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Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 

ΚΑΔ: Κανονιστική Απαίτηση Διαχείρισης
ΚΓΠK: Πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της γης

Τομείς Κύριο θέμα Απαιτήσεις και πρότυπα Κύριος στόχος του 
προτύπου

ΚΓΠΚ 1 Διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων βάσει 
της αναλογίας των μόνιμων βοσκοτόπων σε 
σχέση με τη γεωργική έκταση

Γενικό μέτρο 
διασφάλισης κατά της 
μετατροπής σε άλλες 
γεωργικές χρήσεις για τη 
διατήρηση των 
αποθεμάτων άνθρακα

ΚΓΠΚ 2 Κατάλληλη προστασία των υγροτόπων και 
τυρφώνων

Προστασία των πλούσιων 
σε άνθρακα εδαφών

Κλίμα και 
περιβάλλον

Κλιματική αλλαγή
(μετριασμός και 

προσαρμογή)

ΚΓΠΚ 3 Απαγόρευση της καύσης υπολειμμάτων 
καλλιεργειών, εκτός αν γίνεται για λόγους 
φυτοπροστασίας. 

Διατήρηση των επιπέδων 
της οργανικής ύλης του 
εδάφους
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Τομείς Κύριο θέμα Απαιτήσεις και πρότυπα Κύριος στόχος του 
προτύπου

ΚΑΔ 1 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:
Άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο ε) και 
άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο η) όσον 
αφορά τις υποχρεωτικές απαιτήσεις για τον 
έλεγχο των διάχυτων πηγών ρύπανσης από τα 
φωσφορικά άλατα

ΚΑΔ 2 Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία 
των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής 
προέλευσης (ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1):
Άρθρα 4 και 5

ΚΓΠΚ 4 Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος 
υδατορευμάτων1 

Προστασία των ποταμών 
από τη ρύπανση και τις 
επιφανειακές απορροές

Ύδατα

ΚΓΠΚ 5 Χρήση εργαλείου για τη βιωσιμότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τα θρεπτικά 
συστατικά2

Βιώσιμη διαχείριση των 
θρεπτικών συστατικών

1 Τόσο εντός όσο και εκτός των ευπρόσβλητων ζωνών που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ, οι ζώνες ανάσχεσης για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση πρέπει να τηρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις διασποράς λιπασμάτων 
στο έδαφος κοντά σε υδάτινα ρεύματα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο A.4 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ 
και πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τα προγράμματα δράσης των κρατών μελών που καταρτίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ
2 Το εργαλείο παρέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία και λειτουργικές δυνατότητες: 
α) Στοιχεία
• σχετικές πληροφορίες για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις βάσει του ΣΑΑ και του ΟΣΔΕ·
• πληροφορίες από τη δειγματοληψία του εδάφους, σε κατάλληλη χωρική και χρονική κλίμακα·
• πληροφορίες για τις σχετικές πρακτικές διαχείρισης, την ιστορία των καλλιεργειών και τους 
στόχους απόδοσης·
• ενδείξεις όσον αφορά τα νόμιμα όρια και τις απαιτήσεις σχετικά με τη διαχείριση των θρεπτικών 
συστατικών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις·
• πλήρες ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών.

β) Λειτουργικές δυνατότητες 
• αυτόματη ενσωμάτωση δεδομένων από διάφορες πηγές (ΣΑΑ και του ΟΣΔΕ, δεδομένα που 
παράγονται από γεωργούς, αναλύσεις εδάφους κ.λπ.), στο μέτρο του δυνατού, προκειμένου να αποφευχθεί 
επικάλυψη των εισερχόμενων δεδομένων για τους γεωργούς·
• δυνατή αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ οργανισμών πληρωμών/διοικητικών αρχών και γεωργών·
• δομοστοιχείωση και δυνατότητα στήριξης περαιτέρω στόχων βιωσιμότητας (π.χ. διαχείριση των 
εκπομπών, διαχείριση των υδάτων)
•  τήρηση των ενωσιακών αρχών της διαλειτουργικότητας, της διαφάνειας και της περαιτέρω χρήσης 
των δεδομένων· 
• εγγυήσεις για την ασφάλεια των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής σύμφωνα με τα βέλτιστα 
σημερινά πρότυπα.
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Τομείς Κύριο θέμα Απαιτήσεις και πρότυπα Κύριος στόχος του 
προτύπου

ΚΓΠΚ 6 Διαχείριση της κατεργασίας του εδάφους για 
τη μείωση του κινδύνου υποβάθμισης του 
εδάφους, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, 
υπόψη την κλίση του εδάφους

Ελάχιστη διαχείριση 
γαιών που λαμβάνει 
υπόψη τις ειδικές 
συνθήκες της τοποθεσίας 
με σκοπό τον περιορισμό 
της διάβρωσης

ΚΓΠΚ 7 Κανένα ακάλυπτο έδαφος την/τις πιο 
ευαίσθητη/-ες περίοδο/-ους

Προστασία των εδαφών 
κατά τη χειμερινή περίοδο

Έδαφος 
(προστασία και 

ποιότητα)

ΚΓΠΚ 8 Αμειψισπορά Διατήρηση του εδαφικού 
δυναμικού

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

ΚΑΔ 4 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 
22.7.1992, σ. 7):
Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2

ΚΓΠΚ 9  Ελάχιστο ποσοστό των γεωργικών 
εκτάσεων που διατίθεται για μη 
παραγωγικά στοιχεία ή περιοχές

 Διατήρηση χαρακτηριστικών του τοπίου
 Απαγόρευση της κοπής φυτικών φρακτών 

και δένδρων κατά την περίοδο 
αναπαραγωγής και εξάρτησης των πτηνών 

 Προαιρετικά, μέτρα για την αποφυγή 
χωροκατακτητικών φυτικών ειδών

Διατήρηση μη 
παραγωγικών στοιχείων 
και περιοχών για τη 
βελτίωση της 
βιοποικιλότητας στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Βιοποικιλότητα και 
τοπίο

(προστασία και 
ποιότητα)

ΚΓΠΚ 10 Απαγόρευση της μετατροπής ή άροσης των 
μόνιμων βοσκότοπων σε περιοχές του 
δικτύου Natura 2000

Προστασία των 
οικοτόπων και των ειδών
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Τομείς Κύριο θέμα Απαιτήσεις και πρότυπα Κύριος στόχος του 
προτύπου

ΚΑΔ 5 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για 
τον καθορισμό των γενικών αρχών και 
απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, 
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για 
την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον 
καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας 
των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1):
Άρθρα 14 και 15, άρθρο 17 παράγραφος 13 
και άρθρα 18, 19 και 20

Ασφάλεια των 
τροφίμων

ΚΑΔ 6 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 και για την 
κατάργηση των οδηγιών 81/602/ΕΟΚ, 
88/146/ΕΟΚ και 88/299/ΕΟΚ (ΕΕ L 125 της 
23.5.1996, σ. 3):
Άρθρο 3 στοιχεία α), β), δ) και ε), και άρθρα 
4, 5 και 7

Δημόσια υγεία 
και υγεία των 
ζώων και των 
φυτών

Ταυτοποίηση και 
καταγραφή των 

ζώων

ΚΑΔ 7 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):
Άρθρο 3, 4 και 5

3 Όπως εφαρμόζεται ιδίως με:
— το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009 και το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 37/2010,
— τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 852/2004: άρθρο 4 παράγραφος 1 και παράρτημα Ι μέρος Α τίτλος II παράγραφος 4 
στοιχεία ζ), η) και ι), παράγραφος 5 στοιχεία στ) και η) και παράγραφος 6· τίτλος III παράγραφος 8 στοιχεία α), 
β), δ) και ε) και παράγραφος 9 στοιχεία α) και γ),
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004: άρθρο 3 παράγραφος 1 και παράρτημα ΙΙΙ τμήμα IX κεφάλαιο 1 τίτλος I 
παράγραφος 1 στοιχεία β), γ), δ) και ε), τίτλος I παράγραφος 2 στοιχείο α) σημεία i), ii), iii), στοιχείο β) σημεία i) 
και ii) και στοιχείο γ), τίτλος I παράγραφος 3, τίτλος I παράγραφος 4, τίτλος I παράγραφος 5, τίτλος ΙΙ ενότητα Α 
παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 και τίτλος II ενότητα B παράγραφος 1 στοιχεία α) και δ), παράγραφος 2 και παράγραφος 
4 στοιχεία α) και β)· και παράρτημα III τμήμα X κεφάλαιο 1 παράγραφος 1,
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005: άρθρο 5 παράγραφος 1 και παράρτημα I μέρος Α τίτλος I παράγραφος 4 
στοιχεία ε) και ζ) και τίτλος II παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και ε)· άρθρο 5 παράγραφος 5· παράρτημα III (υπό 
«ΣΙΤΙΣΗ», σημείο 1. «Αποθήκευση», πρώτη και τελευταία πρόταση, και σημείο 2. «Διανομή», τρίτη πρόταση), 
άρθρο 5 παράγραφος 6, και
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005: άρθρο 18.
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Τομείς Κύριο θέμα Απαιτήσεις και πρότυπα Κύριος στόχος του 
προτύπου

ΚΑΔ 8 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 και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 820/97 (ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 1):
Άρθρα 4 και 7

ΚΑΔ 9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, για 
τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 
καταγραφής των αιγοπροβάτων και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 
92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ (ΕΕ L 5 της 
9.1.2004, σ. 8):
Άρθρα 3, 4 και 5

ΚΑΔ 10 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του 
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):
Άρθρα 7, 11, 12, 13 και 15

Ασθένειες ζώων

ΚΑΔ 11 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/429 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά 
με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων (ΕΕ L 84 
της 31.3.2016, σ. 1)
Άρθρο 18 παράγραφος 1, μόνο για τον 
αφθώδη πυρετό, τη φυσαλιδώδη νόσο των 
χοίρων και τον καταρροϊκό πυρετό.

Φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα

ΚΑΔ 12 Κανονισμός (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):
Άρθρο 55 πρώτη και δεύτερη περίοδος.
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Τομείς Κύριο θέμα Απαιτήσεις και πρότυπα Κύριος στόχος του 
προτύπου

ΚΑΔ 13 Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης 
Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό 
πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την 
επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών 
φαρμάκων (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71):
Άρθρο 5 παράγραφος 2 και άρθρο 8 
παράγραφοι 1 έως 5
Άρθρο 12 όσον αφορά τους περιορισμούς της 
χρήσης γεωργικών φαρμάκων σε 
προστατευόμενες περιοχές που 
προσδιορίζονται βάσει της οδηγίας πλαισίου 
για τα ύδατα και της νομοθεσίας «Natura 
2000».
Άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 3 σχετικά με τον 
χειρισμό και την αποθήκευση των γεωργικών 
φαρμάκων και τη διάθεση των καταλοίπων. 

ΚΑΔ 14 Οδηγία 2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση 
στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των 
μόσχων (ΕΕ L 10 της 15.1.2009, σ. 7):
Άρθρα 3 και 4

ΚΑΔ 15 Οδηγία 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2008, για τους στοιχειώδεις 
κανόνες για την προστασία των χοίρων (ΕΕ L 
47 18.2.2009, σ. 5):
Άρθρα 3 και 4

Καλή 
μεταχείριση 
των ζώων

Καλή μεταχείριση 
των ζώων

ΚΑΔ 16 Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής 
Ιουλίου 1998, σχετικά με την προστασία των 
ζώων στα εκτροφεία (ΕΕ L 221 της 8.8.1998, 
σ. 23):
Άρθρο 4

Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 

ΚΑΔ: Κανονιστική Απαίτηση Διαχείρισης
ΚΓΠK: Πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της γης
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Τομείς Κύριο θέμα Απαιτήσεις και πρότυπα Κύριος στόχος του 
προτύπου

ΚΓΠΚ 1 Διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων σε 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο βάσει της 
αναλογίας των μόνιμων βοσκοτόπων σε 
σχέση με τη γεωργική έκταση σε σύγκριση με 
έτος αναφοράς  2018.

Συντελεστής μέγιστης διακύμανσης 5 τοις 
εκατό σε σύγκριση με το έτος αναφοράς.4

Γενικό μέτρο διασφάλισης 
κατά της μετατροπής σε 
άλλες γεωργικές χρήσεις 
για τη διατήρηση των 
αποθεμάτων άνθρακα

ΚΓΠΚ 2 Αποτελεσματική προστασία των υγροτόπων 
και τυρφώνων

Προστασία των πλούσιων 
σε άνθρακα εδαφών

Κλιματική αλλαγή
(μετριασμός και 

προσαρμογή)

ΚΓΠΚ 3 Απαγόρευση της καύσης υπολειμμάτων 
καλλιεργειών, εκτός αν γίνεται για λόγους 
φυτοπροστασίας. 

Διατήρηση των επιπέδων 
της οργανικής ύλης του 
εδάφους

ΚΑΔ 1 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:
Άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο ε) και 
άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο η) όσον 
αφορά τις υποχρεωτικές απαιτήσεις για τον 
έλεγχο των διάχυτων πηγών ρύπανσης από τα 
φωσφορικά άλατα

ΚΑΔ 2 Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία 
των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής 
προέλευσης (ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1):
Άρθρα 4 και 5

ΚΓΠΚ 4 Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος 
υδατορευμάτων ελάχιστου πλάτους 3 
μέτρων χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων και 
λιπασμάτων5

Προστασία των ποταμών, 
των αποθεμάτων νερού 
και των 
οικοσυστημάτων από τη 
ρύπανση και τις 
επιφανειακές απορροές

Κλίμα και 
περιβάλλον

Ύδατα

4              Πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει απώλεια του συνόλου των μόνιμων βοσκοτόπων σε 
περιφερειακό και/ή εθνικό επίπεδο.
5 Τα κράτη μέλη με σημαντικές τάφρους αφυδάτωσης και άρδευσης μπορούν να προσαρμόζουν, 
εφόσον δικαιολογείται δεόντως για την εν λόγω περιοχή, το ελάχιστο πλάτος σύμφωνα με τις ειδικές τοπικές 
συνθήκες των κρατών μελών.
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ΚΓΠΚ 6 Κατάλληλη διαχείριση της κατεργασίας του 
εδάφους για τη μείωση του κινδύνου 
υποβάθμισης και απώλειας του εδάφους, 
λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη την 
κλίση του εδάφους

Ελάχιστη διαχείριση 
γαιών που λαμβάνει 
υπόψη τις ειδικές 
συνθήκες της τοποθεσίας 
με σκοπό τον περιορισμό 
της διάβρωσης

ΚΓΠΚ 7 Κανένα ακάλυπτο έδαφος την/τις πιο 
ευαίσθητη/-ες περίοδο/-ους, εκτός εάν  
καλλιεργείται

Φυσική προστασία των 
εδαφών κατά της 
διάβρωσης, με τη 
διατήρηση του 
βιόκοσμου του εδάφους

Έδαφος 
(προστασία και 

ποιότητα)

ΚΓΠΚ 8 Αμειψισπορά σε αρόσιμη γη, 
συμπεριλαμβανομένης της καλλιέργειας 
ψυχανθών, εκτός από καλλιέργειες που 
καλλιεργούνται κάτω από το νερό

Διατήρηση του εδαφικού 
δυναμικού

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

ΚΑΔ 4 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 
22.7.1992, σ. 7):
Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2

ΚΓΠΚ 9  Ελάχιστο ποσοστό 5 % μη παραγωγικών 
χαρακτηριστικών και εκτάσεων σε 
αρόσιμη γη στις οποίες δεν 
χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα  και 
λιπαντικά6

 Διατήρηση χαρακτηριστικών του τοπίου
 Απαγόρευση της κοπής φυτικών φρακτών 

και δένδρων κατά την περίοδο 
αναπαραγωγής και εξάρτησης των πτηνών 

 Προαιρετικά, μέτρα για την αποφυγή 
χωροκατακτητικών φυτικών ειδών

Διατήρηση μη 
παραγωγικών στοιχείων 
και περιοχών για τη 
βελτίωση της 
βιοποικιλότητας στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Βιοποικιλότητα και 
τοπίο

(προστασία και 
ποιότητα)

ΚΓΠΚ 10 Κατάλληλη προστασία των μόνιμων 
βοσκοτόπων σε περιοχές του δικτύου Natura 
2000, σύμφωνα με το ειδικό σχέδιο 
διαχείρισης ανά περιοχή

Προστασία των 
οικοτόπων και των ειδών, 
απορρόφηση άνθρακα 

6 Χρήση της υφιστάμενης ευελιξίας του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, άρθρο 46
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ΚΑΔ 5 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για 
τον καθορισμό των γενικών αρχών και 
απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, 
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για 
την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον 
καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας 
των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1):
Άρθρα 14 και 15, άρθρο 17 παράγραφος 17 
και άρθρα 18, 19 και 20

Ασφάλεια των 
τροφίμων

ΚΑΔ 6 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 και για την 
κατάργηση των οδηγιών 81/602/ΕΟΚ, 
88/146/ΕΟΚ και 88/299/ΕΟΚ (ΕΕ L 125 της 
23.5.1996, σ. 3):
Άρθρο 3 στοιχεία α), β), δ) και ε), και άρθρα 
4, 5 και 7

Δημόσια υγεία 
και υγεία των 
ζώων και των 
φυτών

Ταυτοποίηση και 
καταγραφή των 

ζώων

ΚΑΔ 7 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):
Άρθρο 3

7 Όπως εφαρμόζεται ιδίως με:
— το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009 και το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 37/2010,
— τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 852/2004: άρθρο 4 παράγραφος 1 και παράρτημα Ι μέρος Α τίτλος II παράγραφος 4 
στοιχεία ζ), η) και ι), παράγραφος 5 στοιχεία στ) και η) και παράγραφος 6· τίτλος III παράγραφος 8 στοιχεία α), 
β), δ) και ε) και παράγραφος 9 στοιχεία α) και γ),
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004: άρθρο 3 παράγραφος 1 και παράρτημα III τμήμα IX κεφάλαιο 1 τίτλος I 
παράγραφος 1 στοιχεία β), γ), δ) και ε), τίτλος I παράγραφος 2 στοιχείο α) σημεία i), ii), iii), στοιχείο β) σημεία i) 
και ii) και στοιχείο γ), I-3· I-4· I-5· II-A 1, 2, 3, 4· τίτλος II ενότητα B παράγραφος 1 στοιχεία α) και δ), παράγραφος 
2 και παράγραφος 4 στοιχεία α) και β)· και παράρτημα III τμήμα X κεφάλαιο 1 παράγραφος 1,
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005: άρθρο 5 παράγραφος 1 και παράρτημα I, μέρος Α τίτλος I παράγραφος 4 
στοιχεία ε) και ζ) και τίτλος II παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και ε)· άρθρο 5 παράγραφος 5· παράρτημα III (υπό 
«ΣΙΤΙΣΗ», σημείο 1. «Αποθήκευση», πρώτη και τελευταία πρόταση, και σημείο 2. «Διανομή», τρίτη πρόταση), 
άρθρο 5 παράγραφος 6, και
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005: άρθρο 18.



AM\1216061EL.docx PE658.380v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Τομείς Κύριο θέμα Απαιτήσεις και πρότυπα Κύριος στόχος του 
προτύπου

ΚΑΔ 8 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 και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 820/97 (ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 1):
Άρθρο 7

ΚΑΔ 9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, για 
τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 
καταγραφής των αιγοπροβάτων και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 
92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ (ΕΕ L 5 της 
9.1.2004, σ. 8):
Άρθρα 3 και 5

ΚΑΔ 10 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του 
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):
Άρθρα 7, 11, 12, 13 και 15

Ασθένειες ζώων

ΚΑΔ 11 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/429 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά 
με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων (ΕΕ L 84 
της 31.3.2016, σ. 1)
Άρθρο 18 παράγραφος 1, μόνο για τον 
αφθώδη πυρετό, τη φυσαλιδώδη νόσο των 
χοίρων και τον καταρροϊκό πυρετό.

Φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα

ΚΑΔ 12 Κανονισμός (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):
Άρθρο 55 πρώτη και δεύτερη περίοδος.
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ΚΑΔ 13 Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης 
Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό 
πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την 
επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών 
φαρμάκων (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71):
Άρθρο 5 παράγραφος 2 και άρθρο 8 
παράγραφοι 1 έως 5
Άρθρο 12 όσον αφορά τους περιορισμούς της 
χρήσης γεωργικών φαρμάκων σε 
προστατευόμενες περιοχές που 
προσδιορίζονται βάσει της οδηγίας πλαισίου 
για τα ύδατα και της νομοθεσίας «Natura 
2000».
Άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 3 σχετικά με τον 
χειρισμό και την αποθήκευση των γεωργικών 
φαρμάκων και τη διάθεση των καταλοίπων. 

ΚΑΔ 14 Οδηγία 2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση 
στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των 
μόσχων (ΕΕ L 10 της 15.1.2009, σ. 7):
Άρθρα 3 και 4

ΚΑΔ 15 Οδηγία 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2008, για τους στοιχειώδεις 
κανόνες για την προστασία των χοίρων (ΕΕ L 
47 18.2.2009, σ. 5):
Άρθρα 3 και 4

Καλή 
μεταχείριση 
των ζώων

Καλή μεταχείριση 
των ζώων

ΚΑΔ 16 Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής 
Ιουλίου 1998, σχετικά με την προστασία των 
ζώων στα εκτροφεία (ΕΕ L 221 της 8.8.1998, 
σ. 23):
Άρθρο 4

Or. en


