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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Όσον αφορά την πτυχή των άμεσων ενισχύσεων που χορηγούνται στους γεωργούς στο 
πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης της ΚΓΠ, που αφορά των έλεγχο του προϋπολογισμού, οι 
προτεραιότητες της εισηγήτριας της επιτροπής CONT είναι η διαφάνεια, η απλοποίηση και η 
μείωση του διοικητικού φόρτου με ταυτόχρονη διατήρηση των στόχων πολιτικής της 
επισιτιστικής ασφάλειας, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της εδαφικής συνοχής.

Η ανάγκη απλοποίησης αναφέρθηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2010 
σχετικά με την απλοποίηση της ΚΓΠ (2009/2155(INI)), το οποίο περιέχει τα εξής αιτήματα 
και τις εξής προτάσεις προς την Επιτροπή:

- κατά τη θέσπιση νέου κανονισμού, να καταβάλει ταυτόχρονα προσπάθειες και για την 
κατάργηση περιττών επιβαρύνσεων,

- η περαιτέρω απλούστευση της ΚΓΠ είναι απαραίτητη για τη μείωση του κόστους 
εφαρμογής της για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τους ίδιους τους 
δικαιούχους,

- τα μέτρα της ΚΓΠ θα πρέπει να ανταποκρίνονται στον στόχο και η νομική οδός θα πρέπει 
να επιλέγεται μόνον σε περίπτωση που αυτό δικαιολογείται πραγματικά,

- στο πλαίσιο σχεδίων ανάπτυξης της υπαίθρου, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα καθιέρωσης ενός ενιαίου καθεστώτος για τα αγροτεμάχια, ειδικά για τις μικρές 
εκμεταλλεύσεις,

- προκειμένου να απλουστευθούν οι κανόνες για το ενιαίο πλαίσιο πληρωμών, θα έπρεπε να 
καταργηθεί η παροχή των ιδίων λεπτομερών πληροφοριών σε ετήσια βάση,

- στο μελλοντικό σύστημα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της απλοποίησης και η 
απλοποίηση, η διαφάνεια και η δικαιοσύνη πρέπει να αποτελούν βασικές προτεραιότητες της 
μεταρρύθμισης της ΚΓΠ.

Οι προβληματισμοί της εισηγήτριας της επιτροπής CONT συνίστανται στο γεγονός ότι η 
σημερινή πρόταση, εάν εξετασθεί στο πλαίσιο των πορισμάτων της εκτίμησης επιπτώσεων 
της Επιτροπής (SEC(2011) 1153 τελικό), περιλαμβάνει μια σειρά διατάξεων που ενδέχεται να 
θέσουν σε κίνδυνο τον στόχο της μείωσης του διοικητικού φόρτου, ειδικότερα όσον αφορά 
τις διατάξεις για την οικολογική συνιστώσα, τα υποχρεωτικά καθεστώτα για τους γεωργούς 
νεαρής ηλικίας και τους μικροκαλλιεργητές κλπ..

Προκειμένου να υποστηρίξει τη θέση της και τις κατατεθείσες τροπολογίες, η εισηγήτρια θα 
ήθελε να επιστήσει την προσοχή σε μια σειρά αξιοσημείωτα στοιχεία του παραρτήματος 8 
της εκτίμησης επιπτώσεων της Επιτροπής, "Απλοποίηση της ΚΓΠ".

Συγκεκριμένα, στο σημείο 2.4.2. "Αποτελέσματα της διαβούλευσης των ενδιαφερομένων 
μερών σχετικά με την εκτίμηση επιπτώσεων", αναφέρεται ότι "Πολλοί εξέφρασαν την άποψη 
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ότι είναι σημαντικό να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος. Πολλοί ισχυρίστηκαν ότι ειδικά η 
οικολογική συνιστώσα θα επέφερε αύξηση του διοικητικού φόρτου [...]"

Επιπλέον, στο σημείο 2.4.3. "Αποτελέσματα της συμβουλευτικής ομάδας ad hoc για την 
απλοποίηση" αναφέρονται τα εξής: "Οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη εξέφρασαν τη βεβαιότητα 
ότι ορισμένα από τα προτεινόμενα νέα στοιχεία (συγκεκριμένα, ο ορισμός του ενεργού γεωργού, 
η θέσπιση ειδικού καθεστώτος στήριξης για τους μικροκαλλιεργητές και η οικολογική 
συνιστώσα) δε συνιστούν απλοποίηση, αλλά, αντίθετα, επιφέρουν αύξηση του διοικητικού 
φόρτου και των ελέγχων και του κινδύνου σφάλματος στις συναλλαγές". Εν προκειμένω, οι 
ενδιαφερόμενοι παράγοντες πρότειναν τα "νέα στοιχεία να είναι όσο το δυνατόν πιο απλά 
χωρίς υπερβολικά πολλούς περίπλοκους όρους, ούτως ώστε οι αρχές των κρατών μελών να 
είναι σε θέση να τα διαχειρίζονται και να τα ελέγχουν με όσο το δυνατόν πιο αυτόματο τρόπο 
και με τα υφιστάμενα μέσα [...]" και ανέφεραν ότι "[...] τα προβλεπόμενα νέα στοιχεία θα είναι 
διαχειρίσιμα και ελέγξιμα μόνο εάν δοθεί στα κράτη μέλη η αναγκαία ευελιξία για να 
προσαρμόζονται στις πολύ διαφορετικές εθνικές και περιφερειακές συνθήκες [...]".

Η εισηγήτρια της επιτροπής CONT εκφράζει επίσης ανησυχία σχετικά με την παρατήρηση 
του σημείου 4.2.3. "Αποτελέσματα του ποσοτικού προσδιορισμού του διοικητικού κόστους των 
αλλαγών των νομικών υποχρεώσεων όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις μετά το 2013", και 
ειδικότερα, για τη διαπίστωση ότι "τα αποτελέσματα [..] καταδεικνύουν ότι το συνολικό 
διοικητικό κόστος του μελλοντικού συστήματος άμεσων ενισχύσεων θα συνιστούσε αύξηση του 
διοικητικού κόστους κατά περίπου 15%".

Τέλος, στο σημείο 4.3. "Αξιολόγηση των γενικών σεναρίων πολιτικής" αναφέρεται ότι "Η 
αναμενόμενη αύξηση του διοικητικού φόρτου για ορισμένες νέες έννοιες που επιτρέπουν 
καλύτερη στόχευση των ενισχύσεων του 1ου πυλώνα (οικολογική συνιστώσα και ενεργοί 
γεωργοί) είναι πιθανό να αντισταθμιστούν εν μέρει από την απλοποίηση που επιτυγχάνεται με 
το καθεστώς μικροκαλλιεργητών και τη νέα κατανομή των άμεσων ενισχύσεων μέσω ενιαίου 
συντελεστή ανά εκτάριο σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο." Ωστόσο, η εισηγήτρια είναι της 
γνώμης ότι η Επιτροπή προσπαθεί να αντισταθμίσει τα επαχθή στοιχεία όπως η οικολογική 
συνιστώσα και οι ενεργοί γεωργοί στις προτεινόμενες μορφές τους μέσω υπερβολικής 
απλοποίησης όσον αφορά το καθεστώς μικροκαλλιεργητών, το οποίο προτείνεται ως 
υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη και εξαιρείται από τις διατάξεις για την πολλαπλή 
συμμόρφωση. Για το λόγο αυτό, η εισηγήτρια επιδιώκει διαφορετική εξισορρόπηση με ένα 
εθελοντικό καθεστώς μικροκαλλιεργητών και με λιγότερο επαχθείς διατάξεις όσον αφορά την 
οικολογική συνιστώσα και τους ενεργούς γεωργούς.

Για να υποστηρίξει περαιτέρω την άποψή της, η εισηγήτρια αναφέρεται στο υποπαράρτημα 
του παραρτήματος 8, "αποτελέσματα της διάσκεψης για την απλοποίηση", όπου, όσον αφορά 
τα ζητήματα των ενεργών γεωργών και της επιλεξιμότητας των εκτάσεων, η διάσκεψη 
κατέληξε ότι " [...] έχει γίνει σαφές ότι κανένα από τα κριτήρια που προτείνονται ως πιθανή 
προσέγγιση για τον ορισμό του ενεργού γεωργού δεν θα χρησίμευε ως κοινός δείκτης σε επίπεδο 
ΕΕ, λόγω του μοναδικού χαρακτήρα των διαρθρώσεων και των καταστάσεων που επικρατούν 
σε εθνικό επίπεδο." 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
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Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στους βασικούς στόχους και στις 
βασικές απαιτήσεις της μεταρρύθμισης 
της ΚΓΠ συγκαταλέγεται η μείωση του 
διοικητικού φόρτου. Ο στόχος αυτός θα 
πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά τη 
διαμόρφωση των σχετικών διατάξεων για 
το καθεστώς άμεσης στήριξης. Ο 
αριθμός των καθεστώτων στήριξης δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τον αναγκαίο βαθμό 
και οι γεωργοί και τα κράτη μέλη πρέπει 
να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις 
αντίστοιχες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
χωρίς υπερβολική γραφειοκρατία. Μέσω 
προσανατολισμένων στην πράξη 
επιπέδων ανοχής, εύλογων ελάχιστων 
ορίων και της κατάλληλης ισορροπίας 
μεταξύ εμπιστοσύνης και ελέγχου, θα 
μειωθεί ο μελλοντικός διοικητικός 
φόρτος των κρατών μελών και των 
δικαιούχων. 

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … για τη χρηματοδότηση, 
διαχείριση και παρακολούθηση της κοινής 
γεωργικής πολιτικής [οριζόντιος 
κανονισμός ΚΓΠ: ΟΡΚ] και οι διατάξεις 
που θεσπίζονται δυνάμει αυτού πρέπει να 
εφαρμόζονται σε σχέση με τα μέτρα που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Για 

(3) Πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … για τη χρηματοδότηση, 
διαχείριση και παρακολούθηση της κοινής 
γεωργικής πολιτικής [οριζόντιος 
κανονισμός ΚΓΠ: ΟΡΚ] και οι διατάξεις 
που θεσπίζονται δυνάμει αυτού πρέπει να 
εφαρμόζονται σε σχέση με τα μέτρα που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Για 
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λόγους συνοχής με άλλες νομοθετικές 
πράξεις σε σχέση με την ΚΓΠ, ορισμένοι 
κανόνες που προβλέπονται επί του 
παρόντος στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009, θεσπίζονται πλέον στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ], 
συγκεκριμένα κανόνες για την εγγύηση της 
συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που 
ορίζουν οι διατάξεις για τις άμεσες 
ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων 
ελέγχων και την επιβολή διοικητικών 
μέτρων και διοικητικών ποινών σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης, κανόνες 
σχετικοί με την πολλαπλή συμμόρφωση 
όπως οι κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης, η ορθή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση, η 
παρακολούθηση των αντίστοιχων μέτρων 
και κανόνες σχετικοί με την ανάκτηση των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

λόγους συνοχής με άλλες νομοθετικές 
πράξεις σε σχέση με την ΚΓΠ, ορισμένοι 
κανόνες που προβλέπονται επί του 
παρόντος στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009, θεσπίζονται πλέον στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ], 
συγκεκριμένα κανόνες για την εγγύηση της 
συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που 
ορίζουν οι διατάξεις για τις άμεσες 
ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων 
ελέγχων και την επιβολή διοικητικών 
μέτρων και διοικητικών ποινών σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης, κανόνες 
σχετικοί με την πολλαπλή συμμόρφωση 
όπως οι κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης, η ορθή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση, η 
παρακολούθηση των αντίστοιχων μέτρων 
και κανόνες σχετικοί με την ανάκτηση των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Τα 
καθήκοντα του οργανισμού πιστοποίησης 
και η υποχρέωση διατύπωσης γνώμης 
σχετικά με τη νομιμότητα και την 
κανονικότητα των σχετικών πράξεων, 
καθώς και ο σεβασμός της αρχής της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, δεν 
πρέπει να οδηγούν σε περαιτέρω αύξηση 
του διοικητικού φόρτου στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Για τη συμπλήρωση ή τροποποίηση 
ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή πρέπει 
να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης.
Συνεπώς, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό η 
Επιτροπή να προβεί στις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη 
σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα 

(4) Για τη συμπλήρωση ή τροποποίηση 
ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή πρέπει 
να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης.
Μπορεί να ανατεθεί μόνο η εξουσία 
έκδοσης μη νομοθετικών πράξεων 
γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή 
τροποποιούν μη ουσιώδη στοιχεία της 
νομοθετικής πράξης. Οι νομοθετικές 
πράξεις πρέπει να οριοθετούν σαφώς τους 
στόχους, το περιεχόμενο, την έκταση και 
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πρέπει να διασφαλίζει την κατά τον δέοντα 
τρόπο ταυτόχρονη και έγκαιρη διαβίβαση 
των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

τη διάρκεια της εξουσιοδότησης και τα 
ουσιώδη στοιχεία ενός τομέα ρυθμίζονται 
αποκλειστικά με νομοθετική πράξη και 
δεν μπορούν, συνεπώς, να αποτελέσουν 
αντικείμενο εξουσιοδότησης. Συνεπώς, 
όλες οι σημαντικές νομικές πτυχές 
ορίζονται στη βασική πράξη. Η Επιτροπή
εξασφαλίζει ότι ο διοικητικός φόρτος που 
σχετίζεται με τις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις δεν υπερβαίνει τον ελάχιστο 
απαιτούμενο βαθμό. Επιπλέον, πρέπει να
εξασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να μειώνει η 
Επιτροπή το διοικητικό κόστος και να 
διεξάγει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις
κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες,
ακόμα και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.
Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη 
σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα 
πρέπει να διασφαλίζει την κατά τον δέοντα 
τρόπο ταυτόχρονη και έγκαιρη διαβίβαση 
των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η νέα 
νομοθεσία σχετικά με τα καθεστώτα 
στήριξης που ενδέχεται να θεσπιστούν 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για την τροποποίηση του καταλόγου των 
καθεστώτων στήριξης που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό.

(8) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η νέα 
νομοθεσία σχετικά με τα καθεστώτα 
στήριξης που ενδέχεται να θεσπιστούν 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για την τροποποίηση του καταλόγου των 
καθεστώτων στήριξης που ορίζονται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η πείρα από την εφαρμογή των 
διάφορων καθεστώτων στήριξης σε 
γεωργούς κατέδειξε ότι, σε αρκετές 
περιπτώσεις, η στήριξη χορηγήθηκε σε 
δικαιούχους των οποίων ο επιχειρηματικός 
στόχος δεν αφορά καθόλου ή μόνο οριακά 
την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας, 
όπως σε αερολιμένες, σιδηροδρομικές 
εταιρίες, μεσιτικές εταιρίες και εταιρίες 
διαχείρισης αθλητικών γηπέδων Για τη 
διασφάλιση της καλύτερης στόχευσης της 
στήριξης, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να 
χορηγούν άμεσες ενισχύσεις σε τέτοια 
φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι 
μικροκαλλιεργητές μερικής απασχόλησης 
συμβάλλουν άμεσα στη ζωτικότητα των 
αγροτικών περιοχών και για αυτόν τον 
λόγο δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η 
χορήγηση άμεσων ενισχύσεων προς 
αυτούς.

(13) Η πείρα από την εφαρμογή των 
διάφορων καθεστώτων στήριξης σε 
γεωργούς κατέδειξε ότι, σε αρκετές 
περιπτώσεις, η στήριξη χορηγήθηκε σε 
δικαιούχους των οποίων ο επιχειρηματικός 
στόχος δεν αφορά καθόλου ή μόνο οριακά 
την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας, 
όπως σε αερολιμένες, σιδηροδρομικές 
εταιρίες, μεσιτικές εταιρίες και εταιρίες 
διαχείρισης αθλητικών γηπέδων Για τη 
διασφάλιση της καλύτερης στόχευσης της 
στήριξης, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να 
χορηγούν άμεσες ενισχύσεις σε τέτοια 
φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ωστόσο, οι 
κανόνες αυτοί πρέπει να διατηρούν την 
αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος 
και να αποτρέπουν τον υπερβολικό 
διοικητικό φόρτο για τα κράτη μέλη και 
τους δικαιούχους. Οι μικροκαλλιεργητές 
μερικής απασχόλησης συμβάλλουν άμεσα 
στη ζωτικότητα των αγροτικών περιοχών 
και για αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να 
παρεμποδίζεται η χορήγηση άμεσων 
ενισχύσεων προς αυτούς.

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού 
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός αναγκαστικού 
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
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προκειμένου να τηρούνται οι
υποχρεωτικές πρακτικές από γεωργούς οι 
οποίοι επιδιώκουν κατά προτεραιότητα 
στόχους κλιματικής και περιβαλλοντικής 
πολιτικής. Οι πρακτικές αυτές πρέπει να 
λάβουν τη μορφή απλών, γενικών, μη 
συμβατικών και ετήσιων δράσεων οι 
οποίες ξεπερνούν την πολλαπλή 
συμμόρφωση και συνδέονται με τη 
γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η
μη τήρηση της συνιστώσας για 
οικολογική μέριμνα θα πρέπει να 
συνεπάγεται πρόστιμα με βάση το άρθρο 
65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR].

προκειμένου να τηρούνται οι 
υποχρεωτικές πρακτικές από γεωργούς οι 
οποίοι επιδιώκουν κατά προτεραιότητα 
στόχους κλιματικής και περιβαλλοντικής 
πολιτικής. Οι πρακτικές αυτές πρέπει να 
λάβουν τη μορφή απλών, γενικών, μη 
συμβατικών και ετήσιων δράσεων οι 
οποίες ξεπερνούν την πολλαπλή 
συμμόρφωση και συνδέονται με τη 
γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση , ενώ παράλληλα θα λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη τις εθνικές και 
περιφερειακές ιδιαιτερότητες. Για λόγους 
διαφάνειας και αποτελεσματικότητας, θα 
πρέπει να αποφεύγονται τα πρακτικά 
εμπόδια για τους γεωργούς και οι 
περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες για 
τις αρχές• για να απλοποιηθούν δε οι 
διοικητικές διαδικασίες που αφορούν τα 
μέτρα αυτά, όλοι οι γεωργικοί έλεγχοι 
πρέπει να διενεργούνται κατά το δυνατόν 
ταυτόχρονα. Οι εν λόγω πρακτικές θα 
πρέπει να αφορούν επίσης τους γεωργούς 
των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται 
ολικά ή μερικά στις περιοχές του δικτύου 
Natura 2000 οι οποίες καλύπτονται από 
την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας και την 
οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
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των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Οι 
περιοχές με καλλιέργειες για τις οποίες δε 
χρησιμοποιούνται λιπάσματα αζώτου ή οι 
περιοχές με πολυετείς ενεργειακές 
καλλιέργειες πρέπει να θεωρούνται 
περιοχές οικολογικής εστίασης. Το ίδιο 
ισχύει για τις περιοχές η γεωργική 
εκμετάλλευση των οποίων υπάγεται στο 
δίκτυο "Natura 2000" ή υπόκειται στις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στην 
οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα ή στις οποίες 
περισσότερο από το 75% της γεωργικής 
έκτασης υπόκειται στις υποχρεώσεις που 
αφορούν τα γεωργοπεριβαλλοντικά 
μέτρα. 
Οι πιθανές κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περίπτωση μη τήρησης της συνιστώσας 
για οικολογική μέριμνα δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τα όρια της συνιστώσας για 
οικολογική μέριμνα. Οποιεσδήποτε 
μειώσεις ή οποιαδήποτε πρόστιμα 
επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησης 
της συνιστώσας για οικολογική μέριμνα 
πρέπει να παραμένουν στα κράτη μέλη 
και στις περιφέρειες από τις οποίες 
προήλθαν, εάν το ποσοστό σφάλματος 
του κράτους μέλους στο τομέα της 
γεωργικής πολιτικής δεν υπερβαίνει το 
2%.

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες εξαιρέσεις θα επέφεραν σημαντική μείωση του διοικητικού φόρτου, 
λαμβάνοντας ταυτόχρονα δεόντως υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες.

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Για την προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης της γεωργίας σε περιοχές με 
ειδικούς φυσικούς περιορισμούς, τα κράτη 
μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν μέρος των καθαρών 

(30) Για την προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης της γεωργίας σε περιοχές με 
ειδικούς φυσικούς περιορισμούς, τα κράτη 
μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν μέρος των καθαρών 
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ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης σε σχέση με την έκταση 
επιπλέον της βασικής ενίσχυσης, σε όλους 
τους ενεργούς γεωργούς σε τέτοιες 
περιοχές. Η ενίσχυση αυτή δεν πρέπει να 
αντικαθιστά τη στήριξη που χορηγείται 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης και δεν πρέπει να χορηγείται σε 
γεωργούς σε περιοχές οι οποίες έχουν 
οριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό 
1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής 
Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) αλλά δεν έχουν οριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 46, παράγραφος 1, 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) [RDR].

ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης σε σχέση με την έκταση 
επιπλέον της βασικής ενίσχυσης, σε όλους 
τους ενεργούς γεωργούς σε τέτοιες 
περιοχές. Η ενίσχυση αυτή δεν πρέπει να 
αντικαθιστά τη στήριξη που χορηγείται 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης και δεν πρέπει να χορηγείται σε 
γεωργούς σε περιοχές οι οποίες έχουν 
οριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό 
1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής 
Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) αλλά δεν έχουν οριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 46, παράγραφος 1, 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) [RDR]. Τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται για τον ορισμό των 
περιοχών με ειδικούς φυσικούς 
περιορισμούς δεν πρέπει να επιφέρουν 
αύξηση του σημερινού επιπέδου 
γραφειοκρατίας, πρέπει να στηρίζονται 
στα υφιστάμενα συστήματα τα οποία 
επιτυγχάνουν τους στόχους και να 
οδηγούν στη δημιουργία συγκρίσιμου 
συστήματος εντός της ΕΕ. 

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι στόχοι των άμεσων πληρωμών είναι οι 
εξής:
- η βιώσιμη παραγωγή τροφίμων μέσω 
της συμβολής στα γεωργικά εισοδήματα 
και του περιορισμού της μεταβλητότητάς 
τους
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- η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών 
πόρων και η δράση για την κλιματική 
αλλαγή μέσω της παροχής 
περιβαλλοντικών δημόσιων αγαθών και 
της συνέχισης των δράσεων μετριασμού 
της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής
- η ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη μέσω της 
παροχής αποζημίωσης όσον αφορά 
δυσκολίες στην παραγωγή σε περιοχές με 
συγκεκριμένους φυσικούς περιορισμούς.
Για καθέναν από αυτούς τους στόχους, η 
Επιτροπή θα ορίσει γραμμές βάσης, 
επιπτώσεις, αποτελέσματα και δείκτες. 

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι πολιτικής των άμεσων πληρωμών δε διατυπώνονται στα άρθρα του κανονισμού. Για 
το λόγο αυτό, προτείνεται, έστω, να συμπεριληφθούν στον κανονισμό οι στόχοι που ορίζονται 
στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο.

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τον σκοπό της 
τροποποίησης του καταλόγου των 
καθεστώτων στήριξης που ορίζονται στο 
παράρτημα Ι.

Σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, 
"με νομοθετική πράξη μπορεί να 
ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης μη νομοθετικών πράξεων 
γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή 
τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη 
στοιχεία της νομοθετικής πράξης". Οι 
νομοθετικές πράξεις οριοθετούν σαφώς 
τους στόχους, το περιεχόμενο, την έκταση 
και τη διάρκεια της εξουσιοδότησης. Τα 
ουσιώδη στοιχεία ενός τομέα ρυθμίζονται 
αποκλειστικά με νομοθετική πράξη και 
δεν μπορούν, συνεπώς, να αποτελέσουν 
αντικείμενο εξουσιοδότησης. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 55 για τον σκοπό της τροποποίησης 
του καταλόγου των καθεστώτων στήριξης 
που ορίζονται στο παράρτημα Ι.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η διατήρηση της γης σε κατάσταση, η 
οποία την καθιστά κατάλληλη για βοσκή 
και καλλιέργεια χωρίς ιδιαίτερες 
προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των 
παραδοσιακών γεωργικών μεθόδων και 
μηχανημάτων, ή

– η διατήρηση της γης σε κατάσταση, η 
οποία την καθιστά κατάλληλη για βοσκή 
και καλλιέργεια χωρίς ιδιαίτερες 
προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των 
παραδοσιακών ετήσιων γεωργικών 
μεθόδων και μηχανημάτων, ή

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η άσκηση της ελάχιστης δραστηριότητας 
που θεσπίζεται από κράτος μέλος για 
γεωργικές περιοχές εκ φύσεως κατάλληλες 
για βοσκή ή καλλιέργεια·

– η άσκηση της ελάχιστης ετήσιας
δραστηριότητας που θεσπίζεται από 
κράτος μέλος για γεωργικές περιοχές εκ 
φύσεως κατάλληλες για βοσκή ή 
καλλιέργεια·

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί η συνέχιση της καταβολής των ενισχύσεων ακόμη και όταν οι 
δικαιούχοι δεν ασκούν καμία δραστηριότητα στις εκτάσεις τους, θα πρέπει να προβλέπεται μια 
ελάχιστη "ετήσια" δραστηριότητα.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα 
οποία ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν τη μη χορήγηση άμεσης 
ενίσχυσης σε νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου, όπως κρατικές, περιφερειακές 
και τοπικές αρχές, ή σε φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, ή σε ομάδες φυσικών ή 
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νομικών προσώπων, εφαρμόζοντας ένα 
από τα ακόλουθα κριτήρια: 

(α) το ετήσιο ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων είναι μικρότερο από το 5% 
των συνολικών εσόδων που απέκτησαν 
από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά 
το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος· ή

(α) εξασφαλίζουν τη λειτουργία 
αερολιμένων, σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων, δικτύων ύδρευσης, 
κτηματομεσιτικών εταιριών, 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αθλητικών 
κέντρων και χώρων αναψυχής, 
κυνηγετικών εκτάσεων, κάμπινγκ, άλλων 
συναφών επιχειρήσεων ή ασκούν άλλες 
δραστηριότητες που πρέπει να ορισθούν 
ανάλογα από τα κράτη μέλη με βάση 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, 
εκτός εάν τα πρόσωπα αυτά μπορούν να 
παράσχουν επαληθεύσιμα αποδεικτικά 
στοιχεία σύμφωνα με προδιαγραφές που 
θα ορίσουν τα κράτη μέλη· ή

(β) οι γεωργικές τους εκτάσεις είναι 
κυρίως εκτάσεις διατηρούμενες σε 
κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή 
καλλιέργεια και στις εκτάσεις αυτές δεν 
ασκούν την ελάχιστη δραστηριότητα που 
έχει θεσπιστεί από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο γ).

(β) οι γεωργικές τους εκτάσεις είναι 
κυρίως εκτάσεις διατηρούμενες σε 
κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή 
καλλιέργεια και στις εκτάσεις αυτές δεν 
ασκούν την ελάχιστη δραστηριότητα που 
έχει θεσπιστεί από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο γ).

Αιτιολόγηση

Στο παρελθόν χορηγήθηκε στήριξη σε αρκετές περιπτώσεις σε δικαιούχους των οποίων ο 
επιχειρηματικός στόχος δεν αφορούσε καθόλου ή μόνο οριακά την άσκηση γεωργικής 
δραστηριότητας, όπως σε αερολιμένες ή εταιρείες διαχείρισης αθλητικών γηπέδων. Στο μέλλον, 
η στήριξη θα πρέπει να είναι καλύτερα εστιασμένη σε συγκεκριμένους στόχους. Ωστόσο, στους 
κανόνες πρέπει να διατηρείται η αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος και να αποτρέπεται ο
υπερβολικός διοικητικός φόρτος για τα κράτη μέλη και τους δικαιούχους.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) δε διατρέχουν τον οικονομικό 
κίνδυνο άσκησης της γεωργικής 
δραστηριότητας σε εκτάσεις που έχουν 
δηλωθεί για να λάβουν τις άμεσες 
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ενισχύσεις.

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για 
γεωργούς που εισέπραξαν λιγότερα από 
5.000 ευρώ ως άμεσες ενισχύσεις για το 
προηγούμενο έτος.

διαγράφεται

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία 
αξία.

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2017 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία 
αξία.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις για τη μετάβαση, έως και το 60% της μελλοντικής στήριξης μπορεί να 
καταβληθεί στη βάση των ιστορικών ποσών αναφοράς έως το έτος αιτήσεων 2019 και, κατά 
συνέπεια, το ιστορικό μοντέλο παρατείνεται σε σημαντικό βαθμό. Στην ουσία, η ιστορική 
συνιστώσα θα συνεχίσει να έχει σημαντικό αντίκτυπο στο επίπεδο των ενισχύσεων. Προτείνεται 
να περιοριστεί η μεταβατική περίοδος σε μεσοπρόθεσμη βάση.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) τη χορήγηση στους γεωργούς 
ετήσιας αποζημίωσης για την απώλεια 
του ποσού των 5.000 ευρώ που 
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προβλέπεται στο άρθρο 7, παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009. Για 
τους κατόχους μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, η αντιστάθμιση μπορεί 
να αυξηθεί κατά μια πρόσθετη ενίσχυση.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) κάθε γεωργική έκταση της 
εκμετάλλευσης που χρησιμοποιείται για 
γεωργική δραστηριότητα ή σε περίπτωση 
που η έκταση χρησιμοποιείται επίσης για 
μη γεωργικές δραστηριότητες να 
χρησιμοποιείται κυρίως για γεωργικές 
δραστηριότητες· ή

(α) κάθε γεωργική έκταση της 
εκμετάλλευσης που χρησιμοποιείται για 
γεωργική δραστηριότητα ή σε περίπτωση 
που η έκταση χρησιμοποιείται επίσης για 
μη γεωργικές δραστηριότητες να 
χρησιμοποιείται κυρίως για γεωργικές 
δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι 
οι μη γεωργικές δραστηριότητες δεν 
υπερβαίνουν μία περίοδο 4 εβδομάδων σε 
ένα ημερολογιακό έτος και δεν είναι 
επιζήμιες για το περιβάλλον· ή

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπή αντανακλά το κείμενο του κανονισμού που θεσπίστηκε μετά τον 
διαγνωστικό έλεγχο της ΚΓΠ. Ήταν καθήκον των κρατών μελών να ορίσουν τις συγκεκριμένες 
περιπτώσεις εκτάσεων που χρησιμοποιούνται "κυρίως για γεωργικές δραστηριότητες". Τούτο 
είχε ως αποτέλεσμα να χορηγηθούν δικαιώματα για εκτάσεις που χρησιμοποιούνται κυρίως για 
δραστηριότητες αναψυχής. Στις περιπτώσεις στις οποίες είναι δυνατόν να επιτραπεί η άσκηση 
μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε περιορισμένο βαθμό, θα πρέπει να οριστεί η διάρκειά τους 
και τα κριτήρια για την έγκρισή τους.

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι γεωργοί που συμμετέχουν στο 
καθεστώς μικροκαλλιεργητών εξαιρούνται 
από τις γεωργικές δραστηριότητες που 
θεσπίζονται στο κεφάλαιο 2 του τίτλου ΙΙΙ.

3. Οι γεωργοί που συμμετέχουν στο 
καθεστώς μικροκαλλιεργητών εξαιρούνται 
από τις γεωργικές δραστηριότητες που 
θεσπίζονται στο κεφάλαιο 2 του τίτλου ΙΙΙ, 
ωστόσο, πρέπει να εκπληρώνουν τις 
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υποχρεώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης 
και ελέγχου, όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ].
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