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Τροπολογία 1221
Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 και το 
περιβάλλον

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 και το 
περιβάλλον («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. Τα κράτη μέλη καθορίζουν 
συστήματα σημείων 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 

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 
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ευεργετικές για το κλίμα και το 
περιβάλλον.

ευεργετικές για το κλίμα και το 
περιβάλλον.

Τα κράτη μέλη στηρίζουν, στο πλαίσιο 
αυτού του τύπου παρεμβάσεων, ενεργούς 
γεωργούς ή ομάδες γεωργών που 
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, 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 λαμβάνει τη μορφή ετήσιας 
ενίσχυσης για τα επιλέξιμα εκτάρια που 
καλύπτονται από τα οικολογικά 
προγράμματα ή/και ενίσχυσης ανά 
εκμετάλλευση, και χορηγείται ως κίνητρο 
για τη δίκαιη ανταμοιβή των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών, πέραν της 
αντιστάθμισης των πρόσθετων δαπανών 
που πραγματοποιήθηκαν και του 
διαφυγόντος εισοδήματος, που μπορεί να 
συνίσταται σε ένα κατ’ αποκοπή ποσό. Το 
ύψος των ενισχύσεων ποικίλλει ανάλογα 
με το επίπεδο φιλοδοξίας κάθε 
οικοσυστήματος, 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).

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:

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 

α) υπερβαίνουν τις κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα 
καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής 
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κατάστασης που θεσπίζονται σύμφωνα με 
το κεφάλαιο Ι τμήμα 2 του παρόντος 
τίτλου·

κατάστασης που θεσπίζονται σύμφωνα με 
το κεφάλαιο Ι τμήμα 2 του παρόντος 
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·

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)·

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.

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:

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

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.

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.

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.

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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Τροπολογία 1222
Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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
Στόχοι και κατευθυντήριες αρχές 

προγραμμάτων για το κλίμα και το 
περιβάλλον

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) και στ) 
καθώς και στην επίτευξη των στόχων της 
Πράσινης Συμφωνίας που περιγράφονται 
στο άρθρο 6α.
2. Οι γεωργικές πρακτικές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου καλύπτουν τους 
ακόλουθους τομείς δράσης για το κλίμα 
και το περιβάλλον:
α) δράσεις για την κλιματική αλλαγή, 
συμπεριλαμβανομένων της μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 
τη γεωργία και της ενίσχυσης της 
δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα·
α α) δράσεις για τη μείωση εκπομπών 
εκτός των αερίων θερμοκηπίου·
β) προστασία ή βελτίωση της 
ποιότητας των υδάτων στις γεωργικές 
περιοχές και μείωση της πίεσης στους 
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υδάτινους πόρους·
γ) δράση για τη μείωση της 
διάβρωσης του εδάφους, τη φυσική 
βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους 
μέσω της διατήρησης και της 
αποκατάστασης των μικροοργανισμών 
του εδάφους, και τη βελτίωση της 
διαχείρισης των θρεπτικών συστατικών·
δ) προστασία της βιοποικιλότητας, 
διατήρηση ή αποκατάσταση οικοτόπων 
και ειδών, προστασία επικονιαστών και 
διαχείριση χαρακτηριστικών τοπίου, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
νέων χαρακτηριστικών τοπίου επωφελών 
για τη βιοποικιλότητα·
ε) δράσεις για την αειφόρο και 
μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων, ιδίως 
φυτοφαρμάκων που παρουσιάζουν 
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή τη 
βιοποικιλότητα·
στ) αναγνώριση περιοχών ως 
χαρακτηριστικών προσανατολισμένων 
στη βιοποικιλότητα ή ζωνών όπου δεν 
χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα και 
λιπάσματα·
ζ) δράσεις για την αντιμετώπιση της 
μικροβιακής αντοχής.
2α. Οι γεωργικές πρακτικές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου μπορούν να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα παραδείγματα εργαλείων ή 
μέτρων:
α) εργαλεία για τη μείωση των 
εισροών που επιτυγχάνουν σημαντικά 
μειωμένες εισροές και βελτιωμένη, 
βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι σχετικοί 
στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας, ή που 
συμβάλλουν στη μη χημική διαχείριση 
ζιζανίων στα συστήματα καλλιέργειας·
β) πρακτικές για τη βελτίωση της 
γενετικής ποικιλότητας εντός του αγρού, 
όπως η σπορά ετερογενούς υλικού, και η 
ποικιλότητα των καλλιεργειών εντός του 
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αγρού, όπως η πολυκαλλιέργεια, η 
συγκαλλιέργεια ή η πολυπολιτισμική 
σπορά·
γ) μέτρα εκτατικής βόσκησης, 
συμπεριλαμβανομένων των καθεστώτων 
μείωσης των ζώων, όπως πριμοδότηση 
εκτατικοποίησης·
δ) αμειψισπορά 4 ετών και άνω, 
συμπεριλαμβανομένων των ψυχανθών·
ε) βοσκότοποι σε αρόσιμη γη με 
τριφύλλι ή άλλα ψυχανθή, στο πλαίσιο 
της στρατηγικής για τις πρωτεϊνούχες 
καλλιέργειες·
στ) τη δημιουργία μακροπρόθεσμων 
βοσκοτόπων με βότανα, πολυειδών 
λειμώνων, μειγμάτων αγρωστωδών, 
ποωδών φυτών συμπεριλαμβανομένων 
των ψυχανθών·
ζ) η καλλιέργεια ελωδών γαιών ως 
βοσκή χαμηλής έντασης σε υγρότοπους 
προς όφελος της βιοποικιλότητας και του 
κλίματος·
η) τεχνικές αγροοικολογίας·
θ) ολοκληρωμένη διαχείριση 
επιβλαβών οργανισμών σύμφωνα με τις 8 
αρχές της ολοκληρωμένης 
φυτοπροστασίας κατά το παράρτημα III 
της οδηγίας 2009/128/ΕΚ σχετικά με την 
ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων·
ι) επιμέρους αγροοικολογικές 
τεχνικές·
ια) γεωργία ελάχιστης άροσης χωρίς 
τη χρήση φυτοφαρμάκων·
ιβ) καθιέρωση στοιχείων υψηλής 
βιοποικιλότητας για την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας και της 
παραγωγικότητας.
3. Οι γεωργικές πρακτικές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου:
α) υπερβαίνουν τις κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα 
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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 
καταλόγου κριτηρίων με βάση τις 
επιδόσεις τα οποία πρέπει να πληρούν οι 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον, σύμφωνα 
με τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 
6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ) 
και σύμφωνα με την επίτευξη των στόχων 
της Πράσινης Συμφωνίας.
5. Η Επιτροπή, έως τις [τέσσερις 
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 ενδεικτικό και 
μη εξαντλητικό κατάλογο πρακτικών που 
μπορούν να είναι επιλέξιμες για 
ενισχύσεις για καθεστώτα για το κλίμα 
και το περιβάλλον σύμφωνα με το άρθρο 
28.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1223

Τροπολογία 1223
Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 28 γ
Εθνικοί κατάλογοι πρακτικών επιλέξιμων 

για προγράμματα για το κλίμα και το 
περιβάλλον

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, σε 
συνεργασία με εθνικούς, περιφερειακούς 
και τοπικούς συμφεροντούχους, εθνικούς 
καταλόγους με τις πρακτικές που είναι 
επιλέξιμες για τα καθεστώτα για το κλίμα 
και το περιβάλλον που αναφέρονται στο 
άρθρο 28, με τη δυνατότητα να αντλούν 
από τα παραδείγματα του ενωσιακού 
ενδεικτικού και μη εξανλτητικού 
καταλόγου πρακτικών που αναφέρεται 
στο άρθρο 28α ή να θεσπίζουν περαιτέρω 
πρακτικές που συμμορφώνονται με τους 
όρους του άρθρου 28α, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ειδικές εθνικές ή 
περιφερειακές ανάγκες τους σύμφωνα με 
το άρθρο 96.
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, σε 
συνεργασία με εθνικούς, περιφερειακούς 
και τοπικούς συμφεροντούχους, τους 
εθνικούς καταλόγους των επιλέξιμων 
πρακτικών για τα καθεστώτα 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 
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αναφέρεται στο άρθρο 28β ή να 
θεσπίζουν περαιτέρω πρακτικές που 
συμμορφώνονται με τους όρους του 
άρθρο 28β, και λαμβάνοντας υπόψη τις 
ειδικές εθνικές ή περιφερειακές ανάγκες 
τους σύμφωνα με το άρθρο 96.
2. 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 
σύμφωνα με το άρθρο 28.
3. 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 ενωσιακά και εθνικά 
δίκτυα της ΚΓΠ που προβλέπονται στο 
άρθρο 113, για τη διευκόλυνση της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και 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 αποδοχή, την 
ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων και τη 
συμβολή των προγραμμάτων στους 
ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο 
άρθρο 28α.
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.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1224

Τροπολογία 1224
Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28δ
Προγράμματα για την καλή διαβίωση 

των ζώων
1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
παρέχουν στήριξη σε εθελοντικά 
προγράμματα για την καλή διαβίωση των 
ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται 
στο παρόν άρθρο και όπως 
διευκρινίζονται περαιτέρω στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ. Τα 
προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο να 
συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων για 
την καλή διαβίωση των ζώων που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
σημείο i).
2. Τα κράτη μέλη στηρίζουν στο 
πλαίσιο αυτού του τύπου παρέμβασης 
ενεργούς γεωργούς ή ομάδες γεωργών 
που δεσμεύονται να εφαρμόζουν, να 
διατηρούν και να προωθούν γεωργικές 
πρακτικές και συστήματα για τη 
βελτίωση της καλής μεταχείρισης των 
ζώων.
Οι μονάδες μαζικής εκτροφής ζώων δεν 
είναι επιλέξιμες για προγράμματα για την 
καλή διαβίωση των ζώων.
3. Η Επιτροπή εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
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το άρθρο 138 το αργότερο δύο μήνες μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού για τη συμπλήρωση του 
παρόντος κανονισμού με την κατάρτιση 
του ενωσιακού καταλόγου γεωργικών 
πρακτικών που είναι επωφελείς για την 
καλή μεταχείριση των ζώων, 
λαμβάνοντας υπόψη τους όρους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου.
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
συμπληρωματικούς εθνικούς καταλόγους 
των γεωργικών πρακτικών που είναι 
επωφελείς για την καλή διαβίωση των 
ζώων επιλέγοντας μεταξύ αυτών που 
ορίζονται στον ενωσιακό κατάλογο που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. Τα κράτη 
μέλη δίνουν προτεραιότητα σε 
συστήματα τα οποία παρέχουν 
παράλληλα οφέλη με τους στόχους του 
κλίματος και του περιβάλλοντος και 
δίνουν έμφαση σε μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση.
Η Επιτροπή παρέχει τις αναγκαίες 
κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη μέλη 
όταν αυτά καταρτίζουν τους εθνικούς 
καταλόγους, σε συντονισμό με τα 
ευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα κοινής 
γεωργικής πολιτικής, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 113, για τη διευκόλυνση της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, τη 
βελτίωση της βάσης γνώσεων και λύσεων 
για την επίτευξη του ειδικού στόχου 
καλής διαβίωσης των ζώων, που 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο θ). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δίνεται στη δυνητική αναπαραγωγή των 
μέτρων και των συστημάτων που είναι 
προσαρμοσμένα σε συγκεκριμένα τοπικά, 
περιφερειακά ή εθνικά ή/και 
περιβαλλοντικά πλαίσια ή περιορισμούς.
Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
μπορούν να περιλαμβάνονται 
συμπληρωματικά προγράμματα που δεν 
προβλέπονται στον ενωσιακό κατάλογο, 
με την έγκριση της Επιτροπής σύμφωνα 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στα 
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άρθρα 106 και 107.
Κατά την κατάρτιση των καταλόγων, η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας που αναφέρεται στον Τίτλο V 
κεφάλαιο ΙΙΙ, ότι οι κατάλογοι 
καταρτίζονται ως προϊόν κοινής 
προσπάθειας μεταξύ των γεωργικών και 
περιβαλλοντικών αρχών κατόπιν 
διαβούλευσης με εμπειρογνώμονες.
Η Επιτροπή αξιολογεί σε εξαμηνιαία 
βάση τους εθνικούς καταλόγους, 
λαμβάνοντας υπόψη την απαιτούμενη 
αποτελεσματικότητα, την ύπαρξη 
εναλλακτικών λύσεων και τη συμβολή 
των καθεστώτων στους ειδικούς στόχους 
καλής διαβίωσης των ζώων του άρθρου 6 
παράγραφος 1 στοιχείο θ). Οι 
αξιολογήσεις δημοσιοποιούνται και, σε 
περιπτώσεις ανεπάρκειας/αρνητικών 
αξιολογήσεων, τα κράτη μέλη προτείνουν 
τροποποιημένους εθνικούς καταλόγους 
και συστήματα σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 107.
4. Οι πρακτικές αυτές σχεδιάζονται 
κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται 
στους ειδικούς στόχους για την καλή 
διαβίωση των ζώων του άρθρου 6 
παράγραφος 1 στοιχείο θ). Οι πρακτικές 
σχεδιάζονται με τη δέουσα συνεκτίμηση 
του κανονισμού της ΕΕ για την 
ταξινόμηση, διασφαλίζεται δε ότι η 
επιδίωξη του στόχου για την καλή 
διαβίωση των ζώων δεν θέτει σε κίνδυνο 
την επίτευξη των ειδικών στόχων του 
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 κατά πολύ τις 
ελάχιστες απαιτήσεις για την καλή 
διαβίωση των ζώων, καθώς και άλλες 
υποχρεωτικές απαιτήσεις που 
θεσπίζονται από το εθνικό δίκαιο και το 
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δίκαιο της Ένωσης·
β) 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 και το παράρτημα ΙΙΙ·
γ) υπερβαίνουν τους προϋποθέσεις 
που καθορίζονται για τη διατήρηση της 
γεωργικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 
4 παράγραφος 1 στοιχείο α)·
δ) διαφέρουν από ή είναι 
συμπληρωματικές προς τις δεσμεύσεις 
για τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις 
δυνάμει του άρθρου 65.
6. Η στήριξη για τα καθεστώτα 
καλής μεταχείρισης των ζώων λαμβάνει 
τη μορφή ετήσιας ενίσχυσης ανά 
εκμετάλλευση, η οποία μπορεί να 
συνίσταται σε εφάπαξ ποσό ή άλλες 
απλουστευμένες επιλογές κόστους, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 77. Χορηγείται με 
τη μορφή πρόσθετων ενισχύσεων για τη 
στήριξη του βασικού εισοδήματος όπως 
ορίζεται στο υποτμήμα 2 του παρόντος 
τμήματος· Το ύψος των ενισχύσεων 
ποικίλλει ανάλογα με το επίπεδο 
φιλοδοξίας κάθε παρέμβασης ή συνόλου 
παρεμβάσεων, υπερβαίνοντας τις 
ελάχιστες απαιτήσεις για την καλή 
μεταχείριση των ζώων, καθώς και άλλες 
υποχρεωτικές απαιτήσεις που 
θεσπίζονται από το εθνικό και το 
ενωσιακό δίκαιο. Όταν τα κράτη μέλη 
είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 99, υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας 
στις παρεμβάσεις τους, οι ενισχύσεις 
μπορούν να υπερβαίνουν την απλή 
αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους 
που προκύπτει και του διαφυγόντος 
εισοδήματος, προκειμένου να 
προσφέρουν αποτελεσματικό κίνητρο για 
συμμετοχή.
7. Τα κράτη μέλη εξαιρούν τα 
καθεστώτα καλής διαβίωσης των ζώων 
από ενδεχόμενη μείωση των ενισχύσεων, 
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όπως ορίζεται στο άρθρο 15.
8. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
παρεμβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος 
άρθρου να συνάδουν με εκείνες του 
άρθρου 65.
9. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 138 
συμπληρώνοντας τον παρόντα κανονισμό 
με περαιτέρω κανόνες για τα 
προγράμματα καλής διαβίωσης των 
ζώων.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1225

Τροπολογία 1225
Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η στήριξη χορηγείται ως ετήσια 
ενίσχυση ανά εκτάριο ή ζώο.

3. Η στήριξη χορηγείται ως ετήσια 
ενίσχυση ανά εκτάριο ή ζώο, για την οποία 
μπορεί να καθοριστεί ανώτατο όριο από 
τα κράτη μέλη, ώστε να εξασφαλιστεί η 
καλύτερη κατανομή της στήριξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θέση ENVI, άρθρο 84
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15.10.2020 A8-0200/1226

Τροπολογία 1226
Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Όταν ένα κράτος μέλος προτείνει 
προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη στο 
στρατηγικό του σχέδιο για την ΚΓΠ όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 106, η Επιτροπή 
εξασφαλίζει ότι:
α) οι ενισχύσεις τηρούν την «αρχή του μη 
βλάπτειν»·
β) υπάρχει σαφής ανάγκη ή όφελος 
περιβαλλοντικού ή κοινωνικού 
χαρακτήρα που να δικαιολογείται από 
εμπειρικά ποσοτικοποιημένα και 
ανεξαρτήτως επαληθεύσιμα αποδεικτικά 
στοιχεία·
γ) η στήριξη χρησιμοποιείται για την 
κάλυψη των ενωσιακών αναγκών στον 
τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας και 
δεν δημιουργεί στρεβλώσεις στις 
εσωτερικές ή διεθνείς αγορές·
δ) η χορήγηση της συνδεδεμένης 
εισοδηματικής στήριξης δεν έχει 
εμπορικά αποτελέσματα που επηρεάζουν 
δυσμενώς την ανάπτυξη των επενδύσεων, 
της παραγωγής και της επεξεργασίας 
στον τομέα των γεωργικών τροφίμων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες εταίρους·
ε) η προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη 
δεν χορηγείται για αγορές που βρίσκονται 
σε κρίση λόγω υπερπαραγωγής ή 
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πλεονάζουσας προσφοράς·
στ) σύμφωνα με το κεφάλαιο III του 
τίτλου V, η στήριξη για τη ζωική 
παραγωγή χορηγείται μόνο για χαμηλή 
πυκνότητα πληθυσμού εντός των ορίων 
της οικολογικής φέρουσας ικανότητας 
και εντός καθορισμένης μέγιστης 
πυκνότητας ζωικού κεφαλαίου για μια 
δεδομένη λεκάνη απορροής ποταμού, 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2000/60/ΕΚ, 
και συνδέεται με επαρκείς εκτάσεις 
χορτονομής ή βόσκησης που πρέπει να 
διατηρηθούν χωρίς εξωτερικές εισροές.
ζ) η προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη 
χορηγείται μόνο σε δικαιούχους των 
οποίων τα πρότυπα παραγωγής είναι 
υψηλότερα από τα σχετικά ελάχιστα 
ισχύοντα πρότυπα για το περιβάλλον και 
την καλή διαβίωση των ζώων.
Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
ορίζονται στα στοιχεία α) έως στ), η 
Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ή, σε 
συντονισμό με το εν λόγω κράτος μέλος, 
όπως περιγράφεται στα άρθρα 115 και 
116 του παρόντος κανονισμού, να 
προσαρμόζει τις μεταβλητές που 
προτείνει το εν λόγω κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

ENVI 86 (συν ENVI 85 και ENVI 88)



AM\1216081EL.docx PE658.380v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/1227

Τροπολογία 1227
Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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 31 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Με την επιφύλαξη του πρώτου 
εδαφίου, η στήριξη δεν χορηγείται για 
εντατική ζωική παραγωγή. Ανατίθεται 
στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 138 για τη συμπλήρωση του 
παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό 
ειδών συστημάτων εντατικής ζωικής 
παραγωγής τα οποία δεν είναι επιλέξιμα 
για συνδεδεμένη στήριξη, πράγμα που 
αποκλείει ουσιαστικά από την παροχή 
στήριξης τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα 
βοοειδή ή τα αιγοπρόβατα όπου υπάρχει 
απόκλιση μεταξύ του αριθμού των 
επιλέξιμων εκταρίων και του αριθμού 
των ζώων. Η παρούσα διάταξη θα λάβει 
υπόψη τις πρακτικές ποιμενικής ή 
εποχιακής μετακίνησης των ζώων.
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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 31 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι μονάδες μαζικής εκτροφής 
ζώων δεν είναι επιλέξιμες για 
συνδεδεμένη στήριξη.
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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 31 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Από τη συνδεδεμένη εισοδηματική 
στήριξη αποκλείεται, αναλογικά ο 
αριθμός των ζώων των οποίων τελικός 
προορισμός είναι η πώληση για 
δραστηριότητες που σχετίζονται με 
ταυρομαχίες, τόσο με απευθείας πώληση 
όσο και μέσω μεσαζόντων.
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) ο τομέας της καλλιέργειας 
ψυχανθών·
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