρω συνέργιες μεταξύ και των μέσων.

Τροπολογία 702
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5 – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Πληροφορίες για τα Προγράμματα 
Αγροτικής Ανάπτυξης που είναι 
προσανατολισμένα στην επίτευξη των 
προτεραιοτήτων της μεταφοράς γνώσεων 
και της καινοτομίας στη γεωργία όπως 
ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του 
Κανονισμού (ΕΕ ΑΑ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παροχή πληροφοριών στους γεωργούς σχετικά με τα υφιστάμενα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης που είναι προσανατολισμένα στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της μεταφοράς 
γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία θα διευκολύνει τη συμμετοχή των γεωργών σ' αυτά 
τα προγράμματα και θα συμβάλει στην επιτάχυνση της μετάβασης προς μια περισσότερο 
καινοτόμου, παραγωγικής και ανταγωνιστικής γεωργίας. 

Τροπολογία 703
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, 
κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων 
(οριζόντια σε όλα τα θέματα που 
αναφέρονται ανωτέρω)

Or. en

Τροπολογία 704
Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(Αυτή η τροπολογία ισχύει για τις ΚΑΔ2 
"Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής
Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των 
αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 
7)").

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό για την προστασία των πτηνών των αγροκτημάτων να προστεθεί στις ΚΑΔ το 
άρθρο 5 στοιχεία α), β), δ) από την οδηγία περί πτηνών, που αφορά τη σκόπιμη θανάτωση ή 
σύλληψη αγρίων πτηνών, τις ζημιές σε αυγά και φωλιές και την ενόχληση των πτηνών.

Τροπολογία 705
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΑΔ: Κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης

ΚΑΔ: Κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης

ΚΓΠΚ: Πρότυπα για την καλή γεωργική 
και περιβαλλοντική κατάσταση

ΚΓΠΚ: Πρότυπα για την καλή γεωργική 
και περιβαλλοντική κατάσταση των 
συστημάτων γεωργίας

Or. en

Τροπολογία 706
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Τίτλος του κυρίου θέματος "Ύδατα"

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ύδατα Προστασία των υδάτων και 
αποτελεσματικός διατροφικός κύκλος

Or. en

Τροπολογία 707
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Ύδατα" — ΚΑΔ 1— τελευταία στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρα 4 και 5 Συμμόρφωση με το πρόγραμμα δράσης 
και με τους κώδικες ορθής γεωργικής 
πρακτικής που καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 
για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε 
περιοχές που είναι ευάλωτες στη 
νιτρορύπανση

Or. es

Τροπολογία 708
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Ύδατα" — ΚΑΔ 1— τελευταία στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρα 4 και 5 Συμμόρφωση με το πρόγραμμα δράσης 
και με τους κώδικες ορθής γεωργικής 
πρακτικής για τις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε 
ευάλωτες ζώνες

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο τα άρθρα των οδηγιών που αφορούν τις υποχρεώσεις των κρατών μελών και 
έχουν γενικό χαρακτήρα να αντικατασταθούν από ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι 
δικαιούχοι.

Τροπολογία 709
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Ύδατα" — ΚΑΔ 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

The legal baseline of the WFD should be included as SMR under Annex II. The deadline for 
Member States to make their WFD programmes operational is December 2012 (Art. 11 of 
Dir. 2000/60/EC). Therefore, there is no need for delegated acts, as the requirement will 
already exist by the entry into force of the new CAP. Within the WFD, clear reference should 
be made to the detailed rules of application, as outlined in Art. 11(3). Moreover, water 
pricing in agriculture is essential for allocating water resources more efficiently and must 
therefore be implemented throughout the EU (Art 9 of the WFD- due in 2010).

Τροπολογία 710
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Ύδατα" — ΚΑΔ 1 α (νέο) — τελευταία στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9, άρθρο 11(3)(ε), άρθρο 11(3)(ζ), 
άρθρο 11(3)(η), άρθρο 11(3)(θ), άρθρο 
11(3)(ι)

Or. en

Αιτιολόγηση

The legal baseline of the WFD should be included as SMR under Annex II. The deadline for 
Member States to make their WFD programmes operational is December 2012 (Art. 11 of 
Dir. 2000/60/EC). Therefore, there is no need for delegated acts, as the requirement will 
already exist by the entry into force of the new CAP. Within the WFD, clear reference should 
be made to the detailed rules of application, as outlined in Art. 11(3). Moreover, water 
pricing in agriculture is essential for allocating water resources more efficiently and must 
therefore be implemented throughout the EU (Art 9 of the WFD- due in 2010).
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Τροπολογία 711
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Ύδατα" — ΚΑΔ 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων.

Or. en

Τροπολογία 712
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Ύδατα" — ΚΑΔ 1 α (νέο) — τελευταία στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9, άρθρο 11(3)(ε), άρθρο 11(3)(ζ), 
άρθρο 11(3)(η), άρθρο 11(3)(θ), άρθρο 
11(3)(ι)

Or. en

Τροπολογία 713
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Ύδατα" — ΚΑΔ 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οδηγία 2000/60/ΕΚ της 23ης Οκτωβρίου 
2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 
δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
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υδάτων. 

Or. en

Τροπολογία 714
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Ύδατα" — ΚΑΔ 1 α (νέο) — τελευταία στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9, άρθρο 11(3) ε, ζ-ι

Or. en

Τροπολογία 715
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Ύδατα" — ΚΓΠΚ 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστασία των υπογείων υδάτων από τη 
ρύπανση: απαγόρευση της απευθείας 
απόρριψης στα υπόγεια ύδατα για την 
πρόληψη της έμμεσης ρύπανσης των 
υπογείων υδάτων μέσω της απόρριψης 
στο έδαφος και της διήθησης μέσω του 
εδάφους επικίνδυνων ουσιών, που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της 
οδηγίας 80/68/ΕΟΚ

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 716
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Ύδατα" — ΚΓΠΚ 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστασία των υπογείων υδάτων από τη 
ρύπανση: απαγόρευση της απευθείας 
απόρριψης στα υπόγεια ύδατα για την 
πρόληψη της έμμεσης ρύπανσης των 
υπογείων υδάτων μέσω της απόρριψης 
στο έδαφος και της διήθησης μέσω του 
εδάφους επικίνδυνων ουσιών, που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της 
οδηγίας 80/68/ΕΟΚ

Σωστή εφαρμογή των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, χρήση 
μόνο εγκεκριμένων προϊόντων στις 
συνιστώμενες ποσότητες και σύμφωνα με 
τις ενδείξεις της επισήμανσης.  
Διατήρηση αρχείου με το όνομα του 
χρησιμοποιούμενου προϊόντος, τη 
σύνθεσή του, την ημερομηνία και το 
αγροτεμάχιο στο οποίο εφαρμόστηκε, το 
πρόσωπο που το εφάρμοσε και το επίπεδο 
των προσόντων του, την ποσότητα που 
εφαρμόστηκε και τη μέθοδο εφαρμογής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι σχετικές υποχρεώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης θα περιλαμβάνουν την οδηγία 2000/60/ΕΚ, 
μόλις τα κράτη μέλη την μεταφέρουν στην εθνική νομοθεσία τους. Η απαίτηση αυτή θα πρέπει, 
συνεπώς, να διαγραφεί και να αντικατασταθεί με κάποια άλλη που να δρα προληπτικά και να 
μπορεί να επαληθευτεί.

Τροπολογία 717
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Ύδατα" — ΚΓΠΚ 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανώτατη πυκνότητα αποθήκευσης για 
ικανότητα απορρόφησης της γεωργικής 
έκτασης

Or. en

Τροπολογία 718
Albert Deß
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Έδαφος και αποθήκευση άνθρακα " — ΚΓΠΚ 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ελάχιστη εδαφοκάλυψη διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 719
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Έδαφος και αποθήκευση άνθρακα" ΚΓΠΚ 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ελάχιστη εδαφοκάλυψη διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 720
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Έδαφος και αποθήκευση άνθρακα" — ΚΓΠΚ 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ελάχιστη εδαφοκάλυψη Σε επικλινή εδάφη με ξυλώδεις 
καλλιέργειες, διατήρηση κάλυψης του 
εδάφους με ποώδη βλάστηση (άγρια ή 
σπαρμένη), με εξαίρεση τις περιόδους 
όπου αυτή μπορεί να ανταγωνίζεται τις 
καλλιέργειες όσον αφορά τα θρεπτικά 
συστατικά. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της Επιτροπής είναι πολύ γενική και θα μπορούσε να οδηγήσει σε προβλήματα σ 
την εφαρμογή της νομοθεσίας.
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Τροπολογία 721
Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Έδαφος και αποθήκευση άνθρακα " — ΚΓΠΚ 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ελάχιστη διαχείριση γαιών 
αντικατοπτρίζουσα ειδικές για τον χώρο 
συνθήκες για τον περιορισμό της 
διάβρωσης

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 722
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Έδαφος και αποθήκευση άνθρακα" ΚΓΠΚ 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ελάχιστη διαχείριση γαιών 
αντικατοπτρίζουσα ειδικές για τον χώρο 
συνθήκες για τον περιορισμό της 
διάβρωσης 

διαγράφεται 

Or. en

Τροπολογία 723
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Έδαφος και αποθήκευση άνθρακα" ΚΓΠΚ 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής 
ύλης του εδάφους, συμπεριλαμβανομένης 
της απαγόρευσης της καύσης 
υπολειμμάτων καλλιεργειών

διαγράφεται 
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Or. en

Τροπολογία 724
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Έδαφος και αποθήκευση άνθρακα" — ΚΓΠΚ 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής 
ύλης του εδάφους, συμπεριλαμβανομένης 
της απαγόρευσης της καύσης 
υπολειμμάτων καλλιεργειών

Απαγόρευση καύσης των υπολειμμάτων 
καλλιεργειών, εκτός και αν συντρέχουν 
φυτοϋγειονομικοί λόγοι και εάν πρόκειται 
για υπολείμματα κλαδέματος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για μία από τις πιο βλαβερές πρακτικές.

Τροπολογία 725
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Έδαφος και αποθήκευση άνθρακα" — ΚΓΠΚ 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής 
ύλης του εδάφους, συμπεριλαμβανομένης 
της απαγόρευσης της καύσης 
υπολειμμάτων καλλιεργειών

Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής 
ύλης του εδάφους μέσω κατάλληλων 
πρακτικών, συμπεριλαμβανομένης της 
απαγόρευσης της καύσης υπολειμμάτων 
καλλιεργειών

Or. en

Τροπολογία 726
Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Έδαφος και αποθήκευση άνθρακα " — ΚΓΠΚ 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστασία των υγροτόπων και των 
πλουσίων σε άνθρακα εδαφών, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης 
του πρώτου οργώματος

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 727
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Έδαφος και αποθήκευση άνθρακα " — ΚΓΠΚ 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστασία των υγροτόπων και των 
πλουσίων σε άνθρακα εδαφών, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης 
του πρώτου οργώματος

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 728
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Petri Sarvamaa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Έδαφος και αποθήκευση άνθρακα" — ΚΓΠΚ 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστασία των υγροτόπων και των 
πλουσίων σε άνθρακα εδαφών, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης 
του πρώτου οργώματος.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προστασία των υγροτόπων και των πλουσίων σε άνθρακα εδαφών, συμπεριλαμβανομένης της 
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απαγόρευσης του πρώτου οργώματος, δημιουργεί πολλές διακρίσεις για ορισμένα κράτη μέλη. 
Το ποσοστό εδαφών πλούσιων σε άνθρακα είναι πολύ υψηλότερο σε ορισμένα κράτη μέλη απ' 
ό,τι σε άλλα κράτη μέλη. Ένα τέτοιο μέρος δεν θα πρέπει να θεσπιστεί σε επίπεδο μεμονωμένου 
αγροκτήματος. Θα μπορούσαν να υπάρξουν πολλές περιπτώσεις όπου η απαγόρευση του 
πρώτου οργώματος θα μπορούσε να αποτρέψει την αναγκαία διαρθρωτική ανάπτυξη του 
μεμονωμένου αγροκτήματος.

Τροπολογία 729
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Έδαφος και αποθήκευση άνθρακα" ΚΓΠΚ 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστασία των υγροτόπων και των 
πλουσίων σε άνθρακα εδαφών,
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης 
του πρώτου οργώματος

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 730
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Έδαφος και αποθήκευση άνθρακα" — ΚΓΠΚ 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστασία των υγροτόπων και των 
πλουσίων σε άνθρακα εδαφών, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης 
του πρώτου οργώματος

Προστασία των υγροτόπων και των 
πλουσίων σε άνθρακα εδαφών, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης 
του οργώματος και της μετατροπής 

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια περισσότερο λογική διατύπωση εάν ο σκοπός είναι να προληφθεί η αποδέσμευση άνθρακα 
μέσω του οργώματος: εάν ένα τυρφώδες έδαφος ή ένας υγρότοπος πλούσιοι σε άνθρακα 
οργώθηκαν πολλά χρόνια πριν, δεν θα ενέπιπτε στον κανόνα αλλά θα εξακολουθούσε να 
υπάρχει σημαντική απελευθέρωση άνθρακα και εμποτισμός με μετάλλευμα.
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Τροπολογία 731
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Έδαφος και αποθήκευση άνθρακα" — ΚΓΠΚ 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστασία των υγροτόπων και των 
πλουσίων σε άνθρακα εδαφών, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης 
του πρώτου οργώματος1

Προστασία των υγροτόπων, τυρφώνων και 
ελωδών εδαφών, συμπεριλαμβανομένης 
της απαγόρευσης του πρώτου οργώματος1

____________________ ____________________
1Το όργωμα των υγροτόπων και των 
πλουσίων σε άνθρακα εδαφών που έχουν 
οριστεί ως αρόσιμη γη τελευταία το 2011 
σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1120/2009 και που 
ανταποκρίνονται στον ορισμό της 
αρόσιμης γης που προβλέπεται στο άρθρο 
4 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΑΕ/xxx δεν θεωρείται ότι αποτελεί πρώτο 
όργωμα.

1Το όργωμα των υγροτόπων, τυρφώνων 
και ελωδών εδαφών που έχουν οριστεί ως 
αρόσιμη γη τελευταία το 2011 σύμφωνα με 
το άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1120/2009 και που 
ανταποκρίνονται στον ορισμό της 
αρόσιμης γης που προβλέπεται στο άρθρο 
4 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΑΕ/xxx δεν θεωρείται ότι αποτελεί πρώτο 
όργωμα.

Or. es

Τροπολογία 732
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Έδαφος και αποθήκευση άνθρακα" ΚΓΠΚ 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστασία των υγροτόπων και των 
πλουσίων σε άνθρακα εδαφών, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης 
του πρώτου οργώματος1

Προστασία των υγροτόπων και των 
πλουσίων σε άνθρακα εδαφών, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης 
του πρώτου οργώματος1

____________________ ____________________
1Το όργωμα των υγροτόπων και των 
πλουσίων σε άνθρακα εδαφών που έχουν 
οριστεί ως αρόσιμη γη τελευταία το 2011 

1 Το όργωμα των βοσκοτόπων οι οποίο 
πάραυτα επανασπέρνονται με χορτάρι δεν 
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σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1120/2009 και που 
ανταποκρίνονται στον ορισμό της 
αρόσιμης γης που προβλέπεται στο άρθρο 
4 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΑΕ/xxx δεν θεωρείται ότι αποτελεί πρώτο 
όργωμα.

θεωρείται ότι αποτελεί πρώτο όργωμα. 

Or. en

Τροπολογία 733
Andrea Zanoni

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Βιοποικιλότητα" — ΚΑΔ 2 — τελευταία στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Άρθρα από την οδηγία περί πτηνών έχουν αφαιρεθεί από τις ΚΑΔ. Αυτές σχετίζονται με τη 
σκόπιμη θανάτωση ή τη σύλληψη άγριων πτηνών, τη ζημία στα αυγά και στα δίχτυα και την 
ενόχληση των πτηνών. Θέλουμε αυτά τα άρθρα να επιστρέψουν στ ις ΚΑΔ διότι υπάρχουν 
σαφείς μαρτυρίες ότι η σκόπιμη θανάτωση πτηνών, ιδίως αρπακτικών πτηνών και ωδικών 
πτηνών, αποτελεί ένα συνεχές πρόβλημα στα αγροκτήματα και σε σχέση με τους δικαιούχους 
της ΚΓΠ. Η απειλή επιβολής κυρώσεων στις ενισχύσεις της ΚΓΠ παρέχει ένα άκρως χρήσιμο 
αποτρεπτικό παράγοντα.

Τροπολογία 734
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Βιοποικιλότητα" — ΚΑΔ 2 — τελευταία στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 735
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Βιοποικιλότητα" — ΚΑΔ 2 — τελευταία στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά άρθρων τα οποία έχουν αποσυρθεί από το κατάλογο εκείνων που εφαρμόζονται 
στις ΚΑΔ (άρθρο 5 στοιχεία α), β), δ) της οδηγίας περί πτηνών 2009/147/ΕΚ), που σχετίζονται 
με τη σκόπιμη θανάτωση ή σύλληψη άγριων πτηνών, τις ζημίες σε αυγά και δίχτυα και την 
ενόχληση των πτηνών.

Τροπολογία 736
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Βιοποικιλότητα" — ΚΑΔ 2 — τελευταία στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή έχει αφαιρέσει το άρθρο 5 στοιχεία α), β) και δ) της οδηγίας για τα πτηνά 
2009/147/ΕΚ από τις παρούσες ΚΑΔ. Αυτά σχετίζονται με την σκόπιμη θανάτωση ή σύλληψη 
άγριων πτηνών, τη ζημία στα αυτά και στις φωλιές και την ενόχληση των πτηνών. Υπάρχουν 
σαφείς μαρτυρίες ότι η σκόπιμη θανάτωση πτηνών, ιδίως αρπακτικών πτηνών και ωδικών 
πτηνών αποτελεί ένα συνεχιζόμενο πρόβλημα στα αγροκτήματα και σε σχέση με τους 
δικαιούχους της ΚΓΠ. Συνεπώς, η προσθήκη που έγινε στην καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση ώστε να περιληφθεί απαγόρευση στην κοπή φρακτών και δένδρων κατά τη διάρκεια 
της περιόδου αναπαραγωγής των πτηνών δεν επαρκεί για να δικαιολογηθεί η αφαίρεση των 
άρθρων της οδηγίας για τα πτηνά.

Τροπολογία 737
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Βιοποικιλότητα" — ΚΑΔ 2— τελευταία στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Συμμόρφωση με τα μέτρα που έχουν 
θεσπιστεί από τα κράτη μέλη σχετικά με 
τις ζώνες ειδικής προστασίας για τα 
πτηνά σύμφωνα με το άρθρο 4
παράγραφος 4.

Or. es

Τροπολογία 738
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Βιοποικιλότητα" — ΚΑΔ 2— τελευταία στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Συμμόρφωση με τους περιορισμούς της 
γεωργικής δραστηριότητας σε τομείς 
σημαντικούς για τα άγρια πτηνά και με 
τις υποχρεώσεις που ισχύουν στις ζώνες 
ειδικής προστασίας για τα πτηνά

Or. es
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Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο τα άρθρα των οδηγιών που αφορούν τις υποχρεώσεις των κρατών μελών και 
έχουν γενικό χαρακτήρα να αντικατασταθούν από ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι 
δικαιούχοι.

Τροπολογία 739
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Βιοποικιλότητα" — ΚΑΔ 3 — τελευταία στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2, άρθρο 6 
παράγραφοι 3 και 4, άρθρο 13 
παράγραφος 1, στοιχείο α)

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά άρθρων που αφαιρέθηκαν από τον κατάλογο εκείνων που εφαρμόζονται στις ΚΑΔ 
(άρθρο 6 παράγραφοι 3-4) και άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας για τους 
βιότοπους 92/43/ΕΟΚ), που αφορούν τις επιπτώσεις αποφάσεων σχεδιασμού και λοιπά σχέδια 
που ενδεχομένως έχουν σημαντική επίπτωση στις τοποθεσίες Natura 2000, τα αντισταθμιστικά 
μέτρα για οιαδήποτε ζημία της τοποθεσίας εάν τα έργα συνεχισθούν και τη σκόπιμη καταστροφή 
προστατευόμενων ειδών άγριων φυτών.

Τροπολογία 740
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Βιοποικιλότητα" — ΚΑΔ 3 — τελευταία στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 Άρθρο 6, παράγραφοι 1 και 2, άρθρο 6, 
παράγραφοι 3 και 4, άρθρο 13, 
παράγραφος 1, στοιχείο α)

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή έχει αφαιρέσει το άρθρο 6 παράγραφοι 3 και 4 και το άρθρο 13 παράγραφος 1, 
στοιχείο α) της οδηγίας για τους βιότοπους 92/43/ΕΟΚ από τις παρούσες ΚΑΔ. Αυτά 
σχετίζονται με τις απαιτήσεις εκ μέρους των εθνικών αρχών να αξιολογούν σχέδια και έργα που 
πιθανόν να έχουν σημαντική επίπτωση στις τοποθεσίες Natura 2000 και να λαμβάνουν 
αντισταθμιστικά μέτρα για ζημίες στην τοποθεσία στην περίπτωση που το έργο 
πραγματοποιείται. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αφαιρεθούν αυτά τα άρθρα από τις ΚΑΔ.

Τροπολογία 741
Andrea Zanoni

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Βιοποικιλότητα" — ΚΑΔ 3 — τελευταία στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 Άρθρο 6 παράγραφοι 1, 2, 3) και 4), άρθρο 
13 παράγραφος 1, στοιχείο α)

Or. en

Αιτιολόγηση

Άρθρα από την οδηγία για τους βιότοπους έχουν αφαιρεθεί από τις ΚΑΔ. Αυτά αφορούν την 
απαίτηση εκ μέρους των εθνικών αρχών να αξιολογούν σχέδια και έργα που έχουν σημαντική 
επίπτωση τις τοποθεσίες Natura 2000 και να λαμβάνουν αντισταθμιστικά μέτρα για οιαδήποτε 
ζημία στην τοποθεσία εάν τα έργα προχωρούν, καθώς και τη σκόπιμη καταστροφή 
πραστατευόμενων ειδών άγριων φυτών. Επιθυμούμε αυτά τα άρθρα να επανέλθουν στις ΚΑΔ.

Τροπολογία 742
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Βιοποικιλότητα" — ΚΑΔ 3 — τελευταία στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2, άρθρο 13 
παράγραφος 1, στοιχείο α)

Or. en
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Τροπολογία 743
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Βιοποικιλότητα" — ΚΑΔ 3— τελευταία στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 Συμμόρφωση με τα υποχρεωτικά μέτρα 
που έχουν θεσπιστεί από τα κράτη μέλη 
για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας, δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφοι  1 και 2

Or. es

Τροπολογία 744
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Βιοποικιλότητα" — ΚΑΔ 3— τελευταία στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 Συμμόρφωση με τα σχέδια διαχείρισης 
που καταρτίστηκαν για τις ζώνες ειδικής 
προστασίας

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο τα άρθρα των οδηγιών που αφορούν τις υποχρεώσεις των κρατών μελών και 
έχουν γενικό χαρακτήρα να αντικατασταθούν από ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι 
δικαιούχοι.

Τροπολογία 745
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Βιοποικιλότητα" — ΚΑΔ 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σχετικά μέτρα που προκύπτουν από την 
οδηγία  2009/128/ΕΚ της 21ης 
Οκτωβρίου 2009 για τον καθορισμό 
πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό 
την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των 
γεωργικών φαρμάκων

Or. en

Τροπολογία 746
Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Τοποίο, στοιχειώδες επίπεδο συντήρησης " — ΚΓΠΚ 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διατήρηση χαρακτηριστικών του τοπίου, 
συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την 
περίπτωση, των φυτικών φρακτών, 
λιμνών, τάφρων, σειρών δένδρων, 
ομαδικών ή μεμονωμένων, και 
περιθωρίου αγροτεμαχίων και 
αναβαθμίδων, συμπεριλαμβανομένης της 
απαγόρευσης της κοπής φυτικών 
φρακτών και δένδρων κατά την περίοδο 
αναπαραγωγής και εξάρτησης των 
πτηνών, και ενδεχόμενα μέτρα για την 
αποφυγή χωροκατακτητικών ειδών και 
επιβλαβών οργανισμών

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 747
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Τοπίο, στοιχειώδες επίπεδο συντήρησης " — ΚΓΠΚ 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διατήρηση χαρακτηριστικών του τοπίου, 
συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την 
περίπτωση, των φυτικών φρακτών, 
λιμνών, τάφρων, σειρών δένδρων, 
ομαδικών ή μεμονωμένων, και 
περιθωρίου αγροτεμαχίων και 
αναβαθμίδων, συμπεριλαμβανομένης της 
απαγόρευσης της κοπής φυτικών 
φρακτών και δένδρων κατά την περίοδο 
αναπαραγωγής και εξάρτησης των 
πτηνών, και ενδεχόμενα μέτρα για την
αποφυγή χωροκατακτητικών ειδών και 
επιβλαβών οργανισμών

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 748
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Τοποίο, στοιχειώδες επίπεδο συντήρησης" — ΚΓΠΚ 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διατήρηση χαρακτηριστικών του τοπίου, 
συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την 
περίπτωση, των φυτικών φρακτών, λιμνών, 
τάφρων, σειρών δένδρων, ομαδικών ή 
μεμονωμένων, και περιθωρίου 
αγροτεμαχίων και αναβαθμίδων, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης 
της κοπής φυτικών φρακτών και δένδρων 
κατά την περίοδο αναπαραγωγής και 
εξάρτησης των πτηνών, και ενδεχόμενα 
μέτρα για την αποφυγή χωροκατακτητικών 
ειδών και επιβλαβών οργανισμών 

Προστασία χαρακτηριστικών του τοπίου, 
συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την 
περίπτωση, φυσικών και ημιφυσικών 
οικοτόπων, των φυτικών φρακτών, 
λιμνών, τάφρων, σειρών δένδρων, 
ομαδικών ή μεμονωμένων, και περιθωρίου 
αγροτεμαχίων και αναβαθμίδων, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης 
της κοπής φυτικών φρακτών και δένδρων 
κατά την περίοδο αναπαραγωγής και 
εξάρτησης των πτηνών· διατήρηση όλων 
των ημιφυσικών οικοτόπων1 στο 
αγρόκτημα, συμπεριλαμβανομένων 
ημιφυσικών λοιμώνων, δασότοπων, 
θαμνώνων και υγρότοπων· οι γεωργοί δεν 
πρέπει να προβαίνουν σε νέα 
αποστράγγιση, όργωμα, καθαρισμό, 
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ισοπέδωση, εκ νέου σπορά ή καλλιέργειες 
σε μη καλλιεργούμενη γη ή ημιφυσικούς 
οικότοπους χωρίς προηγούμενη έγκριση 
από τις αρμόδιες αρχές· συντήρηση 
μόνιμων καλλιεργειών σε καλή φυτική 
κατάσταση, και ενδεχόμενα μέτρα για την 
αποφυγή χωροκατακτητικών ειδών και 
επιβλαβών οργανισμών  

____________________
1 Οι ημιφυσικοί οικοτοποι συνίστανται 
από βλάστηση η οποία διαχειρίζεται με 
τη βοσκή και/ή την κοπή, αλλά δεν 
οργώνεται, δεν σπέρνεται, δεν λιπαίνεται 
τεχνητά ή δεν γίνεται χρήση βιοκτόνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αναφέρεται πρώτον στους φυσικούς και ημιφυσικούς οικότοπους οι 
οποίοι μπορεί να είναι χαρακτηριστικά του τοπίου και δεύτερον στους ημιφυσικούς οικότοπους 
που δεν περιλαμβάνονται ως τέτοιοι. Οι ημιφυσικοί οικότοποι μπορεί να χρησιμοποιούνται είτε 
έμμεσα για γεωργικούς λόγους (βοσκότοπος/γρασίδι) είτε έμμεσα, δηλαδή έχουν 
αγροτοοικολογική αξία ως πόροι διατροφής/καταφύγια επικονιαστών/φυσικά αρπακτικά ειδών 
επιβλαβών οργανισμών, κτλ.

Τροπολογία 749
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Τοποίο, στοιχειώδες επίπεδο συντήρησης" ΚΓΠΚ 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διατήρηση χαρακτηριστικών του τοπίου, 
συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την 
περίπτωση, των φυτικών φρακτών, λιμνών, 
τάφρων, σειρών δένδρων, ομαδικών ή 
μεμονωμένων, και περιθωρίου 
αγροτεμαχίων και αναβαθμίδων, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης 
της κοπής φυτικών φρακτών και δένδρων 
κατά την περίοδο αναπαραγωγής και 
εξάρτησης των πτηνών, και ενδεχόμενα 
μέτρα για την αποφυγή 
χωροκατακτητικών ειδών και επιβλαβών 

Διατήρηση χαρακτηριστικών του τοπίου, 
συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την 
περίπτωση, των φυτικών φρακτών, λιμνών, 
τάφρων, σειρών δένδρων, ομαδικών ή 
μεμονωμένων, και περιθωρίου 
αγροτεμαχίων και αναβαθμίδων, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης 
της κοπής φυτικών φρακτών και δένδρων 
κατά την περίοδο αναπαραγωγής και 
εξάρτησης των πτηνών και λήψη όλων 
των εύλογων μέτρων για την αποφυγή 
επέκτασης ανεπιθύμητης βλάστησης, 
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οργανισμών όπως χωροκατακτητικά είδη στη 
γεωργική έκταση. 

Or. en

Τροπολογία 750
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Τοπίο, στοιχειώδες επίπεδο συντήρησης " — ΚΓΠΚ 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διατήρηση χαρακτηριστικών του τοπίου, 
συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την 
περίπτωση, των φυτικών φρακτών, λιμνών, 
τάφρων, σειρών δένδρων, ομαδικών ή 
μεμονωμένων, και περιθωρίου 
αγροτεμαχίων και αναβαθμίδων, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης 
της κοπής φυτικών φρακτών και δένδρων 
κατά την περίοδο αναπαραγωγής και 
εξάρτησης των πτηνών, και ενδεχόμενα 
μέτρα για την αποφυγή χωροκατακτητικών 
ειδών και επιβλαβών οργανισμών.

Διατήρηση χαρακτηριστικών του τοπίου, 
συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την 
περίπτωση, των φυτικών φρακτών, λιμνών, 
τάφρων, σειρών δένδρων, ομαδικών ή 
μεμονωμένων, και περιθωρίου 
αγροτεμαχίων και αναβαθμίδων και 
ενδεχόμενα μέτρα για την αποφυγή 
χωροκατακτητικών ειδών και επιβλαβών 
οργανισμών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Αυτά τα γενικά μέτρα προστασίας των πτηνών περιλαμβάνονται ήδη στο RGL2 σύμφωνα με την 
πρόταση που διατυπώθηκε στο παρόν έγγραφο.

Τροπολογία 751
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Τοποίο, στοιχειώδες επίπεδο συντήρησης" — ΚΓΠΚ 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διατήρηση χαρακτηριστικών του τοπίου, 
συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την 

Διατήρηση χαρακτηριστικών του τοπίου, 
συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την 
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περίπτωση, των φυτικών φρακτών, λιμνών, 
τάφρων, σειρών δένδρων, ομαδικών ή 
μεμονωμένων, και περιθωρίου 
αγροτεμαχίων και αναβαθμίδων, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης 
της κοπής φυτικών φρακτών και δένδρων 
κατά την περίοδο αναπαραγωγής και 
εξάρτησης των πτηνών, και ενδεχόμενα
μέτρα για την αποφυγή χωροκατακτητικών 
ειδών και επιβλαβών οργανισμών 

περίπτωση, των φυτικών φρακτών, λιμνών, 
τάφρων, σειρών δένδρων, ομαδικών ή 
μεμονωμένων, και περιθωρίου 
αγροτεμαχίων και αναβαθμίδων, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης 
της κοπής φυτικών φρακτών και δένδρων 
κατά την περίοδο αναπαραγωγής και 
εξάρτησης των πτηνών. και κατάλληλα 
μέτρα για την αποφυγή χωροκατακτητικών 
ειδών και επιβλαβών οργανισμών 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα επιθετικά κυρίαρχα χωροκατακτητικά είδη μειώνουν δραστικά τη βιοποικιλότητα και την 
ανθεκτικότητα των αγροτοοικοσυστημάτων/ημιφυσικών οικοσυστημάτων στις πλημμύρες, στις 
ξηρασίες και στις επιθέσεις επιβλαβών οργανισμών που αυξάνονται απλώς και μόνο με τη 
κλιματική αλλαγή. Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια απαίτηση για γνωστοποίηση και λήψη 
βασικών μέτρων. Η πλήρης διαγραφή της απαίτησης δεν αποτελεί απάντηση: δημόσιοι πόροι 
μπορούν να εξοικονομηθούν λόγω της ταχείας δράσης ενωρίτερα - όσο περισσότερο αφήνεται 
μια μόλυνση τόσο περισσότερο δαπανηρό και δύσκολο καθίσταται να εξαλειφθεί.

Τροπολογία 752
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Τοποίο, στοιχειώδες επίπεδο συντήρησης" — ΚΓΠΚ 8α 
(νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ελάχιστη συντήρηση του αγροκτήματα 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι το αγρόκτημα 
διατηρείται σε κατάσταση που αποφεύγει 
την επιδείνωση του τοπίου και της 
βιοποικιλότητας. Τα πρότυπα θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν ποσοστά εφοδιασμού 
με αγροτικά ζώα ή/και κατάλληλα 
επίπεδα βόσκησης/διατήρησης γρασιδιού 
καθώς και διατήρηση μόνιμων 
καλλιεργειών σε καλή φυτική κατάσταση. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα πρότυπα ελάχιστης συντήρησης δεν θα πρέπει να περιορίζονται στη διατήρηση 
χαρακτηριστικών του τοπίου όπως φράκτες και δένδρα. Θα πρέπει να στοχεύουν στην 
εξασφάλιση του ότι περιβαλλοντικές αξίες (τοπίο, βιοποικιλότητα, αποθήκευση άνθρακα, 
προστασία του εδάφους) του αγροκτήματος δεν χάνονται μέσω καλλιέργειας και 
εντατικοποίησης και ότι όλο το αγρόκτημα διατηρείται τουλάχιστον σε ένα επίπεδο που 
αποφεύγει την επιδείνωση του τοπίου και της βιοποικιλότητας, μέσω ενός ελάχιστο επιπέδου 
δραστηριότητας όπως η βόσκηση, η διατήρηση γρασιδιού, κτλ.

Τροπολογία 753
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Τοποίο, στοιχειώδες επίπεδο συντήρησης" — ΚΓΠΚ 8β 
(νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστασία μόνιμων βοσκοτόπων σε 
επίπεδο αγροκτήματος με απαγόρευση 
του οργώματος 

Or. en

Τροπολογία 754
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Ασφάλεια τροφίμων" — ΚΑΔ 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οδηγία 96/22/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 1996, για την απαγόρευση 
της χρησιμοποίησης ορισμένων ουσιών 
με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και 
των β-ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική 
παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους 
(ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 3)

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 755
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Ασφάλεια τροφίμων" — ΚΑΔ 5 — τελευταία στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3 στοιχεία α), β), δ) και ε), και 
άρθρα 4, 5 και 7

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 756
Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Αναγνώριση και καταγραφή των ζώων" — ΚΑΔ 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οδηγία 2008/71/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
15ης Ιουλίου 2008, για την αναγνώριση 
και την καταγραφή των χοίρων (ΕΕ L 
213 της 8.8.2008, σ. 31)

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 757
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Αναγνώριση και καταγραφή των ζώων" — ΚΑΔ 6  —
τελευταία στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρα 3, 4 και 5 Άρθρα 4 και 5

Or. en
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Τροπολογία 758
Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Αναγνώριση και καταγραφή των ζώων" — ΚΑΔ 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για 
τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 
καταγραφής των βοοειδών και την 
επισήμανση του βοείου κρέατος και των 
προϊόντων με βάση το βόειο κρέας (ΕΕ L 
204 της 11.8.2000, σ.  1)

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 759
Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Αναγνώριση και καταγραφή των ζώων" — ΚΑΔ 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, 
για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης 
και καταγραφής των αιγοπροβάτων (ΕΕ 
L 5 της 9.1.2004, σ.  8) Άρθρα 3, 4 και 5

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 760
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Ασθένειες των ζώων" — ΚΑΔ 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του διαγράφεται
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη 
θέσπιση κανόνων πρόληψης, 
καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων 
μεταδοτικών σπογγωδών 
εγκεφαλοπαθειών (ΕΕ L 147 της 
31.5.2001, σ. 1) 

Or. fr

Τροπολογία 761
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Ασθένειες των ζώων" — ΚΑΔ 9 — τελευταία στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρα 7, 11, 12, 13 και 15 διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 762
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Δράση σε θέματα αντιμικροβιακής αντίστασης — (ΚΑΔ)" 
(νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δράση σε θέματα αντιμικροβιακής 
αντίστασης  (ΚΑΔ) 

Or. en

Αιτιολόγηση

Commission Action plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance, 
(COM(2011) 748 final, 15.11.2011), particularly relevant aspects of Action 5: Animal Health 
Law: prevention of diseases, reducing the use of antibiotics & Action n° 10: Strengthen 
surveillance systems on AMR and antimicrobial consumption in animal medicine. 
Antimicrobial resistance monitoring in food producing animals is already mandatory for 
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bacteria that may infect humans. To avoid the growth of resistant bacteria, antimicrobials 
classified by the WHO as critically important should be exempted from use in livestock, 
except in duly substantiated cases. A general reduction of the use of antimicrobials in animals 
can be achieved through improved animal health and biosecurity measures as well as 
promotion of Good Farming Practices to avoid infections.

Τροπολογία 763
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Δράση σε θέματα αντιμικροβιακής αντίστασης (ΚΑΔ)" 
(νέο) — ΚΓΠΚ 8γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σχέδιο δράσης της Επιτροπής κατά του 
αυξανόμενου κινδύνου από την 
μικροβιακή αντοχή (COM(2001)0748 
τελικό, 15.11.2011). Για ζώα παραγωγής 
τροφίμων: Ορθές Αγροτικές Πρακτικές 
για την αποφυγή μολύνσεων 
συμπεριλαμβανομένων ορίων 
πυκνότητας, τεμηρίωση θεραπειών που 
περιλαμβάνουν την προφύλαξη, καμία 
χρήση απόλυτα σημαντικών 
αντιμικροβιακών ουσιών 

Or. en

Αιτιολόγηση

Commission Action plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance, 
(COM(2011) 748 final, 15.11.2011), particularly relevant aspects of Action 5: Animal Health 
Law: prevention of diseases, reducing the use of antibiotics & Action n° 10: Strengthen 
surveillance systems on AMR and antimicrobial consumption in animal medicine. 
Antimicrobial resistance monitoring in food producing animals is already mandatory for 
bacteria that may infect humans. To avoid the growth of resistant bacteria, antimicrobials 
classified by the WHO as critically important should be exempted from use in livestock, 
except in duly substantiated cases. A general reduction of the use of antimicrobials in animals 
can be achieved through improved animal health and biosecurity measures as well as 
promotion of Good Farming Practices to avoid infections.
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Τροπολογία 764
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Φυτοπροστατευτικά προϊόντα" — ΚΑΔ 10— τελευταία 
στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 55, πρώτη και δεύτερη πρόταση Σωστή εφαρμογή των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 
πλήρης συμμόρφωση με την 
ολοκληρωμένη καταπολέμηση των 
επιβλαβών οργανισμών σύμφωνα με την 
οδηγία 2009/128/ΕΚ

Or. es

Τροπολογία 765
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Φυτοπροστατευτικά προϊόντα" — ΚΑΔ 10— τελευταία 
στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 55, πρώτη και δεύτερη πρόταση Σωστή εφαρμογή των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, χρήση 
μόνο εγκεκριμένων προϊόντων στις 
συνιστώμενες ποσότητες και σύμφωνα με 
τις ενδείξεις της επισήμανσης.  
Διαχείριση αρχείου με το όνομα του 
χρησιμοποιούμενου προϊόντος, τη 
σύνθεσή του, την ημερομηνία εφαρμογής 
στο αγροτεμάχιο, το πρόσωπο που το 
εφάρμοσε και το επίπεδο των προσόντων 
του, την ποσότητα που εφαρμόστηκε και 
τη μέθοδο εφαρμογής.

Or. es
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Τροπολογία 766
Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Καλή μεταχείριση των ζώων" — ΚΑΔ 13 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
19ης Ιουλίου 1999, περί των στοιχειωδών 
απαιτήσεων για την προστασία των 
ωοπαραγωγών ορνίθων (EE L 203 της 
3.8.1999, σ. 53-57).

Or. en

Τροπολογία 767
Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Καλή μεταχείριση των ζώων" — ΚΑΔ 13 α (νέο) —
τελευταία στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρα 3, 4 και 6

Or. en

Τροπολογία 768
Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Καλή μεταχείριση των ζώων" — ΚΑΔ 13 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οδηγία 2007/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
28ης Ιουνίου 2007, σχετικά με τον 
καθορισμό ελάχιστων κανόνων για την 
προστασία των κοτόπουλων που 
εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος 
(ΕΕ L 182 της 12.7.2007, σ.19-28)
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Or. en

Τροπολογία 769
Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II — Κύριο θέμα "Καλή μεταχείριση των ζώων" — ΚΑΔ 13 β (νέο) —
τελευταία στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρα 3 και 4 (σημείο 6)

Or. en


