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Τροπολογία 770
George Lyon, Britta Reimers

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 των κατάλληλων 
πρακτικών, συμπεριλαμβανομένης της 
απαγόρευσης της καύσης υπολειμμάτων 
καλλιεργειών

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποτελεί μια διευκρίνιση εφόσον τα ισχύοντα πρότυπα απαιτούν «κατάλληλες πρακτικές». Η 
έμφαση συνεπώς της ΚΓΠΚ(καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση) πρέπει να αφορά 
την προώθηση θετικών πρακτικών.

Τροπολογία 771
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να συμπεριληφθούν άρθρα από την οδηγία για τα πτηνά στις κανονιστικές 
υποχρεωτικές  απαιτήσεις.  Αυτά αφορούν τη σκόπιμη θανάτωση ή σύλληψη αγρίων πτηνών, τις 
ζημιές σε αυγά και φωλιές και την ενόχληση των πτηνών. Η απειλή επιβολής κυρώσεων στις 
ενισχύσεις της ΚΓΠ παρέχει ένα άκρως χρήσιμο αποτρεπτικό παράγοντα και συνεπώς τα άρθρα 
αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν εκ νέου στις κανονιστικές υποχρεωτικές  απαιτήσεις. 
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Τροπολογία 772
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

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

Θα πρέπει να συμπεριληφθούν άρθρα από την οδηγία για τους οικοτόπους στις κανονιστικές 
υποχρεωτικές  απαιτήσεις.  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 εάν τα έργα 
συνεχισθούν, και με τη σκόπιμη καταστροφή προστατευόμενων ειδών άγριων φυτών.  

Τροπολογία 773
George Lyon, Britta Reimers

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, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης 
της κοπής φυτικών φρακτών και δένδρων 
κατά την περίοδο αναπαραγωγής και 
εξάρτησης των πτηνών, και τη λήψη όλων 
των λογικών μέτρων για την αποφυγή της 
επέκτασης ανεπιθύμητης βλάστησης στη 
γεωργική γη. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αποτελεί διευκρίνιση στην διατύπωση και ένα status quo σε σύγκριση με τις τρέχουσες 
απαιτήσεις στα πλαίσια αυτής της ΚΓΠΚ.

Τροπολογία 774
Chris Davies, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Κύριο θέμα "Τοπίο, στοιχειώδες επίπεδο συντήρησης" – ΚΓΠΚ 8 α 
(νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΓΠΚ 8α
Ελάχιστη συντήρηση του αγροκτήματος 
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

Αιτιολόγηση

Έχουν μεγάλη σημασία τα πρότυπα για την ελάχιστη συντήρηση της αγροτικής γης. Τα πρότυπα 
αυτά πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ειδικές περιβαλλοντικές αξίες (τοπίο, βιοποικιλότητα, 
αποθήκευση του άνθρακα, προστασία του εδάφους) ημιφυσικής αγροτικής γης δεν χάνονται 
μέσω της καλλιέργειας και της εντατικοποίησης· και ότι όλη αγροτική γη διατηρείται και 
ανταποκρίνεται τουλάχιστον στα βασικά πρότυπα που αποτρέπουν την επιδείνωση του τοπίου 
και της βιοποικιλότητας. 

Τροπολογία 775
Chris Davies, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα II – Κύριο θέμα "Τοπίο, στοιχειώδες επίπεδο συντήρησης" – ΚΓΠΚ 8 β 
(νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΓΠΚ 8β
Διατήρηση όλων των ημιφυσικών 
οικοτόπων1 στην αγροτική γη, 
συμπεριλαμβανομένων ημιφυσικών 
λειμώνων, δασότοπων, χαμηλής 
βλάστησης και υγροτόπων.  Οι γεωργοί 
δεν πρέπει να προβαίνουν σε νέα 
αποστράγγιση, όργωμα, εκχέρσωση, 
ισοπέδωση, εκ νέου σπορά ή καλλιέργειες 
σε μη καλλιεργούμενη γη ή ημιφυσικούς 
οικότοπους χωρίς προηγούμενη έγκριση 
από τις αρμόδιες αρχές·  
____________________

1 Οι ημιφυσικοί οικότοποι συνίστανται 
από βλάστηση της οποίας η διαχείριση 
γίνεται με τη βοσκή και/ή την κοπή, αλλά 
δεν οργώνεται, δεν σπέρνεται, δεν 
λιπαίνεται τεχνητά ή δεν γίνεται χρήση 
βιοκτόνων.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχουν μεγάλη σημασία τα πρότυπα για την ελάχιστη συντήρηση των ημιφυσικών οικοτόπων. Τα 
πρότυπα αυτά πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ειδικές περιβαλλοντικές αξίες (τοπίο, 
βιοποικιλότητα, αποθήκευση του άνθρακα, προστασία του εδάφους) ημιφυσικής αγροτικής γης 
δεν χάνονται μέσω της καλλιέργειας και της εντατικοποίησης (όπως προβλέπεται από την 
οδηγία ΕΠΕ)· και ότι όλη αγροτική γη διατηρείται και ανταποκρίνεται τουλάχιστον στα βασικά 
πρότυπα που αποτρέπουν την επιδείνωση του τοπίου και της βιοποικιλότητας. 

Τροπολογία 776
George Lyon, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
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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

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 3 ορίζει τα στοιχεία του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής, και απευθύνεται 
στο κράτος μέλος, όχι στον παραγωγό·  κατά συνέπεια, δεν πρέπει να αφαιρεθεί από το πεδίο 
εφαρμογής της πολλαπλούς συμμόρφωσης.

Τροπολογία 777
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Κύριο θέμα "Αναγνώριση και καταγραφή των ζώων" – ΚΑΔ 8 –
τελευταία στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρα 3, 4 και 5 Άρθρα 4 και 5

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 3 ορίζει τα στοιχεία του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής, και απευθύνεται 
στο κράτος μέλος, όχι στον παραγωγό·  κατά συνέπεια, δεν πρέπει να αφαιρεθεί από το πεδίο 
εφαρμογής της πολλαπλούς συμμόρφωσης.

Τροπολογία 778
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Κύριο θέμα "Αναγνώριση και καταγραφή των ζώων" – ΚΑΔ 8 –
τελευταία στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρα 3, 4 και 5 Άρθρα 3, 4 (εξαιρουμένης της 
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παραγράφου 6) και 5

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ είναι σαφές ότι πρέπει να αντικατασταθούν τα ενώτια που χάνονται, η προτεινόμενη 
τροπολογία αναγνωρίζει ότι οι γεωργοί δεν μπορούν να αποφύγουν την απώλεια των ενωτίων·  
κατά συνέπεια, είναι δίκαιο να μην αποτελεί η υποχρέωση άμεσης αντικατάστασης των ενωτίων 
που χάνονται μέρος των απαιτήσεων της πολλαπλούς συμμόρφωσης με κίνδυνο επιβολής 
κυρώσεων.

Τροπολογία 779
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

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). 

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)1

____________________

1 Η Επιτροπή εκδίδει γενικές 
κατευθύνσεις για τα κράτη μέλη σχετικά 
με την ερμηνεία των κανόνων που 
εφαρμόζονται για τον σκοπό της 
πολλαπλούς συμμόρφωσης. Αυτές οι 
γενικές κατευθύνσεις παρέχουν τον 
κατάλληλο βαθμό ευελιξίας σε επίπεδο 
αγροκτήματος ούτως ώστε να τηρείται η 
αρχή της αναλογικότητας κατά την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
21/2004 παράλληλα με την τήρηση του 
πνεύματος της νομοθεσίας και 
διασφαλίζουν την πλήρη ιχνηλασιμότητα 
των κινήσεων του ζώου. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αυτή είναι η τροπολογία που αντιστοιχεί στην τροπολογία 4 στις αιτιολογικές σκέψεις, του 
εισηγητή.


