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Τα γλυκά μάτια σε μικρούς
και συμβούλους κάνει η ΚΑΠ
Συμπληρωματική ενίσχυση μόνο σε μικρομεσαίους αγρότες, σύνδεση περιβαλλοντικών
πριμ με τη συμβουλευτική και νέο τοπίο στην εξισωτική στα κείμενα του νέου κανονισμού
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Η καταβολή ειδικής ενίσχυσης επιπροσθέτως της βασικής σε όλες τις µικρές και µεσαίες εκµεταλλεύσεις, µαζί µε το περιβαλλοντικό µοτίβο που παρεισφρέει στην επιλογή των δικαιούχων της εξισωτικής αλλά και
στην αρχιτεκτονική των Προγραµµάτων, αποτελούν σηµεία που ξεχωρίζουν στον κανονισµό της νέας ΚΑΠ.
Σε µία πρώτη µεταφρασή του διαρρέοντος
εγγράφου για την περίοδο 2021-2027 που θα
παρουσιαστεί καθαρογραµµένο τέλη Μαΐουαρχές Ιουνίου, φαίνεται η διάθεση των κοινοτικών για µία αναπροσαρµογή του βασικού κορµού των άµεσων ενισχύσεων προς ό-

φελος των µικρότερων καλλιεργητών, µε την
προσθήκη ενός νέου καθεστώτος που θα συµπληρώνει το ποσό της βασικής ενίσχυσης
µόνο σε µικρές και µεσαίες εκµεταλλεύσεις.
Το πως θα ορίζονται αυτές είναι βέβαια εθνική υπόθεση. Αλλαγές επιφυλάσσονται και
στο καθεστώς των «µικροκαλλιεργητών» (όσοι δικαιούνται έως 1.250 ευρώ άµεσες ενισχύσεις σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα),
µε το κείµενο του κανονισµού να προβλέπει
µία φιξ επιδότηση προς αυτούς, χωρίς να ξεκαθαρίζεται αν θα δίνεται ανά στρέµµα.
Το περιβαλλοντικό προφίλ της νέας ΚΑΠ
κάνει την εµφάνισή του και στην εξισωτική
αποζηµίωση, καθώς προβλέπεται στους δικαιούχους να περιλαµβάνονται και όσοι βρίσκονται σε περιοχές όπου εφαρµόζονται ει-

δικές διατάξεις (π.χ για προστασία υδάτων),
ενώ οι ορεινοί µοιάζει να ενσωµατώνονται
στην κατηγορία των περιοχών «µε φυσικά
µειονεκτήµατα». Αυτό µπορεί να σηµαίνει
ότι µειονεκτικές και ορεινές περιοχές πλέον θα δικαιούνται το ίδιο ποσό ενίσχυσης.
Αναφορικά µε τη δοµή του β’ Πυλώνα µεγάλη σηµασία δίνεται στη συµβουλευτική
που επιχειρείται να ενσωµατωθεί στα πρωτόκολλα πριµοδότησης των αγροπεριβαλλοντικών, ενώ µία γεύση δίνεται και για τον οδηγό των επενδυτικών µέτρων.
Εν τω µεταξύ, ξεκίνησε και η συζήτηση
για τα µέτρα στήριξης του αµπελοοινικού
κλάδου, όπου εξετάζεται η αύξηση των διαθέσιµων στρεµµάτων για τις ανάγκες των
αδειών φύτευσης.
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Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL
establishing rules on support for
common agricultural policy plans (CAP
support plans)
by the European Agricultural
Guarantee Fund (EAGF) and by the
European
Agricultural Fund for Rural
Development (EAFRD) and repealing
Regulation (EU)
No 1305/2013 of the European
Parliament and of the Council and
Regulation (EU) No
1307/2013 of the European Parliament
and of the Council

Επίσηµη παρουσίαση
σε λίγες ηµέρες
Προς τα τέλη Μαΐου-αρχές
Ιουνίου η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή αναµένεται να
παρουσιάσει το πλαίσιο του
νέου κανονισµού για την
ΚΑΠ που θα ξεκινήσει να
εφαρµόζεται την 1η Γενάρη
του 2021
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Αναδιανεμητική
ενίσχυση επιπλέον
της βασικής, ανάλογα
με τα στρέμματα
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Σε νέους αγρότες θα
περιοριστεί το Μέτρο
6 που στην τρέχουσα
περίοδο αφορούσε και τις
µικρές εκµεταλλεύσεις

Υποχρεωτική για όλα τα κράτη μέλη η αναδιανεμητική ενίσχυση που
μπαίνει ως νέα συνιστώσα στην παλέτα των άμεσων δίπλα από τη βασική
Μία συµπληρωµατική ετήσια ενίσχυση πέρα από τη βασική σε µικρές ή
µεσαίες εκµεταλλεύσεις θα είναι υποχρεωµένα να δώσουν τα κράτηµέλη κατά την εφαρµογή της νέας
ΚΑΠ. Η ενίσχυση αυτή που ονοµάζεται «Αναδιανεµητική» θα δίνεται
για συγκεκριµένο αριθµό στρεµµάτων (π.χ έως 100 στρέµµατα) και µπορεί να είναι διαφορετική ανά κλίµακα έκτασης. Για παράδειγµα όσοι διαθέτουν έως 100 στρέµµατα µπορεί
να λαµβάνουν µεγαλύτερο ποσό ανά στρέµµα σε σχέση µε όσους έχουν έως 200 στρέµµατα.
Σηµειώνεται εδώ ότι µία διαφορετική µορφή της αναδιανεµητικής ενίσχυσης έχει προαιρετικό χαρακτήρα
στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο, ωστόσο η Ελλάδα δεν προχώρησε στη σχετική ρύθµιση κατά
τη συγγραφή του εθνικού φακέλου.
Σκοπός της ενίσχυσης αυτής θα
είναι η ανακατανοµή της στήριξης
από τις µεγάλες προς τις µικρές και
µεσαίες εκµεταλλεύσεις, αναφέρει
το νοµικό κείµενο της ΚΑΠ, ωστόσο ο ακριβής µηχανισµός που θα
λειτουργήσει το παραπάνω καθεστώς δεν έχει γίνει ακόµα γνωστός.
Αναλυτικότερα στο κείµενο της νέας ΚΑΠ αναφέρεται:
Άρθρο 41: Συµπληρωµατική αναδιανεµητική στήριξη εισοδήµατος για
την αειφορία (CRISS)
1. Για τους σκοπούς της διασφάλισης της ανακατανοµής της στήριξης

Η «Αναδιανεµητική» στήριξη γίνεται
υποχρεωτική αν και δεν έχει γίνει
γνωστός ακόµη ο µηχανισµός της.

από µεγαλύτερες σε µικροµεσαίες εκµεταλλεύσεις, τα κράτη µέλη θα προβλέψουν την αναδιανοµή στήριξη του
εισοδήµατος µε τη µορφή ετήσιας αποσυνδεδεµένης ενίσχυσης ανά επιλέξιµη εκτάριο στους γεωργούς που
είναι δικαιούχοι βασικής ενίσχυσης.
2. Τα κράτη µέλη καθορίζουν ένα
ποσό ανά εκτάριο ή διαφορετικά ποσά για διαφορετικές κλίµακες εκταρίων, καθώς και τον µέγιστο αριθµό
έκτασης ανά γεωργό για το οποίο θα
πρέπει να καταβληθεί η ενίσχυση α-

ναδιανεµητικού εισοδήµατος.
3. Το ποσό ανά εκτάριο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον εθνικό µέσο όρο
των άµεσων πληρωµές ανά εκτάριο.
4. Ο εθνικός µέσος όρος των άµεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο ορίζεται
ως η αναλογία του εθνικού ανώτατου
ορίου για τις άµεσες πληρωµές για ένα έτος υποβολής αιτήσεων και του
συνόλου των συνολικών κονδυλίων
για τη βασική ενίσχυση για το σχετικό έτος υποβολής αιτήσεων.
Εκτός από τη βασική ενίσχυση,
στην αρχιτεκτονική των άµεσων, παραµένουν:
Η συµπληρωµατική ενίσχυση για
τη στήριξη εισοδήµατος νεαρών γεωργών (CISYF). Στο τρέχον πρόγραµµα ονοµάζεται καθεστώς «Γεωργών
Νεαρής Ηλικίας».
Εθελοντικό πρόγραµµα για το κλίµα και το περιβάλλον («Eco-scheme»).
Θα είναι σαν το πρασίνισµα και θα
υιοθετεί πιο αυστηρές πρακτικές.
Συνδεδεµένες ενισχύσεις (CIS).
Συνδεδεµένη ενίσχυση για το
βαµβάκι.
Από τα παραπάνω λείπει το καθεστώς των «µικροκαλλιεργητών», ωστόσο το παραπάνω πλάνο είναι πολύ πρώιµο και ενδέχεται να αλλάξει.
Για τους µικροκαλλιεργητές, αυτό
που αναφέρει η απόφαση, είναι ότι
θα εφαρµοστεί ένα παρόµοιο καθεστώς µε το τρέχων, ωστόσο θα αφορά µόνο τη βασική ενίσχυση και όχι
στο σύνολό τους τις άµεσες.

Συστήµατα γνώσης
και συµβούλων

Συν 15% ενίσχυση επενδύσεων
αν συνοδεύονται με δανεισμό
Επιπλέον 15% στην ενίσχυση
για επενδύσεις στα πλαίσια Μέτρων όπως τα Σχέδια Βελτίωσης
και η Μεταποίηση, προβλέπεται
στη νέα ΚΑΠ για όσους χρησιµοποιήσουν συνδυαστικά και
χρηµατοδοτικά µέσα. Στα εργαλεία αυτά µπορούν να περιλαµβάνεται ο δανεισµός µε επιδότηση επιτοκίου, όπου, σε
αντίθεση µε την τρέχουσα κατάσταση, δεν θα αφαιρείται µέρος της επιδότησης, σύµφωνα
µε τον κανονισµό.
Στην πρώτη εικόνα που επιχειρεί να δώσει ο κανονισµός
για την αρχιτεκτονική του β’
Πυλώνα (Προγράµµατα) ξεχωρίζουν και τα νέα γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα. Εκεί φαίνεται πως θα υπάρξει ιδιαίτερη
προσοχή προς την υλοποίησή
τους: θα επιχειρηθεί να συνδεθούν υποχρεωτικά µε ένα κα-

θεστώς συµβουλευτική, και θα
πρέπει κατ’ ελάχιστο να καταλαµβάνουν το 30% των κονδυλίων του β’ Πυλώνα.

Χωρίς νέο «Μέτρο 6.3»
για ενίσχυση µικρών
Σε νέους αγρότες και επιχειρήσεις εκτός αγροτικού τοµέα,
θα περιοριστεί, αν δεν αλλάξει κάτι στο τελικό κείµενο, το
νέο Μέτρο 6 που στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο, περιλαµβάνει και ειδική ενίσχυση για µικρές εκµεταλλεύσεις
(πριµ 14.000 ευρώ).
Όσον αφορά ειδικά τους νέους αγρότες, το ύψος της µέγιστης ενίσχυσης αυξάνεται από
τα 70.000 στα 100.000 ευρώ, ωστόσο, όπως πάντα, τα περισσότερα κράτη µέλη επιλέγουν
να κινηθούν πολύ πιο κάτω από τα παραπάνω µέγιστα ποσά.

Από την άλλη, οι µη γεωργικές
επιχειρήσεις για να επιδοτηθούν,
θα πρέπει να βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές και να παρέχουν
υπηρεσίες ή προϊόντα σε παραγωγούς ή να προσθέτουν στο γεωργικό εισόδηµα. Τέτοιες επιχειρήσεις, στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο στηρίζονται από
τα προγράµµατα Leader.
Παράλληλα, αναδεύεται ξανά η ιστορία, αποτυχηµένη όπως έχει εξελιχθεί, µε τα προαιρετικά µέτρα ενίσχυσης για
την αντιµετώπιση των αγροτικών κινδύνων. Μέσα σε αυτό
το πλαίσιο σύµφωνα µε το άρθρο 50 του νέου κανονισµού
προβλέπονται:
Χρηµατοδοτική ενίσχυση
για αγροτικά ασφάλιστρα.
Χρηµατοδοτική ενίσχυση
για την ίδρυση αντιασφαλιστικών ταµείων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΠ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ (Εκατ. Ευρώ)
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2021-2027

Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον

53.403

53.667

53.974

54.165

54.363

54.570

54.778

378.920

Γεωργία και Αλιεία

52.536

52.782

53.066

53.227

53.389

53.552

53.712

372.264

Ευρωπαϊκο Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων (EAGF)

40.300

40 .527

40.791

40.931

41.072

41.214

41.357

286.195

Ευρωπαϊκο Γεωργικό Ταµείο για την Αγροτική Ανάπτυξη (EAFRD)

11.259

11.259

11.259

11.259

11.259

11.259

11.259

78.811

827

843

860

877

895

913

926

6.140

Ευρωπαϊκο Ταµείο
Αλιείας και Θαλάσσιων Υποθέσεων

100.000 ευρώ
Το πριµ των Νέων
Αγροτών µπορεί να
φτάσει µέχρι τα 100.000
ευρώ, ωστόσο, όπως
πάντα, τα περισσότερα
κράτη µέλη επιλέγουν να
κινηθούν πολύ πιο κάτω
από τα µέγιστα ποσά

Τα κράτη µέλη µπορούν
να χορηγούν ενίσχυση
για αγροτικές συµβουλές
στους παραγωγούς
καλύπτοντας κατ‘
ανώτατο όριο το 75%
των δαπανών των
ενεργειών ενηµέρωσης,
ή υπό µορφή σταθερού
ποσού κατά ανώτατο τα
200.000 ευρώ για τη
σύσταση υπηρεσιών
παροχής συµβουλών σε
γεωργικές
εκµεταλλεύσεις.
Τα παραπάνω αναφέρει
το άρθρο 52 για τις
αγροτικές συµβουλές του
νέου κανονισµού, χωρίς
ωστόσο να εξειδικεύει
περαιτέρω τους
δικαιούχους. ∆ηλαδή το
εάν τα έως 200.000
ευρώ αφορούν τη
σύσταση υπηρεσιών
εκπαίδευσης και
πιστοποίησης συµβούλων
ή τη σύσταση των ίδιων
των υπηρεσιών.
Σηµειώνεται εδώ, ότι
έως 200.000 ευρώ στην
τριετία προβλεπόντουσαν
για την κατάρτιση των
συµβούλων από
διάφορους φορείς όπως
είναι ο ΕΛΓΟ. Ωστόσο η
συγκεκριµένη δράση
παρέµεινε στο προσχέδιο
των Προγραµµάτων
και δεν πέρασε στον
τελικό οδηγό.
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Νέοι δικαιούχοι στην εξισωτική
αποζημίωση οι... οικολόγοι
Για ανακατατάξεις σε επίπεδο δικαιούχων στον τοµέα της εξισωτικής
αποζηµίωσης προϊδεάζει το σχετικό άρθρο του νέου Κανονισµού.
Πρώτον έχει αφαιρεθεί ο όρος
«ορεινές περιοχές», χωρίς ωστόσο να σηµαίνει αυτό απαραίτητα
ότι οι κάτοικοι των ορεινών δεν
θα δικαιούνται ενίσχυση, καθώς
µπορεί να ενσωµατωθούν στις περιοχές µε «φυσικά και άλλα µειονεκτήµατα».
∆εύτερον, δικαιούχοι της ενίσχυσης θα είναι και όσοι επηρεάζονται από άλλες, κυρίως περιβαλλοντικές διατάξεις, της ΕΕ, όπως
είναι η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά, ή έχουν κακής ποιότητας και
ποσότητας ύδατα στην περιοχή
τους. Αναλυτικά το σχετικό άρθρο αναφέρει:
Άρθρο 47: Ενισχύσεις περιοχών
που αντιµετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα
1.Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν ενίσχυση σε δικαιούχους
που βρίσκονται σε περιοχές µε ειδικά µειονεκτήµατα υπό συνθήκες
που εξειδικεύονται στο παρόν άρθρο και θα εξειδικευτούν περεταίρω στα σχέδια της ΚΑΠ.
2.Τα κράτη µέλη µπορούν να παρέχουν τέτοιου τύπου ενίσχυση για
να αποζηµιώσουν τους δικαιούχους
για το σύνολο των προσθέτων δαπανών και την απώλεια εισοδήµατος που σχετίζονται µε τα µειονεκτήµατα της γεωργικής παραγωγής στη σχετική περιοχή.
3. Τα µειονεκτήµατα θα πρέπει
να έχουν σχέση µε τα εξής: (α) φυσικοί ή άλλοι περιορισµοί, (β) περιορισµοί που σχετίζονται µε απαιτήσεις που έρχονται ως αποτέλεσµα της
υλοποίησης των Οδηγιών 92/43/
ΕΟΚ (διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας), 2009/147/ΕΕ
(περί της διατηρήσεως των αγρίων
πτηνών) και 2000/60/ΕΕ (τοµέας
της πολιτικής των υδάτων).
4. Η ενίσχυση θα δίνεται ετησί-

ως και ανά εκτάριο
5. Η ενίσχυση για περιορισµούς
που αναφέρονται στην παράγραφο
3(α) θα δίνονται σε περιοχές σύµφωνα µε το Άρθρο 32 του Καν (ΕΕ)
1305/2013 που ορίστηκαν κατά τη
διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020.
6. Κατά τον ορισµό των περιοχών
µε περιορισµούς στα πλαίσια της παραγράφου 3(β) τα κράτη-µέλη θα
περιλαµβάνουν τις εξής περιοχές:
(α) Αγροτικές και δασικές περιοχές
Natura 2000 σύµφωνα µε τις Οδηγίες 92/43/ ΕΟΚ και 2009/147/EΕ.
(β) άλλες οριοθετηµένες περιοχές προστασίας της φύσης µε περιβαλλοντικούς περιορισµούς που
ισχύουν για τη γεωργία ή τα δάση
η οποίοι συµβάλλουν στην εφαρµογή του άρθρου 10 της Οδηγίας
92/43 / ΕΟΚ, υπό την προϋπόθεση
ότι, ανά σχέδιο στήριξης της ΚΑΠ,
οι εκτάσεις αυτές δεν υπερβαίνουν
το 5% των περιοχών Natura 2000
(γ) Αγροτικές περιοχές που περιλαµβάνονται στα Σχέδια Λεκανών Απορροής Υδάτων σύµφωνα
µε την Οδηγία 2000/20/EE.

Μπόνους

Ένα σύστηµα µπόνους µε
επιπλέον κονδύλια για όσα
κράτη-µέλη καταφέρουν να
διαχειριστούν καλύτερα τις
ενισχύσεις των δύο Πυλώνων
ενσωµατώθηκε στις πολιτικές
της νέας ΚΑΠ.

Μεταφορά
Τα κράτη µέλη µπορούν να
µεταφέρουν έως το 10% των
κονδυλίων από τις άµεσες
ενισχύσεις στα διαρθρωτικά
προγράµµατα της αγροτικής
ανάπτυξης. Αυτό µπορεί να
γίνει και ανάποδα. Το
ποσοστό αυτό µπορεί να
ανέλθει στο 20% αν η
µεταφορά των κονδυλίων στο
Β’ Πυλώνα πραγµατοποιείται
για την κάλυψη
περιβαλλοντικών µέτρων.

Ορεινές περιοχές
Έχει αφαιρεθεί ο όρος
«ορεινές περιοχές»
από τις διατάξεις της
εξισωτικής, χωρίς
ωστόσο να σηµαίνει αυτό
απαραίτητα ότι οι κάτοικοι των ορεινών δεν θα
δικαιούνται ενίσχυση

Επιπλέον 15% στην ενίσχυση για επενδύσεις στα πλαίσια Μέτρων όπως τα
Σχέδια Βελτίωσης και η Μεταποίηση, προβλέπεται στη νέα ΚΑΠ για όσους
χρησιµοποιήσουν συνδυαστικά και χρηµατοδοτικά µέσα.
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Παραπάνω στρέμματα για άδειες αμπέλου
Στις συζητήσεις της νέας ΚΑΠ αύξηση των αδειών φύτευσης και αλλαγή των μέτρων στήριξης του κλάδου

Νέα µέτρα
Για τον κατάλογο
µέτρων θα γίνει
συζήτηση για πιθανή
τροποποίησή του, ή
για προσθήκη νέων
µέτρων αλλά και
για αλλαγές στη
χρηµατοδότησή
τους

Φάκελοι
Εκτός από τον
τοµέα του οίνου,
κανονιστικές
παρεµβάσεις
προβλέπονται για
τον τοµέα των
οπωροκηπευτικών,
της µελισσοκοµίας,
του ελαιολάδου και
των επιτραπέζιων
ελιών

Αυξηµένος ενδέχεται να είναι ο αριθµός
των στρεµµάτων για την κατανοµή αδειών φύτευσης τη νέα προγραµµατική περίοδο. Συγκεκριµένα όταν καθορίζεται η
επιφάνεια για νέες φυτεύσεις, συζητείται
εάν τα κράτη µέλη θα µπορούν να επιλέγουν µεταξύ του 1% της συνολικής έκτασης τους µε αµπελώνες ή του 1% της συνολικής έκτασης των αµπελώνων αυξηµένες, µε τις εκτάσεις που αντιστοιχούν
στα δικαιώµατα φύτευσης που ήταν διαθέσιµα για µετατροπή σε άδειες φύτευσης την 1η Ιανουαρίου 2016.
Το παραπάνω ζήτηµα βρίσκεται στον
κατάλογο των θεµάτων της ΚΑΠ µετά
2020 που αφορούν τον αµπελοοινικό
τοµέα και θα γίνει πάνω σε αυτά διαβούλευση καταρχάς σε επίπεδο ευρωπαϊκών
φορέων οίνου.
Όσον αφορά τα µέτρα του αµπελοοινικού φακέλου, όπως αναφέρει η ΚΕΟΣΟΕ ο κατάλογος παρεµβάσεων θα είναι ο ίδιος µε εκείνον του κανονισµού
1308/2013 (περασµένη προγραµµατική περίοδος):
Αναδιάρθρωση και µετατροπή των
αµπελώνων.
Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις, υποδοµές και εργαλεία µάρκετινγκ.
Πράσινη Συγκοµιδή.
Ασφάλιση συγκοµιδής
Ενσώµατες και άυλες επενδύσεις στην
καινοτοµία προϊόντων και υποπροϊόντων.
Απόσταξη υποπροϊόντων.
Ενέργειες πληροφόρησης σχετικά µε
την υπεύθυνη κατανάλωση και το καθεστώς ποιότητας.
Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες.
Κόστος για τη δηµιουργία Ταµείου
Αλληλοβοηθείας
Για τον παραπάνω κατάλογο µέτρων θα
γίνει συζήτηση για πιθανή τροποποίησή
του, ή για προσθήκη νέων µέτρων. Επίσης θα συζητηθεί το εάν θα ισχύουν οι ίδιοι κανόνες και ποσοστά χρηµατοδότησης. Σηµειώνεται, σύµφωνα µε την ΚΕΟΣΟΕ, ότι τα ποσοστά χρηµατοδότησης
των µέτρων της ΚΟΑ και οι κανόνες εί-

Κλαδικές παρεµβάσεις
σε πέντε τοµείς της
αγροτικής οικονοµίας

ναι αυτά που καθορίζονται στον κανονισµό 1308/2013.
Ωστόσο τα κράτη µέλη θα µπορούν
να καθορίζουν και τα ελάχιστα ποσοστά
δαπανών για µέτρα για το περιβάλλον,
τη βιωσιµότητα ή την προσαρµογή στην
κλιµατική αλλαγή. Πρόκειται για µια νέα
προσέγγιση αντιµετώπισης της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή.
Σηµειώνεται παράλληλα πως, ήδη έχει
ξεκινήσει ο προβληµατισµός ενόψει των
επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής ,το
εάν πρέπει να επιτραπεί στα κράτη µέλη
να ταξινοµήσουν τις ακόλουθες - και προ-

ηγουµένως απαγορευµένες - ποικιλίες:
Tην Νoah, την Othello, την Isabelle, την
Jacquez, την Clinton και την Herbemont.
Γενικότερα, τα κράτη µέλη θα πρέπει να
µπορούν να ταξινοµήσουν ποικιλίες που
ανήκουν στην Vitis Vinifera ή την Vitis
Labrusca και υβρίδια µεταξύ Vinifera,
Labrusca και άλλα είδη του γένους Vitis.
Ο προβληµατισµός αφορά επίσης και
το εάν οι ονοµασίες προέλευσης θα πρέπει επίσης να χορηγούνται σε οίνους που
χρησιµοποιούν ποικιλίες που προέρχονται από διασταύρωση µεταξύ της Vitis
Vinifera και άλλων ειδών Vitis.

Σύµφωνα µε τον κανονισµό της
νέας ΚΑΠ, προβλέπονται
κανονιστικές παρεµβάσεις και η
σύσταση εθνικών φακέλων από τα
κράτη µέλη για πέντε κλάδους:
Οπωροκηπευτικά (επιχειρησιακά
προγράµµατα οµάδων παραγωγών,
έκτακτα µέτρα κ.λπ).
Μελισσοκοµία (προγράµµατα
για την αγορά νέων κυψελών,
αντιµετώπισης της βαρρόας κ.λπ.)
Αµπελοοινικός τοµέας.
Τοµέα του ελαιόλαδου και των
επιτραπέζιων ελιών (π.χ
προγράµµατα ΟΕΦ).
Τοµέας του λυκίσκου
Όπως φαίνεται από τον κανονισµό,
ωστόσο, δεν έχουν δουλευτεί
ακόµα τα νέα πλάνα για τους
παραπάνω κλάδους και σε γενικές
γραµµές παραµένουν ίδια τα µέτρα
στήριξης. Ωστόσο, όπως και στον
αµπελοοινικό τοµέα αναµένεται να
γίνει συζήτηση για καθέναν από
αυτούς τους κλάδους ώστε να
πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες
προσαρµογές βάσει της κοινοτικής
στρατηγικής η οποία έπειτα θα
ενσωµατωθεί και στο περιεχόµενο
των εθνικών φακέλων.

Αναγνώριση οίνων χαµηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ
Η Επιτροπή προτείνει επίσης την αναγνώριση των οίνων χαµηλής περιεκτικότητας σε οινόπνευµα και χωρίς αλκοόλ. Ο ορισµός της
διαδικασίας αποαλκοολοποίησης πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο των οινολογικών πρακτικών του παραρτήµατος VIII. Θα επιτραπούν
τρεις µέθοδοι: µερική εξάτµιση υπό κενό, τεχνικές µεµβράνης και, απόσταξη. Επιπλέον, η µέθοδος δεν πρέπει να προκαλεί οργανοληπτικά
ελαττώµατα, ούτε να πραγµατοποιείται µε αύξηση της περιεκτικότητας σε ζάχαρη του γλεύκους σταφυλιών.
Ο ορισµός του αποαλκοολωµένου ή µερικώς αποαλκοολωµένου προϊόντος θα πρέπει να δοθεί σύµφωνα µε τα ψηφίσµατα του OIV-ECO 433
2012 και OIV-ECO 523 2016. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει να τροποποιηθεί το µέρος II του παραρτήµατος VII.
Ο όρος χωρίς αλκοόλ (αποαλκοολωµένος) θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί µε το όνοµα του προϊόντος (οίνος, αφρώδης, αφρώδεις ποιότητας,
αρωµατικός, αρωµατικός ποιότητας, αεριούχος αφρώδης αεριούχος) µόνον εάν: α) η επεξεργασία αποαλκοόλωσης είναι σύµφωνη µε τις
προαναφερθείσες απαιτήσεις, β) ο ολικός αλκοολικός τίτλος δεν υπερβαίνει το 0,5% και γ) ο ολικός αλκοολικός τίτλος µειώνεται κατά
περισσότερο από 20% κατ ‘όγκο από το αρχικό του ποσοστό. Οι κανόνες για την επισήµανση, και την παρουσίαση του οίνου θα πρέπει να
ισχύουν και για τα προϊόντα χαµηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ και τα µη αλκοολούχα ποτά µε πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση.

