
AM\1216172EL.docx PE658.380v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/1338

Τροπολογία 1338
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 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 129 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θα παρέχουν στην 
Επιτροπή όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες που της επιτρέπουν να 
διενεργεί την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση της ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη θα παρέχουν στην 
Επιτροπή όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες ή δεδομένα που της 
επιτρέπουν να διενεργεί την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 
ΚΓΠ. Η διάθεση κονδυλίων της ΚΓΠ 
εξαρτάται από την παροχή αυτών των 
πληροφοριών και των δεδομένων από τα 
κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

ENVI 177
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15.10.2020 A8-0200/1339

Τροπολογία 1339
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 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 129 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα δεδομένα που απαιτούνται για 
τους δείκτες πλαισίου και επιπτώσεων θα 
προέρχονται κατά κύριο λόγο από 
καθιερωμένες πηγές δεδομένων, όπως το 
δίκτυο γεωργικής λογιστικής 
πληροφόρησης (ΔΓΛΠ) και η Eurostat. 
Όταν τα δεδομένα για τους δείκτες αυτούς 
δεν είναι διαθέσιμα ή δεν είναι πλήρη, τα 
κενά θα εξετάζονται στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος 
που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40, του 
νομικού πλαισίου που διέπει το δίκτυο 
γεωργικής λογιστικής ή μέσω επίσημων 
συμφωνιών με άλλους παρόχους 
δεδομένων όπως το Κοινό Κέντρο 
Ερευνών και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος.

2. Τα δεδομένα που απαιτούνται για 
τους δείκτες πλαισίου και επιπτώσεων θα 
προέρχονται κατά κύριο λόγο από 
καθιερωμένες πηγές δεδομένων, όπως το 
δίκτυο γεωργικής λογιστικής 
πληροφόρησης (ΔΓΛΠ) και η Eurostat. 
Όταν τα δεδομένα για τους δείκτες αυτούς 
δεν είναι διαθέσιμα ή δεν είναι πλήρη, τα 
κενά θα εξετάζονται από κοινού από την 
Επιτροπή και το κράτος μέλος στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού στατιστικού 
προγράμματος που θεσπίστηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου40, του νομικού πλαισίου που 
διέπει το δίκτυο γεωργικής λογιστικής ή 
μέσω επίσημων συμφωνιών με άλλους 
παρόχους δεδομένων όπως το Κοινό 
Κέντρο Ερευνών και ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Περιβάλλοντος.

__________________ __________________
40 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, 
σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

40 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, 
σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη 
Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων πληροφοριών που 
καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του 
Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές 
στατιστικές και της απόφασης 
89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για 
τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού 
προγράμματος των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 
164).

Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη 
Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων πληροφοριών που 
καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του 
Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές 
στατιστικές και της απόφασης 
89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για 
τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού 
προγράμματος των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 
164).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1340

Τροπολογία 1340
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 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 129 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη βελτιώνουν την 
ποιότητα και τη συχνότητα συλλογής 
δεδομένων για τους βασικούς γεωργικούς 
στόχους που προβλέπονται στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, 
οι οποίοι αντιστοιχούν στους δείκτες 
επιπτώσεων και πλαισίου I.10, I.15, I.18, 
I.19, I.20, I.26, I.27, I. και C.32. Τα εν 
λόγω δεδομένα δημοσιοποιούνται και 
παρέχονται εγκαίρως στην Επιτροπή, 
ώστε να αξιολογείται η 
αποτελεσματικότητα της ΚΓΠ και να 
καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της 
προόδου προς την επίτευξη των στόχων 
σε επίπεδο Ένωσης.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1341

Τροπολογία 1341
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 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 129 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Θα διατηρηθούν τα υφιστάμενα 
διοικητικά μητρώα όπως το ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ), 
το σύστημα ταυτοποίησης αγροτεμαχίων 
(ΣΑΑ) και τα μητρώα ζώων και 
αμπελώνων. Το ΟΣΔΕ και το ΣΑΑ θα 
αναπτυχθούν περαιτέρω για την καλύτερη 
κάλυψη των στατιστικών αναγκών της 
ΚΓΠ. Τα δεδομένα από τα διοικητικά 
μητρώα θα χρησιμοποιούνται όσο το 
δυνατόν περισσότερο για στατιστικούς 
σκοπούς, σε συνεργασία με τις στατιστικές 
αρχές των κρατών μελών και με τη 
Eurostat.

3. Διατηρούνται και ενισχύονται τα 
υφιστάμενα επικαιροποιημένα διοικητικά 
μητρώα όπως το ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ), το 
σύστημα ταυτοποίησης αγροτεμαχίων 
(ΣΑΑ) και τα μητρώα ζώων και 
αμπελώνων. Το ΟΣΔΕ και το ΣΑΑ θα 
αναπτυχθούν περαιτέρω για την καλύτερη 
κάλυψη των στατιστικών αναγκών της 
ΚΓΠ. Έως τις 1 Ιανουαρίου 2023 το 
αργότερο, όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν 
στο ΣΑΑ τους ένα επικαιροποιημένο 
επίπεδο με πλήρη εδαφική κάλυψη για 
στοιχεία και χαρακτηριστικά τοπίου 
υψηλής βιοποικιλότητας. Τα δεδομένα 
από τα διοικητικά μητρώα θα 
χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν 
περισσότερο για στατιστικούς σκοπούς και 
για την παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης, σε συνεργασία με τις 
στατιστικές αρχές των κρατών μελών και 
με τη Eurostat.

Or. en

Αιτιολόγηση

AGRI 700, ENVI 178
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15.10.2020 A8-0200/1342

Τροπολογία 1342
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 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 ΧΙ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙα
ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 
ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ 
ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΓΠ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 
ΑΡΘΡΑ 96, 97 ΚΑΙ 103:
Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
20ής Ιουλίου 1998, σχετικά με την 
προστασία των ζώων στα εκτροφεία·
Οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
19ης Ιουλίου 1999, περί των στοιχειωδών 
απαιτήσεων για την προστασία των 
ωοπαραγωγών ορνίθων·
Οδηγία 2007/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
28ης Ιουνίου 2007, σχετικά με τον 
καθορισμό ελάχιστων κανόνων για την 
προστασία των κοτόπουλων που 
εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος·
Οδηγία 2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση 
στοιχειωδών κανόνων για την προστασία 
των μόσχων·
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Οδηγία 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2008, για τους 
στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία 
των χοίρων·
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 543/2008 της 
Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2008 για τον 
καθορισμό λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με 
τους κανόνες εμπορίας για το κρέας 
πουλερικών·
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του 
Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, 
για την προστασία των ζώων κατά τη 
μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες 
και για την τροποποίηση των οδηγιών 
64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του 
Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2009, 
για την προστασία των ζώων κατά τη 
θανάτωσή τους
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/6 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Δεκεμβρίου 2018, για τα 
κτηνιατρικά φάρμακα και για την 
κατάργηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/4 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την 
παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και 
τη χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών, την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και την κατάργηση 
της οδηγίας 90/167/ΕΟΚ του Συμβουλίου·
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για 
τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες 
επίσημες δραστηριότητες που 
διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση 
της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των 
κανόνων για την υγεία και την καλή 
μεταχείριση των ζώων, την υγεία των 
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φυτών και τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι η ίδια με την τροπολογία 200 της ENVI. Θα πρέπει να εισαχθεί ως 
παράρτημα ΧΙα


