
AM\1175106EL.docx PE632.119v03-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2014-2019

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

2018/0216(COD)

25.1.2019

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1537 - 1796

Σχέδιο γνωμοδότησης
Giovanni La Via
(PE630.523v01-00)

Θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να 
καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Πρόταση κανονισμού
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))



PE632.119v03-00 2/146 AM\1175106EL.docx

EL

AM_Com_LegOpinion



AM\1175106EL.docx 3/146 PE632.119v03-00

EL

Τροπολογία 1537
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.1 Βελτίωση της απόδοσης μέσω της 
γνώσης και της καινοτομίας: Ποσοστό των 
γεωργών που λαμβάνουν στήριξη για 
συμβουλές, κατάρτιση, ανταλλαγή 
γνώσεων ή συμμετοχή σε επιχειρησιακές 
ομάδες για τη βελτίωση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
επιδόσεων καθώς και των επιδόσεων στον 
τομέα της αποδοτικής χρήσης των πόρων.

R.1 Βελτίωση της απόδοσης μέσω της 
γνώσης και της καινοτομίας: Ποσοστό των 
δικαιούχων που λαμβάνουν στήριξη για 
συμβουλές, κατάρτιση, ανταλλαγή 
γνώσεων ή συμμετοχή σε επιχειρησιακές 
ομάδες για τη βελτίωση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
επιδόσεων καθώς και των επιδόσεων στον 
τομέα της αποδοτικής χρήσης των πόρων.

Or. en

Τροπολογία 1538
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.1 Βελτίωση της απόδοσης μέσω της 
γνώσης και της καινοτομίας: Ποσοστό των 
γεωργών που λαμβάνουν στήριξη για 
συμβουλές, κατάρτιση, ανταλλαγή 
γνώσεων ή συμμετοχή σε επιχειρησιακές 
ομάδες για τη βελτίωση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
επιδόσεων καθώς και των επιδόσεων στον 
τομέα της αποδοτικής χρήσης των πόρων.

R.1 Βελτίωση της απόδοσης μέσω της 
γνώσης και της καινοτομίας: Ποσοστό των 
δικαιούχων που λαμβάνουν στήριξη για 
συμβουλές, κατάρτιση, ανταλλαγή 
γνώσεων ή συμμετοχή σε επιχειρησιακές 
ομάδες για τη βελτίωση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
επιδόσεων καθώς και των επιδόσεων στον 
τομέα της αποδοτικής χρήσης των πόρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κι άλλοι δικαιούχοι εκτός των γεωργών (εφόσον η ανάπτυξη της 
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υπαίθρου εξαρτάται και από άλλους παράγοντες κι όχι μόνο από τους γεωργούς).

Τροπολογία 1539
Susanne Melior

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.1 Βελτίωση της απόδοσης μέσω της 
γνώσης και της καινοτομίας: Ποσοστό των 
γεωργών που λαμβάνουν στήριξη για 
συμβουλές, κατάρτιση, ανταλλαγή 
γνώσεων ή συμμετοχή σε επιχειρησιακές 
ομάδες για τη βελτίωση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
επιδόσεων καθώς και των επιδόσεων στον 
τομέα της αποδοτικής χρήσης των πόρων.

R.1 Βελτίωση της απόδοσης μέσω της 
γνώσης και της καινοτομίας: Ποσοστό των 
γεωργών που λαμβάνουν στήριξη για 
συμβουλές, κατάρτιση, ανταλλαγή 
γνώσεων ή συμμετοχή σε επιχειρησιακές 
ομάδες για τη βελτίωση των βιώσιμων
οικονομικών, περιβαλλοντικών και 
κλιματικών επιδόσεων καθώς και των 
επιδόσεων στον τομέα της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων.

Or. en

Τροπολογία 1540
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.2α Γνώσεις και παροχή συμβουλών 
σχετικά με την ορθολογική χρήση 
γεωργικών φαρμάκων: Αριθμός 
ανεξάρτητων συμβούλων που παρέχουν 
συμβουλές σχετικά με την ολοκληρωμένη 
φυτοπροστασία, τα συστήματα χαμηλών 
εισροών και τις εναλλακτικές τεχνικές 
αντί των χημικών εισροών·

Or. en
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Τροπολογία 1541
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.3 Ψηφιοποίηση της γεωργίας: Ποσοστό 
των γεωργών που επωφελούνται από τη 
στήριξη που παρέχεται μέσω της ΚΓΠ 
στην τεχνολογία γεωργίας ακριβείας

R.3 Μείωση της εξάρτησης από τις 
εισροές: Ποσοστό των γεωργών που 
επωφελούνται από τη στήριξη που 
παρέχεται μέσω της ΚΓΠ στην κατάλληλη
τεχνολογία γεωργίας ακριβείας η οποία 
οδηγεί σε μικρότερη εξάρτηση από 
εισροές και σε μειωμένη χρήση πόρων

Or. en

Τροπολογία 1542
Susanne Melior

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.3 Ψηφιοποίηση της γεωργίας: 
Ποσοστό των γεωργών που επωφελούνται 
από τη στήριξη που παρέχεται μέσω της 
ΚΓΠ στην τεχνολογία γεωργίας ακριβείας

R.3 Ψηφιοποίηση της γεωργίας: 
Ποσοστό των γεωργών που επωφελούνται 
από τη στήριξη που μπορεί να βελτιώσει 
την απόδοση των πόρων, τη βιωσιμότητα 
και την περιβαλλοντική απόδοση στην 
τεχνολογία γεωργίας μέσω της ΚΓΠ

Or. en

Τροπολογία 1543
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Ειδικοί στόχοι της ΕΕ – σημείο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στήριξη του βιώσιμου γεωργικού 
εισοδήματος και της ανθεκτικότητας σε 
ολόκληρη την Ένωση για την ενίσχυση της 
επισιτιστικής ασφάλειας

Στήριξη του βιώσιμου γεωργικού 
οικογενειακού εισοδήματος και της 
ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την Ένωση 
για την ενίσχυση της επισιτιστικής 
ασφάλειας

Or. en

Τροπολογία 1544
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.6α Διατήρηση και αύξηση του αριθμού 
των γεωργών: Αριθμός δικαιούχων της 
ΚΓΠ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποδοχή της απώλειας εκατοντάδων γεωργικών δομών ημερησίως συνιστά αποτυχία της 
πολιτικής. Αυτό αφήνει τεράστια κενά στον κοινωνικοοικονομικό ιστό των αγροτικών 
περιοχών, ενισχύοντας την ερήμωση των αγροτικών περιοχών και προκαλώντας άλλα 
κοινωνικά προβλήματα. Αυτό ΔΕΝ είναι αναπόφευκτο: αντίθετα, η ΚΓΠ θα πρέπει να 
ενδυναμώνει τους γεωργούς να κάνουν τις μικρές επιχειρήσεις τους να λειτουργούν, 
επιτρέποντας τη συνεργασία και βοηθώντας τους να βρουν τις αγορές τους, που μπορεί να 
αφορούν το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Τροπολογία 1545
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.6 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.6β Διατήρηση και αύξηση του αριθμού 
μικροκαλλιεργητών: Αριθμός δικαιούχων 
ΚΓΠ ανά μέγεθος κατηγορίας· Αριθμός 
μικροκαλλιεργητών σύμφωνα με τους 
ορισμούς της Eurostat.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποδοχή της απώλειας εκατοντάδων γεωργικών δομών ημερησίως συνιστά αποτυχία της 
πολιτικής. Αυτό αφήνει τεράστια κενά στον κοινωνικοοικονομικό ιστό των αγροτικών 
περιοχών, ενισχύοντας την ερήμωση των αγροτικών περιοχών και προκαλώντας άλλα 
κοινωνικά προβλήματα. Αυτό ΔΕΝ είναι αναπόφευκτο: αντίθετα, η ΚΓΠ θα πρέπει να 
ενδυναμώνει τους γεωργούς να κάνουν τις μικρές επιχειρήσεις τους να λειτουργούν, 
επιτρέποντας τη συνεργασία και βοηθώντας τους να βρουν τις αγορές τους, που μπορεί να 
αφορούν το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Τροπολογία 1546
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.6α Μετεγκατάσταση, διαφοροποίηση 
και εξισορρόπηση τομέων παραγωγής: 
Μερίδιο της γεωργικής έκτασης της 
περιφέρειας που χρησιμοποιείται για κάθε 
τομέα παραγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτυγχάνεται μια μικρότερη τροφική αλυσίδα και να ενθαρρυνθούν οι 
περιφερειακές αγορές, είναι ανάγκη να εξισορροπήσουμε τους τομείς παραγωγής σε κάθε 
περιφέρεια, ώστε να μειωθεί η απόσταση που διανύουν τα προϊόντα.
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Τροπολογία 1547
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.9 Εκσυγχρονισμός των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων: Ποσοστό των γεωργών
που λαμβάνουν επενδυτική στήριξη για 
την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων

R.9 Εκσυγχρονισμός των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων: Ποσοστό των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν 
επενδυτική στήριξη για την αναδιάρθρωση 
και τον εκσυγχρονισμό, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων θα ήταν πιο χρήσιμος.

Τροπολογία 1548
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.9 Εκσυγχρονισμός των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων: Ποσοστό των γεωργών
που λαμβάνουν επενδυτική στήριξη για 
την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων

R.9 Εκσυγχρονισμός των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων: Ποσοστό των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν 
επενδυτική στήριξη για την αναδιάρθρωση 
και τον εκσυγχρονισμό, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων

Or. en

Τροπολογία 1549
Bas Eickhout
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.9α: Ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας: 
Ποσοστό των γεωργών που λαμβάνουν 
ενισχύσεις για τη στροφή προς ή τη 
διατήρηση πρακτικών βιολογικής 
καλλιέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη του μεριδίου της βιολογικής γεωργίας στην ΕΕ χρειάζεται προκειμένου να υπάρχει 
αντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης σε επίπεδο ΕΕ και να αποφεύγεται η εξάρτηση από 
τις εισαγωγές.

Τροπολογία 1550
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.10 Βελτίωση της οργάνωσης της 
αλυσίδας εφοδιασμού: Ποσοστό των 
γεωργών που συμμετέχουν σε ομάδες 
παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, 
τοπικές αγορές, βραχείες αλυσίδες 
εφοδιασμού και συστήματα ποιότητας που 
λαμβάνουν στήριξη

R.10 Βελτίωση της οργάνωσης της 
αλυσίδας εφοδιασμού: Ποσοστό των 
γεωργών και των ΜΜΕ που συμμετέχουν 
σε ομάδες παραγωγών, οργανώσεις 
παραγωγών, τοπικές αγορές, βραχείες 
αλυσίδες εφοδιασμού και συστήματα 
ποιότητας που λαμβάνουν στήριξη

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΜΜΕ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
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Τροπολογία 1551
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.10 Βελτίωση της οργάνωσης της 
αλυσίδας εφοδιασμού: Ποσοστό των 
γεωργών που συμμετέχουν σε ομάδες 
παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, 
τοπικές αγορές, βραχείες αλυσίδες 
εφοδιασμού και συστήματα ποιότητας που 
λαμβάνουν στήριξη

R.10 Βελτίωση της οργάνωσης της 
αλυσίδας εφοδιασμού: Ποσοστό των 
γεωργών και των ΜΜΕ που συμμετέχουν 
σε ομάδες παραγωγών, οργανώσεις 
παραγωγών, τοπικές αγορές, βραχείες 
αλυσίδες εφοδιασμού και συστήματα 
ποιότητας που λαμβάνουν στήριξη

Or. en

Τροπολογία 1552
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.9α: Βελτίωση της ανθεκτικότητας με 
ενισχυμένη αγροβιοποικιλότητα: Δείκτης 
αγροβιοποικιλότητας που μετρά την 
ποικιλιακή ποικιλότητα εντός και μεταξύ 
ειδών καλλιεργειών

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρά τις προειδοποιήσεις της FAO για την ανησυχητική μείωση της αγροβιοποικιλότητας στα 
γεωργικά συστήματα, & της ένταξης της ΕΕ στη ΣΒΠ και τη Διεθνή Συνθήκη σχετικά με τους 
Φυτογενετικούς Πόρους για τη Διατροφή και τη Γεωργία (ITPGRFA) της FAO, απουσιάζει από 
το σχέδιο της ΚΓΠ. Η διατήρηση εγχώριων ποικιλιών και των τοπικών και παραδοσιακών 
ζωικών φυλών αναγνωρίστηκε με τις 4 μείζονες προτεραιότητες της ΚΓΠ από όλους τους 
συμμετέχοντες στη δημόσια διαβούλευση. Αυτές οι διεθνείς δεσμεύσεις, καθώς και οι εισροές 
από το δημόσιο χρειάζονται αντιμετώπιση. 
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Τροπολογία 1553
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.12 Αύξηση της βιώσιμης ενέργειας στη
γεωργία: Παραγωγή ανανεώσιμης 
ενέργειας από τη γεωργία και τη 
δασοκομία

I.12 Εξασφάλιση της βιωσιμότητας της
ενέργειας από τη γεωργία και τη 
δασοκομία: Αναλογία της παραγωγής
ανανεώσιμης ενέργειας από τη γεωργία και 
τη δασοκομία με καθαρή απορρόφηση 
άνθρακα και καθαρή εξοικονόμηση 
αερίων θερμοκηπίου χωρίς άμεση ή 
έμμεση αλλαγή χρήσης γης

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές μορφές βιοκαυσίμων είναι στην πραγματικότητα καθαροί συντελεστές εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου· οι χρηματοδοτούμενες από την ΚΓΠ δεν θα πρέπει να προκαλούν επιπλέον 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ούτε να προωθούν την αρπαγή γης, την αποψίλωση των δασών 
ή τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω των αλλαγών στη χρήση της γης και 
των επιπτώσεων των μετατοπίσεων. 

Τροπολογία 1554
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.12α: Βελτίωση της ανθεκτικότητας με 
ενισχυμένη αγροβιοποικιλότητα: 
Ποσοστό της γεωργικής γης στο πλαίσιο 
«οικολογικών προγραμμάτων» που 
χρησιμοποιούν πρακτικές και επιλογές 
επωφελείς για την αγροβιοποικιλότητα
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Or. en

Αιτιολόγηση

Παρά τις προειδοποιήσεις της FAO για την ανησυχητική μείωση της αγροβιοποικιλότητας στα 
γεωργικά συστήματα, & της ένταξης της ΕΕ στη ΣΒΠ και τη Διεθνή Συνθήκη σχετικά με τους 
Φυτογενετικούς Πόρους για τη Διατροφή και τη Γεωργία (ITPGRFA) της FAO, απουσιάζει από 
το σχέδιο της ΚΓΠ. Η διατήρηση εγχώριων ποικιλιών και των τοπικών και παραδοσιακών 
ζωικών φυλών αναγνωρίστηκε με τις 4 μείζονες προτεραιότητες της ΚΓΠ από όλους τους 
συμμετέχοντες στη δημόσια διαβούλευση. Αυτές οι διεθνείς δεσμεύσεις, καθώς και οι εισροές 
από το δημόσιο χρειάζονται αντιμετώπιση. 

Τροπολογία 1555
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.15 Πράσινη ενέργεια από τη γεωργία 
και τη δασοκομία: Επενδύσεις στη 
δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένης 
της παραγωγής που βασίζεται σε 
βιοκαύσιμα (MW)

R.15 Περιορισμός της άμεσης και 
έμμεσης αλλαγής χρήσης γης και της 
αποψίλωσης των δασών σε παγκόσμιο 
επίπεδο, που συνδέονται με τα 
βιοκαύσιμα: Επενδύσεις στη 
δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένης 
της παραγωγής που βασίζεται σε 
βιοκαύσιμα (MW)

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή αγροκαυσίμου συχνά έχει αρνητικό οικολογικό αποτύπωμα ως προς τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να 
ενθαρρύνεται. Η ενέργεια από ξύλο, εκτός του ότι είναι αναποτελεσματική, προκαλεί σημαντική 
αλλαγή της χρήσης γης. Είναι ανάγκη να μετρήσουμε αυτές τις επενδύσεις ώστε να περιοριστεί η 
ανάπτυξή τους.

Τροπολογία 1556
Bas Eickhout
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.15α Εξασφάλιση ότι τα βιοκαύσιμα 
είναι αποτελεσματικά, βιώσιμα και δεν 
συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με αλλαγή 
χρήσης γης: Επενδύσεις σε πραγματικά 
βιώσιμη ικανότητα παραγωγής 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με 
εξοικονόμηση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένης της 
παραγωγής που βασίζεται σε βιοκαύσιμα 
(MW)

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την εκχώρηση απαιτήσεων για άμεση και έμμεση αλλαγή της χρήσης γης και την 
εξοικονόμηση αερίων θερμοκηπίου, το μοντέλο GLOBIOM της Επιτροπής μας επιτρέπει ήδη να 
δούμε ποια βιοκαύσιμα είναι πραγματικά βιώσιμα. Ο εν λόγω δείκτης θα μετρούσε τα αβλαβή 
βιοκαύσιμα, ενώ ο υφιστάμενος δείκτης μετρά όλα τα βιοκαύσιμα.

Τροπολογία 1557
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.15α Μείωση των εκπομπών από τη 
χρήση λιπασμάτων: Ποσοστό γεωργικών 
εκτάσεων που υπόκεινται σε δεσμεύσεις 
διαχείρισης για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση 
λιπασμάτων

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τη γεωργία είναι συνυπεύθυνη και η χρήση 
λιπασμάτων. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να θεσπιστεί ένας δείκτης αποτελεσμάτων 
αναφορικά με τη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Τροπολογία 1558
Mairead McGuinness
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Ειδικοί στόχοι της ΕΕ – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και 
της αποτελεσματικής διαχείρισης των 
φυσικών πόρων, όπως το νερό, το έδαφος 
και ο αέρας

Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και 
της αποτελεσματικής διαχείρισης των 
φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων 
του νερού, του εδάφους και του αέρα

Or. en

Τροπολογία 1559
Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Ειδικοί στόχοι της ΕΕ – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προώθηση της απασχόλησης, της 
οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής 
ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις 
αγροτικές περιοχές, περιλαμβανομένης της 
βιοοικονομίας και της βιώσιμης 
δασοκομίας

Προώθηση της απασχόλησης, της 
οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής 
ένταξης, της μεγαλύτερης συμμετοχής 
των γυναικών στην αγροτική οικονομία
και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές, περιλαμβανομένης της 
βιοοικονομίας και της βιώσιμης 
δασοκομίας

Or. sv

Τροπολογία 1560
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού



AM\1175106EL.docx 15/146 PE632.119v03-00

EL

Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.13 Μείωση της διάβρωσης του εδάφους: 
Ποσοστό των εκτάσεων με μέτρια και 
σοβαρή διάβρωση του εδάφους στις 
γεωργικές εκτάσεις

I.13 Μείωση της διάβρωσης του εδάφους 
και αύξηση της ανθεκτικότητας κατά 
των πλημμυρών: Ποσοστό των εκτάσεων 
με μέτρια και σοβαρή διάβρωση του 
εδάφους στις γεωργικές εκτάσεις,

Or. en

Τροπολογία 1561
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.13α Δημιουργία επιφανειακών εδαφών 
και αύξηση της ικανότητας 
κατακράτησης υδάτων και θρεπτικών 
συστατικών: Ποσοστό χούμου στις 
φυτικές γαίες

Or. en

Τροπολογία 1562
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.14α Μείωση ρύπων όπως το κάδμιο 
και το αρσενικό που υπάρχουν στο 
αρόσιμο έδαφος

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρόσφατες επιστημονικές μελέτες επιβεβαίωσαν τους κινδύνους που συνεπάγεται η παρουσία 
επικίνδυνων καρκινογόνων ουσιών όπως το κάδμιο και το αρσενικό στα προϊόντα λίπανσης και 
την ανάγκη ουσιαστικής μείωσης των επιπέδων τους. Ως εκ τούτου, η ΚΓΠ θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην προώθηση, χωρίς την ανάγκη επιβολής ορίων ή περιορισμών, διαφορετικών 
μέσων για την ενθάρρυνση των αγροτών να χρησιμοποιούν ασφαλέστερα προϊόντα λίπανσης.

Τροπολογία 1563
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.17α: Ώθηση στην αγροβιοποικιλότητα: 
Δείκτης αγροβιοποικιλότητας που μετρά 
την ποικιλιακή ποικιλότητα εντός και 
μεταξύ ειδών καλλιεργειών

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ερευνητικός οργανισμός Biodiversity International έχει αναπτύξει έναν «δείκτη 
αγροβιοποικιλότητας», ένα εργαλείο δηλ. για τον υπολογισμό της αγροβιοποικιλότητας, με 
χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το έργο αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
ως δομικό στοιχείο για τη δημιουργία ενωσιακού δείκτη επιπτώσεων. Η ΕΕ έχει αναλάβει 
δεσμεύσεις για τη στήριξη της βιώσιμης χρήσης της βιοποικιλότητας των καλλιεργειών στο 
πλαίσιο της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (ΣΒΠ) και της διεθνούς συνθήκης του FAO 
σχετικά με τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία.

Τροπολογία 1564
Susanne Melior
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.17α Μείωση της διαρροής γεωργικών 
φαρμάκων στα υπόγεια και επιφανειακά 
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ύδατα: Συγκέντρωση γεωργικών 
φαρμάκων στο νερό, τα οποία 
αναφέρονται ως ουσίες προτεραιότητας 
στο πλαίσιο της οδηγίας σχετικά με τα 
πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος/της 
οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα

Or. en

Τροπολογία 1565
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.18: Βελτίωση του εδάφους: Ποσοστό 
γεωργικής γης που υπόκειται σε 
δεσμεύσεις διαχείρισης επωφελείς για τη 
διαχείριση του εδάφους

R.18: Βελτίωση του εδάφους και αύξηση 
της ανθεκτικότητάς του στις ακραίες 
καιρικές συνθήκες: Ποσοστό γεωργικής 
γης που υπόκειται σε δεσμεύσεις 
διαχείρισης επωφελείς για τη διαχείριση 
του εδάφους, όπως ορίζεται στις 
προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές 
του FAO για πρακτικές βιώσιμης 
διαχείρισης του εδάφους

Or. en

Τροπολογία 1566
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.18α: Υγεία του εδάφους: Αφθονία και 
ποικιλότητα των μικροοργανισμών του 
εδάφους

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να επαναφέρουμε τα εδάφη στη ζωή ώστε να δοθεί ώθηση σε οικολογικές διαδικασίες 
για την αναδόμηση του επιφανειακού εδάφους και του χούμου. Αυτό θα αύξανε την 
κατακράτηση υδάτων και θρεπτικών συστατικών.

Τροπολογία 1567
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.19: Βελτίωση της ποιότητας του αέρα: 
Ποσοστό γεωργικής γης που υπόκειται σε 
δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών 
αμμωνίας

R.19: Βελτίωση της ποιότητας του αέρα: 
Ποσοστό γεωργικής γης που υπόκειται σε 
δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών 
αμμωνίας, σύμφωνα με τα εθνικά 
προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, για παράδειγμα τα εθνικά 
ανώτατα όρια εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη ήδη το μετρούν.

Τροπολογία 1568
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.19α Μείωση των ρύπων σε αρόσιμα 
εδάφη: αναλογία των γεωργών που 
χρησιμοποιούν λιπάσματα χαμηλής 
περιεκτικότητας σε κάδμιο (Cd) ή 
παρόμοια κατά την έννοια του 
κανονισμού της ΕΕ για τα προϊόντα 
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λίπανσης στην ΕΕ

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόσφατες επιστημονικές μελέτες επιβεβαίωσαν τους κινδύνους που συνεπάγεται η παρουσία 
επικίνδυνων καρκινογόνων ουσιών όπως το κάδμιο και το αρσενικό στα προϊόντα λίπανσης και 
την ανάγκη ουσιαστικής μείωσης των επιπέδων τους. Ως εκ τούτου, η ΚΓΠ θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην προώθηση, χωρίς την ανάγκη επιβολής ορίων ή περιορισμών, διαφορετικών 
μέσων για την ενθάρρυνση των αγροτών να χρησιμοποιούν ασφαλέστερα προϊόντα λίπανσης.

Τροπολογία 1569
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.20: Προστασία της ποιότητας των 
υδάτων: Ποσοστό γεωργικής γης που 
υπόκειται σε δεσμεύσεις διαχείρισης για 
την ποιότητα των υδάτων

R.20: Προστασία της ποιότητας των 
υδάτων: Ποσοστό γεωργικής γης που 
υπόκειται σε δεσμεύσεις διαχείρισης για 
την ποιότητα των υδάτων, σύμφωνα με τα 
προγράμματα δράσης για την 
αντιμετώπιση της νιτρορύπανσης, και 
ανακοινώνεται μέσω των προγραμμάτων 
μέτρων τα οποία προβλέπονται στα 
σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής 
ποταμών

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη ήδη το μετρούν.

Τροπολογία 1570
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.22: Βιώσιμη χρήση των υδάτων: 
Ποσοστό αρδευόμενης γης που υπόκειται 
σε δεσμεύσεις για τη βελτίωση του 
υδατικού ισοζυγίου

R.22: Βιώσιμη χρήση των υδάτων: 
Ποσοστό αρδευόμενης γης που υπόκειται 
σε δεσμεύσεις για τη βελτίωση του 
υδατικού ισοζυγίου, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη 
μείωση της διάβρωσης του εδάφους, την 
υδρομέτρηση και για την αύξηση της 
ικανότητας κατακράτησης υδάτων του 
εδάφους, σύμφωνα με τα προγράμματα 
μέτρων στα σχέδια διαχείρισης λεκάνης 
απορροής ποταμού

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη ήδη το μετρούν.

Τροπολογία 1571
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.22α Βελτίωση της κατάστασης των 
υδατικών συστημάτων: ποσοστό 
γεωργικών εκτάσεων που υπόκειται σε 
σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής 
(οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα)

Or. en

Τροπολογία 1572
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού



AM\1175106EL.docx 21/146 PE632.119v03-00

EL

Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.23 Επιδόσεις σχετικές με το 
περιβάλλον/το κλίμα μέσω επενδύσεων: 
Ποσοστό των γεωργών που λαμβάνουν 
στήριξη για επενδύσεις που σχετίζονται με 
τη μέριμνα για το περιβάλλον ή το κλίμα

R.23 Επιδόσεις σχετικές με το 
περιβάλλον/το κλίμα μέσω επενδύσεων: 
Ποσοστό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
που λαμβάνουν στήριξη για επενδύσεις 
που σχετίζονται με τη μέριμνα για το 
περιβάλλον ή το κλίμα

Or. en

Τροπολογία 1573
Susanne Melior

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.24 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.24α Μείωση της διαρροής γεωργικών 
φαρμάκων: Ποσοστό γεωργικών 
εκτάσεων τις οποίες αφορούν ειδικές 
δράσεις που λαμβάνουν στήριξη με σκοπό 
τη μείωση των διαρροών γεωργικών 
φαρμάκων στα υπόγεια ή επιφανειακά 
ύδατα

Or. en

Τροπολογία 1574
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.24 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.24α Κλείσιμο των κύκλων θρεπτικών 
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στοιχείων: Πώληση/χρήση 
συμπυκνωμένου μείγματος ζωοτροφών

Or. en

Αιτιολόγηση

Με το κλείσιμο των κύκλων θρεπτικών συστατικών με την παραγωγή περισσότερων ψυχανθών 
για ζωοτροφές και τρόφιμα σε τοπικό επίπεδο, θα μειώναμε τις εισαγωγές σόγιας, 
περιορίζοντας συνεπώς την αποψίλωση των δασών.

Τροπολογία 1575
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.24 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.24β Σεβασμός της οικολογικής 
φέρουσας ικανότητας της λεκάνης 
απορροής ποταμού: πυκνότητα ζωικού 
κεφαλαίου συγκριτικά με έκταση 
χορτονομής και βόσκησης (μόνιμος ή 
προσωρινός βοσκότοπος σε αρόσιμη γη)

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να εξισορροπήσουμε τη ζωική και φυτική παραγωγή· η πυκνότητα ζωικού 
κεφαλαίου πρέπει να αντιστοιχεί με την έκταση χορτονομής σε κάθε λεκάνη απορροής.

Τροπολογία 1576
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.24 γ (νέο)



AM\1175106EL.docx 23/146 PE632.119v03-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.24γ Προστασία εδαφών μέσω 
αμειψισποράς: εφαρμόζεται ποσοστό 
αρόσιμων εκτάσεων όταν οι 
αμειψισπορές συμπεριλαμβάνουν 
καλλιέργεια ψυχανθών·

Or. en

Τροπολογία 1577
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Ειδικοί στόχοι της ΕΕ – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμβολή στην προστασία της 
βιοποικιλότητας, ενίσχυση των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών και διατήρηση 
των οικοτόπων και των τοπίων

Συμβολή στην αντιστροφή της μείωσης
της βιοποικιλότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αγροβιοποικιλότητας, ενίσχυση των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών και διατήρηση
των οικοτόπων και των τοπίων

Or. en

Αιτιολόγηση

Ongoing technical work on creating an index for pollinators needs to be accelerated and 
prioritized. Populations of wild pollinators have declined rapidly in recent decades and have 
begun to show signs of impacting agricultural output. It is crucial to prioritise the setting up 
of new indicators in this area, which must be ready by 2021. The research organisation 
Bioversity International has developed an ‘Agrobiodiversity Index’, a tool to measure 
agrobiodiversity, with financing from the European Commission. Such work could be used as 
a building block towards the creation of an EU impact indicator. The EU has undertaken 
commitments to supporting the sustainable use of crop biodiversity under the Convention on 
Biological Diversity (CBD) and the FAO’s International Treaty on Plant Genetic Resources 
for Food and Agriculture.

Τροπολογία 1578
Paul Brannen
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Ειδικοί στόχοι της ΕΕ – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμβολή στην προστασία της 
βιοποικιλότητας, ενίσχυση των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών και διατήρηση 
των οικοτόπων και των τοπίων

Συμβολή στη βελτίωση του καθεστώτος 
διατήρησης ή της πληθυσμιακής τάσης 
ενός είδους, συμπεριλαμβανομένης της 
ωφέλιμης πανίδας, ιδίως των ειδών 
επικονιαστών, στο καθεστώς διατήρησης 
οικοτόπων, ενίσχυση των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών και διατήρηση των τοπίων

Or. en

Τροπολογία 1579
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Ειδικοί στόχοι της ΕΕ – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμβολή στην προστασία της 
βιοποικιλότητας, ενίσχυση των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών και διατήρηση 
των οικοτόπων και των τοπίων

Συμβολή στην ανάσχεση της μείωσης της 
βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης 
της αγροβιοποικιλότητας, ενίσχυση των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών και διατήρηση 
των οικοτόπων και των τοπίων

Or. en

Τροπολογία 1580
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Ειδικοί στόχοι της ΕΕ – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμβολή στην προστασία της 
βιοποικιλότητας, ενίσχυση των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών και διατήρηση 

Συμβολή στην προστασία της 
βιοποικιλότητας, ενίσχυση των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών και διατήρηση 
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των οικοτόπων και των τοπίων των οικοτόπων και των τοπίων και 
στήριξη των συστημάτων γεωργίας 
υψηλής φυσικής αξίας

Or. en

Τροπολογία 1581
Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, 

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Ειδικοί στόχοι της ΕΕ – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμβολή στην προστασία της 
βιοποικιλότητας, ενίσχυση των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών και διατήρηση 
των οικοτόπων και των τοπίων

Συμβολή στην αναστροφή της τάσης 
επιδείνωσης της βιοποικιλότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της ποικιλότητας 
των γεωργικών φυτών, ενίσχυση των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών και διατήρηση 
των οικοτόπων και των τοπίων

Or. sv

Τροπολογία 1582
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Ειδικοί στόχοι της ΕΕ – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμβολή στην προστασία της 
βιοποικιλότητας, ενίσχυση των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών και διατήρηση 
των οικοτόπων και των τοπίων

Συμβολή στην αντιστροφή της μείωσης
της βιοποικιλότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αγροβιοποικιλότητας, ενίσχυση των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών και διατήρηση 
των οικοτόπων και των τοπίων

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (CBD) και τη διεθνή συνθήκη του FAO 
σχετικά με τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία, η ΕΕ ανέλαβε 
δεσμεύσεις για την υποστήριξη της βιώσιμης χρήσης της βιοποικιλότητας των καλλιεργειών. Σε 
αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένας δείκτης αγροβιοποικιλότητας και να 
υπολογιστεί η αναλογία της γεωργικής γης της ΕΕ όπου εφαρμόζεται η αμειψισπορά.

Τροπολογία 1583
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.20 Ενισχυμένη παροχή οικοσυστημικών 
υπηρεσιών: Ποσοστό της ΧΓΕ
καλυπτόμενης από χαρακτηριστικά του 
τοπίου

I.20 Ενισχυμένη παροχή οικοσυστημικών 
υπηρεσιών: Ποσοστό των γεωργικών 
εκτάσεων που καλύπτονται από 
χαρακτηριστικά του τοπίου και ημιφυσική 
χλωρίδα

Or. en

Τροπολογία 1584
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.20: Ενισχυμένη παροχή οικοσυστημικών
υπηρεσιών: Ποσοστό της ΧΓΕ 
καλυπτόμενης από χαρακτηριστικά του 
τοπίου

I.20: Ενισχυμένη παροχή περιβαλλοντικών
υπηρεσιών: Ποσοστό της ΧΓΕ που 
καλύπτεται από χαρακτηριστικά του 
τοπίου και οικολογικές υποδομές

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό θα συμπεριλάμβανε δέντρα, θάμνους, λίμνες, ζώνες αγριολούλουδων, κτλ.
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Τροπολογία 1585
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.20α Δείκτης αγροβιοποικιλότητας που 
μετρά την ποικιλιακή ποικιλότητα εντός 
και μεταξύ ειδών καλλιεργειών

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (CBD) και τη διεθνή συνθήκη του FAO 
σχετικά με τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία, η ΕΕ ανέλαβε 
δεσμεύσεις για την υποστήριξη της βιώσιμης χρήσης της βιοποικιλότητας των καλλιεργειών. Σε 
αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένας δείκτης αγροβιοποικιλότητας και να 
υπολογιστεί η αναλογία της γεωργικής γης της ΕΕ όπου εφαρμόζεται η αμειψισπορά.

Τροπολογία 1586
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.20α Δείκτης επικονιαστών

Or. sv

Τροπολογία 1587
Susanne Melior

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.20α Αναλογία μόνιμων βοσκοτόπων σε 
καλή οικολογική κατάσταση

Or. en

Τροπολογία 1588
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.20α: Αντιστροφή της απώλειας 
επικονιαστών: Δείκτης επικονιαστών, 
συμπεριλαμβανομένων των μελισσών και 
των πεταλούδων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα τεχνική εργασία για τη δημιουργία ενός δείκτη για τους επικονιαστές πρέπει να 
επιταχυνθεί και να αποκτήσει προτεραιότητα. Οι πληθυσμοί άγριων επικονιαστών έχουν 
μειωθεί ταχύτατα τις τελευταίες δεκαετίες και φαίνεται ότι αυτό έχει αρχίσει να επηρεάζει τη 
γεωργική παραγωγή. Είναι ζωτικής σημασίας να τεθεί ως προτεραιότητα ο καθορισμός νέων 
δεικτών στον τομέα αυτόν, οι οποίοι πρέπει να είναι έτοιμοι μέχρι το 2021.

Τροπολογία 1589
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.20α Δείκτης αγροβιοποικιλότητας που 
μετρά την ποικιλιακή ποικιλότητα εντός 
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και μεταξύ ειδών καλλιεργειών

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (CBD) και τη διεθνή συνθήκη του FAO 
σχετικά με τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία, η ΕΕ ανέλαβε 
δεσμεύσεις για την υποστήριξη της βιώσιμης χρήσης της βιοποικιλότητας των καλλιεργειών. Σε 
αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένας δείκτης αγροβιοποικιλότητας και να 
υπολογιστεί η αναλογία της γεωργικής γης της ΕΕ όπου εφαρμόζεται η αμειψισπορά.

Τροπολογία 1590
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.20α Διατήρηση αγρών υψηλής φυσικής 
αξίας: Έκταση των αγρών υψηλής 
φυσικής αξίας.

Or. en

Τροπολογία 1591
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.20α Γεωργία υψηλής φυσικής αξίας: 
Ποσοστό χρησιμοποιούμενης γεωργικής 
έκτασης για τη δημιουργία υψηλής 
φυσικής αξίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα ΚΓΠ έχει έναν δείκτη πλαισίου υψηλής φυσικής αξίας (#37), που είναι ταυτόχρονα 
δείκτης επιπτώσεων (#9). Δεδομένου ότι η γεωργία υψηλής φυσικής αξίας είναι τόσο σημαντική 
για τη διατήρηση της γεωργίας (κυρίως της εκτατικής κτηνοτροφίας) σε πιο περιθωριακές 
γεωργικές εκτάσεις και για την εκεί διατήρηση της βιοποικιλότητας, θα πρέπει να είναι μια 
έννοια που θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται στην επόμενη ΚΓΠ, ως δείκτης τόσο επιπτώσεων 
όσο και αποτελέσματος. Ο δείκτης επιπτώσεων θα έδειχνε τη γενική κατάσταση που επικρατεί 
σε μία χώρα.

Τροπολογία 1592
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.20α Δείκτης επικονιαστών

Or. sv

Αιτιολόγηση

Ongoing technical work on creating an index for pollinators needs to be accelerated and 
prioritized. Populations of wild pollinators have declined rapidly in recent decades and have 
begun to show signs of impacting agricultural output. It is crucial to prioritise the setting up 
of new indicators in this area, which must be ready by 2021. The research organisation 
Bioversity International has developed an ‘Agrobiodiversity Index’, a tool to measure 
agrobiodiversity, with financing from the European Commission. Such work could be used as 
a building block towards the creation of an EU impact indicator. The EU has undertaken 
commitments to supporting the sustainable use of crop biodiversity under the Convention on 
Biological Diversity (CBD) and the FAO’s International Treaty on Plant Genetic Resources 
for Food and Agriculture.

Τροπολογία 1593
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.20 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.20β Δείκτης επικονιαστών

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (CBD) και τη διεθνή συνθήκη του FAO 
σχετικά με τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία, η ΕΕ ανέλαβε 
δεσμεύσεις για την υποστήριξη της βιώσιμης χρήσης της βιοποικιλότητας των καλλιεργειών. Σε 
αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένας δείκτης αγροβιοποικιλότητας και να 
υπολογιστεί η αναλογία της γεωργικής γης της ΕΕ όπου εφαρμόζεται η αμειψισπορά.

Τροπολογία 1594
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.20 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.20β Δείκτης επικονιαστών

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα τεχνική εργασία για τη δημιουργία ενός δείκτη για τους επικονιαστές πρέπει να 
επιταχυνθεί και να αποκτήσει προτεραιότητα. Οι πληθυσμοί άγριων επικονιαστών έχουν 
μειωθεί ταχύτατα τις τελευταίες δεκαετίες και φαίνεται ότι αυτό έχει αρχίσει να επηρεάζει τη 
γεωργική παραγωγή. Είναι ζωτικής σημασίας να τεθεί ως προτεραιότητα ο καθορισμός νέων 
δεικτών στον τομέα αυτόν, οι οποίοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι μέχρι το 2021.

Τροπολογία 1595
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.20 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.20β Δείκτης βιοποικιλότητας, μέτρηση 
της ποικιλομορφίας των ποικιλιών εντός 
και μεταξύ των ειδών καλλιεργειών

Or. sv

Αιτιολόγηση

Ongoing technical work on creating an index for pollinators needs to be accelerated and 
prioritized. Populations of wild pollinators have declined rapidly in recent decades and have 
begun to show signs of impacting agricultural output. It is crucial to prioritise the setting up 
of new indicators in this area, which must be ready by 2021. The research organisation 
Bioversity International has developed an ‘Agrobiodiversity Index’, a tool to measure 
agrobiodiversity, with financing from the European Commission. Such work could be used as 
a building block towards the creation of an EU impact indicator. The EU has undertaken 
commitments to supporting the sustainable use of crop biodiversity under the Convention on 
Biological Diversity (CBD) and the FAO’s International Treaty on Plant Genetic Resources 
for Food and Agriculture.

Τροπολογία 1596
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.26: Προστασία δασικών 
οικοσυστημάτων: Ποσοστό δασικών 
εκτάσεων που υπόκεινται σε δεσμεύσεις 
διαχείρισης για τη στήριξη του τοπίου, της 
βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών

R.26: Προστασία δασικών 
οικοσυστημάτων: Ποσοστό δασικών 
εκτάσεων που υπόκεινται σε δεσμεύσεις 
διαχείρισης για τη στήριξη του τοπίου, της 
βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της στρατηγικής της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα

Or. en
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Τροπολογία 1597
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.27 Διατήρηση των οικοτόπων και των 
ειδών: Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων που 
υπόκεινται σε δεσμεύσεις διαχείρισης για 
τη στήριξη της διατήρησης ή της 
αποκατάστασης της βιοποικιλότητας

R.27 Διατήρηση των οικοτόπων και των 
ειδών: Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων που 
υπόκεινται σε δεσμεύσεις διαχείρισης για 
τη στήριξη της διατήρησης ή της 
αποκατάστασης της βιοποικιλότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής
έκτασης υψηλής φυσικής αξίας.

Or. en

Τροπολογία 1598
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.27: Διατήρηση των οικοτόπων και των 
ειδών: Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων που 
υπόκεινται σε δεσμεύσεις διαχείρισης για 
τη στήριξη της διατήρησης ή της 
αποκατάστασης της βιοποικιλότητας

R.27: Διατήρηση των οικοτόπων και των 
ειδών: Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων που 
υπόκεινται σε δεσμεύσεις διαχείρισης για 
τη στήριξη της διατήρησης ή της 
αποκατάστασης της βιοποικιλότητας, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
στρατηγικής της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα

Or. en

Τροπολογία 1599
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.27 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.27α Στήριξη της βιώσιμης χρήσης της 
βιοποικιλότητας των καλλιεργειών: 
Ποσοστό της χρησιμοποιούμενης 
γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) της ΕΕ όπου 
εφαρμόζεται η αμειψισπορά

Or. en

Αιτιολόγηση

Ongoing technical work on creating an index for pollinators needs to be accelerated and 
prioritized. Populations of wild pollinators have declined rapidly in recent decades and have 
begun to show signs of impacting agricultural output. It is crucial to prioritise the setting up 
of new indicators in this area, which must be ready by 2021. The research organisation 
Bioversity International has developed an ‘Agrobiodiversity Index’, a tool to measure 
agrobiodiversity, with financing from the European Commission. Such work could be used as 
a building block towards the creation of an EU impact indicator. The EU has undertaken 
commitments to supporting the sustainable use of crop biodiversity under the Convention on 
Biological Diversity (CBD) and the FAO’s International Treaty on Plant Genetic Resources 
for Food and Agriculture.

Τροπολογία 1600
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.27 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.27α Στήριξη της βιώσιμης χρήσης της 
βιοποικιλότητας των καλλιεργειών: 
Ποσοστό της χρησιμοποιούμενης 
γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) της ΕΕ όπου 
εφαρμόζεται η αμειψισπορά

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (CBD) και τη διεθνή συνθήκη του FAO 
σχετικά με τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία, η ΕΕ ανέλαβε 
δεσμεύσεις για την υποστήριξη της βιώσιμης χρήσης της βιοποικιλότητας των καλλιεργειών. Σε 
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αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένας δείκτης αγροβιοποικιλότητας και να 
υπολογιστεί η αναλογία της γεωργικής γης της ΕΕ όπου εφαρμόζεται η αμειψισπορά.

Τροπολογία 1601
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.27 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.27α Στήριξη της βιώσιμης χρήσης της 
βιοποικιλότητας των καλλιεργειών: 
Ποσοστό της χρησιμοποιούμενης 
γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) της ΕΕ όπου 
εφαρμόζεται η αμειψισπορά

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (CBD) και τη διεθνή συνθήκη του FAO 
σχετικά με τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία, η ΕΕ ανέλαβε 
δεσμεύσεις για την υποστήριξη της βιώσιμης χρήσης της βιοποικιλότητας των καλλιεργειών. Σε 
αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένας δείκτης αγροβιοποικιλότητας και να 
υπολογιστεί η αναλογία της γεωργικής γης της ΕΕ όπου εφαρμόζεται η αμειψισπορά.

Τροπολογία 1602
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.27 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.27α Διατήρηση των οικοτόπων και των 
ειδών: Ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης 
ειδών γεωργικών εκτάσεων και 
οικοτόπων που προστατεύονται δυνάμει 
των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ, 2009/147/ΕΚ 
και 2000/60/ΕΚ

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους και η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα απαιτούν την 
προστασία των βασικών οικοτόπων και ειδών. Διενεργείται ήδη παρακολούθηση. Οι αγροτικές 
και περιαγροτικές τοποθεσίες βρίσκονται στη χειρότερη κατάσταση, συνήθως λόγω ανεπαρκούς 
χρηματοδότησης.

Τροπολογία 1603
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.27 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.27β: Αντιστροφή της μείωσης των 
επικονιαστών: Δείκτης επικονιαστών, 
συμπεριλαμβανομένων των μελισσών και 
των πεταλούδων

Or. en

Τροπολογία 1604
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.27 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.27γ: Αντιστροφή της μείωσης των 
επικονιαστών: Περιοχές σε καθεστώς 
παραγωγικής και μη παραγωγικής 
χρήσης γης φιλικής προς τους 
επικονιαστές.

Or. en

Τροπολογία 1605
Bas Eickhout
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.27 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.27δ: Ενίσχυση της βιοποικιλότητας 
εκμετάλλευσης· Ποσοστό έκτασης σε 
γεωργικές περιοχές που αφοσιώνονται σε 
μη παραγωγικά χαρακτηριστικά (GAEC 
9) που είναι ελεύθερο φυτοφαρμάκων

Or. en

Τροπολογία 1606
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.27 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.27ε: Μείωση της εξάρτησης από τα 
φυτοφάρμακα: Ποσότητες 
φυτοφαρμάκων που πωλήθηκαν και 
χρησιμοποιήθηκαν (στατιστικές για τα 
γεωργικά φάρμακα).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και ο κανονισμός για τις 
στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα περιέχουν ήδη διατάξεις που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη σχετική μέτρηση.

Τροπολογία 1607
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.27 στ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.27στ: Μείωση της χρήσης 
φυτοφαρμάκων: Αναλογία γεωργικής 
έκτασης υπό καθεστώς ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών

Or. en

Τροπολογία 1608
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.28: Στήριξη του δικτύου Natura 2000: 
Έκταση των περιοχών Natura 2000 που 
υπόκειται σε δεσμεύσεις για την 
προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση

R.28: Στήριξη του δικτύου Natura 2000: 
Έκταση των περιοχών Natura 2000 σε 
καλή κατάσταση που υπόκειται σε 
δεσμεύσεις για την προστασία, διατήρηση 
και αποκατάσταση, σύμφωνα με τα 
πλαίσια δράσης κατά προτεραιότητα

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πλειονότητα των περιοχών Natura 2000 είναι σε κακή κατάσταση λόγω ανεπαρκών 
ενισχύσεων για την παροχή κινήτρων σχετικά με την προστασία τους.

Τροπολογία 1609
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.29: Διατήρηση των χαρακτηριστικών 
του τοπίου: Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων 
που υπόκεινται σε δεσμεύσεις για τη 

R.29: Διατήρηση των χαρακτηριστικών 
του τοπίου και των οικολογικών 
υποδομών: Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων 
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διαχείριση των χαρακτηριστικών του 
τοπίου, συμπεριλαμβανομένων των 
θαμνοστοιχίων

που υπόκεινται σε δεσμεύσεις για τη 
διαχείριση των χαρακτηριστικών του 
τοπίου, συμπεριλαμβανομένων των 
θαμνοστοιχίων και των δέντρων.

Or. en

Τροπολογία 1610
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.29 Διατήρηση των χαρακτηριστικών του 
τοπίου: Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων που 
υπόκεινται σε δεσμεύσεις για τη διαχείριση 
των χαρακτηριστικών του τοπίου, 
συμπεριλαμβανομένων των θαμνοστοιχίων

R.29 Διατήρηση των χαρακτηριστικών του 
τοπίου: Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων που 
υπόκεινται σε δεσμεύσεις για τη διαχείριση 
των χαρακτηριστικών του τοπίου, 
συμπεριλαμβανομένων των θαμνοστοιχίων
και άλλης ημιφυσικής χλωρίδας.

Or. en

Τροπολογία 1611
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.29 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.29α Προώθηση της γεωργίας υψηλής 
φυσικής αξίας: Ποσοστό γεωργικής γης 
που υπόκειται σε δεσμεύσεις διαχείρισης 
για τη δημιουργία υψηλής φυσικής αξίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα ΚΓΠ έχει έναν δείκτη πλαισίου υψηλής φυσικής αξίας (#37), που είναι ταυτόχρονα 
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δείκτης επιπτώσεων (#9). Δεδομένου ότι η γεωργία υψηλής φυσικής αξίας είναι τόσο σημαντική 
για τη διατήρηση της γεωργίας (κυρίως της εκτατικής κτηνοτροφίας) σε πιο περιθωριακές 
γεωργικές εκτάσεις και για την εκεί διατήρηση της βιοποικιλότητας, θα πρέπει να είναι μια 
έννοια που θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται στην επόμενη ΚΓΠ, ως δείκτης τόσο επιπτώσεων 
όσο και αποτελέσματος. Ο δείκτης αποτελέσματος θα συγκέντρωνε τις διάφορες παρεμβάσεις 
της ΚΓΠ (επενδύσεις, συνδεδεμένη στήριξη, δεσμεύσεις για χαρακτηριστικά βοσκοτόπων και 
τοπίων, κ.λπ.) που συμβάλλουν στη διατήρηση της υψηλής φυσικής αξίας.

Τροπολογία 1612
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.29 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.29α Στήριξη της γεωργίας υψηλής 
φυσικής αξίας: Έκταση της γεωργίας 
υψηλής φυσικής αξίας που λαμβάνει 
ενισχύσεις στήριξης για τη διατήρηση 
γεωργικών πρακτικών υψηλής φυσικής 
αξίας.

Or. en

Τροπολογία 1613
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.21 Προσέλκυση γεωργών νεαρής 
ηλικίας: Εξέλιξη του αριθμού των νέων
γεωργών

1.21 Προσέλκυση γεωργών νεαρής ηλικίας 
και διευκόλυνση της ανάπτυξης 
επιχειρήσεων: Εξέλιξη του αριθμού των 
νέων γεωργών, των γεωργών νεαρής 
ηλικίας και των ΜΜΕ.

Or. en
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Τροπολογία 1614
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.21 Προσέλκυση γεωργών νεαρής 
ηλικίας: Εξέλιξη του αριθμού των νέων 
γεωργών

1.21 Προσέλκυση γεωργών νεαρής ηλικίας 
και διευκόλυνση της ανάπτυξης 
επιχειρήσεων: Εξέλιξη του αριθμού των 
νέων γεωργών, των γεωργών νεαρής 
ηλικίας και των ΜΜΕ

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η σύσταση νέων επιχειρήσεων.

Τροπολογία 1615
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.21α Προσέλκυση γυναικών γεωργών

Or. sv

Τροπολογία 1616
Paul Brannen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.21α Βελτίωση της εξέλιξης του 
πληθυσμού των εντόμων επικονιαστών:



PE632.119v03-00 42/146 AM\1175106EL.docx

EL

Δείκτης επικονιαστών

Or. en

Τροπολογία 1617
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.30 Ανανέωση των γενεών: Αριθμός 
γεωργών νεαρής ηλικίας που 
εγκαθίστανται σε γεωργική εκμετάλλευση 
με στήριξη της ΚΓΠ

R.30 Ανανέωση των γενεών: Αριθμός 
γεωργών νεαρής ηλικίας που 
εγκαθίστανται σε γεωργική εκμετάλλευση
και ιδρύουν νεοφυείς επιχειρήσεις με 
στήριξη της ΚΓΠ

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η σύσταση νέων επιχειρήσεων.

Τροπολογία 1618
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.30 Ανανέωση των γενεών: Αριθμός 
γεωργών νεαρής ηλικίας που 
εγκαθίστανται σε γεωργική εκμετάλλευση 
με στήριξη της ΚΓΠ

R.30 Ανανέωση των γενεών: Αριθμός 
γεωργών νεαρής ηλικίας που 
εγκαθίστανται σε γεωργική εκμετάλλευση 
και ιδρύουν νέες επιχειρήσεις με στήριξη 
της ΚΓΠ

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον ειδικό στόχο, περιλαμβάνονται τόσο η ανανέωση των γενεών όσο και οι 
νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Τροπολογία 1619
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.30 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.30α Αύξηση του ποσοστού των 
γυναικών που λαμβάνουν στήριξη στο 
πλαίσιο της ΚΓΠ

Or. sv

Τροπολογία 1620
Paul Brannen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.30 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.30α Στήριξη των πληθυσμών 
επικονιαστών: Ποσοστό γεωργικής 
έκτασης υπό καθεστώς φιλικής για τους 
επικονιαστές διαχείρισης

Or. en

Τροπολογία 1621
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.30 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.30β Νέες γυναίκες στις αγροτικές 
περιοχές, αύξηση του ποσοστού των νέων 
γυναικών* που λαμβάνουν στήριξη για τη 
δημιουργία γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή 
επιχειρήσεων στο πλαίσιο της ΚΓΠ

_____________________

* Το όριο ηλικίας πρέπει να είναι το ίδιο 
με αυτό που αναφέρεται στον ορισμό του 
νέου γεωργού.

Or. sv

Τροπολογία 1622
Paul Brannen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.22α Αύξηση του δείκτη πεταλούδων σε 
βοσκοτόπους: Δείκτης επικονιαστών

Or. en

Τροπολογία 1623
Tilly Metz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.25 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.25α Προσέλκυση γυναικών γεωργών: 
Εξέλιξη του αριθμού των γυναικών 
γεωργών

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να καταμετρηθούν οι γυναίκες γεωργοί.

Τροπολογία 1624
Tilly Metz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.25 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.25β Συμβολή στην αύξηση του 
ποσοστού απασχόλησης των γυναικών 
στις αγροτικές περιοχές: Εξέλιξη του 
ποσοστού απασχόλησης των γυναικών 
στις αγροτικές περιοχές

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εκτιμήσουμε την ιδιαίτερη απασχολησιακή κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές 
περιοχές.

Τροπολογία 1625
Tilly Metz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες εκροών – I.25 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.25δ Προώθηση της αγροτικής 
ένταξης: Εξέλιξη του εισοδήματος των 
γυναικών στις αγροτικές περιοχές, 
εξέλιξη του δείκτη φτώχειας μεταξύ των 
γυναικών στις αγροτικές περιοχές

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η φτώχεια επηρεάζει διαφορετικά τους ανθρώπους ανάλογα με το φύλο ή το αν ζουν σε 
αγροτικές ή αστικές περιοχές. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό να έχουμε έναν ειδικό δείκτη για τη 
φτώχεια των γυναικών που ζουν σε αγροτικές περιοχές.

Τροπολογία 1626
Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, 

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.31 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.31α Αύξηση της απασχόλησης των 
γυναικών στις αγροτικές περιοχές: 
ποσοστό των θέσεων εργασίας για 
γυναίκες σε σχέδια που λαμβάνουν 
χρηματοδότηση από την ΚΓΠ.

Or. sv

Τροπολογία 1627
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.33 Ψηφιοποίηση της αγροτικής 
οικονομίας: Αγροτικός πληθυσμός που 
εμπίπτει σε στρατηγική στήριξης της 
δράσης για τα έξυπνα χωριά

R.33 Ψηφιοποίηση της αγροτικής 
οικονομίας: Ποσοστό του αγροτικού 
πληθυσμού που εμπίπτει σε στρατηγική 
στήριξης της δράσης για τα έξυπνα χωριά

Or. en

Τροπολογία 1628
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.33
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.33 Ψηφιοποίηση της αγροτικής 
οικονομίας: Αγροτικός πληθυσμός που 
εμπίπτει σε στρατηγική στήριξης της 
δράσης για τα έξυπνα χωριά

R.33 Ψηφιοποίηση της αγροτικής 
οικονομίας: Ποσοστό του αγροτικού 
πληθυσμού που εμπίπτει σε στρατηγική 
στήριξης της δράσης για τα έξυπνα χωριά

Or. en

Τροπολογία 1629
Tilly Metz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.35 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.35α Βελτίωση της ισόρροπης 
εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών: 
Αριθμός των γυναικών γεωργών που 
ιδρύουν γεωργική εκμετάλλευση με 
στήριξη της ΚΓΠ

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εκτιμήσουμε ανά φύλο την κατανομή των δικαιούχων στήριξης για την ίδρυση νέων 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Τροπολογία 1630
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.35 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R35α Προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης: Ποσοστό του αγροτικού 
πληθυσμού που εμπίπτει σε στρατηγικές 
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LEADER

Or. en

Τροπολογία 1631
Tilly Metz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.35 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.35β Ανάπτυξη και απασχόληση στις 
αγροτικές περιοχές: Νέες θέσεις εργασίας 
για γυναίκες σε έργα που λαμβάνουν 
στήριξη

Or. en

Τροπολογία 1632
Tilly Metz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.35 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.35γ Προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης: Αριθμός των γυναικών από 
μειονοτικές ή/και ευάλωτες ομάδες που 
ωφελούνται από προγράμματα 
κοινωνικής ένταξης τα οποία λαμβάνουν 
στήριξη, αριθμός μικροκαλλιεργητών 
σύμφωνα με τους ορισμούς της Eurostat

Or. en

Τροπολογία 1633
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.26α Βιώσιμη χρήση κτηνιατρικών 
προϊόντων στο ζωικό κεφάλαιο: 
Πωλήσεις/χρήση στα τροφοπαραγωγικά 
ζώα

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βιοκτόνα και τα κτηνιατρικά προϊόντα μπορούν επίσης να προκαλούν κινδύνους για τη 
βιοποικιλότητα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τα 
προϊόντα αυτά οι ίδιοι κανόνες και τα μέτρα προφύλαξης που ισχύουν για τα γεωργικά 
φάρμακα. Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf)

Τροπολογία 1634
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.26α: Βιώσιμη χρήση κτηνιατρικών 
προϊόντων στο ζωικό κεφάλαιο: 
Πωλήσεις και χρήση κτηνιατρικών 
προϊόντων στα τροφοπαραγωγικά ζώα

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κτηνιατρικά προϊόντα μπορούν επίσης να προκαλούν κινδύνους στην υγεία των μελισσών 
και στο περιβάλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ίδιοι κανόνες και προφυλάξεις που 
χρησιμοποιούνται για τα φυτοφάρμακα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και για τα εν λόγω 
προϊόντα. https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf
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Τροπολογία 1635
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.26α: Βιώσιμη χρήση κτηνιατρικών 
προϊόντων και προληπτική χρήση 
κτηνιατρικών φαρμάκων: 
Πωλήσεις/χρήση στα τροφοπαραγωγικά 
ζώα

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βιοκτόνα και τα κτηνιατρικά προϊόντα μπορούν επίσης να προκαλούν κινδύνους για τη 
βιοποικιλότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ίδιοι κανόνες και προφυλάξεις που 
χρησιμοποιούνται για τα φυτοφάρμακα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και για τη χρήση 
βιοκτόνων και κτηνιατρικών προϊόντων.

Τροπολογία 1636
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.26α Ορθολογική χρήση κτηνιατρικών 
προϊόντων στην κτηνοτροφία: 
πωλήσεις/χρήση στα τροφοπαραγωγικά 
ζώα

Or. sv

Τροπολογία 1637
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.26α Βιώσιμη χρήση κτηνιατρικών 
προϊόντων στο ζωικό κεφάλαιο: 
Πωλήσεις/χρήση στα τροφοπαραγωγικά 
ζώα

Or. en

Τροπολογία 1638
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.27 Ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων: Μείωση των κινδύνων και 
των επιπτώσεων των γεωργικών 
φαρμάκων**

I.27 Ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων: Μείωση της εξάρτησης από 
τη χρήση γεωργικών φαρμάκων**

Or. sv

Τροπολογία 1639
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.27 Ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων: Μείωση των κινδύνων και 
των επιπτώσεων των γεωργικών 
φαρμάκων**

I.27 Μείωση της χρήσης των γεωργικών 
φαρμάκων: Μείωση της χρήσης των 
γεωργικών φαρμάκων και της εξάρτησης 
από αυτά**

Or. en
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Τροπολογία 1640
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.27 Ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων: Μείωση της εξάρτησης από 
τους κινδύνους και τις επιπτώσεις των 
γεωργικών φαρμάκων**

I.27 Ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων: Μείωση της εξάρτησης από τα 
γεωργικά φάρμακα**

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βιοκτόνα και τα κτηνιατρικά προϊόντα μπορούν επίσης να προκαλούν κινδύνους για τη 
βιοποικιλότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ίδιοι κανόνες και προφυλάξεις που 
χρησιμοποιούνται για τα φυτοφάρμακα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και για τη χρήση 
βιοκτόνων και κτηνιατρικών προϊόντων.

Τροπολογία 1641
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.27 Ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων: Μείωση των κινδύνων και 
των επιπτώσεων των γεωργικών 
φαρμάκων**

I.27 Ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων: Μείωση της εξάρτησης από
τα γεωργικά φάρμακα**

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βιοκτόνα και τα κτηνιατρικά προϊόντα μπορούν επίσης να προκαλούν κινδύνους για τη 
βιοποικιλότητα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τα 
προϊόντα αυτά οι ίδιοι κανόνες και τα μέτρα προφύλαξης που ισχύουν για τα γεωργικά 
φάρμακα. Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf)
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Τροπολογία 1642
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.27 Ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων: Μείωση των κινδύνων και 
των επιπτώσεων των γεωργικών 
φαρμάκων**

I.27 Ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων: Μείωση της εξάρτησης από
τα γεωργικά φάρμακα**

Or. en

Τροπολογία 1643
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.27 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.27α Ορθολογική χρήση των 
βιοκτόνων: Μείωση της εξάρτησης από 
τα βιοκτόνα

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βιοκτόνα και τα κτηνιατρικά προϊόντα μπορούν επίσης να προκαλούν κινδύνους για τη 
βιοποικιλότητα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τα 
προϊόντα αυτά οι ίδιοι κανόνες και τα μέτρα προφύλαξης που ισχύουν για τα γεωργικά 
φάρμακα. Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf)

Τροπολογία 1644
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.27 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.27α Ορθολογική χρήση των 
βιοκτόνων: Μείωση της εξάρτησης από 
τα βιοκτόνα

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βιοκτόνα και τα κτηνιατρικά προϊόντα μπορούν επίσης να προκαλούν κινδύνους για τη 
βιοποικιλότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ίδιοι κανόνες και προφυλάξεις που 
χρησιμοποιούνται για τα φυτοφάρμακα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και για τα εν λόγω 
προϊόντα· η θέσπιση νέων δεικτών σε αυτόν τον τομέα, θα πρέπει να είναι έτοιμοι έως το 2021.

Τροπολογία 1645
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.27 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.27β Ορθολογική χρήση των 
βιοκτόνων: Μείωση της εξάρτησης από 
τα βιοκτόνα

Or. sv

Τροπολογία 1646
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.27 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.27α: Νέα ορθολογική χρήση των 
βιοκτόνων: Μείωση της εξάρτησης από 
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τα βιοκτόνα

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βιοκτόνα και τα κτηνιατρικά προϊόντα μπορούν επίσης να προκαλούν κινδύνους για τη 
βιοποικιλότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ίδιοι κανόνες και προφυλάξεις που 
χρησιμοποιούνται για τα φυτοφάρμακα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και για τη χρήση 
βιοκτόνων και κτηνιατρικών προϊόντων.

Τροπολογία 1647
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.27 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.27α: Μείωση εισροών: Μειωμένη 
χρήση των βιοκτόνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βιοκτόνα προϊόντα μπορούν επίσης να προκαλούν κινδύνους στο περιβάλλον. Αυτός είναι 
και ο λόγος για τον οποίον πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τα προϊόντα αυτά οι ίδιοι κανόνες 
και τα μέτρα προφύλαξης που ισχύουν για τα γεωργικά φάρμακα. https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf

Τροπολογία 1648
Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.28α. Περιορισμός της μη συμμόρφωσης 
με την ισχύουσα νομοθεσία για την καλή 
διαβίωση των ζώων (κανονισμός του 
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Συμβουλίου αριθ. 1099/2009, οδηγία του 
Συμβουλίου 2007/43/ΕΚ, οδηγία του 
Συμβουλίου 1999/74/EΚ) ανά ζώο στα 
κράτη μέλη

Or. sv

Τροπολογία 1649
Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – I.28 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.28β. Μείωση της πυκνότητας των ζώων 
ανά είδος στα κράτη μέλη

Or. sv

Τροπολογία 1650
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.36 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R36α Μειωμένη χρήση κτηνιατρικών 
φαρμάκων: Μείωση των πωλήσεων 
αντιβιοτικών, ποσοστό των μονάδων 
ζωικού κεφαλαίου που καλύπτονται από 
υποστηριζόμενες δράσεις για τον 
περιορισμό της χρήσης κτηνιατρικών 
προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 1651
Merja Kyllönen
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.36 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R36α Βιώσιμη χρήση κτηνιατρικών 
προϊόντων: Ποσοστό των θιγόμενων 
μονάδων ζωικού κεφαλαίου από 
υποστηριζόμενες ενέργειες για τον 
περιορισμό της χρήσης κτηνιατρικών 
προϊόντων (πρόληψη/μείωση) 
προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι και 
οι επιπτώσεις αυτών των προϊόντων

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βιοκτόνα και τα κτηνιατρικά προϊόντα μπορούν επίσης να προκαλούν κινδύνους για τη 
βιοποικιλότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ίδιοι κανόνες και προφυλάξεις που 
χρησιμοποιούνται για τα φυτοφάρμακα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και για τη χρήση 
βιοκτόνων και κτηνιατρικών προϊόντων.

Τροπολογία 1652
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – R.36 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.36α Ορθολογική χρήση κτηνιατρικών 
προϊόντων: ποσοστό εκτρεφόμενων ζώων 
τα οποία αφορούν ενισχύσεις για τον 
περιορισμό της χρήσης κτηνιατρικών 
προϊόντων (πρόληψη / μείωση) 
προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι και 
οι αρνητικές επιπτώσεις αυτών των 
προϊόντων

Or. sv
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Τροπολογία 1653
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.36 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.36α Βιώσιμη χρήση κτηνιατρικών 
προϊόντων: Ποσοστό των θιγόμενων 
μονάδων ζωικού κεφαλαίου από 
υποστηριζόμενες ενέργειες για τον 
περιορισμό της χρήσης κτηνιατρικών 
προϊόντων (πρόληψη/μείωση) 
προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι και 
οι επιπτώσεις αυτών των προϊόντων

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βιοκτόνα και τα κτηνιατρικά προϊόντα μπορούν επίσης να προκαλούν κινδύνους για τη 
βιοποικιλότητα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τα 
προϊόντα αυτά οι ίδιοι κανόνες και τα μέτρα προφύλαξης που ισχύουν για τα γεωργικά 
φάρμακα. Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf)

Τροπολογία 1654
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.36 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.36α Βιώσιμη χρήση κτηνιατρικών 
προϊόντων: Ποσοστό των θιγόμενων 
μονάδων ζωικού κεφαλαίου από 
υποστηριζόμενες ενέργειες για τον 
περιορισμό της χρήσης κτηνιατρικών 
προϊόντων προκειμένου να μειωθούν οι 
κίνδυνοι και οι επιπτώσεις αυτών των 
προϊόντων
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Or. en

Τροπολογία 1655
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – R.37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.37 Ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων: Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων 
τις οποίες αφορούν ειδικές δράσεις που 
λαμβάνουν στήριξη με σκοπό την 
ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων για τη μείωση των κινδύνων 
και των επιπτώσεων των γεωργικών 
φαρμάκων

R.37 Ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων: Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων 
τις οποίες αφορούν ειδικές δράσεις που 
λαμβάνουν στήριξη με σκοπό τη μείωση 
της εξάρτησης από τη χρήση γεωργικών 
φαρμάκων

Or. sv

Τροπολογία 1656
Susanne Melior

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.37 Ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων: Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων 
τις οποίες αφορούν ειδικές δράσεις που 
λαμβάνουν στήριξη με σκοπό την 
ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων για τη μείωση των κινδύνων 
και των επιπτώσεων των γεωργικών 
φαρμάκων

R.37 Ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων: Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων 
που υπάγεται σε ολοκληρωμένη 
διαχείριση επιβλαβών οργανισμών

Or. en

Τροπολογία 1657
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Nicola Caputo, José Inácio Faria

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.37 Ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων: Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων 
τις οποίες αφορούν ειδικές δράσεις που 
λαμβάνουν στήριξη με σκοπό την 
ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων για τη μείωση των κινδύνων 
και των επιπτώσεων των γεωργικών 
φαρμάκων

R.37 Ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων: Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων 
τις οποίες αφορούν ειδικές δράσεις που 
λαμβάνουν στήριξη με σκοπό τη μείωση 
της εξάρτησης από τα βιοκτόνα προϊόντα

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βιοκτόνα και τα κτηνιατρικά προϊόντα μπορούν επίσης να προκαλούν κινδύνους για τη 
βιοποικιλότητα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τα 
προϊόντα αυτά οι ίδιοι κανόνες και τα μέτρα προφύλαξης που ισχύουν για τα γεωργικά 
φάρμακα. Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf)

Τροπολογία 1658
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.37 Ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων: Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων 
τις οποίες αφορούν ειδικές δράσεις που 
λαμβάνουν στήριξη με σκοπό την 
ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων για τη μείωση των κινδύνων 
και των επιπτώσεων των γεωργικών 
φαρμάκων

R.37 Μείωση της χρήσης των γεωργικών 
φαρμάκων: Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων 
τις οποίες αφορούν ειδικές δράσεις που 
λαμβάνουν στήριξη για τη μείωση της 
χρήσης των γεωργικών φαρμάκων και 
της εξάρτησης από αυτά**

Or. en
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Τροπολογία 1659
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.37 Ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων: Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων 
τις οποίες αφορούν ειδικές δράσεις που 
λαμβάνουν στήριξη με σκοπό την 
ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων για τη μείωση των κινδύνων 
και των επιπτώσεων των γεωργικών 
φαρμάκων

R.37 Ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων: Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων 
τις οποίες αφορούν ειδικές δράσεις που 
λαμβάνουν στήριξη με σκοπό τη μείωση 
της εξάρτησης από τα βιοκτόνα προϊόντα

Or. en

Τροπολογία 1660
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.37 Ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων: Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων 
τις οποίες αφορούν ειδικές δράσεις που 
λαμβάνουν στήριξη με σκοπό την 
ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων για τη μείωση των κινδύνων 
και των επιπτώσεων των γεωργικών 
φαρμάκων

R.37 Ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων: Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων 
τις οποίες αφορούν ειδικές δράσεις που 
λαμβάνουν στήριξη με σκοπό τη μείωση 
της εξάρτησης από τα βιοκτόνα προϊόντα

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βιοκτόνα και τα κτηνιατρικά προϊόντα μπορούν επίσης να προκαλούν κινδύνους για τη 
βιοποικιλότητα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τα 
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προϊόντα αυτά οι ίδιοι κανόνες και τα μέτρα προφύλαξης που ισχύουν για τα γεωργικά 
φάρμακα. Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf) 

Τροπολογία 1661
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.37 Ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων: Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων 
τις οποίες αφορούν ειδικές δράσεις που 
λαμβάνουν στήριξη με σκοπό την 
ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων για τη μείωση των κινδύνων 
και των επιπτώσεων των γεωργικών 
φαρμάκων

R.37 Ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων: Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων 
τις οποίες αφορούν ειδικές δράσεις που 
λαμβάνουν στήριξη με σκοπό τη μείωση 
της εξάρτησης από τα γεωργικά φάρμακα

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βιοκτόνα και τα κτηνιατρικά προϊόντα μπορούν επίσης να προκαλούν κινδύνους για τη 
βιοποικιλότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ίδιοι κανόνες και προφυλάξεις που 
χρησιμοποιούνται για τα φυτοφάρμακα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και για τη χρήση 
βιοκτόνων και κτηνιατρικών προϊόντων.

Τροπολογία 1662
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.37 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R37α Σταδιακή κατάργηση της χρήσης 
βιοκτόνων προϊόντων: Ποσοστό 
γεωργικών εκτάσεων τις οποίες αφορούν 
ειδικές δράσεις που λαμβάνουν στήριξη 
με σκοπό τη μείωση της εξάρτησης από 
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τα βιοκτόνα προϊόντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βιοκτόνα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη γεωργία έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις 
μέλισσες και θα πρέπει ως εκ τούτου να μειωθούν.

Τροπολογία 1663
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες επιπτώσεων – R.37 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.37α Ορθολογική χρήση των 
βιοκτόνων: Ποσοστό γεωργικών γαιών: 
ποσοστό γεωργικής γης την οποία 
αφορούν συγκεκριμένα μέτρα στήριξης με 
σκοπό τη μείωση της εξάρτησης από τα 
βιοκτόνα

Or. sv

Τροπολογία 1664
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.37 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R37α Ορθολογική χρήση των βιοκτόνων 
προϊόντων: Ποσοστό γεωργικών 
εκτάσεων τις οποίες αφορούν ειδικές 
δράσεις που λαμβάνουν στήριξη με σκοπό 
τη μείωση της εξάρτησης από τα 
βιοκτόνα προϊόντα

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα βιοκτόνα και τα κτηνιατρικά προϊόντα μπορούν επίσης να προκαλούν κινδύνους για τη 
βιοποικιλότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ίδιοι κανόνες και προφυλάξεις που 
χρησιμοποιούνται για τα φυτοφάρμακα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και για τη χρήση 
βιοκτόνων και κτηνιατρικών προϊόντων.

Τροπολογία 1665
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.37 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.37α Ορθολογική χρήση των 
βιοκτόνων προϊόντων: Ποσοστό 
γεωργικών εκτάσεων τις οποίες αφορούν 
ειδικές δράσεις που λαμβάνουν στήριξη 
με σκοπό τη μείωση της εξάρτησης από 
τα βιοκτόνα προϊόντα

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βιοκτόνα και τα κτηνιατρικά προϊόντα μπορούν επίσης να προκαλούν κινδύνους για τη 
βιοποικιλότητα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τα 
προϊόντα αυτά οι ίδιοι κανόνες και τα μέτρα προφύλαξης που ισχύουν για τα γεωργικά 
φάρμακα. Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf)

Τροπολογία 1666
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.37 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.37α Ορθολογική χρήση των βιοκτόνων 
προϊόντων: Ποσοστό γεωργικών 
εκτάσεων τις οποίες αφορούν ειδικές 
δράσεις που λαμβάνουν στήριξη με σκοπό 
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τη μείωση της εξάρτησης από τα 
βιοκτόνα προϊόντα

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βιοκτόνα και τα κτηνιατρικά προϊόντα μπορούν επίσης να προκαλούν κινδύνους για τη 
βιοποικιλότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ίδιοι κανόνες και προφυλάξεις που 
χρησιμοποιούνται για τα φυτοφάρμακα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και για τα εν λόγω 
προϊόντα· η θέσπιση νέων δεικτών σε αυτόν τον τομέα, θα πρέπει να είναι έτοιμοι έως το 2021.

Τροπολογία 1667
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Ειδικοί στόχοι της ΕΕ – σημείο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βελτίωση της καλής διαβίωσης των 
ζώων σύμφωνα με το άρθρο 13 της 
Συνθήκης, βέλτιστες διαθέσιμες έρευνες 
και γνώσεις και απαιτήσεις της 
κοινωνίας.

Or. sv

Τροπολογία 1668
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες εκροών – O.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

O.3 Αριθμός δικαιούχων της στήριξης της 
ΚΓΠ

O.3 Αριθμός δικαιούχων της στήριξης της 
ΚΓΠ και αριθμός τελικών πραγματικών 
δικαιούχων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στη μείωση της συγκέντρωσης (μειωμένοι αριθμοί 
δικαιούχων που έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια γεωργικών εκμεταλλεύσεων).

Τροπολογία 1669
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες εκροών – O.17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

O.17 Αριθμός έργων για τη στήριξη
γενετικών πόρων

O.17: Αριθμός γεωργών που λαμβάνουν 
συνδεδεμένο εισόδημα για παραγωγές 
που αφορούν τη διατήρηση και τη 
βιώσιμη χρήση γενετικών πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων σπάνιων ζωικών 
φυλών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν συνδέεται με καμία διάταξη του κανονισμού. Ως εκ τούτου, οι 
τροπολογίες του κανονισμού επιτρέπουν να είμαστε πιο ακριβείς σε αυτό το είδος δείκτη 
εκροών. Ο εν λόγω δείκτης εκροών συνδέεται με το άρθρο 30 του κανονισμού και τις 
προτεινόμενες τροπολογίες (το συνδεδεμένο εισόδημα να είναι δυνατό για κάθε τομέα ή 
δραστηριότητα εάν συνεπάγεται τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των γενετικών πόρων)

Τροπολογία 1670
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες εκροών – O.17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

O.17α: Αριθμός παρεμβάσεων που 
στηρίζουν δράσεις για τη διατήρηση των 
γενετικών πόρων για τα τρόφιμα και τη 
γεωργία ή δράσεις για την ενίσχυση της 
γενετικής ποικιλότητας σε καλλιεργημένα 
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φυτά, στον τομέα των φρούτων και των 
λαχανικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής για δείκτη εκροών O.17 δεν συνδέεται με καμία διάταξη του 
κανονισμού. Ως εκ τούτου, οι τροπολογίες του κανονισμού επιτρέπουν να είμαστε πιο ακριβείς 
σε αυτό το είδος δείκτη εκροών. Ο εν λόγω δείκτης εκροών συνδέεται με το άρθρο 43 του 
κανονισμού και τις προτεινόμενες τροπολογίες (παρεμβάσεις στον τομέα των φρούτων και των 
λαχανικών).

Τροπολογία 1671
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες εκροών – O.17 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

O.17β: Αριθμός προγραμμάτων 
βελτίωσης φυτών με επικέντρωση στην 
υψηλή γενετική ποικιλότητα στον τομέα 
των φρούτων και των λαχανικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής για δείκτη εκροών O.17 δεν συνδέεται με καμία διάταξη του 
κανονισμού. Ως εκ τούτου, οι τροπολογίες του κανονισμού επιτρέπουν να είμαστε πιο ακριβείς 
σε αυτό το είδος δείκτη εκροών. Ο εν λόγω δείκτης εκροών συνδέεται με το άρθρο 43 του 
κανονισμού και τις προτεινόμενες τροπολογίες (παρεμβάσεις στον τομέα των φρούτων και των 
λαχανικών).

Τροπολογία 1672
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες εκροών – O.17 γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

O.17γ: Αριθμός προγραμμάτων 
βελτίωσης βιολογικών φυτών στον τομέα 
των φρούτων και των λαχανικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εν λόγω δείκτης εκροών συνδέεται με το άρθρο 42 του κανονισμού και τις προτεινόμενες 
τροπολογίες (παρεμβάσεις στον τομέα των φρούτων και των λαχανικών).

Τροπολογία 1673
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες εκροών – O.17 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

O.17δ: Αριθμός προγραμμάτων 
βελτίωσης φυτών με επικέντρωση στη 
γεωργία χαμηλών εισροών στον τομέα 
των φρούτων και των λαχανικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εν λόγω δείκτης εκροών συνδέεται με το άρθρο 42 του κανονισμού και τις προτεινόμενες 
τροπολογίες (παρεμβάσεις στον τομέα των φρούτων και των λαχανικών).

Τροπολογία 1674
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες εκροών – O.17 ε (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

O.17ε: Αριθμός παρεμβάσεων που 
στηρίζουν δράσεις για την ενίσχυση της 
γενετικής ποικιλότητας των κυψελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής για δείκτη εκροών O.17 δεν συνδέεται με καμία διάταξη του 
κανονισμού. Ως εκ τούτου, οι τροπολογίες του κανονισμού επιτρέπουν να είμαστε πιο ακριβείς 
σε αυτό το είδος δείκτη εκροών. Ο εν λόγω δείκτης εκροών συνδέεται με το άρθρο 49 του 
κανονισμού και τις προτεινόμενες τροπολογίες (παρεμβάσεις στον τομέα της μελισσοκομίας).

Τροπολογία 1675
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες εκροών – O.17 στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

O.17στ: Αριθμός παρεμβάσεων που 
στηρίζουν δράσεις για την ενίσχυση της 
γενετικής ποικιλότητας των αμπελώνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής για δείκτη εκροών O.17 δεν συνδέεται με καμία διάταξη του 
κανονισμού. Ως εκ τούτου, οι τροπολογίες του κανονισμού επιτρέπουν να είμαστε πιο ακριβείς 
σε αυτό το είδος δείκτη εκροών. Ο εν λόγω δείκτης εκροών συνδέεται με το άρθρο 52 του 
κανονισμού και τις προτεινόμενες τροπολογίες (παρεμβάσεις στον αμπελοοινικό τομέα).

Τροπολογία 1676
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες εκροών – O.17 ζ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

O.17ζ: Αριθμός παρεμβάσεων που 
στηρίζουν δράσεις για την ενίσχυση της 
ποικιλότητας του λυκίσκου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής για δείκτη εκροών O.17 δεν συνδέεται με καμία διάταξη του 
κανονισμού. Ως εκ τούτου, οι τροπολογίες του κανονισμού επιτρέπουν να είμαστε πιο ακριβείς 
σε αυτό το είδος δείκτη εκροών. Ο εν λόγω δείκτης εκροών συνδέεται με το άρθρο 55 του 
κανονισμού και τις προτεινόμενες τροπολογίες (παρεμβάσεις στον τομέα του λυκίσκου).

Τροπολογία 1677
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Δείκτες εκροών – O.17 η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

O.17η: Αριθμός παρεμβάσεων που 
στηρίζουν δράσεις για την ενίσχυση της 
γενετικής ποικιλότητας των 
ελαιόδεντρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής για δείκτη εκροών O.17 δεν συνδέεται με καμία διάταξη του 
κανονισμού. Ως εκ τούτου, οι τροπολογίες του κανονισμού επιτρέπουν να είμαστε πιο ακριβείς 
σε αυτό το είδος δείκτη εκροών. Ο εν λόγω δείκτης εκροών συνδέεται με το άρθρο 56 του 
κανονισμού και τις προτεινόμενες τροπολογίες (παρεμβάσεις στον τομέα του ελαιολάδου και 
των επιτραπέζιων ελιών).

Τροπολογία 1678
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα I – Δείκτες εκροών – O.17 θ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

O.17θ: Αριθμός παρεμβάσεων που 
στηρίζουν δράσεις για τη διατήρηση και 
την ενίσχυση της γενετικής ποικιλότητας 
φυτών και ζώων χρήσιμων για τη 
διατροφή και τη γεωργία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής για δείκτη εκροών O.17 δεν συνδέεται με καμία διάταξη του 
κανονισμού. Ως εκ τούτου, οι τροπολογίες του κανονισμού επιτρέπουν να είμαστε πιο ακριβείς 
σε αυτό το είδος δείκτη εκροών. Ο εν λόγω δείκτης εκροών συνδέεται με τα άρθρα 59 και 60 
του κανονισμού και τις προτεινόμενες τροπολογίες (παρεμβάσεις στους «λοιπούς τομείς»).

Τροπολογία 1679
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 1 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων 
βάσει της αναλογίας των μόνιμων 
βοσκοτόπων σε σχέση με τη γεωργική 
έκταση σε επίπεδο που ορίζεται από το 
κράτος μέλος

Or. pl

Τροπολογία 1680
Susanne Melior

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 1 – Απαιτήσεις και πρότυπα
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων,
βάσει ενός οικολογικώς συνεκτικού 
περιφερειακού ή υποπεριφερειακού λόγου 
των μόνιμων βοσκοτόπων προς τη 
γεωργική έκταση. Ο λόγος αυτός δεν 
πρέπει να μειωθεί κατά περισσότερο από 
5% σε σύγκριση με ένα έτος αναφοράς 
που θα καθοριστεί από τα κράτη μέλη και 
είναι πριν από το 2019, διαιρώντας τις 
μόνιμες περιοχές βοσκοτόπων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 με τη συνολική 
γεωργική έκταση

Or. de

Αιτιολόγηση

Βελτίωση προϋποθέσεων.

Τροπολογία 1681
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 1 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ως δυνατότητα επιλογής για τα κράτη 
μέλη, διατήρηση των μόνιμων 
βοσκοτόπων βάσει της αναλογίας των 
μόνιμων βοσκοτόπων σε σχέση με τη 
γεωργική έκταση

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες που αφορούν τους μόνιμους βοσκότοπους είναι προβληματικοί σε κάποια κράτη μέλη.
Συναφείς στόχοι θα μπορούσαν να στηρίζονται καλύτερα μέσω του πυλώνα II. Η «ενιαία για όλους» 
αρχή δεν είναι αποτελεσματική, και μπορεί ακόμη και να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα και 
στο περιβάλλον σε κράτη μέλη όπου οι μόνιμοι βοσκότοποι είναι σπάνιοι λόγω αγρονομικών 
συνθηκών.
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Τροπολογία 1682
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 1 – Κύριος στόχος του προτύπου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η άροση απελευθερώνει άνθρακα από την εδαφική κατατομή. Κανένα βασισμένο σε 
αποτελέσματα μέτρο για τη συλλογή διοξειδίου του άνθρακα δεν πρέπει να χρησιμοποιεί 
εκτάσεις που μπορούν καταρχήν να «ανανεώνονται» (ήτοι να οργώνονται και να 
επανασπείρονται) και παρ’ όλα αυτά να θεωρούνται «μόνιμος» βοσκότοπος, καθώς χάνεται 
κάθε κλιματικό όφελος (δεξαμενή άνθρακα) ή όφελος για τη βιοποικιλότητα (σώρευση της 
βιοποικιλότητας στον λειμώνα). Για τον ίδιο λόγο, δεν είναι χρήσιμο να λογίζεται ο 
ανανεωμένος βοσκότοπος ως «μόνιμος» για τη διατήρηση του λόγου βοσκότοπου/αρόσιμης 
γης.

Τροπολογία 1683
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 2 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατάλληλη προστασία των υγροτόπων και 
τυρφώνων

Αποτελεσματική προστασία των 
υγροτόπων και τυρφώνων

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αυτό είναι απαραίτητο για να παραμείνει ο άνθρακας στο έδαφος· αλλιώς, η απελευθέρωσή του 
συμβάλλει στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της θερμοκρασίας του 
πλανήτη. Οι υγρότοποι και οι τυρφώνες της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να 
τηρούνται οι υποχρεώσεις της ΕΕ για το κλίμα.

Τροπολογία 1684
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 2 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατάλληλη προστασία των υγροτόπων 
και τυρφώνων

Ως επιλογή για τα κράτη μέλη, κατάλληλα 
μέτρα για τους υγροτόπους και τους 
τυρφώνες

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υγρότοποι και οι τυρφώνες είναι ιδιαίτερα κοινοί σε ορισμένα κράτη μέλη και σε ορισμένες 
περιφέρειες των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Η προτεινόμενη απαίτηση θα έθετε τους γεωργούς 
σε άνιση θέση τόσο στην ΕΕ όσο και εντός της κάθε χώρας. Ως εκ τούτου, αυτή η απαίτηση θα 
πρέπει να είναι προαιρετική για τα κράτη μέλη και, αντ’ αυτού, τα κράτη μέλη θα μπορούν να 
στηρίζουν μέτρα που αφορούν το κλίμα αναφορικά με τους υγροτόπους και τους τυρφώνες στο 
πλαίσιο του πυλώνα II.

Τροπολογία 1685
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 2 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατάλληλη προστασία των υγροτόπων και 
τυρφώνων

Διατήρηση της έκτασης των υγροτόπων 
και τυρφώνων

Or. en
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Τροπολογία 1686
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 2 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατάλληλη προστασία των υγροτόπων και 
τυρφώνων

Ελάχιστη προστασία των υγροτόπων και 
τυρφώνων

Or. pl

Αιτιολόγηση

Από την άποψη αυτή, η προϋπόθεση του πρώτου πυλώνα πρέπει να αφορά μόνο την ελάχιστη 
προστασία των τυρφώνων και των υγροτόπων (π.χ. απαγόρευση μετατροπής ή οργώματος). 
Από την άλλη πλευρά, η διαχείριση / συντήρηση των εν λόγω περιοχών θα πρέπει να καλύπτεται 
από τις δράσεις στο πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ, καθώς αυτές αποτελούν τα καλύτερα μέσα για την 
επίτευξη αυτού του στόχου.

Τροπολογία 1687
Susanne Melior

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 2 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατάλληλη προστασία των υγροτόπων και 
τυρφώνων

Κατάλληλη προστασία των υγροτόπων και 
τυρφώνων τουλάχιστον μέσω

- Απαγόρευση της γεωργικής 
χρήσης σε οργανικά εδάφη και σε 
περιοχές με πλημμύρες (το αργότερο στο 
τέλος της περιόδου χρηματοδότησης)

- Απαγόρευση οργώματος και 
μετατροπής βοσκοτόπων

- Απαγόρευση περαιτέρω μέτρων 
αποστράγγισης (ρύθμιση διορίας)

Or. de
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Αιτιολόγηση

Βελτίωση προϋποθέσεων.

Τροπολογία 1688
Luke Ming Flanagan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 2 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατάλληλη προστασία των υγροτόπων και 
τυρφώνων

Διατήρηση της έκτασης υγροτόπων και 
τυρφώνων

Or. en

Τροπολογία 1689
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 2 – Κύριος στόχος του προτύπου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστασία των πλούσιων σε άνθρακα 
εδαφών

Διατήρηση της έκτασης των πλούσιων σε 
άνθρακα εδαφών

Or. en

Τροπολογία 1690
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 2 – Κύριος στόχος του προτύπου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστασία των πλούσιων σε άνθρακα 
εδαφών

Προστασία των πλούσιων σε άνθρακα 
εδαφών που επιτρέπει την επεξεργασία 
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των τυρφώνων σε μέγιστο βάθος 60 εκ.

Or. en

Τροπολογία 1691
Luke Ming Flanagan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 2 – Κύριος στόχος του προτύπου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστασία των πλούσιων σε άνθρακα 
εδαφών

Διατήρηση της έκτασης των πλούσιων σε 
άνθρακα εδαφών

Or. en

Τροπολογία 1692
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 3 – Κύριος στόχος του προτύπου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής 
ύλης του εδάφους

Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής 
ύλης του εδάφους, μειώνοντας την 
ατμοσφαιρική ρύπανση

Or. en

Τροπολογία 1693
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 3 α (νέο) – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΓΠΚ 3α: Μέγιστη πυκνότητα 
πληθυσμών ζώων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η πυκνότητα των πληθυσμών ζώων στην Ευρώπη πρέπει να μειωθεί, προκειμένου να μειωθούν 
οι ανεπιθύμητες επιπτώσεις του τομέα στο κλίμα και τη βιοποικιλότητα. Η σημερινή μέση 
πυκνότητα εκτροφής στην ΕΕ είναι 0,7 μονάδες ζωικού κεφαλαίου ανά εκτάριο και η παρούσα 
τροπολογία αποσκοπεί στην εισαγωγή αυτού του μέσου όρου ως νέου ορίου και, ως εκ τούτου, 
στη μείωση της συνολικής πυκνότητας ζώων στην Ευρώπη.

Τροπολογία 1694
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 3 α (νέο) – Κύριος στόχος του προτύπου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μη υπέρβαση του ορίου των 0,7 μονάδων 
ζωικού κεφαλαίου ανά εκτάριο στις 
γεωργικές εκτάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πυκνότητα των πληθυσμών ζώων στην Ευρώπη πρέπει να μειωθεί, προκειμένου να μειωθούν 
οι ανεπιθύμητες επιπτώσεις του τομέα στο κλίμα και τη βιοποικιλότητα. Η σημερινή μέση 
πυκνότητα εκτροφής στην ΕΕ είναι 0,7 μονάδες ζωικού κεφαλαίου ανά εκτάριο και η παρούσα 
τροπολογία αποσκοπεί στην εισαγωγή αυτού του μέσου όρου ως νέου ορίου και, ως εκ τούτου, 
στη μείωση της συνολικής πυκνότητας ζώων στην Ευρώπη.

Τροπολογία 1695
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΑΔ 1 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2000, 

Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2000, 
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για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 
δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων:

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

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

Άρθρα 4 και 11 αναφορικά με τη χρήση 
μετρητών για την άντληση υδάτων εντός 
των ορίων της λεκάνης απορροής 
ποταμού

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για ΚΓΠΚ που περιλαμβανόταν στους προηγούμενους κανονισμούς και ελέγχεται 
ήδη σε πολλά κράτη μέλη. Αναμένοντας θερμότερα και ξηρότερα καλοκαίρια, είναι ανάγκη να 
διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει αρκετό νερό για όλους και να εξασφαλιστεί ότι δεν εξαντλείται ο 
υδροφόρος ορίζοντας, γεγονός που προκαλεί πτώση της φρεατίου στάθμης σε πολλές 
περιφέρειες. Υφίστανται ήδη σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών σε ολόκληρη την 
ΕΕ, οπότε γίνεται προσαρμογή στην τοπική/περιφερειακή ανάγκη.

Τροπολογία 1696
Susanne Melior

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 1 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο ε),
άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο η, 
άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο ι, 
άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο ια όσον 
αφορά τις υποχρεωτικές απαιτήσεις για τον 
έλεγχο των διάχυτων πηγών ρύπανσης από 
τα φωσφορικά άλατα
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Or. de

Αιτιολόγηση

Βελτίωση προϋποθέσεων.

Τροπολογία 1697
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΑΔ 1 – Κύριος στόχος του προτύπου (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μείωση της ρύπανσης των υδάτων και 
του ευτροφισμού, αυξάνοντας την 
ποιότητα των υδάτων και την επίτευξη 
της καλής κατάστασης των υδάτινων 
συστημάτων και των υπόγειων υδάτων

Or. en

Τροπολογία 1698
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΑΔ 2 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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):

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):

Άρθρο 4 και άρθρο 5 Άρθρο 5

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο του ΚΑΔ 2 ως βάση για τις απαιτήσεις καθορίζονται τα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 
91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου (οδηγία για τη νιτρορύπανση). Λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
4 υποχρεώνει το κράτος μέλος να θεσπίσει ένα σύνολο αρχών ορθής γεωργικής πρακτικής, το 
οποίο θα εφαρμόζεται οικειοθελώς από τους αγρότες, είναι προφανές ότι το εν λόγω άρθρο 
πρέπει να αφαιρεθεί από τις απαιτήσεις περί προϋποθέσεων.

Τροπολογία 1699
Susanne Melior

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 2 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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).

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 Άρθρα 4 και 5 και η εφαρμογή των 
προτύπων ορθής γεωργικής πρακτικής 
που επεκτείνονται στα σημεία που
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ α της 
οδηγίας 91/676/ΕΟΚ, εντός και εκτός 
της, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 
2 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ, επικίνδυνης 
περιοχής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βελτίωση προϋποθέσεων.

Τροπολογία 1700
Paul Brannen

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα III – Έδαφος (προστασία και ποιότητα) – Απαιτήσεις και πρότυπα – ΚΑΔ 2 
α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΑΔ 2α Οδηγία [Οδηγία ΧΧΧ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση των 
επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών 
προϊόντων στο περιβάλλον]. Μια 
προτεινόμενη απαγόρευση των οξο-
αποικοδομήσιμων πλαστικών (δεν θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε καμία 
γεωργική εφαρμογή)

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαίτηση που απορρέει από οδηγία, πρέπει να προταθεί ως 
ΚΓΠΚ η απαγόρευση των οξο-αποικοδομήσιμων πλαστικών, ως τοξικών για τα εδάφη και μη 
πληρούντων τη λειτουργία με την οποία καθιερώθηκαν - την ασφαλή αποδόμησή τους στο 
περιβάλλον.

Τροπολογία 1701
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 4 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος 
υδατορευμάτων

Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος 
υδατορευμάτων χωρίς τη χρήση 
αγροχημικών

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ζώνες ανάσχεσης είναι αποτελεσματικές για τη μείωση της μόλυνσης των υδατορευμάτων, 
αλλά μπορούν να χρησιμοποιούνται για την προώθηση της βιοποικιλότητας μόνο εάν 
απαγορευτεί η χρήση φυτοφαρμάκων.
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Τροπολογία 1702
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 4 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος 
υδατορευμάτων1

Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος 
υδατορευμάτων χωρίς χρήση 
φυτοφαρμάκων ή λιπασμάτων και με 
φυτά που προσελκύουν επικονιαστές, 
συμπεριλαμβανομένων δέντρων, όπου 
ενδείκνυται1

______________________ ______________________
1Τόσο 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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση της χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων καθιστά δυνατή τη μεγιστοποίηση 
των περιβαλλοντικών οφελών από τις ζώνες ανάσχεσης. Επιπροσθέτως, οι ζώνες ανάσχεσης με 
δέντρα έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικό μέτρο, για παράδειγμα, για την παροχή πολύτιμων 
οικοσυστημάτων άγριων ειδών και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας.

Τροπολογία 1703
Susanne Melior
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 4 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος 
υδατορευμάτων1

Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος 
υδατορευμάτων1 με ελάχιστο πλάτος 3 
μέτρα, επί των οποίων δεν επιτρέπεται η 
εφαρμογή λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 6 
μέτρα σε ύδατα 2. Διάταξη σύμφωνα με 
την οποία η απαγόρευση των λιπασμάτων 
και των φυτοφαρμάκων ισχύει για τα 
πρώτα 3 μέτρα

______________________ ______________________

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Βελτίωση προϋποθέσεων.

Τροπολογία 1704
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 4 – Κύριος στόχος του προτύπου
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστασία των ποταμών από τη ρύπανση 
και τις επιφανειακές απορροές

Προστασία των ποταμών, των 
αποθεμάτων νερού και των υδρόβιων 
ειδών ή οικοσυστημάτων από τη 
ρύπανση, την τοξικότητα και τις 
επιφανειακές απορροές

Or. en

Τροπολογία 1705
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 4 – Κύριος στόχος του προτύπου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστασία των ποταμών από τη ρύπανση 
και τις επιφανειακές απορροές

Προστασία των ποταμών, των 
επικονιαστών και των υδρόβιων 
ειδών/οικοσυστημάτων από τη ρύπανση, 
την τοξικότητα και τις επιφανειακές 
απορροές

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση της χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων καθιστά δυνατή τη μεγιστοποίηση 
των περιβαλλοντικών οφελών από τις ζώνες ανάσχεσης. Επιπροσθέτως, οι ζώνες ανάσχεσης με 
δέντρα έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικό μέτρο, για παράδειγμα, για την παροχή πολύτιμων 
οικοσυστημάτων άγριων ειδών και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας.

Τροπολογία 1706
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[…] διαγράφεται

Or. pl

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμο να εισαχθεί μια τόσο περίπλοκη λύση ως εργαλείο για τη βιώσιμη διαχείριση 
των θρεπτικών συστατικών, πράγμα που θα δημιουργούσε υπερβολικές δαπάνες και διοικητικό 
φόρτο. Η απαίτηση από όλους τους γεωργούς να εφαρμόσουν αυτές τις υποχρεώσεις θα αύξανε 
τις δαπάνες και την προσπάθεια που συνεπάγεται η αντιμετώπισή τους.

Τροπολογία 1707
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 5 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ως επιλογή για τα κράτη μέλη, χρήση
εργαλείου για τη βιωσιμότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τα θρεπτικά 
συστατικά2

____________________ ____________________

2 Το εργαλείο παρέχει τουλάχιστον 
τα ακόλουθα στοιχεία και λειτουργικές 
δυνατότητες: 

2 Το εργαλείο παρέχει τουλάχιστον 
τα ακόλουθα στοιχεία και λειτουργικές 
δυνατότητες: 

α) Στοιχεία α) Στοιχεία

• σχετικές πληροφορίες για τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις βάσει του ΣΑΑ 
και του ΟΣΔΕ·

• 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 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 

• 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 
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γεωργικές εκμεταλλεύσεις· γεωργικές εκμεταλλεύσεις·

• πλήρες ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών. • πλήρες ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών.

β) Λειτουργικές δυνατότητες 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·

• 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·

• 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)

• 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· 

• 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.

• εγγυήσεις για την ασφάλεια των 
δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής 
σύμφωνα με τα βέλτιστα σημερινά 
πρότυπα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εργαλείο για τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τα θρεπτικά συστατικά θα 
πρέπει να είναι προαιρετικό για τα κράτη μέλη. Θα ήταν σημαντικό τα κράτη μέλη να μπορούν 
να αντισταθμίσουν το πρόσθετο κόστος για τους αγρότες στο πλαίσιο των μέτρων του πυλώνα 
II. Επομένως, αντί για την αιρεσιμότητα, αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να εκπληρώνονται είτε 
μέσω του πυλώνα ΙΙ είτε ως επιλογή για τα κράτη μέλη μέσω γεωργικών συμβουλευτικών 
υπηρεσιών(άρθρο 13). Σε κάθε περίπτωση, αντί του εργαλείου FaST θα πρέπει να επιτραπεί στα 
κράτη μέλη να ενσωματώσουν τις απαραίτητες λειτουργίες στο λογισμικό που διαθέτουν ήδη. 

Τροπολογία 1708
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 5 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χρήση του εργαλείου για τη βιωσιμότητα 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τα 
θρεπτικά συστατικά2

Χρήση εργαλείων για τη βιωσιμότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τη 
μείωση των εισροών, και εργαλείων για 
την παρακολούθηση του βιόκοσμου του 
εδάφους και της χουμοποίησης

______________________
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 
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εργαλείο βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις 
γεωργικές εισροές, όχι μόνο τα θρεπτικά συστατικά, καθώς και να επιτρέπει στους γεωργούς να 
διαχειρίζονται και να ενισχύουν τη ζωή και τη δημιουργία επιφανειακού εδάφους στα εδάφη 
τους. 

Τροπολογία 1709
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 5 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Χρήση εργαλείου για τη βιωσιμότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων2

______________________ ______________________
2 Το εργαλείο παρέχει τουλάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία και λειτουργικές 
δυνατότητες: 

2 Το εργαλείο παρέχει τουλάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία και λειτουργικές 
δυνατότητες: 

α) Στοιχεία α) Στοιχεία

• σχετικές πληροφορίες για τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις βάσει του ΣΑΑ 
και του ΟΣΔΕ·

• 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 από τη δειγματοληψία 
του εδάφους, σε κατάλληλη χωρική και 
χρονική κλίμακα·
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• πληροφορίες για τις σχετικές 
πρακτικές διαχείρισης, την ιστορία των 
καλλιεργειών και τους στόχους απόδοσης·

• 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·

• ενδείξεις όσον αφορά τα νόμιμα 
όρια και τις απαιτήσεις σχετικά με τη 
διαχείριση των θρεπτικών συστατικών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις· και τη χρήση 
φυτοφαρμάκων και κτηνιατρικών 
προϊόντων·

• πλήρες ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών. • πλήρες ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών.

β) Λειτουργικές δυνατότητες 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·

• 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·

• 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)

• 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· 

• 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.

• εγγυήσεις για την ασφάλεια των 
δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής 
σύμφωνα με τα βέλτιστα σημερινά 
πρότυπα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εργαλείο βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις 
γεωργικές εισροές όπως εκείνες των φυτοφαρμάκων, των βιοκτόνων ή των κτηνιατρικών 
προϊόντων.
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Τροπολογία 1710
Susanne Melior

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 5 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εργαλείο για τη βιωσιμότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τα 
θρεπτικά συστατικά2

Η ισορροπία των θρεπτικών συστατικών 
επιτυγχάνεται με τη χρήση εργαλείου για 
τη βιωσιμότητα των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων για τα θρεπτικά 
συστατικά2 και τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα

______________________ ______________________
2 Το εργαλείο παρέχει τουλάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία και λειτουργικές 
δυνατότητες:

2 Το εργαλείο παρέχει τουλάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία και λειτουργικές 
δυνατότητες:

α) Στοιχεία α) Στοιχεία

• σχετικές πληροφορίες για τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις βάσει του ΣΑΑ 
και του ΟΣΔΕ·

• 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 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·

• 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·

• ενδείξεις όσον αφορά τα νόμιμα 
όρια και τις απαιτήσεις σχετικά με τη 
διαχείριση των θρεπτικών συστατικών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις·

• πλήρες ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών. • πλήρες ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών.

β) Λειτουργικές δυνατότητες 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·

• 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 

• δυνατή αμφίδρομη επικοινωνία 
μεταξύ οργανισμών 
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πληρωμών/διοικητικών αρχών και 
γεωργών·

πληρωμών/διοικητικών αρχών και 
γεωργών·

• δομοστοιχείωση και δυνατότητα 
στήριξης περαιτέρω στόχων βιωσιμότητας 
(π.χ. διαχείριση των εκπομπών, διαχείριση 
των υδάτων)

• 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·

• 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.

• εγγυήσεις για την ασφάλεια των 
δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής 
σύμφωνα με τα βέλτιστα σημερινά 
πρότυπα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βελτίωση προϋποθέσεων.

Τροπολογία 1711
Luke Ming Flanagan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 5 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Χρήση εργαλείου για τη βιωσιμότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τα 
θρεπτικά συστατικά2 για συστήματα 
γεωργίας με περισσότερα από 40kg 
Ν/εκτάριο

______________________ ______________________
2 Το εργαλείο παρέχει τουλάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία και λειτουργικές 
δυνατότητες: 

2 Το εργαλείο παρέχει τουλάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία και λειτουργικές 
δυνατότητες: 

α) Στοιχεία α) Στοιχεία

• σχετικές πληροφορίες για τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις βάσει του ΣΑΑ 
και του ΟΣΔΕ·

• σχετικές πληροφορίες για τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις βάσει του ΣΑΑ 
και του ΟΣΔΕ·

• πληροφορίες από τη δειγματοληψία • πληροφορίες από τη δειγματοληψία 
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του εδάφους, σε κατάλληλη χωρική και 
χρονική κλίμακα·

του εδάφους, σε κατάλληλη χωρική και 
χρονική κλίμακα·

• πληροφορίες για τις σχετικές 
πρακτικές διαχείρισης, την ιστορία των 
καλλιεργειών και τους στόχους απόδοσης·

• 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·

• ενδείξεις όσον αφορά τα νόμιμα 
όρια και τις απαιτήσεις σχετικά με τη 
διαχείριση των θρεπτικών συστατικών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις· 

• πλήρες ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών. • πλήρες ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών.

β) Λειτουργικές δυνατότητες 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·

• 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·

• 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)

• 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· 

• 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.

• εγγυήσεις για την ασφάλεια των 
δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής 
σύμφωνα με τα βέλτιστα σημερινά 
πρότυπα.

Or. en

Τροπολογία 1712
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 5 – Κύριος στόχος του προτύπου
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βιώσιμη διαχείριση των θρεπτικών 
συστατικών

Βιώσιμη διαχείριση των θρεπτικών 
συστατικών, φυτοφαρμάκων και 
κτηνιατρικών προϊόντων

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εργαλείο βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις 
γεωργικές εισροές όπως εκείνες των φυτοφαρμάκων, των βιοκτόνων ή των κτηνιατρικών 
προϊόντων.

Τροπολογία 1713
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 5 – Κύριος στόχος του προτύπου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βιώσιμη διαχείριση των θρεπτικών 
συστατικών 

Βιώσιμη διαχείριση των εισροών 
συμπεριλαμβανομένων των θρεπτικών 
συστατικών και των αγροχημικών 
ουσιών, της μακροπρόθεσμης 
γονιμότητας, της συλλογής άνθρακα, της 
κατακράτησης ύδατος

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εργαλείο βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις 
γεωργικές εισροές, όχι μόνο τα θρεπτικά συστατικά, καθώς και να επιτρέπει στους γεωργούς να 
διαχειρίζονται και να ενισχύουν τη ζωή και τη δημιουργία επιφανειακού εδάφους στα εδάφη 
τους.

Τροπολογία 1714
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 5 – Κύριος στόχος του προτύπου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βιώσιμη διαχείριση των θρεπτικών 
συστατικών

Βιώσιμη διαχείριση των θρεπτικών 
συστατικών ανάλογα με το μέγεθος και 
την ένταση της γεωργικής εκμετάλλευσης

Or. en

Τροπολογία 1715
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 5 α (νέο) – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέγιστες πυκνότητες ζωικού πληθυσμού 
εντός της φέρουσας ικανότητας της 
λεκάνης απορροής ποταμού, 
συνδεδεμένες με την έκταση χορτονομής 
ή βοσκής για μηρυκαστικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική η εξισορρόπηση της ζωικής και φυτικής παραγωγής. Υπάρχει προηγούμενο 
στην ΚΓΠ, καθώς οι πυκνότητες ζωικού πληθυσμού είχαν καθοριστεί για μια δεκαετία από το 
2003 και εξής.

Τροπολογία 1716
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 5 α (νέο) – Κύριος στόχος του προτύπου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κλειστός κύκλος θρεπτικών στοιχείων, 
που ελαχιστοποιεί την απώλεια 
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υπερβαλλόντων θρεπτικών στοιχείων και 
τη ρύπανση των υδάτων και αποτρέπει τη 
διαρθρωτική υπερπαραγωγή

Or. en

Τροπολογία 1717
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – Κύριο Θέμα – Τίτλος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έδαφος (προστασία και ποιότητα) Υγιές, ζωντανό έδαφος (προστασία και 
ποιότητα, δημιουργία επιφανειακών 
εδαφών)

Or. en

Τροπολογία 1718
Luke Ming Flanagan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 6 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαχείριση της κατεργασίας του εδάφους 
για τη μείωση της απώλειας της 
οργανικής ύλης του εδάφους και του 
κινδύνου υποβάθμισης του εδάφους, 
λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη την 
κλίση του εδάφους

Or. en

Τροπολογία 1719
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 6 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Κατάλληλη κατεργασία και διαχείριση
του εδάφους για τη μείωση του κινδύνου 
υποβάθμισης του εδάφους, λαμβάνοντας, 
μεταξύ άλλων, υπόψη την κλίση του 
εδάφους.

Or. en

Τροπολογία 1720
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 6 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαχείριση της κατεργασίας του εδάφους 
για τη μείωση του κινδύνου υποβάθμισης 
του εδάφους στα πιο ευαίσθητα 
αγροτεμάχια, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, 
υπόψη την κλίση του εδάφους

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν αυτή η απαίτηση είναι εκτεταμένη και απόλυτη, μπορεί να προκαλέσει σημαντικές επιπλοκές 
στις αγροτικές δραστηριότητες των γεωργών που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω περιοχές. 
Προκειμένου να μπορούμε να επικεντρώσουμε καλύτερα τα μέτρα στα πιο ευαίσθητα αγροτεμάχια, 
η διατύπωση «στα πιο ευαίσθητα αγροτεμάχια» θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε αυτήν την απαίτηση.

Τροπολογία 1721
Stanislav Polčák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 6 – Απαιτήσεις και πρότυπα
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαχείριση της κατεργασίας του εδάφους 
για την πρόληψη της υποβάθμισης του 
εδάφους, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, 
υπόψη την κλίση του εδάφους, και για τη 
διασφάλιση της ικανότητας του εδάφους 
να συγκρατεί το νερό

Or. en

Τροπολογία 1722
Susanne Melior

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 6 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μείωση του κινδύνου υποβάθμισης του 
εδάφους μέσω κατάλληλης επεξεργασίας 
του εδάφους, όπου κατά την εμφάνιση 
σχετικής διάβρωσης του εδάφους που 
σχετίζεται με το έδαφος, ο κάτοχος 
εκμετάλλευσης πρέπει να αποδείξει ότι 
έχει προβεί σε κατάλληλα μέτρα

Or. de

Αιτιολόγηση

Βελτίωση προϋποθέσεων.

Τροπολογία 1723
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 6 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

για τη μείωση απώλειας της οργανικής 
ύλης του εδάφους, του κινδύνου 
υποβάθμισης του εδάφους, λαμβάνοντας, 
μεταξύ άλλων, υπόψη την κλίση του 
εδάφους

Or. en

Τροπολογία 1724
Luke Ming Flanagan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 6 – Κύριος στόχος του προτύπου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ελάχιστη διαχείριση γαιών που λαμβάνει 
υπόψη τις ειδικές συνθήκες της τοποθεσίας 
με σκοπό τον περιορισμό της διάβρωσης 
και τη διατήρηση των αποθεμάτων 
άνθρακα

Or. en

Τροπολογία 1725
Stanislav Polčák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 6 – Κύριος στόχος του προτύπου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ελάχιστες απαιτήσεις διαχείρισης γαιών 
όσον αφορά την ικανότητα του εδάφους 
να συγκρατεί νερό, που λαμβάνουν υπόψη 
τη συχνότητα των φαινομένων ξηρασίας
και τις ειδικές συνθήκες της τοποθεσίας

Or. en
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Τροπολογία 1726
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 6 – Κύριος στόχος του προτύπου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ελάχιστη διαχείριση γαιών που λαμβάνει 
υπόψη τις ειδικές συνθήκες της τοποθεσίας 
με σκοπό τον περιορισμό της διάβρωσης 
αύξηση και διατήρηση αποθέματος 
πλούσιου σε άνθρακα.

Or. en

Τροπολογία 1727
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 7 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Κανένα ακάλυπτο έδαφος

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του αυξημένου κινδύνου στιγμιαίων πλημμυρών και ακραίων καιρικών φαινομένων, 
δεν θα πρέπει να προβλέπεται ακάλυπτο έδαφος παρά μόνο για εργασίες άροσης.

Τροπολογία 1728
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 7 – Απαιτήσεις και πρότυπα
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Κανένα ακάλυπτο έδαφος την/τις 
ευαίσθητη/-ες περίοδο/-ους, με διαχείριση 
τέτοια ώστε να αποφεύγεται η 
υποβάθμιση της βιοποικιλότητας

Or. en

Αιτιολόγηση

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην περίπτωση που προστατευτικές καλλιέργειες 
φυτών/ποικιλιών με ενδιαφέρον για επικονιαστές φυτεύονται σε περιοχές που προηγουμένως 
καταλάμβαναν καλλιέργειες που είχαν υποστεί επεξεργασία με επίμονους ή / και συστημικούς 
ρύπους (Simon-Delso et al., 2017). Επιπλέον, πριν από την εφαρμογή του μέτρου σε ορισμένες 
περιφέρειες της Ευρώπης θα πρέπει να αξιολογηθεί η επίδραση που έχει στην 
αγροβιοποικιλότητα η παρουσία, στα τέλη του φθινοπώρου/στις αρχές του χειμώνα, 
καλλιεργειών με μεγάλη ανθοφορία που προσελκύουν τις μέλισσες. Αναλόγως των 
αποτελεσμάτων τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να συστήσουν να αποφεύγεται η ανθοφορία 
προστατευτικών καλλιεργειών που προσελκύουν τις μέλισσες.

Τροπολογία 1729
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 7 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Κανένα ακάλυπτο έδαφος την/τις πιο 
ευαίσθητη/-ες περίοδο/-ους εξαιρουμένης 
της βόσκησης επιτόπου σε αποθέματα 
χορτονομής και της συμπληρωματικής 
ζωοτροφής προς στήριξη των 
συστημάτων βόσκησης καθ’ όλο το έτος.

Or. en

Τροπολογία 1730
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 7 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ως επιλογή για τα κράτη μέλη, η αποφυγή 
ακάλυπτου εδάφους στα πιο ευαίσθητα 
αγροτεμάχια την/τις πιο ευαίσθητη/-ες 
περίοδο/-ους

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση «κανένα ακάλυπτο έδαφος την/τις πιο ευαίσθητη/-ες περίοδο/-ους» θα μπορούσε να 
σημαίνει συνολική απαγόρευση του ακάλυπτου εδάφους. Μια τέτοια απαίτηση θα ήταν υπερβολικά 
αυστηρή. Αυτή η απαίτηση θα περιόριζε τις αγροτικές πρακτικές σε κάποια κράτη μέλη περισσότερο 
από ό,τι σε άλλα, και για τον λόγο αυτόν η απαίτηση θα πρέπει να είναι προαιρετική για τα κράτη 
μέλη. Συναφείς στόχοι θα μπορούσαν να επιτευχθούν καλύτερα μέσω μέτρων του πυλώνα II.

Τροπολογία 1731
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 7 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Κανένα ακάλυπτο έδαφος την/τις 
ευαίσθητη/-ες περίοδο/-ους, με διαχείριση 
τέτοια ώστε να αποφεύγεται η 
υποβάθμιση της βιοποικιλότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται όταν προστατευτικές καλλιέργειες φυτών/ποικιλιών που 
προσελκύουν επικονιαστές φυτεύονται σε περιοχές που προηγουμένως καταλάμβαναν 
καλλιέργειες που είχαν υποστεί επεξεργασία με επίμονους ή / και συστημικούς ρύπους (Simon-
Delso et al., 2017). Επιπλέον, πριν από την εφαρμογή του μέτρου σε ορισμένες περιφέρειες της 
Ευρώπης θα πρέπει να αξιολογηθεί η επίδραση που έχει στην αγροβιοποικιλότητα η παρουσία, 
στα τέλη του φθινοπώρου/στις αρχές του χειμώνα, καλλιεργειών με μεγάλη ανθοφορία που 
προσελκύουν τις μέλισσες. Αναλόγως των αποτελεσμάτων τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να 
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συστήσουν να αποφεύγεται η ανθοφορία προστατευτικών καλλιεργειών που προσελκύουν τις 
μέλισσες.

Τροπολογία 1732
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 7 – Κύριος στόχος του προτύπου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστασία των εδαφών κατά τη χειμερινή 
περίοδο

Προστασία των εδαφών κατά τη χειμερινή 
περίοδο 

Προστασία της αγροβιοποικιλότητας

Or. en

Αιτιολόγηση

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην περίπτωση που προστατευτικές καλλιέργειες 
φυτών/ποικιλιών με ενδιαφέρον για επικονιαστές φυτεύονται σε περιοχές που προηγουμένως 
καταλάμβαναν καλλιέργειες που είχαν υποστεί επεξεργασία με επίμονους ή / και συστημικούς 
ρύπους (Simon-Delso et al., 2017). Επιπλέον, πριν από την εφαρμογή του μέτρου σε ορισμένες 
περιφέρειες της Ευρώπης θα πρέπει να αξιολογηθεί η επίδραση που έχει στην 
αγροβιοποικιλότητα η παρουσία, στα τέλη του φθινοπώρου/στις αρχές του χειμώνα, 
καλλιεργειών με μεγάλη ανθοφορία που προσελκύουν τις μέλισσες. Αναλόγως των 
αποτελεσμάτων τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να συστήσουν να αποφεύγεται η ανθοφορία 
προστατευτικών καλλιεργειών που προσελκύουν τις μέλισσες.

Τροπολογία 1733
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 7 – Κύριος στόχος του προτύπου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστασία των εδαφών κατά τη χειμερινή 
περίοδο

Προστασία των εδαφών κατά τη χειμερινή 
περίοδο

Προστασία της αγροβιοποικιλότητας
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται όταν προστατευτικές καλλιέργειες φυτών/ποικιλιών που 
προσελκύουν επικονιαστές φυτεύονται σε περιοχές που προηγουμένως καταλάμβαναν 
καλλιέργειες που είχαν υποστεί επεξεργασία με επίμονους ή / και συστημικούς ρύπους (Simon-
Delso et al., 2017). Επιπλέον, πριν από την εφαρμογή του μέτρου σε ορισμένες περιφέρειες της 
Ευρώπης θα πρέπει να αξιολογηθεί η επίδραση που έχει στην αγροβιοποικιλότητα η παρουσία, 
στα τέλη του φθινοπώρου/στις αρχές του χειμώνα, καλλιεργειών με μεγάλη ανθοφορία που 
προσελκύουν τις μέλισσες. Αναλόγως των αποτελεσμάτων τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να 
συστήσουν να αποφεύγεται η ανθοφορία προστατευτικών καλλιεργειών που προσελκύουν τις 
μέλισσες.

Τροπολογία 1734
Susanne Melior

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 7 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κανένα ακάλυπτο έδαφος στην/τις πιο 
ευαίσθητη/-ες περίοδο/-ους

Κανένα ακάλυπτο έδαφος για μέγιστο 
διάστημα 3 διαδοχικών εβδομάδων 
μεταξύ της επεξεργασίας του εδάφους και 
της φύτευσης σε αρόσιμη γη και κανένα 
ακάλυπτο έδαφος για μέγιστη περίοδο 3 
εβδομάδων σε μόνιμες καλλιέργειες

Or. de

Αιτιολόγηση

Βελτίωση προϋποθέσεων.

Τροπολογία 1735
Luke Ming Flanagan

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 7 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Κανένα ακάλυπτο έδαφος την/τις πιο 
ευαίσθητη/-ες περίοδο/-ους εξαιρουμένης 
της βόσκησης επιτόπου σε αποθέματα 
χορτονομής και της συμπληρωματικής 
ζωοτροφής προς στήριξη των 
συστημάτων βόσκησης καθ’ όλο το έτος

Or. en

Τροπολογία 1736
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 7 – Κύριος στόχος του προτύπου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστασία των εδαφών κατά τη χειμερινή 
περίοδο 

Προστασία των εδαφών κατά τη χειμερινή 
περίοδο προβλέποντας παράλληλα 
παραδοσιακές πρακτικές.

Or. en

Τροπολογία 1737
Luke Ming Flanagan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 7 – Κύριος στόχος του προτύπου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστασία των εδαφών κατά τη χειμερινή 
περίοδο

Προστασία των εδαφών κατά τη χειμερινή 
περίοδο προβλέποντας παράλληλα 
παραδοσιακές πρακτικές

Or. en
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Τροπολογία 1738
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 7 – Κύριος στόχος του προτύπου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστασία των εδαφών κατά τη χειμερινή 
περίοδο

Φυσική προστασία των εδαφών κατά της 
διάβρωσης, διατηρώντας τον βιόκοσμο 
του εδάφους

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του αυξημένου κινδύνου στιγμιαίων πλημμυρών και των ακραίων καιρικών 
φαινομένων, δεν θα πρέπει να προβλέπεται ακάλυπτο έδαφος παρά μόνο για εργασίες άροσης· 
οι ρίζες δεσμεύουν το έδαφος. Επιπλέον, το χειρότερο για το έδαφος είναι να μην υπάρχει 
βλάστηση, καθώς αυτό του στερεί τον επωφελή βιόκοσμο που δημιουργεί επιφανειακό έδαφος: 
Για παράδειγμα, οι μικροβιακές κοινότητες που δημιουργούν επιφανειακό έδαφος (διά της 
χουμοποίησης) χρειάζονται εισροές οργανικής ύλης και ριζικά εξιδρώματα από ζώντα φυτά.

Τροπολογία 1739
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 8 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αμειψισπορά Αμειψισπορά τουλάχιστον ανά τετραετία, 
συμπεριλαμβανομένης της καλλιέργειας 
ψυχανθών σε όλες τις αρόσιμες εκτάσεις

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό θα συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης από την εισαγωγή σόγιας και κατά συνέπεια στην 
ανάσχεση της αποψίλωσης, της αρπαγής γης και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στον παγκόσμιο Νότο.
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Τροπολογία 1740
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 8 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εναλλαγή καλλιεργειών Εναλλαγή καλλιεργειών τουλάχιστον ανά 
τετραετία

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εναλλαγή των καλλιεργειών μειώνει τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων που παραμένουν στο 
έδαφος λόγω της επιμονής ή της συστημικότητάς τους (π.χ. Simon-Delso et al., 2017).

Τροπολογία 1741
Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 8 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αμειψισπορά διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1742
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 8 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αμειψισπορά Αμειψισπορά τουλάχιστον ανά τετραετία, 
συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον μίας 
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καλλιέργειας ψυχανθών σε όλες τις 
αρόσιμες εκτάσεις

Or. en

Αιτιολόγηση

Ήρθε η ώρα να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την αύξηση της παραγωγής πρωτεϊνούχων 
φυτών, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με τη θέσπιση υποχρέωσης να συμπεριλαμβάνεται 
τουλάχιστον μία καλλιέργεια ψυχανθών στην αμειψισπορά του γεωργού. Από την άλλη, έχει 
αποδειχθεί επιστημονικά ότι η εναλλαγή των καλλιεργειών μειώνει τα υπολείμματα 
φυτοφαρμάκων που παραμένουν στο έδαφος λόγω της επιμονής ή της συστημικότητάς τους (π.χ. 
Simon-Delso et al., 2017).

Τροπολογία 1743
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 8 – Κύριος στόχος του προτύπου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διατήρηση του εδαφικού δυναμικού Διατήρηση του εδαφικού δυναμικού

Διακοπή αναπαραγωγικών κύκλων 
επιβλαβών οργανισμών 

Μείωση της ευαισθησίας σε προσβολές 
από επιβλαβείς οργανισμούς

Αύξηση δέσμευσης αζώτου 

Παροχή ζωοτροφών

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εναλλαγή των καλλιεργειών μειώνει τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων που παραμένουν στο 
έδαφος λόγω της επιμονής ή της συστημικότητάς τους (π.χ. Simon-Delso et al., 2017).
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Τροπολογία 1744
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 8 – Κύριος στόχος του προτύπου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διατήρηση του εδαφικού δυναμικού Διατήρηση του εδαφικού δυναμικού

Διακοπή αναπαραγωγικών κύκλων 
επιβλαβών οργανισμών

Μείωση της ευαισθησίας σε προσβολές 
από επιβλαβείς οργανισμούς

Αύξηση δέσμευσης αζώτου

Παροχή ζωοτροφών

Or. en

Αιτιολόγηση

Ήρθε η ώρα να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την αύξηση της παραγωγής πρωτεϊνούχων 
φυτών, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με τη θέσπιση υποχρέωσης να συμπεριλαμβάνεται 
τουλάχιστον μία καλλιέργεια ψυχανθών στην αμειψισπορά του γεωργού. Από την άλλη, έχει 
αποδειχθεί επιστημονικά ότι η εναλλαγή των καλλιεργειών μειώνει τα υπολείμματα 
φυτοφαρμάκων που παραμένουν στο έδαφος λόγω της επιμονής ή της συστημικότητάς τους (π.χ. 
Simon-Delso et al., 2017).

Τροπολογία 1745
Susanne Melior

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 8 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αμειψισπορά σε αρόσιμη γη Αμειψισπορά σε αρόσιμη γη είναι η 
πρακτική των ετήσιων καλλιεργειών που 
εφαρμόζονται σε ένα συγκεκριμένο 
χωράφι με ένα προγραμματισμένο 
πρότυπο ή ακολουθία σε διαδοχικές 
καλλιεργητικές περιόδους έτσι ώστε οι 
καλλιέργειες του ιδίου είδους να μην 
αναπτύσσονται συνεχώς στο ίδιο χωράφι, 
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συμπεριλαμβανομένων – ενδεικτικά – των 
προστατευτικών καλλιεργειών και των 
ενδιάμεσων καλλιεργειών. Η πρακτική 
της υπερανάπτυξης μιγμάτων λειμώνων 
σε προσωρινούς βοσκότοπους μπορεί να 
θεωρηθεί ως μέρος μιας αμειψισποράς 
που δεν μπορεί να ικανοποιήσει δύο από 
τους στόχους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βελτίωση προϋποθέσεων.

Τροπολογία 1746
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 8 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αμειψισπορά Αμειψισπορά ή άλλες πρακτικές με 
ισοδύναμο στόχο, όπως η διαφοροποίηση 
των καλλιεργειών

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιλέξουν την αμειψισπορά ή άλλες πρακτικές με ισοδύναμο στόχο, 
όπως η διαφοροποίηση των καλλιεργειών. Η αμειψισπορά αφορά συνήθως αρκετά χρόνια, γεγονός 
που καθιστά δύσκολο τον έλεγχό της, καθώς οι τοποθεσίες των γεωργικών αγροτεμαχίων είναι 
διαφορετικές κάθε χρόνο. Επιπλέον, ορισμένα από τα αγροτεμάχια έχουν εκμισθωθεί και το άτομο 
που τα καλλιεργεί μπορεί να αλλάξει, γεγονός που περιπλέκει ακόμα περισσότερο τους ελέγχους.

Τροπολογία 1747
Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 8 – Απαιτήσεις και πρότυπα
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αμειψισπορά Διαφοροποίηση καλλιεργειών

Or. fr

Τροπολογία 1748
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 8 – Κύριος στόχος του προτύπου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διατήρηση του εδαφικού δυναμικού Διατήρηση του εδαφικού δυναμικού 
(αποφυγή των μονοκαλλιεργειών, μείωση 
της ευαισθησίας σε προσβολές από 
επιβλαβείς οργανισμούς), αύξηση του 
βιόκοσμου του εδάφους και της 
δέσμευσης αζώτου για τη γονιμότητα του 
εδάφους, διακοπή των αναπαραγωγικών 
κύκλων επιβλαβών οργανισμών

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζονται τα πλήρη αγρονομικά οφέλη της αμειψισποράς με 
ψυχανθή προς όφελος όλων. Επιπροσθέτως, τα ψυχανθή παρέχουν τρόφιμα και ζωοτροφές

Τροπολογία 1749
Paul Brannen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 8 α (νέο)– Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απαγόρευση των οξο-αποικοδομήσιμων 
πλαστικών σε γεωργικές μεμβράνες

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προτείνεται για την περίπτωση που η προηγούμενη δεν οδηγεί σε πιθανότητα 
ΚΑΔ (δηλαδή εάν η νομοθεσία για τα πλαστικά μιας χρήσης δεν οδηγεί στην απαγόρευση των 
οξο-αποικοδομήσιμων πλαστικών)

Τροπολογία 1750
Susanne Melior

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 3 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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):

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

Άρθρο 3 παράγραφος 1, άρθρο 3 
παράγραφος 2, άρθρο 4 παράγραφοι 1, 2 
και 4 και άρθρο 5, στοιχεία α, β και δ

Or. de

Αιτιολόγηση

Βελτίωση προϋποθέσεων.

Τροπολογία 1751
Luke Ming Flanagan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΑΔ 3 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 

Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 
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της 26.1.2010, σ. 7): της 26.1.2010, σ. 7):

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

Άρθρο 3 παράγραφος 1, άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο β), άρθρο 4 
παράγραφοι 1, 2 και 4 και άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο α)

Or. en

Τροπολογία 1752
Susanne Melior

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 4 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οδηγία 92/43/EOK 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).

Οδηγία 92/43/EOK 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 Άρθρο 2, άρθρο 3, παράγραφος 3,
άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2, άρθρο 12, 
παράγραφος 1, άρθρο 13, παράγραφος 1

Or. de

Αιτιολόγηση

Βελτίωση προϋποθέσεων.

Τροπολογία 1753
Luke Ming Flanagan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΑΔ 4 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 

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

πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 
22.7.1992, σ. 7):

Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 Άρθρο 2 παράγραφος 3, και άρθρο 6 
παράγραφοι 1 και 2

Or. en

Τροπολογία 1754
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 9 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

 Ελάχιστο ποσοστό των γεωργικών 
εκτάσεων που διατίθεται για μη 
παραγωγικά στοιχεία ή περιοχές χωρίς 
τη χρήση αγροχημικών ουσιών

 Διατήρηση χαρακτηριστικών του 
τοπίου

 Διατήρηση χαρακτηριστικών του 
τοπίου

 Απαγόρευση της κοπής φυτικών 
φρακτών και δένδρων κατά την 
περίοδο αναπαραγωγής και εξάρτησης 
των πτηνών 

 Απαγόρευση της κοπής φυτικών 
φρακτών και δένδρων κατά την 
περίοδο αναπαραγωγής και εξάρτησης 
των πτηνών 

 Προαιρετικά, μέτρα για την αποφυγή 
χωροκατακτητικών φυτικών ειδών

 Προαιρετικά, μέτρα για την αποφυγή 
χωροκατακτητικών φυτικών ειδών

 Μέτρα διατήρησης και ενίσχυσης της 
αγροβιοποικιλότητας

Or. en

Αιτιολόγηση

To reduce pesticide dependency and boost pollination, it is important to build up functional 
biodiversity. By boosting beneficial species (pollinators, predators of pests), landscape 
features, buffer strips, etc which are in sensu strictu “non-productive” actually boost overall 
yield of the whole system: +11% in wheat, +26% in peas and +32% in carrots (Wäckers, van 
Rijn, 2012); table 2, pg 13. EIP-AGRI Focus Group: Benefits of landscape features for arable 
crop production, 2016.

Reference:
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_fg_ecological-focus-
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areas_final-report_en.pdf

Τροπολογία 1755
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 9 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

 Ελάχιστο ποσοστό 10% των γεωργικών 
εκτάσεων που διατίθεται για μη 
παραγωγικά στοιχεία ή περιοχές όπου 
δεν επιτρέπεται η χρήση αγροχημικών 
ουσιών

 Διατήρηση χαρακτηριστικών του 
τοπίου

 Διατήρηση χαρακτηριστικών του 
τοπίου

 Απαγόρευση της κοπής φυτικών 
φρακτών και δένδρων κατά την 
περίοδο αναπαραγωγής και εξάρτησης
των πτηνών 

 Απαγόρευση της κοπής φυτικών 
φρακτών και δένδρων κατά την 
περίοδο αναπαραγωγής και εκτροφής
των πτηνών 

 Προαιρετικά, μέτρα για την αποφυγή 
χωροκατακτητικών φυτικών ειδών

 Προαιρετικά, μέτρα για την αποφυγή 
χωροκατακτητικών φυτικών ειδών

Or. en

Αιτιολόγηση

10% φυσική βλάστηση θα ήταν μια καλή βάση για να υποστηριχθεί η βιοποικιλότητα και να 
προστατευθεί το νερό.

Τροπολογία 1756
Susanne Melior

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 9 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ελάχιστο ποσοστό των γεωργικών 
εκτάσεων που διατίθεται για μη 

 Ελάχιστο ποσοστό του 7 % των 
γεωργικών εκτάσεων που διατίθεται 
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παραγωγικά στοιχεία ή περιοχές για μη παραγωγικά στοιχεία ή 
περιοχές, τα οποία είναι απαλλαγμένα 
από χημικές εισροές

 Διατήρηση χαρακτηριστικών του 
τοπίου

 Διατήρηση χαρακτηριστικών του 
τοπίου

 Απαγόρευση της κοπής φυτικών 
φρακτών και δένδρων κατά την 
περίοδο αναπαραγωγής και εξάρτησης 
των πτηνών 

 Απαγόρευση της κοπής φυτικών 
φρακτών και δένδρων κατά την 
περίοδο αναπαραγωγής και εξάρτησης 
των πτηνών 

 Προαιρετικά, μέτρα για την αποφυγή 
χωροκατακτητικών φυτικών ειδών

 Προαιρετικά, μέτρα για την αποφυγή 
χωροκατακτητικών φυτικών ειδών

  Δημιουργία ανθότοπων

Or. de

Αιτιολόγηση

Βελτίωση προϋποθέσεων.

Τροπολογία 1757
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 9 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ελάχιστο ποσοστό των γεωργικών 
εκτάσεων που διατίθεται για στοιχεία ή 
περιοχές βιοποικιλότητας, υδάτινα 
στοιχεία, λίμνες και χειμάρρους.

Or. en

Τροπολογία 1758
Luke Ming Flanagan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 9 – Απαιτήσεις και πρότυπα
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

 Ελάχιστο ποσοστό των γεωργικών 
εκτάσεων που διατίθεται για στοιχεία 
βιοποικιλότητας ή περιοχές που 
περιλαμβάνουν λίμνες και χειμάρρους

 Διατήρηση χαρακτηριστικών του 
τοπίου

 Διατήρηση χαρακτηριστικών του 
τοπίου

 Απαγόρευση της κοπής φυτικών 
φρακτών και δένδρων κατά την 
περίοδο αναπαραγωγής και 
εξάρτησης των πτηνών 

 Απαγόρευση της κοπής φυτικών 
φρακτών και δένδρων κατά την 
περίοδο αναπαραγωγής και εκτροφής
των πτηνών 

 Προαιρετικά, μέτρα για την 
αποφυγή χωροκατακτητικών 
φυτικών ειδών

Or. en

Τροπολογία 1759
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 9 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

 Ελάχιστο ποσοστό της περιοχής 
οικολογικής εστίασης στις 
καταλληλότερες περιοχές

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φράση: «στις καταλληλότερες περιοχές» θα μπορούσε να προστεθεί έτσι ώστε να μπορεί να 
συνεχιστεί η εφαρμογή των εξαιρέσεων που περιλαμβάνονται επί του παρόντος στην περιοχή της
οικολογικής εστίασης δυνάμει της ενίσχυσης πράσινου προσανατολισμού, όπως η δασική 
παρέκκλιση. Εδώ θα ήταν καλύτερο να χρησιμοποιηθεί ο παρών όρος «περιοχές οικολογικής 
εστίασης».
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Τροπολογία 1760
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 9 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

 Ελάχιστο ποσοστό των γεωργικών 
εκτάσεων που ορίζεται από τα κράτη 
μέλη και διατίθεται για μη 
παραγωγικά και παραγωγικά στοιχεία 
ή περιοχές με σκοπό τη 
βιοποικιλότητα

 Διατήρηση χαρακτηριστικών του 
τοπίου

 Διατήρηση χαρακτηριστικών του 
τοπίου

 Απαγόρευση της κοπής φυτικών 
φρακτών και δένδρων κατά την 
περίοδο αναπαραγωγής και εξάρτησης 
των πτηνών 

 Απαγόρευση της κοπής φυτικών 
φρακτών και δένδρων κατά την 
περίοδο αναπαραγωγής και εξάρτησης 
των πτηνών 

 Προαιρετικά, μέτρα για την αποφυγή 
χωροκατακτητικών φυτικών ειδών

 Προαιρετικά, μέτρα για την αποφυγή 
χωροκατακτητικών φυτικών ειδών

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός της υποχρέωσης για ένα ελάχιστο ποσοστό γεωργικών εκτάσεων μόνο σε μη 
παραγωγικά στοιχεία ή περιοχές μπορεί να έχει αποτέλεσμα οι αγρότες να αναγκαστούν να 
σταματήσουν τη χρήση της γη τους στην παραγωγή. Τόσο οι μη παραγωγικές όσο και οι 
παραγωγικές εκτάσεις μπορούν να επιτύχουν το στόχο να βελτιωθεί η προστασία της 
βιοποικιλότητας. Το κράτος μέλος θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίσει το ελάχιστο 
ποσοστό γης που διατίθεται για τους σκοπούς αυτούς.

Τροπολογία 1761
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 9 – Κύριος στόχος του προτύπου
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διατήρηση μη παραγωγικών στοιχείων και 
περιοχών για τη βελτίωση της 
βιοποικιλότητας στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, ιδίως για την ενίσχυση 
της λειτουργικής βιοποικιλότητας και 
των ευεργετικών ειδών

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επονομαζόμενες «μη παραγωγικές περιοχές» επιτρέπουν την ανάπτυξη εισροών παραγωγής 
(υπηρεσιών οικοσυστήματος) που βασίζονται στη βιοποικιλότητα, όπως οι υπηρεσίες 
επικονίασης ή η ανακύκλωση θρεπτικών ουσιών.

Τροπολογία 1762
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 9 – Κύριος στόχος του προτύπου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διατήρηση μη παραγωγικών στοιχείων και 
περιοχών για τη βελτίωση της 
βιοποικιλότητας στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, ιδίως για την ενίσχυση 
της λειτουργικής βιοποικιλότητας και 
των ευεργετικών ειδών

Or. en

Αιτιολόγηση

10% φυσική βλάστηση θα ήταν μια καλή βάση για να υποστηριχθεί η βιοποικιλότητα και να 
προστατευθεί το νερό.

Τροπολογία 1763
Mairead McGuinness
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 9 – Κύριος στόχος του προτύπου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1764
Luke Ming Flanagan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 9 – Κύριος στόχος του προτύπου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1765
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 9 – Κύριος στόχος του προτύπου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διατήρηση μη παραγωγικών στοιχείων και 
περιοχών για τη βελτίωση της 
βιοποικιλότητας στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, συμπεριλαμβανομένης 
της λειτουργικής βιοποικιλότητας και 
των ωφέλιμων ειδών
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενίσχυση της λειτουργικής βιοποικιλότητας, όπως των επικονιαστών και των θηρευτών 
επιβλαβών οργανισμών, βοηθά στην εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης γονιμότητας και 
παραγωγικότητας βάσει φυσικών διαδικασιών.

Τροπολογία 1766
Susanne Melior

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 10 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

 Απαγόρευση της μετατροπής ή άροσης 
των μόνιμων βοσκότοπων σε περιοχές 
του δικτύου Natura 2000 εκτός εάν τα 
κράτη μέλη μπορούν να αποδείξουν 
ότι είναι αναγκαία παρέκκλιση από 
τον κανόνα αυτό για την επίτευξη των 
στόχων διατήρησης των εν λόγω 
περιοχών

Or. de

Αιτιολόγηση

Βελτίωση προϋποθέσεων.

Τροπολογία 1767
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 10 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ως επιλογή για τα κράτη μέλη, 
απαγόρευση της μετατροπής ή άροσης των 
μόνιμων βοσκότοπων σε περιοχές του 
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δικτύου Natura 2000

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες που αφορούν τους μόνιμους βοσκότοπους είναι προβληματικοί σε κάποια κράτη μέλη. 
Συναφείς στόχοι θα μπορούσαν να στηρίζονται καλύτερα μέσω του πυλώνα II. Η «ενιαία για όλους» 
αρχή δεν είναι αποτελεσματική, και μπορεί ακόμη και να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα και 
στο περιβάλλον σε κράτη μέλη όπου οι μόνιμοι βοσκότοποι είναι σπάνιοι λόγω αγρονομικών 
συνθηκών.

Τροπολογία 1768
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 10 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η άροση των μόνιμων βοσκότοπων είναι 
μια ενέργεια που απαιτεί συναίνεση από 
την διαχειριστική αρχή του κράτους 
μέλους σε περιοχές του δικτύου Natura 
2000

Or. en

Τροπολογία 1769
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 10 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Απαγόρευση της μετατροπής ή άροσης των 
μόνιμων βοσκότοπων σε περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές σε τόπους του 
δικτύου Natura 2000
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Or. pl

Αιτιολόγηση

Το πρότυπο δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις τoυ 
Natura 2000, αλλά να περιορίζεται μόνο στις μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις τoυ Natura 
2000 στις οποίες υπάρχουν προστατευόμενοι οικότοποι και είδη. Η απαγόρευση όλων των 
χορτολιβαδικών εκτάσεων στις περιοχές Natura 2000, μπορεί να είναι αρκετά περιοριστική, 
όταν στις διατάξεις της οδηγίας για τα πτηνά και τους οικοτόπους, δεν αναφέρεται η ανάγκη 
προστασίας των οικοτόπων και των πτηνών σε όλες τις μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Τροπολογία 1770
Luke Ming Flanagan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 10 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η άροση των μόνιμων βοσκότοπων σε 
περιοχές του δικτύου Natura 2000 είναι 
μια ενέργεια που απαιτεί συναίνεση από 
την διαχειριστική αρχή του κράτους 
μέλους

Or. en

Τροπολογία 1771
Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 10 – Κύριος στόχος του προτύπου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όπως έχουν επισημάνει επανειλημμένα μέλη του Κοινοβουλίου, η απαγόρευση άροσης απειλεί το 
μέλλον πολλών οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των «αγροτεμαχίων στέγασής» τους 
σε πολλές περιοχές του δικτύου Natura 2000 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει μέχρι στιγμής 
παράσχει επαρκή ευελιξία ή κάποια λύση για την επίλυση του ζητήματος, π.χ. στις Κάτω Χώρες. Με 
αυτή την προτεινόμενη ανανέωση της απαγόρευσης άροσης για όλους τους μόνιμους βοσκότοπους, 
τα κράτη μέλη, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θα διαπράξουν το ίδιο σφάλμα που διέπραξαν οι 
θεσμοί στο άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.

Τροπολογία 1772
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 10 – Κύριος στόχος του προτύπου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστασία των οικοτόπων και των ειδών Προστασία των οικοτόπων και των ειδών, 
κατακράτηση άνθρακα

Or. en

Τροπολογία 1773
Paul Brannen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΑΔ 6 α (νέο) – Κύριος στόχος του προτύπου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κανονισμός[Κανονισμός (ΕΕ) 2018/ XXX 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τα κτηνιατρικά φάρμακα 
και για την κατάργηση των άρθρων 107 
και 108 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνδέεται με την ίδια νομοθεσία η οποία θα δημοσιευθεί σύντομα στην Επίσημη 
Εφημερίδα της ΕΕ.

Τροπολογία 1774
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΑΔ 7 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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): 

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): 

Άρθρα 3, 4 και 5 Άρθρα 3, 4 και 5 

Η ΚΑΔ αποτελεί επιλογή των κρατών 
μελών στα οποία εφαρμόζεται η σχετική 
με τα ζώα συνδεδεμένη στήριξη και η 
σχετική με τα ζώα στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων προκαλεί επίσης 
μειώσεις στις συνδεδεμένες ενισχύσεις και στη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης αναφορικά με τα 
ζώα. Αυτό το είδος διπλών κυρώσεων γίνεται δύσκολα κατανοητό από τους γεωργούς και θα 
μπορούσε να αποφευχθεί απαλείφοντας τις ΚΑΔ 7-9 από τις προϋποθέσεις, τουλάχιστον στα κράτη 
μέλη όπου εφαρμόζεται η σχετική με τα ζώα συνδεδεμένη στήριξη και η σχετική με τα ζώα στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης, όπως η ενίσχυση για την καλή διαβίωση των ζώων.

Τροπολογία 1775
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΑΔ 8 – Απαιτήσεις και πρότυπα
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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):

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 Άρθρα 4 και 7

Αυτή η ΚΑΔ αποτελεί επιλογή για τα 
κράτη μέλη στα οποία εφαρμόζεται η 
σχετική με τα ζώα συνδεδεμένη στήριξη 
και η σχετική με τα ζώα στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων προκαλεί επίσης 
μειώσεις στις συνδεδεμένες ενισχύσεις και στη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης αναφορικά με τα 
ζώα. Αυτό το είδος διπλών κυρώσεων γίνεται δύσκολα κατανοητό από τους γεωργούς και θα 
μπορούσε να αποφευχθεί απαλείφοντας τις ΚΑΔ 7-9 από τις προϋποθέσεις, τουλάχιστον στα κράτη 
μέλη όπου εφαρμόζεται η σχετική με τα ζώα συνδεδεμένη στήριξη και η σχετική με τα ζώα στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης, όπως η ενίσχυση για την καλή διαβίωση των ζώων.

Τροπολογία 1776
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΑΔ 11 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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)

διαγράφεται

Άρθρο 18 παράγραφος 1, μόνο για τον διαγράφεται
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αφθώδη πυρετό, τη φυσαλιδώδη νόσο 
των χοίρων και τον καταρροϊκό πυρετό.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το ΚΑΔ αυτό κατά τη διάρκεια της τελευταίας μεταρρύθμισης έχει εξαιρεθεί από την πολλαπλή 
συμμόρφωση και δεν θα πρέπει να ενσωματωθεί ξανά στις προϋποθέσεις.

Τροπολογία 1777
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΑΔ 12 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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):

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. Άρθρο 55 πρώτη και δεύτερη περίοδος.

Άρθρο 67

Or. en

Αιτιολόγηση

Article 67 of the Regulation 1107/2009: “Professional users of plant protection products 
shall, for at least 3 years, keep records of the plant protection products they use, containing 
the name of the plant protection product, the time and the dose of application, the area and 
the crop where the plant protection product was used. They shall make the relevant 
information contained in these records available to the competent authority on request. Third 
parties such as the drinking water industry, retailers or residents, may request access to this 
information by addressing the competent authority.” Moving towards a results-based CAP, 
including better monitoring of pesticide use, requires having good quality information on 
farmers’ use of plant protection products. By introducing Article 67 in the enhanced 
conditionality, a common obligation for record-keeping is created for all farmers across the 
EU, which is important in a common policy.
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Τροπολογία 1778
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΑΔ 12 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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):

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. Άρθρο 55 πρώτη και δεύτερη περίοδος.

Άρθρο 67 παράγραφος 1, δεύτερη, τρίτη 
και τέταρτη περίοδος

Συμμορφώνεται επίσης με τις διατάξεις 
της οδηγίας 2009/128/ΕΚ και, ιδίως, με 
τις γενικές αρχές ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 14 και το 
παράρτημα ΙΙΙ της εν λόγω οδηγίας, που 
εφαρμόζεται το αργότερο τον Ιανουάριο 
του 2014.

Or. en

Αιτιολόγηση

The implementation of the principles of Integrated Pest Management (Article 14 of Directive 
128/2009, Sustainable Use Directive (SUD) is compulsory since 2014. It is therefore vital to 
include these in enhanced conditionality, given that (1) not only are they a legal obligation 
for all professional users of plant protection products, but also (2) it is a practice that can 
strongly contribute to meet both general and specific objectives set out in the CAP, mainly 
those linked with protecting biodiversity. Moving towards a results-based CAP, including 
better monitoring of pesticide use, requires having good quality information on farmers’ use 
of plant protection products. By introducing Article 67 of Regulation 1107/2009 in the 
enhanced conditionality, a common obligation for record-keeping is created for all farmers 
across the EU, which is important in a common policy.
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Τροπολογία 1779
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΑΔ 12 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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):

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. Άρθρα 55 και 67.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός 1107/2009, άρθρο 55, δεύτερη παράγραφος, αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση 
επιβλαβών οργανισμών· αυτή μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων κατά 30-
60% χωρίς πτώση στις αποδόσεις (Jacquet et al, 2011, Lechenet et al, 2017). Το άρθρο 67 του 
κανονισμού 1107/2009 αφορά την τήρηση αρχείων για τη χρήση φυτοφαρμάκων, που είναι ήδη 
υποχρεωτική για όλους τους γεωργούς που συμβάλλονται με σουπερμάρκετ ως μέρος της 
διασφάλιση ποιότητας - τα κράτη μέλη θα μπορούσαν απλώς να τα εξετάζουν ώστε να ελέγχουν την 
απαίτηση.

Τροπολογία 1780
Susanne Melior

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΓΠΚ 13 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον 

Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον 
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καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με 
σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης 
των γεωργικών φαρμάκων (ΕΕ L 309 της 
24.11.2009, σ. 71):

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 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 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.

Άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 3 σχετικά με 
τον χειρισμό και την αποθήκευση των 
γεωργικών φαρμάκων και τη διάθεση των 
καταλοίπων.

Άρθρο 14 παράγραφοι 1, 2 και 5 για την 
ολοκληρωμένη φυτοπροστασία

Or. de

Αιτιολόγηση

Βελτίωση προϋποθέσεων.

Τροπολογία 1781
Paul Brannen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΑΔ 13 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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):

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 5 παράγραφος 2 και άρθρο 8 
παράγραφοι 1 έως 5

Άρθρο 12 όσον αφορά τους περιορισμούς 
της χρήσης γεωργικών φαρμάκων σε 

Άρθρο 12 όσον αφορά τους περιορισμούς 
της χρήσης γεωργικών φαρμάκων σε 
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προστατευόμενες περιοχές που 
προσδιορίζονται βάσει της οδηγίας 
πλαισίου για τα ύδατα και της νομοθεσίας 
«Natura 2000».

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.

Άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 3 σχετικά με 
τον χειρισμό και την αποθήκευση των 
γεωργικών φαρμάκων και τη διάθεση των 
καταλοίπων.

Άρθρο 14, υιοθέτηση των οκτώ αρχών 
της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισμών

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή των αρχών της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (άρθρο 14 της 
οδηγίας 128/2009, οδηγία για τη βιώσιμη χρήση (SUD))) είναι υποχρεωτική από το 2014. 
Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας να συμπεριληφθούν στην ενισχυμένη αιρεσιμότητα, 
δεδομένου ότι (1) δεν συνιστούν μόνο μια νομική υποχρέωση για όλους τους επαγγελματίες 
χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αλλά (2) αποτελούν επίσης πρακτική που μπορεί να 
συμβάλει σημαντικά στην εκπλήρωση τόσο των γενικών όσο και των ειδικών στόχων που 
καθορίζονται στην ΚΓΠ, κυρίως εκείνων που συνδέονται με την προστασία της 
βιοποικιλότητας.

Τροπολογία 1782
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΑΔ 13 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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):

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 5 παράγραφος 2 και άρθρο 8 
παράγραφοι 1 έως 5
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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 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.

Άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 3 σχετικά με 
τον χειρισμό και την αποθήκευση των 
γεωργικών φαρμάκων και τη διάθεση των 
καταλοίπων.

Άρθρο 14, υιοθέτηση των οκτώ αρχών 
της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισμών

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή των αρχών της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (άρθρο 14 της 
οδηγίας 128/2009, οδηγία για τη βιώσιμη χρήση (SUD)) είναι υποχρεωτική από το 2014. 
Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας να συμπεριληφθούν στην ενισχυμένη αιρεσιμότητα, 
δεδομένου ότι (1) δεν συνιστούν μόνο μια νομική υποχρέωση για όλους τους επαγγελματίες 
χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αλλά (2) αποτελούν επίσης πρακτική που μπορεί να 
συμβάλει σημαντικά στην εκπλήρωση τόσο των γενικών όσο και των ειδικών στόχων που 
καθορίζονται στην ΚΓΠ, κυρίως εκείνων που συνδέονται με την προστασία της 
βιοποικιλότητας.

Τροπολογία 1783
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΑΔ 13 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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):

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):
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Άρθρο 5 παράγραφος 2 και άρθρο 8 
παράγραφοι 1 έως 5

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 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.

Άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 3 σχετικά με 
τον χειρισμό και την αποθήκευση των 
γεωργικών φαρμάκων και τη διάθεση των 
καταλοίπων.

Άρθρο 14, υιοθέτηση των οκτώ αρχών 
της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή των αρχών της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (άρθρο 14 της 
οδηγίας 128/2009, οδηγία για τη βιώσιμη χρήση (SUD))) είναι υποχρεωτική από το 2014. 
Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας να συμπεριληφθούν στην ενισχυμένη αιρεσιμότητα, 
δεδομένου ότι (1) δεν συνιστούν μόνο μια νομική υποχρέωση για όλους τους επαγγελματίες 
χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αλλά (2) αποτελούν επίσης πρακτική που μπορεί να 
συμβάλει σημαντικά στην εκπλήρωση τόσο των γενικών όσο και των ειδικών στόχων που 
καθορίζονται στην ΚΓΠ, κυρίως εκείνων που συνδέονται με την προστασία της 
βιοποικιλότητας.

Τροπολογία 1784
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΑΔ 13 – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον 
καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με 

Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον 
καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με 
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σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης 
των γεωργικών φαρμάκων (ΕΕ L 309 της 
24.11.2009, σ. 71): 

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 5

Άρθρο 8 παράγραφοι 1 έως 5

Άρθρο 9 παράγραφος 1 για τους 
αεροψεκασμούς

Άρθρο 11 για την προστασία του 
υδάτινου περιβάλλοντος και του πόσιμου 
νερού

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 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.

Άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 3 σχετικά με 
τον χειρισμό και την αποθήκευση των 
γεωργικών φαρμάκων και τη διάθεση των 
καταλοίπων. 

Άρθρο 14, υιοθέτηση των οκτώ αρχών 
της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισμών

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της 
χρήσης φυτοφαρμάκων κατά 30-60% χωρίς πτώση στις αποδόσεις (Jacquet et al, 2011, 
Lechenet et al, 2017).

Τροπολογία 1785
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΑΔ 15 α (νέο) – Απαιτήσεις και πρότυπα
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
19ης Ιουλίου 1999, περί των στοιχειωδών 
απαιτήσεων για την προστασία των 
ωοπαραγωγών ορνίθων (ΕΕ L 203 της 
3.8.1999, σ. 53):

Άρθρα 3 έως 6

Or. en

Τροπολογία 1786
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΑΔ 15 β (νέο) – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
(ΕΕ L 182 της 12.7.2007, σ. 19)

Άρθρο 3

Or. en

Τροπολογία 1787
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΑΔ 15 γ (νέο) – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του 
Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, 
για την προστασία των ζώων κατά τη 
μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες 
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και για την τροποποίηση των οδηγιών 
64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97 (ΕΕ L 3 
της 5.1.2005, σ. 1)

Άρθρο 3

Or. en

Τροπολογία 1788
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΑΔ 15 δ (νέο) – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του 
Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2009, 
για την προστασία των ζώων κατά τη 
θανάτωσή τους (ΕΕ L 303 της 
18.11.2009, σ. 1)

Άρθρα 3 και 4

Or. en

Τροπολογία 1789
Stefan Eck

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΑΔ 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΑΔ 16α: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1099/2009 του Συμβουλίου, της 24ης 
Σεπτεμβρίου 2009, για την προστασία 
των ζώων κατά τη θανάτωσή τους (όταν 
τα ζώα σφαγιάζονται στη γεωργική 
εκμετάλλευση) 

ΚΑΔ 16β: Οδηγία 2007/43/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, 



AM\1175106EL.docx 137/146 PE632.119v03-00

EL

σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστων 
κανόνων για την προστασία των 
κοτόπουλων που εκτρέφονται για την 
παραγωγή κρέατος 

ΚΑΔ 16γ: Οδηγία 1999/74/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 1999, περί 
των στοιχειωδών απαιτήσεων για την 
προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων 

ΚΑΔ 16δ: Κανονισμός (EE) 2016/429 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, 
σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των 
ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») 
(θα τεθεί εν ισχύι το 2021)·

ΚΑΔ 16ε: Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, 
σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και 
γενεαλογικούς όρους για την 
αναπαραγωγή, το εμπόριο και την είσοδο 
στην Ένωση καθαρόαιμων ζώων 
αναπαραγωγής, υβριδικών χοίρων 
αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού 
υλικού τους («κανονισμός για την 
αναπαραγωγή ζώων») (έναρξη ισχύος το 
2018). 

Or. en

Τροπολογία 1790
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΑΔ 16 α (νέο) – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κανονισμός 1099/2009 του Συμβουλίου, 
της 24ης Σεπτεμβρίου 2009, για την 
προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή 
τους

Or. sv
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Τροπολογία 1791
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΑΔ 16 β (νέο) – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. sv

Τροπολογία 1792
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ΚΑΔ 16 γ (νέο) – Απαιτήσεις και πρότυπα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
19ης Ιουλίου 1999, περί των στοιχειωδών 
απαιτήσεων για την προστασία των 
ωοπαραγωγών ορνίθων

Or. sv

Τροπολογία 1793
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – ΚΑΔ 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ημερολογια
κό έτος

2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 και 

επόμενα 
έτη
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Βέλγιο
485 603 

954
485 603 

954
485 603 

954
485 603 

954
485 603 

954
485 603 

954
485 603 

954

Βουλγαρία
776 281 

570
784 748 

620
793 215 

670
801 682 

719
810 149 

769
818 616 

819
818 616 

819

Τσεχική 
Δημοκρα
τία

838 844 
295

838 844 
295

838 844 
295

838 844 
295

838 844 
295

838 844 
295

838 844 
295

Δανία
846 124 

520
846 124 

520
846 124 

520
846 124 

520
846 124 

520
846 124 

520
846 124 

520

Γερμανία
4 823 

107 
939

4 823 
107 
939

4 823 
107 
939

4 823 
107 
939

4 823 
107939

4 823 
107 
939

4 823 107 
939

Εσθονία
167 721 

513
172 667 

776
177 614 

039
182 560 

302
187 506 

565
192 452 

828
192 452 

828

Ιρλανδία
1 163 

938 
279

1 163 
938 
279

1 163 
938 
279

1 163 
938 
279

1 163 938 
279

1 163 
938 
279

1 163 938 
279

Ελλάδα
2 036 

560 
894

2 036 
560 
894

2 036 
560 
894

2 036 
560 
894

2 036 560 
894

2 036 
560 
894

2 036 560 
894

Ισπανία
4 768 

736 
743

4 775 
898 
870

4 783 
060 
997

4 790 
223 
124

4 797 385 
252

4 804 
547 
379

4 804 547 
379

Γαλλία
7 147 

786 
964

7 147 
786 
964

7 147 
786 
964

7 147 
786 
964

7 147 786 
964

7 147 
786 
964

7 147 786 
964

Κροατία
344 340 

000
367 711 

409
367 711 

409
367 711 

409
367 711 

409
367 711 

409
367 711 

409

Ιταλία
3 560 

185 
516

3 560 
185 
516

3 560 
185 
516

3 560 
185 
516

3 560 185 
516

3 560 
185 
516

3 560 185 
516

Κύπρος
46 750 

094
46 750 

094
46 750 

094
46 750 

094
46 750 

094
46 750 

094
46 750 

094

Λετονία
299 633

591
308 294 

625
316 955 

660
325 616 

694
334 277 

729
342 938 

763
342 938 

763

Λιθουανία
510 820 

241
524 732 

238
538 644 

234
552 556 

230
566 468 

227
580 380 

223
580 380 

223

Λουξεμβούρ
γο

32 131 
019

32 131 
019

32 131 
019

32 131 
019

32 131 
019

32 131 
019

32 131 
019

Ουγγαρία
1 219 

769 
1 219 

769 
1 219 

769 
1 219 

769 
1 219 769 

672
1 219 

769 
1 219 769 

672
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672 672 672 672 672

Μάλτα
4 507 

492
4 507 

492
4 507 

492
4 507 

492
4 507 492 4 507 

492
4 507 492

Κάτω Χώρες
703 870 

373
703 870 

373
703 870 

373
703 870 

373
703 870 

373
703 870 

373
703 870 

373

Αυστρία
664 819 

537
664 819 

537
664 819 

537
664 819 

537
664 819 

537
664 819 

537
664 819 

537

Πολωνία
2 972 

977 
807

3 003 
574 
280

3 034 
170 
753

3 064 
767 
227

3 095 363 
700

3 125 
960 
174

3 125 960 
174

Πορτογαλία
584 824 

383
593 442 

972
602 061 

562
610 680 

152
619 298 

742
627 917 

332
627 917 

332

Ρουμανία
1 856 

172 
601

1 883 
211 
603

1 910 
250 
604

1 937 
289 
605

1 964 328 
606

1 991 
367 
607

1 991 367 
607

Σλοβενία
129 052 

673
129 052 

673
129 052 

673
129 052 

673
129 052 

673
129 052 

673
129 052 

673

Σλοβακία
383 806 

378
388 574 

951
393 343 

524
398 112 

097
402 880 

670
407 649 

243
407 649 

243

Φινλανδία
505 999 

667
507 783 

955
509 568 

242
511 352 

530
513 136 

817
514 921 

104
514 921 

104

Σουηδία
672 760 

909
672 984 

762
673 208 

615
673 432 

468
673 656 

321
673 880 

175
673 880 

175

Τροπολογία

Ημερολογια
κό έτος

2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 και 

επόμενα 
έτη

Βέλγιο X X X X X X X

Βουλγαρία X X X X X X X

Τσεχική 
Δημοκρα
τία

X X X X X X X

Δανία X X X X X X X

Γερμανία X X X X X X X

Εσθονία X X X X X X X

Ιρλανδία X X X X X X X

Ελλάδα X X X X X X X

Ισπανία X X X X X X X
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Γαλλία X X X X X X X

Κροατία X X X X X X X

Ιταλία X X X X X X X

Κύπρος X X X X X X X

Λετονία X X X X X X X

Λιθουανία X X X X X X X

Λουξεμβούρ
γο

X X X X X X X

Ουγγαρία X X X X X X X

Μάλτα X X X X X X X

Κάτω Χώρες X X X X X X X

Αυστρία X X X X X X X

Πολωνία X X X X X X X

Πορτογαλία X X X X X X X

Ρουμανία X X X X X X X

Σλοβενία X X X X X X X

Σλοβακία X X X X X X X

Φινλανδία X X X X X X X

Σουηδία X X X X X X X

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά της ΕΕ πρέπει να πληρούν τα ίδια 
και υψηλότερα πρότυπα παραγωγής της ΕΕ. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να τερματιστεί η 
διαφοροποίηση των ποσοστών άμεσης στήριξης και να επιτευχθεί η πλήρης ισοστάθμιση των 
άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών. Ο προτεινόμενος από την ΕΕ ρυθμός 
ισοστάθμισης των άμεσων ενισχύσεων θα διατηρούσε αδικαιολόγητες διαφορές στη στήριξη 
των παραγωγών γεωργικών προϊόντων που δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά. Συνεπώς, 
οι τιμές πρέπει να υπολογιστούν εκ νέου.

Τροπολογία 1794
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα III – πίνακας 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ημερολογια
κό έτος

2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 και 

επόμενα 
έτη

Βέλγιο
485 603 

954
485 603 

954
485 603 

954
485 603 

954
485 603 954 485 603 

954
485 603 954

Βουλγαρία
773 771 

955
782 239 

005
790 706 

055
799 173 

104
807 640 154 816 107 

204
816 107 204

Τσεχική 
Δημοκρα
τία

838 844 
295

838 844 
295

838 844 
295

838 844 
295

838 844 295 838 844 
295

838 844 295

Δανία
846 124 

520
846 124 

520
846 124 

520
846 124 

520
846 124 520 846 124 

520
846 124 520

Γερμανία
4 823 107 

939
4 823 107 

939
4 823 107 

939
4 823 107 

939
4 823 107 

939
4 823 107 

939
4 823 107 

939

Εσθονία
167 721 

513
172 667 

776
177 614 

039
182 560 

302
187 506 565 192 452 

828
192 452 828

Ιρλανδία
1 163 938 

279
1 163 938 

279
1 163 938 

279
1 163 938 

279
1 163 938 

279
1 163 938 

279
1 163 938 

279

Ελλάδα
1 856 028 

894
1 856 028 

894
1 856 028 

894
1 856 028 

894
1 856 028 

894
1 856 028 

894
1 856 028 

894

Ισπανία
4 710 171 

703
4 717 333 

830
4 724 495 

957
4 731 658 

084
4 738 820 

212
4 745 982 

339
4 745 982 

339

Γαλλία
7 147 786 

964
7 147 786 

964
7 147 786 

964
7 147 786 

964
7 147 786 

964
7 147 786 

964
7 147 786 

964

Κροατία
344 340 

000
367 711 

409
367 711 

409
367 711 

409
367 711 409 367 711 

409
367 711 409

Ιταλία
3 560 185 

516
3 560 185 

516
3 560 185 

516
3 560 185 

516
3 560 185 

516
3 560 185 

516
3 560 185 

516

Κύπρος 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094

Λετονία
299 633 

591
308 294 

625
316 955 

660
325 616 

694
334 277 729 342 938 

763
342 938 763

Λιθουανία
510 820 

241
524 732 

238
538 644 

234
552 556 

230
566 468 227 580 380 

223
580 380 223

Λουξεμβούρ
γο

32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019

Ουγγαρία
1 219 769 

672
1 219 769 

672
1 219 769 

672
1 219 769 

672
1 219 769 

672
1 219 769 

672
1 219 769 

672
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Μάλτα 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492

Κάτω Χώρες
703 870 

373
703 870 

373
703 870 

373
703 870 

373
703 870 373 703 870 

373
703 870 373

Αυστρία
664 819 

537
664 819 

537
664 819 

537
664 819 

537
664 819 537 664 819 

537
664 819 537

Πολωνία
2 972 977 

807
3 003 574 

280
3 034 170 

753
3 064 767 

227
3 095 363 

700
3 125 960 

174
3 125 960 

174

Πορτογαλία
584 650 

144
593 268 

733
601 887 

323
610 505 

913
619 124 503 627 743 

093
627 743 093

Ρουμανία
1 856 172 

601
1 883 211 

603
1 910 250 

604
1 937 289 

605
1 964 328 

606
1 991 367 

607
1 991 367 

607

Σλοβενία
129 052 

673
129 052 

673
129 052 

673
129 052 

673
129 052 673 129 052 

673
129 052 673

Σλοβακία
383 806 

378
388 574 

951
393 343 

524
398 112 

097
402 880 670 407 649 

243
407 649 243

Φινλανδία
505 999 

667
507 783 

955
509 568 

242
511 352 

530
513 136 817 514 921 

104
514 921 104

Σουηδία
672 760 

909
672 984 

762
673 208 

615
673 432 

468
673 656 321 673 880 

175
673 880 175

Τροπολογία

Ημερολογια
κό έτος

2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 και 

επόμενα 
έτη

Βέλγιο X X X X X X X

Βουλγαρία X X X X X X X

Τσεχική 
Δημοκρα
τία

X X X X X X X

Δανία X X X X X X X

Γερμανία X X X X X X X

Εσθονία X X X X X X X

Ιρλανδία X X X X X X X

Ελλάδα X X X X X X X

Ισπανία X X X X X X X

Γαλλία X X X X X X X

Κροατία X X X X X X X

Ιταλία X X X X X X X
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Κύπρος X X X X X X X

Λετονία X X X X X X X

Λιθουανία X X X X X X X

Λουξεμβούρ
γο

X X X X X X X

Ουγγαρία X X X X X X X

Μάλτα X X X X X X X

Κάτω Χώρες X X X X X X X

Αυστρία X X X X X X X

Πολωνία X X X X X X X

Πορτογαλία X X X X X X X

Ρουμανία X X X X X X X

Σλοβενία X X X X X X X

Σλοβακία X X X X X X X

Φινλανδία X X X X X X X

Σουηδία X X X X X X X

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά της ΕΕ πρέπει να πληρούν τα ίδια 
και υψηλότερα πρότυπα παραγωγής της ΕΕ. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να τερματιστεί η 
διαφοροποίηση των ποσοστών άμεσης στήριξης και να επιτευχθεί η πλήρης ισοστάθμιση των 
άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών. Ο προτεινόμενος από την ΕΕ ρυθμός 
ισοστάθμισης των άμεσων ενισχύσεων θα διατηρούσε αδικαιολόγητες διαφορές στη στήριξη 
των παραγωγών γεωργικών προϊόντων που δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά. Συνεπώς, 
οι τιμές πρέπει να υπολογιστούν εκ νέου.

Τροπολογία 1795
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIα 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ 
ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 
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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· 

– 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 22 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 ΧΧΧΧ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα 
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κτηνιατρικά φάρμακα] 

– [Κανονισμός ΧΧΧΧ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την παρασκευή, τη διάθεση 
στην αγορά και τη χρήση φαρμακούχων 
ζωοτροφών και την κατάργηση της 
οδηγίας 90/167/ΕΟΚ]

– 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 
φυτών και τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 1796
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XII – Βασικό σύνολο δεικτών – O.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

O.3 Αριθμός δικαιούχων της στήριξης της 
ΚΓΠ

O.3 Αριθμός δικαιούχων της στήριξης της 
ΚΓΠ και αριθμός τελικών πραγματικών 
δικαιούχων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στη μείωση της συγκέντρωσης (μειωμένοι αριθμοί 
δικαιούχων που έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια γεωργικών εκμεταλλεύσεων).
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