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ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Αποστολέας: Προεδρία 

Αποδέκτης: Συμβούλιο 

Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: 9645/18 + COR 1 + ADD 1  
9634/18 + COR 1 + ADD 1  
9556/18 + REV 1 (en, de, fr) + COR  

Θέμα: Δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ για την περίοδο μετά το 2020  

α) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη 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), και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  

β) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013  

γ) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη 
θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 
για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, (ΕΕ) αριθ. 
251/2014 για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την 
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών 
προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 228/2013 για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και (ΕΕ) αριθ. 229/2013 για τη θέσπιση 
ειδικών μέτρων για τη γεωργία υπέρ των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων στα 
μικρά νησιά του Αιγαίου  

– Έκθεση προόδου της Προεδρίας 
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Ως μέρος μιας σειράς τομεακών νομοθετικών προτάσεων που συνδέονται με το πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027, οι ακόλουθες τρεις 

προτάσεις για μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) δημοσιεύθηκαν από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Ιουνίου 2018: 

• κεντρικός κανονισμός για τα στρατηγικά σχέδια στο πλαίσιο της ΚΓΠ, που 

περιλαμβάνει τις άμεσες ενισχύσεις, τις τομεακές παρεμβάσεις και την αγροτική 

ανάπτυξη· 

• κανονισμός για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΓΠ 

(στο εξής: οριζόντιος κανονισμός), που επικαιροποιεί και αντικαθιστά τον ισχύοντα 

κανονισμό με τον ίδιο τίτλο· 

• τροποποιητικός κανονισμός (κανονισμό για την κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) 

γεωργικών προϊόντων), ο οποίος τροποποιεί και επικαιροποιεί τους κανονισμούς (ΕΕ) 

αριθ. 1308/2013 για την ΚΟΑ, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των 

γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, (ΕΕ) αριθ. 251/2014 για τα αρωματισμένα 

αμπελοοινικά προϊόντα, (ΕΕ) αριθ. 228/2013 για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, και 

(ΕΕ) αριθ. 229/2013 για τα μικρά νησιά του Αιγαίου. 

2. Μετά την πρώτη ανάγνωση των τριών προτάσεων κανονισμών από τις αρμόδιες Ομάδες του 

Συμβουλίου και τις εργασίες τόσο της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας (ΕΕΓ) όσο και του 

Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας, η αυστριακή Προεδρία υπέβαλε μια πρώτη σειρά 

προτάσεων διατύπωσης όσον αφορά τις τρεις προτάσεις (15046/18, 15058/18 + ADD1, 

14195/18) και παρουσίασε έκθεση προόδου της εξέτασής τους στο Συμβούλιο στις 17 

Δεκεμβρίου 2018 (15027/18). 
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3. Με βάση τις εργασίες της αυστριακής Προεδρίας και κατόπιν περαιτέρω συζητήσεων σε 

επίπεδο Ομάδας, ΕΕΓ και Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας, η ρουμανική Προεδρία υπέβαλε 

σειρά αναθεωρημένων προτάσεων διατύπωσης, που εξακολουθούν να τελούν υπό την 

επιφύλαξη των σχολίων της Νομικής Υπηρεσίας του Συμβουλίου όσον αφορά νομικά 

ζητήματα. 

II. ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΑ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΓΠ 

4. Οι αναθεωρημένες προτάσεις διατύπωσης σχετικά με τον κανονισμό για τα στρατηγικά 

σχέδια στο πλαίσιο της ΚΓΠ (έγγρ. 7007/19) υπεβλήθηκαν από τη ρουμανική Προεδρία την 

1η Μαρτίου 2019 και συζητήθηκαν στην ΕΕΓ στις 4 και 11 Μαρτίου 2019. Η ρουμάνικη 

Προεδρία σημείωσε ότι: 

• όσον αφορά τον ορισμό του μόνιμου λειμώνα, οι αντιπροσωπίες εξέφρασαν έντονη 

προτίμηση να διατηρηθεί ο ορισμός που προβλέπεται στον κανονισμό Omnibus (άρθρο 

4 παράγραφος 1 στοιχείο β) στοιχείο iii)· 

• οι αντιπροσωπίες εξέφρασαν έντονη προτίμηση η απαίτηση για κατάλληλη κατάρτιση 

και/ή δεξιότητες των νέων αγροτών να καταστεί προαιρετική (άρθρο 4 παράγραφος 1 

στοιχείο ε)· 

• τα κράτη μέλη εξέφρασαν προτίμηση για τη διατύπωση του ορισμού των πραγματικών 

γεωργών σε εθελοντική βάση, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να καθορίζουν 

όριο κάτω από το οποίο όλοι οι γεωργοί να μπορούν να θεωρούνται ως «πραγματικοί» 

(άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο αβ)· 

• η οδηγία που δόθηκε από τα κράτη μέλη είναι ότι η υποχρέωση για το εργαλείο 

βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τα θρεπτικά συστατικά. πρέπει να 

καλύπτεται από γεωργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες (άρθρο 13 παράγραφος 4 

στοιχείο στ α)· η εν λόγω υποχρέωση θα πρέπει να προβλέπει μεταβατική περίοδο· 

• Τα κράτη μέλη εξέφρασαν την επιθυμία τους να συνεχίσουν τη συζήτηση σχετικά με 

την έννοια της μείωσης των ενισχύσεων, μετά τις συζητήσεις στην ΕΕΓ· 
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• τα κράτη μέλη εξέφρασαν προτίμηση για την προαιρετική αφαίρεση του κόστους 

εργασίας όσον αφορά τη μείωση των ενισχύσεων και για μεγαλύτερη ευελιξία στο 

προσδιορισμό της μεθόδου υπολογισμού των αφαιρούμενων ποσών (άρθρο 15 

παράγραφος 2)· 

• μεγάλος αριθμός αντιπροσωπιών υποστηρίζει ότι η συμπληρωματική αναδιανεμητική 

εισοδηματική στήριξη πρέπει να είναι προαιρετική (άρθρο 26 παράγραφος 1)· 

• τα κράτη μέλη τάσσονται υπέρ της ρητής πρόβλεψης της δυνατότητας 

επανασχεδιασμού των περιοχών για φυσικούς ή άλλους ειδικούς ανά περιοχή 

περιορισμούς (άρθρο 66 παράγραφος 2)· 

• τα κράτη μέλη υποστηρίζουν καταρχήν ποσοστό στήριξης για επενδύσεις άνω του 

75 %, που μπορεί κατ’ εξαίρεση να φτάσει το 100 % σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, 

στις οποίες τα κράτη μέλη θα ήθελαν να προσθέσουν γεωργικές και δασοκομική 

υποδομές (άρθρο 68 παράγραφος 4)· 

• οι αντιπροσωπίες θα ήθελαν να προβλέπεται μεγαλύτερη σαφήνεια στη σχέση μεταξύ 

στόχου και ορόσημων καθώς και στη συχνότητα των οροσήμων [άρθρο 97 παράγραφος 

1 στοιχείο α, άρθρο 100 παράγραφος 1, άρθρο 115 παράγραφος 2 στοιχείο β)], ενώ 

παράλληλα αποδέχονται την αύξηση του περιθώριού ανοχής για πιθανή απόκλιση των 

δεικτών αποτελεσμάτων από τα ορόσημα και τη σταδιακή μείωση του περιθωρίου 

ανοχής (άρθρο 121α). 

III. ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 

5. Σχετικά με την πρόταση οριζόντιου κανονισμού, η ρουμανική Προεδρία προέβη σε 

συντακτικές υποδείξεις που συζητήθηκαν στην ΕΕΓ (στις 21/1, στις 11/2, και στις 4 και 

11/3/2019). Η Προεδρία σημείωσε ότι, όσον αφορά τις συντακτικές υποδείξεις της όπως 

περιέχονται στο έγγραφο 6981/19 REV1: 

• τα κράτη μέλη υποστηρίζουν ευρέως την εξουσιοδότηση της Επιτροπής να εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις και σε τομεακές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των 

οπωροκηπευτικών (άρθρο 42 παράγραφος 4)· 
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• τα κράτη μέλη συμφώνησαν ότι, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η Επιτροπή εκδίδει 

εκτελεστικές πράξεις σε σχέση με τις πληρωμές στους δικαιούχους (άρθρο 42 

παράγραφος 5). 

• παρόλο που οι απόψεις των κρατών μελών διαφέρουν, υπάρχει ωστόσο προτίμηση στην 

επανεισαγωγή του κατώτατου ορίου των 2 000 EUR για την εφαρμογή της 

δημοσιονομικής πειθαρχίας, ως προστατευτικού μέτρου για τους μικροκαλλιεργητές, 

και στη συνέχεια του υφιστάμενου συστήματος. 

IV. ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΟΑ 

6. Η Προεδρία πρότεινε αναθεωρημένες διατυπώσεις για την πρόταση κανονισμού ΚΟΑ στις 

12 Μαρτίου 2019 στο έγγραφο 7451/19. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις έχουν 

συγκεκριμένα ως σκοπό: 

• να επιτευχθεί ισορροπία όσον αφορά τις ποικιλίες οίνου διατηρώντας την ισχύουσα 

απαγόρευση σε έξι συγκεκριμένες ποικιλίες υβριδίων και στο είδος Vitis labrusca, 

επιτρέποντας όμως τη χρήση υβριδίων σε οίνους της κατηγορίας ΠΟΠ· 

• να αποσαφηνιστούν οι κανόνες σχετικά με τους ελέγχους στην επισήμανση των οίνων 

με σκοπό τη διασφάλιση μιας αναλογικής προσέγγισης· 

• να γίνει η χρήση των όρων «έχει αφαιρεθεί η αλκοόλη» και «έχει αφαιρεθεί ένα μέρος 

της αλκοόλης» υποχρεωτική στην επισήμανση των εν λόγω αμπελοοινικών προϊόντων· 

• να προβλέπεται μεταβατική περίοδος για τη νέα απαίτηση της επισήμανσης της 

διατροφικής αξίας και του καταλόγου με τα συστατικά του οίνου στην επισήμανσή του. 

___________ 

Ερώτηση προς το Συμβούλιο: 

Θα εγκρίνετε καταρχήν τον προσανατολισμό της ρουμανικής Προεδρίας σε κάθε ένα από τα 

τρία τμήματα II, III και IV, και ποια από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτόν δεν θα 

γίνονταν, ενδεχομένως, αποδεκτά από εσάς στο παρόν στάδιο; 
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