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Τροπολογία 1127
Peter Jahr
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Maria Noichl
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή Γεωργική Πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
μείωση της βιοποικιλότητας σε ολόκληρη 
την ΕΕ, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί 
ένα ελάχιστο επίπεδο μη παραγωγικών 
εκτάσεων και χαρακτηριστικών βάσει 
προϋποθέσεων και στο πλαίσιο 
οικολογικών προγραμμάτων σε όλα τα 
κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν, στα 
στρατηγικά τους σχέδια, να παράσχουν 
τουλάχιστον το 10 % των 
χαρακτηριστικών τοπίου που είναι 
επωφελή για τη βιοποικιλότητα. Αυτά θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
ζώνες ανάσχεσης, εναλλασσόμενες ή μη 
εναλλασσόμενες εκτάσεις υπό 
αγρανάπαυση, φράκτες, μη παραγωγικά 
δέντρα, τοιχώματα αναβαθμίδων και 
τεχνητές λίμνες, που συμβάλλουν όλα 
στην ενίσχυση της δέσμευσης του 
διοξειδίου του άνθρακα, στην πρόληψη 
της διάβρωσης και της εξάντλησης του 
εδάφους, στο φιλτράρισμα του αέρα και 
των υδάτων και στη στήριξη της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Or. en
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Τροπολογία 1128
Peter Jahr
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Maria Noichl
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή Γεωργική Πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 Άρθρο 12

Υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον 
αφορά την καλή γεωργική και 

περιβαλλοντική κατάσταση

Υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον 
αφορά την καλή γεωργική και 

περιβαλλοντική κατάσταση

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

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
όλες οι γεωργικές εκτάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων που 
δεν χρησιμοποιούνται πλέον για 
παραγωγικούς σκοπούς, να διατηρούνται 
σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, 
κατόπιν διαβούλευσης με όλα τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη σε εθνικό ή, κατά 
περίπτωση, σε περιφερειακό επίπεδο, τις 
ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να 
τηρούν οι δικαιούχοι για καλές γεωργικές 
και περιβαλλοντικές συνθήκες γης 
σύμφωνα με τον κύριο στόχο των 
προτύπων που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, λαμβανομένων υπόψη των 
ειδικών χαρακτηριστικών των σχετικών 
περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάστασης του εδάφους και του κλίματος, 
των υπαρχόντων συστημάτων εκτροφής, 
της χρήσης γης, της αμειψισποράς, των 
γεωργικών πρακτικών και των γεωργικών 
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δομών, εξασφαλίζοντας έτσι ότι οι 
εκτάσεις συμβάλλουν στους ειδικούς 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ)..

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

2. Για την προάσπιση της 
ομοιομορφίας της ΚΓΠ και τη 
διασφάλιση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού, και όσον αφορά τους 
κύριους στόχους που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, τα κράτη μέλη δεν 
προβλέπουν πρόσθετα πρότυπα σε σχέση 
με εκείνα που καθορίζονται στο εν λόγω 
παράρτημα έναντι αυτών των κύριων 
στόχων, στο πλαίσιο του συστήματος 
προϋποθέσεων. Επιπλέον, τα κράτη μέλη 
δεν καθορίζουν τις ελάχιστες 
προδιαγραφές για κύριους στόχους πέρα 
από όσους ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στους 
σχετικούς δικαιούχους, κατά περίπτωση, 
με ηλεκτρονικά μέσα, τον κατάλογο των 
απαιτήσεων και των κανόνων που θα 
εφαρμόζονται σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης καθώς και σχετικές 
σαφείς και ακριβείς πληροφορίες.
2α. Οι γεωργοί που πληρούν τις 
απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/848 για τη βιολογική γεωργία 
θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τον 
κανόνα 8 σχετικά με τα πρότυπα καλής 
γεωργικής και περιβαλλοντικής 
κατάστασης της γης (ΚΓΠΚ) που 
προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ του 
παρόντος κανονισμού.
2β. Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, 
που ορίζονται δυνάμει του άρθρου 349 
ΣΛΕΕ, και τα μικρά νησιά του Αιγαίου, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013, 
εξαιρούνται από την υποχρέωση 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 1, 2, 8 
και 9 των προτύπων για την καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση 
της γης που προβλέπονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.
2γ. Οι γεωργοί που συμμετέχουν σε 
εθελοντικά προγράμματα για το κλίμα και 
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το περιβάλλον βάσει του άρθρου 28 με 
ισοδύναμες γεωργικές πρακτικές με τα 
πρότυπα ΚΓΠΚ 1, 8, 9 στοιχεία α) και δ) 
ή 10 θεωρείται ότι συμμορφώνονται με 
τα αντίστοιχα πρότυπα για την καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση 
της γης (ΚΓΠΚ), όπως ορίζονται στο 
παράρτημα III του παρόντος κανονισμού, 
υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω 
προγράμματα αποφέρουν υψηλότερο 
όφελος για το κλίμα και το περιβάλλον σε 
σχέση με τα πρότυπα ΚΓΠΚ 1, 8, 9 
στοιχείο α) και δ) ή 10. Οι πρακτικές 
αυτές αξιολογούνται σύμφωνα με τον 
τίτλο V του παρόντος κανονισμού.

3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
σύστημα για την παροχή του εργαλείου 
βιωσιμότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων για τα θρεπτικά 
συστατικά που αναφέρεται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, με το ελάχιστο 
περιεχόμενο και τις λειτουργίες που 
ορίζονται σε αυτό, στους δικαιούχους που 
θα το χρησιμοποιούν.
Η Επιτροπή μπορεί να στηρίξει τα κράτη 
μέλη με το σχεδιασμό του εν λόγω 
εργαλείου καθώς και με τις απαιτούμενες 
υπηρεσίες αποθήκευσης και επεξεργασίας 
δεδομένων.
4. Η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 138 το οποίο 
αποσκοπεί στη συμπλήρωση του παρόντος 
κανονισμού με κανόνες για τις καλές 
γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένων του καθορισμού 
των στοιχείων του συστήματος της 
αναλογίας μόνιμων λειμώνων, του έτους 
αναφοράς και του ποσοστού μετατροπής 
στο πλαίσιο του ΚΓΠΚ 1, όπως 
αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, της 
μορφής και των πρόσθετων ελάχιστων 
στοιχείων και των λειτουργιών του 
εργαλείου βιωσιμότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων για τα θρεπτικά 
συστατικά.

4. Η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 138 το οποίο 
αποσκοπεί στη συμπλήρωση του παρόντος 
κανονισμού με κανόνες σε σχέση με 
περαιτέρω στοιχεία του συστήματος της 
αναλογίας μόνιμων λειμώνων, του έτους 
αναφοράς και του ποσοστού μετατροπής 
στο πλαίσιο του ΚΓΠΚ 1, όπως 
αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.
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15.10.2020 A8-0200/1129

Τροπολογία 1129
Peter Jahr
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Maria Noichl
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή Γεωργική Πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13 Άρθρο 13

Γεωργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες Γεωργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες

1. Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν 
στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ ένα 
σύστημα παροχής συμβουλών στους 
γεωργούς και άλλους δικαιούχους της 
στήριξης της ΚΓΠ για τη διαχείριση της 
γης και τη διαχείριση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων («γεωργικές 
συμβουλευτικές υπηρεσίες»).

1. Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν 
στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ ένα 
σύστημα παροχής ποιοτικών και 
ανεξάρτητων συμβουλών στους γεωργούς 
και άλλους δικαιούχους της στήριξης της 
ΚΓΠ για τη διαχείριση της γης και τη 
διαχείριση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων («γεωργικές 
συμβουλευτικές υπηρεσίες»), το οποίο, 
κατά περίπτωση, βασίζεται σε 
συστήματα που ενδεχομένως ήδη 
υφίστανται σε επίπεδο κράτους μέλους. 
Τα κράτη μέλη διαθέτουν κατάλληλο 
προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση 
των υπηρεσιών αυτών, και σύντομη 
περιγραφή των υπηρεσιών αυτών 
περιλαμβάνεται στα εθνικά στρατηγικά 
σχέδια για την ΚΓΠ.
Τα κράτη μέλη διαθέτουν τουλάχιστον το 
30 % της χρηματοδότησης βάσει του 
παρόντος άρθρου σε συμβουλευτικές 
υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια που 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 
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παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ).
2. Οι γεωργικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες καλύπτουν τις οικονομικές, 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις 
και παρέχουν επικαιροποιημένες 
τεχνολογικές και επιστημονικές 
πληροφορίες που αναπτύσσονται από την 
έρευνα και την καινοτομία. Πρέπει να 
εντάσσονται στις αλληλένδετες υπηρεσίες 
συμβούλων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, 
ερευνητών, γεωργικών οργανώσεων και 
άλλων ενδιαφερόμενων μερών που 
αποτελούν τα συστήματα γεωργικής 
γνώσης και καινοτομίας (AKIS).

2. Οι γεωργικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες καλύπτουν τις οικονομικές, 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις 
και παρέχουν επικαιροποιημένες 
τεχνολογικές και επιστημονικές 
πληροφορίες που αναπτύσσονται από την 
έρευνα και την καινοτομία, 
συνεκτιμώντας τις παραδοσιακές 
γεωργικές πρακτικές και τεχνικές. Πρέπει 
να εντάσσονται στις αλληλένδετες 
υπηρεσίες δικτύων γεωργικών 
συμβουλών, συμβούλων, ερευνητών, 
γεωργικών οργανώσεων, συνεταιρισμών 
και άλλων ενδιαφερόμενων μερών που 
αποτελούν τα συστήματα γεωργικής 
γνώσης και καινοτομίας (AKIS).

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
συμβουλές αυτές να είναι αμερόληπτες και 
να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων 
μεταξύ των συμβούλων.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
συμβουλές αυτές να είναι αμερόληπτες και 
να συνεκτιμούν όλο το εύρος των τρόπων 
παραγωγής και των εκμεταλλεύσεων, και 
να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων 
μεταξύ των συμβούλων.

3α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι γεωργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες 
είναι σε θέση να παρέχουν συμβουλές 
όσον αφορά τόσο την παραγωγή όσο και 
την παροχή δημόσιων αγαθών.

4. Οι γεωργικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες καλύπτουν τουλάχιστον:

4. Οι γεωργικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες που έχουν συσταθεί από το 
κράτος μέλος καλύπτουν τουλάχιστον:

α) όλες τις απαιτήσεις, προϋποθέσεις 
και δεσμεύσεις διαχείρισης που ισχύουν 
για τους γεωργούς και άλλους δικαιούχους 
που καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων και των προτύπων βάσει της 
αιρεσιμότητας και των προϋποθέσεων για 
τα καθεστώτα στήριξης, καθώς και των 
πληροφοριών για τα χρηματοδοτικά μέσα 
και τα επιχειρηματικά σχέδια που 
θεσπίζονται στο πλαίσιο του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ·

α) όλες τις απαιτήσεις, προϋποθέσεις 
και δεσμεύσεις διαχείρισης που ισχύουν 
για τους γεωργούς και άλλους δικαιούχους 
που καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων και των προτύπων βάσει της 
αιρεσιμότητας, των οικολογικών 
προγραμμάτων, των περιβαλλοντικών, 
κλιματικών και άλλων δεσμεύσεων 
διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 65 και 
των προϋποθέσεων για τα καθεστώτα 
στήριξης, καθώς και των πληροφοριών για 
τα χρηματοδοτικά μέσα και τα 
επιχειρηματικά σχέδια που θεσπίζονται 
στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της 
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ΚΓΠ·

β) τις απαιτήσεις όπως έχουν 
καθορισθεί από τα κράτη μέλη για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ, της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, 
της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284, του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, και του 
άρθρου 55 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30 και 
της οδηγίας 2009/128/ΕΚ·

β) τις απαιτήσεις όπως έχουν 
καθορισθεί από τα κράτη μέλη για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ, της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, 
της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284, του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, και του 
άρθρου 55 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30 και 
της οδηγίας 2009/128/ΕΚ·

γ) γεωργικές πρακτικές που 
εμποδίζουν την ανάπτυξη αντιμικροβιακής 
αντοχής, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση 
«Σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της 
μικροβιακής αντοχής στην Ευρώπη»31·

γ) γεωργικές πρακτικές που 
εμποδίζουν την ανάπτυξη αντιμικροβιακής 
αντοχής, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση 
«Σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της 
μικροβιακής αντοχής στην Ευρώπη»31·

δ) τη διαχείριση κινδύνων σύμφωνα 
με το άρθρο 70·

δ) την πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων·

ε) τη στήριξη της καινοτομίας, ιδίως 
για την προετοιμασία και την υλοποίηση 
έργων των επιχειρησιακών ομάδων της 
ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας για τη 
γεωργική παραγωγικότητα και 
βιωσιμότητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
114·

ε) τη στήριξη της καινοτομίας, ιδίως 
για την προετοιμασία και την υλοποίηση 
έργων των επιχειρησιακών ομάδων της 
ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας για τη 
γεωργική παραγωγικότητα και 
βιωσιμότητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
114·

στ) την ανάπτυξη των ψηφιακών 
τεχνολογιών για τη γεωργία και τις 
αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με το άρθρο 
102 στοιχείο β).

στ) την ανάπτυξη των ψηφιακών 
τεχνολογιών για τη γεωργία και τις 
αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με το άρθρο 
102 στοιχείο β)·
στ α) τεχνικές για τη βελτιστοποίηση 
των οικονομικών επιδόσεων των 
συστημάτων παραγωγής, τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας, τον 
προσανατολισμό στην αγορά, τις βραχείες 
αλυσίδες εφοδιασμού και την προώθηση 
της επιχειρηματικότητας·
στ β) εξειδικευμένες συμβουλές για 
γεωργούς που αναλαμβάνουν για πρώτη 
φορά δραστηριότητα·
στ γ) πρότυπα ασφάλειας και 
ψυχοκοινωνική περίθαλψη στις γεωργικές 
κοινότητες·
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στ δ) τη βιώσιμη διαχείριση των 
θρεπτικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένης 
της χρήσης του εργαλείου για τη 
βιωσιμότητα των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων για τα θρεπτικά 
συστατικά·
στ ε) βελτίωση των πρακτικών και 
τεχνικών αγροοικολογίας και 
αγροδασοκομίας τόσο στις γεωργικές όσο 
και στις δασικές εκτάσεις·
στ στ) εστίαση στις οργανώσεις 
παραγωγών και σε άλλες ομάδες 
αγροτών·
στ ζ) συνδρομή στους γεωργούς που 
επιθυμούν να αλλάξουν τρόπο 
παραγωγής, ιδίως λόγω αλλαγών στην 
καταναλωτική ζήτηση, με την παροχή 
συμβουλών που αφορούν τις νέες 
δεξιότητες και τον εξοπλισμό που 
απαιτείται·
στ η) υπηρεσίες κινητικότητας των 
γαιών και σχεδιασμού διαδοχής·
στ θ) όλες τις γεωργικές πρακτικές που 
επιτρέπουν τη μείωση χρήσης τεχνητών 
λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, με την προώθηση φυσικών 
μεθόδων βελτίωσης της γονιμότητας του 
εδάφους και καταπολέμησης των 
επιβλαβών οργανισμών·
στ ι) βελτίωση της αντοχής και 
προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος· 
και
στ ια) βελτίωση της διαβίωσης των 
ζώων·
4α. Με την επιφύλαξη του εθνικού 
δικαίου και άλλων σχετικών διατάξεων 
του δικαίου της Ένωσης, τα πρόσωπα 
και οι οντότητες που παρέχουν 
συμβουλευτικές υπηρεσίες δεν 
αποκαλύπτουν σε κανένα πρόσωπο εκτός 
του συμβουλευόμενου γεωργού ή του 
δικαιούχου προσωπικές ή επαγγελματικές 
πληροφορίες ή δεδομένα σχετικά με τον 
εν λόγω γεωργό ή δικαιούχο που 
αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της 



AM\1216057EL.docx PE658.380v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

συμβουλευτικής τους αποστολής, με 
εξαίρεση παραβάσεις που υπόκεινται σε 
υποχρεωτική κοινοποίηση στις δημόσιες 
αρχές βάσει της εθνικής ή της ενωσιακής 
νομοθεσίας.
4β. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
επίσης, μέσω κατάλληλης δημόσιας 
διαδικασίας, ότι οι σύμβουλοι που 
εργάζονται στο πλαίσιο του συστήματος 
παροχής συμβουλών σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις διαθέτουν τα κατάλληλα 
προσόντα και καταρτίζονται τακτικά.

__________________ __________________
30. τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 
1).

30. τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 
1).

31. «Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την 
καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής 
(AMR)» (COM (2017) 339 τελικό).

31. «Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την 
καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής 
(AMR)» (COM (2017) 339 τελικό).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1130

Τροπολογία 1130
Peter Jahr
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Maria Noichl
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή Γεωργική Πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28 Άρθρο 28

Προγράμματα για το κλίμα και το 
περιβάλλον

Προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον 
και την καλή διαβίωση των ζώων

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

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
παρέχουν στήριξη σε εθελοντικά 
προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον 
και την καλή διαβίωση των ζώων 
(«οικολογικά προγράμματα») υπό τους 
όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο 
και όπως διευκρινίζονται περαιτέρω στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ. Τα 
οικολογικά προγράμματα σε έναν τομέα 
δράσης πρέπει να συνάδουν με τους 
στόχους σε άλλο τομέα δράσης.
Τα κράτη μέλη προσφέρουν ευρύ φάσμα 
οικολογικών προγραμμάτων προκειμένου 
να διασφαλίσουν ότι οι γεωργοί είναι σε 
θέση να συμμετέχουν και να ανταμείβουν 
διαφορετικά επίπεδα φιλοδοξίας. Τα 
κράτη μέλη οργανώνουν διάφορα 
προγράμματα τα οποία παρέχουν 
παράλληλα οφέλη, προωθούν συνέργειες 
και δίνουν έμφαση σε μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση. Για να διευκολυνθούν η 
συνοχή και η αποτελεσματική ανταμοιβή, 
τα κράτη μέλη θεσπίζουν συστήματα 
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μορίων ή βαθμολόγησης.
2. Τα κράτη μέλη στηρίζουν, στο 
πλαίσιο αυτού του τύπου παρεμβάσεων, 
πραγματικούς γεωργούς οι οποίοι 
δεσμεύονται να εφαρμόζουν, στις 
επιλέξιμες εκτάσεις που καθορίζονται 
από τα κράτη μέλη, γεωργικές πρακτικές 
ευεργετικές για το κλίμα και το 
περιβάλλον.

2. Τα κράτη μέλη στηρίζουν, στο 
πλαίσιο αυτού του τύπου παρεμβάσεων, 
ενεργούς γεωργούς ή ομάδες γεωργών οι 
οποίοι δεσμεύονται να διατηρήσουν και 
να αναπτύξουν επωφελείς πρακτικές, και 
να στραφούν σε γεωργικές πρακτικές και 
τεχνικές και σε πιστοποιημένα 
προγράμματα που συμβάλλουν 
περισσότερο στην προστασία του 
κλίματος και του περιβάλλοντος και στην 
καλή διαβίωση των ζώων, τα οποία 
καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 28α 
και περιλαμβάνονται στους καταλόγους 
που αναφέρονται στο άρθρο 28β και είναι 
ειδικά προσαρμοσμένα για την 
αντιμετώπιση ειδικών εθνικών ή 
περιφερειακών αναγκών.

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

3. Η στήριξη για τα οικολογικά 
προγράμματα χορηγείται ως ετήσια 
ενίσχυση ανά επιλέξιμο εκτάριο και/ή ανά 
γεωργική ενίσχυση και χορηγείται ως 
πληρωμές κινήτρων που υπερβαίνουν την 
αποζημίωση για πρόσθετες δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν και απώλεια 
εισοδήματος, τα οποία μπορεί να 
συνίστανται σε ένα κατ’ αποκοπήν ποσό. 
Το ύψος των ενισχύσεων ποικίλλει 
ανάλογα με το επίπεδο φιλοδοξίας κάθε 
οικολογικού προγράμματος, βάσει 
κριτηρίων που δεν εισάγουν διακρίσεις.

4. Οι πρακτικές αυτές σχεδιάζονται 
κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται σε 
έναν ή περισσότερους από τους ειδικούς 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς 
στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ).
5. Στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων, τα κράτη μέλη παρέχουν 
μόνο ενισχύσεις που καλύπτουν 
δεσμεύσεις οι οποίες:
α) υπερβαίνουν τις κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα 
καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής 
κατάστασης που θεσπίζονται σύμφωνα 
με το κεφάλαιο Ι τμήμα 2 του παρόντος 
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τίτλου·
β) υπερβαίνουν τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις για τη χρήση λιπασμάτων 
και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την 
καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και 
άλλες υποχρεωτικές προϋποθέσεις που 
θεσπίζονται από το εθνικό δίκαιο και το 
δίκαιο της Ένωσης·
γ) υπερβαίνουν τους προϋποθέσεις 
που καθορίζονται για τη διατήρηση της 
γεωργικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 
4 παράγραφος 1 στοιχείο α)·
δ) διαφέρουν από τις δεσμεύσεις για 
τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις 
δυνάμει του άρθρου 65.
6. Η στήριξη για τα οικολογικά 
προγράμματα χορηγείται ως ετήσια 
ενίσχυση ανά επιλέξιμο εκτάριο είτε:
α) ως πρόσθετες ενισχύσεις για τη 
στήριξη του βασικού εισοδήματος όπως 
ορίζεται στο υποτμήμα 2 του παρόντος 
τμήματος· ή
β) ως αποζημιώσεις στους 
δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των 
πρόσθετων δαπανών που 
πραγματοποιήθηκαν και της απώλειας 
εισοδήματος ως αποτέλεσμα της 
δέσμευσης που ανελήφθη, που 
καθορίζονται με βάση το άρθρο 65.
7. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
παρεμβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος 
άρθρου να συνάδουν με εκείνες του 
άρθρου 65.
8. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 138 
συμπληρώνοντας τον παρόντα κανονισμό 
με περαιτέρω κανόνες για τα οικολογικά 
προγράμματα.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1131

Τροπολογία 1131
Peter Jahr
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Maria Noichl
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή Γεωργική Πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28β
Πρακτικές επιλέξιμες για προγράμματα 

για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή 
διαβίωση των ζώων

1. Οι γεωργικές πρακτικές που 
καλύπτονται από αυτό το είδος 
παρέμβασης συμβάλλουν στην επίτευξη 
ενός ή περισσότερων από τους ειδικούς 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε), στ) και θ), 
διατηρώντας και ενισχύοντας παράλληλα 
τις οικονομικές επιδόσεις των γεωργών 
σύμφωνα με τους ειδικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α) και β).
2. Οι γεωργικές πρακτικές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου καλύπτουν τουλάχιστον 
δύο από τους ακόλουθους τομείς δράσης 
για το κλίμα και το περιβάλλον:
α) δράσεις για την κλιματική αλλαγή, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 
τη γεωργία, καθώς και της διατήρησης 
και/ή της ενίσχυσης της δέσμευσης 
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διοξειδίου του άνθρακα·
β) δράσεις για τη μείωση εκπομπών 
εκτός των αερίων θερμοκηπίου·
γ) προστασία ή βελτίωση της 
ποιότητας των υδάτων στις γεωργικές 
περιοχές και μείωση της πίεσης στους 
υδάτινους πόρους·
δ) δράση για τη μείωση της 
διάβρωσης του εδάφους, τη βελτίωση της 
γονιμότητας του εδάφους και τη 
βελτίωση της διαχείρισης των θρεπτικών 
συστατικών, καθώς και τη διατήρηση και 
αποκατάσταση των μικροοργανισμών του 
εδάφους·
ε) προστασία της βιοποικιλότητας, 
διατήρηση ή αποκατάσταση οικοτόπων 
και ειδών, προστασία επικονιαστών και 
διαχείριση χαρακτηριστικών τοπίου, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
νέων χαρακτηριστικών τοπίου·
στ) δράσεις για την αειφόρο και 
μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων, ιδίως 
φυτοφαρμάκων που παρουσιάζουν 
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή τη 
βιοποικιλότητα·
ζ) αναγνώριση περιοχών ως μη 
παραγωγικών χαρακτηριστικών τοπίου ή 
ως ζωνών όπου δεν χρησιμοποιούνται 
φυτοφάρμακα ή λιπάσματα·
η) δράσεις για τη βελτίωση της 
διαβίωσης των ζώων και την 
αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής·
θ) δράσεις για τη μείωση των 
εισροών και τη βελτίωση της βιώσιμης 
διαχείρισης των φυσικών πόρων, όπως η 
γεωργία ακριβείας·
ι) δράσεις για τη βελτίωση της 
ζωικής και φυτικής ποικιλότητας με 
σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας 
στις ασθένειες και στην κλιματική 
αλλαγή.
3. Οι γεωργικές πρακτικές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου:
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α) υπερβαίνουν τις κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα 
καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής 
κατάστασης που θεσπίζονται σύμφωνα 
με το κεφάλαιο Ι τμήμα 2 του παρόντος 
τίτλου·
β) υπερβαίνουν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις για την καλή διαβίωση των 
ζώων και τη χρήση λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς 
και άλλες υποχρεωτικές απαιτήσεις που 
θεσπίζονται από το δίκαιο της Ένωσης·
γ) υπερβαίνουν τους προϋποθέσεις 
που καθορίζονται για τη διατήρηση της 
γεωργικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 
4 παράγραφος 1 στοιχείο α)·
δ) διαφέρουν από τις δεσμεύσεις για 
τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις 
δυνάμει του άρθρου 65, ή είναι 
συμπληρωματικές προς αυτές.
4. Η Επιτροπή, έως ... [δύο μήνες 
μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού], εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 138, για τη συμπλήρωση του 
παρόντος κανονισμού με την κατάρτιση 
ενδεικτικού και μη εξαντλητικού 
καταλόγου παραδειγμάτων πρακτικών 
που συμμορφώνονται με τις διατάξεις 
των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος 
άρθρου.
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εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
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Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή Γεωργική Πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28γ
Εθνικοί κατάλογοι πρακτικών επιλέξιμων 

για προγράμματα για το κλίμα, το 
περιβάλλον και την καλή διαβίωση των 

ζώων
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, σε 
συνεργασία με εθνικούς, περιφερειακούς 
και τοπικούς συμφεροντούχους, τους 
εθνικούς καταλόγους των επιλέξιμων 
πρακτικών για τα προγράμματα για το 
κλίμα, το περιβάλλον και την καλή 
διαβίωση των ζώων που αναφέρονται στο 
άρθρο 28, με τη δυνατότητα να αντλούν 
από τα παραδείγματα του ενδεικτικού και 
μη εξαντλητικού καταλόγου που 
αναφέρεται στο άρθρο 28β ή να 
θεσπίζουν περαιτέρω πρακτικές που 
συμμορφώνονται με τους όρους του 
άρθρου 28β, και λαμβάνοντας υπόψη τις 
ειδικές εθνικές ή περιφερειακές ανάγκες 
τους σύμφωνα με το άρθρο 96.
Οι εθνικοί κατάλογοι αποτελούνται από 
πολλαπλά είδη μέτρων εκτός εκείνα που 
καλύπτονται από το άρθρο 65, ή από 
μέτρα της ίδιας φύσης αλλά με 
διαφορετικό επίπεδο φιλοδοξίας 
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σύμφωνα με το άρθρο 28.
Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στους 
καταλόγους αυτούς τουλάχιστον 
οικολογικά προγράμματα με στόχο να 
καθιερωθεί η χρήση ενός γεωργικού 
εργαλείου για τη βιώσιμη διαχείριση των 
θρεπτικών ουσιών και, κατά περίπτωση, 
για την κατάλληλη συντήρηση των 
υγροτόπων και των τυρφώνων.
Οι περιοχές που ορίζονται σύμφωνα με 
τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ ή 2009/147/ΕΚ και 
στις οποίες εκτελούνται ισοδύναμες 
δράσεις θεωρούνται αυτομάτως 
επιλέξιμες για το πρόγραμμα.
Οι εθνικοί κατάλογοι εγκρίνονται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στα άρθρα 106 και 107.
Η Επιτροπή παρέχει την αναγκαία 
καθοδήγηση στα κράτη μέλη κατά την 
κατάρτιση των εθνικών καταλόγων, σε 
συντονισμό με τα ευρωπαϊκά και εθνικά 
δίκτυα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 
που προβλέπονται στο άρθρο 113, για τη 
διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών, τη βελτίωση της βάσης 
γνώσεων και την εξεύρεση λύσεων.
Κατά την αξιολόγηση των εθνικών 
καταλόγων, η Επιτροπή λαμβάνει ιδίως 
υπόψη τον σχεδιασμό, την πιθανή 
αποτελεσματικότητα, την υιοθέτηση, την 
ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων και τη 
συμβολή των προγραμμάτων στους 
ειδικούς στόχους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 28α.
Η Επιτροπή αξιολογεί τους εθνικούς 
καταλόγους κάθε δύο έτη. Οι 
αξιολογήσεις δημοσιοποιούνται και, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή αρνητικής 
αξιολόγησης, τα κράτη μέλη προτείνουν 
τροποποιημένους εθνικούς καταλόγους 
και προγράμματα σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 106 
και 107.
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