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ΠΡΟΣΘΗΚΗ
στην έκθεση

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον 

αφορά ορισμένους κανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις και τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης για τα έτη 2019 και 2020

(COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD))

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Εισηγητής: Czesław Adam Siekierski
A8-0018/2019

Το σχέδιο θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά τη νομική-γλωσσική 
οριστικοποίηση από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, έχει ως εξής:

PE-CONS 3/2019 - 2018/0414 (COD)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/…

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της …

για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 

όσον αφορά ορισμένους κανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις και τη στήριξη της αγροτικής 

ανάπτυξης για τα έτη 2019 και 2020 
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 

42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου2 αποτελεί το ισχύον νομικό πλαίσιο για τη στήριξη της αγροτικής 

ανάπτυξης. Παρέχει στήριξη σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά 

μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών. Λαμβανομένων υπόψη της παράτασης 

έως το 2019 της προθεσμίας για τη νέα οριοθέτηση των περιοχών που 

αντιμετωπίζουν φυσικά μειονεκτήματα εκτός των ορεινών περιοχών δυνάμει του 

κανονισμού (ΕΕ) 2017/2393 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3, 

1 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην 
Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της ....

2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487). 

3 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2393 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, 
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, 
τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) 
αριθ. 1307/2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και 
(ΕΕ) αριθ. 652/2014 για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών 
που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή 
μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό (ΕΕ L 350 της 29.12.2017, σ. 15). 
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και της συντομότερης περιόδου προσαρμογής για τους γεωργούς που δεν θα είναι 

πλέον επιλέξιμοι για ενισχύσεις, οι φθίνουσες μεταβατικές ενισχύσεις που πρόκειται 

να ξεκινήσουν μόλις το 2019 θα πρέπει να ξεκινήσουν με ποσοστό που δεν θα 

υπερβαίνει το 80 % των μέσων ενισχύσεων που έχουν καθοριστεί για την περίοδο 

προγραμματισμού 2014-2020. Το επίπεδο ενισχύσεων θα πρέπει να καθορίζεται 

κατά τρόπο ώστε το τελικό επίπεδο για το 2020 να είναι το ήμισυ του αρχικού.

(2) Προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια στα κράτη μέλη και στους ενδιαφερόμενους 

φορείς για την έγκαιρη προετοιμασία της μελλοντικής Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 

(ΚΓΠ) και να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στη νέα περίοδο προγραμματισμού, 

θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι είναι δυνατή η χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που 

συνδέονται με την προετοιμασία της μελλοντικής ΚΓΠ μέσω τεχνικής βοήθειας με 

πρωτοβουλία της Επιτροπής.

(3) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1 αποτελεί το ισχύον νομικό πλαίσιο για τις άμεσες ενισχύσεις. Ενώ οι 

περισσότερες διατάξεις του μπορούν να εφαρμόζονται ενόσω ο εν λόγω κανονισμός 

παραμένει σε ισχύ, άλλες διατάξεις αναφέρονται ρητά στα ημερολογιακά έτη 2015 

έως 2019 που καλύπτονται από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Η 

εφαρμογή ορισμένων άλλων διατάξεων πέραν του ημερολογιακού έτους 2019 δεν 

προβλεπόταν ρητά. Τον Ιούνιο του 2018, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση νέου 

κανονισμού προς αντικατάσταση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, αλλά μόνον 

από την 1η Ιανουαρίου 2021. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να γίνουν ορισμένες 

τεχνικές προσαρμογές του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, ώστε να μπορεί να 

εφαρμοστεί ομαλά κατά το ημερολογιακό έτος 2020.

(4) Η υποχρέωση που ορίζεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για 

μείωση του μέρους του ποσού των άμεσων ενισχύσεων, οι οποίες πρόκειται να 

χορηγηθούν σε έναν γεωργό για ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος, το οποίο 

υπερβαίνει τα 150 000 EUR, εξακολουθεί να ισχύει ενόσω ο εν λόγω κανονισμός 

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους 
γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608).
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παραμένει σε ισχύ. Ωστόσο, το εν λόγω άρθρο ορίζει μόνο υποχρέωση κοινοποίησης 

από τα κράτη μέλη τών αποφάσεών τους και του εκτιμώμενου προϊόντος της εν 

λόγω μείωσης για τα έτη 2015 έως 2019. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση 

του υφιστάμενου συστήματος, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να κοινοποιούν τις 

αποφάσεις τους σχετικά με το έτος 2020 και το εκτιμώμενο προϊόν της μείωσης για 

το εν λόγω έτος. 

(5) Η ευελιξία μεταξύ των πυλώνων είναι μία προαιρετική μεταφορά πόρων μεταξύ των 

άμεσων ενισχύσεων και της αγροτικής ανάπτυξης. Δυνάμει του άρθρου 14 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

αυτή την ευελιξία όσον αφορά τα ημερολογιακά έτη 2014 έως 2019. Προκειμένου 

να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν τη δική τους 

στρατηγική, η ευελιξία μεταξύ των πυλώνων θα πρέπει να είναι διαθέσιμη και για το 

ημερολογιακό έτος 2020, που αντιστοιχεί στο οικονομικό έτος 2021. 

(6) Ως συνέπεια της τροποποίησης του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 

όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2020, είναι σκόπιμο να προσαρμοστούν οι 

παραπομπές στο εν λόγω άρθρο στο πλαίσιο της υποχρέωσης των κρατών μελών να 

μειώνουν ή να αυξάνουν γραμμικά την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης λόγω των 

διακυμάνσεων του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που προκύπτουν από τις 

κοινοποιήσεις τους σχετικά με την εφαρμογή της ευελιξίας μεταξύ των πυλώνων.

(7) Οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 θα πρέπει επομένως 

να τροποποιηθούν αναλόγως.

(8) Προκειμένου να παρασχεθεί αμέσως η αναγκαία ευελιξία στα κράτη μέλη και να 

διασφαλιστεί η συνέχεια της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης κατά τα τελευταία έτη 

της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, κρίθηκε σκόπιμο να προβλεφθεί 

εξαίρεση από την προθεσμία των οκτώ εβδομάδων που αναφέρεται στο άρθρο 4 του 

πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη για την 

ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.
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(9) Προκειμένου να παρασχεθεί αμέσως η αναγκαία ευελιξία στα κράτη μέλη και να 

διασφαλιστεί η συνέχεια της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης κατά τα τελευταία έτη 

της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

εφαρμοστεί από την 1η Μαρτίου 2019,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 31 παράγραφος 5, μετά το πρώτο εδάφιο, παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

εδάφιο:

«Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, όταν οι φθίνουσες ενισχύσεις αρχίζουν 

από το έτος 2019, οι εν λόγω ενισχύσεις αρχίζουν με ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 

80 % της μέσης ενίσχυσης που καθορίζεται κατά την περίοδο προγραμματισμού 

2014-2020. Το επίπεδο ενισχύσεων καθορίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το τελικό 

επίπεδο για το 2020 να είναι το ήμισυ του αρχικού.».

2) Στο άρθρο 51 παράγραφος 1, μετά το πρώτο εδάφιο, παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

εδάφιο:

«Το ΕΓΤΑΑ μπορεί να χρηματοδοτεί δραστηριότητες για την προετοιμασία της 

εφαρμογής της ΚΓΠ κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού.».

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 7, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Για κάθε κράτος μέλος, και για κάθε ημερολογιακό έτος, το εκτιμώμενο 

προϊόν της μείωσης των ενισχύσεων του άρθρου 11 (το οποίο αντιστοιχεί στη 
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διαφορά μεταξύ των εθνικών ανωτάτων ορίων που καθορίζονται στο 

παράρτημα II, με προσθήκη του διαθέσιμου ποσού δυνάμει του άρθρου 58, και 

των καθαρών ανωτάτων ορίων που καθορίζονται στο παράρτημα III) 

διατίθεται ως ενωσιακή στήριξη η οποία χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).».

2) Στο άρθρο 11 παράγραφος 6, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Για το έτος 2020, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αποφάσεις που 

λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου και το τυχόν εκτιμώμενο προϊόν 

των μειώσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.».

3) Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

«Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 

διαθέσουν, ως πρόσθετη στήριξη που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 

ΕΓΤΑΑ για το οικονομικό έτος 2021, έως το 15 % των ετήσιων εθνικών 

ανωτάτων ορίων τους για το ημερολογιακό έτος 2020 πουκαθορίζονται στο 

παράρτημα II του παρόντος κανονισμού. Κατά συνέπεια, το αντίστοιχο ποσό 

δεν διατίθεται πλέον για τη χορήγηση αμέσων ενισχύσεων. Η εν λόγω 

απόφαση κοινοποιείται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 και 

καθορίζει το ποσοστό που έχει επιλεχθεί.»·

β) στην παράγραφο 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

«Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 

διαθέσουν ως άμεσες ενισχύσεις έως το 15 % ή, στην περίπτωση της 

Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της Ισπανίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της 

Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας, της Φινλανδίας 

και της Σουηδίας, έως το 25 % του ποσού που χορηγείται για τη στήριξη η 

οποία χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ για το οικονομικό έτος 2021 

δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας που θεσπίστηκε κατόπιν της έκδοσης από 

το Συμβούλιο του σχετικού κανονισμού δυνάμει του άρθρου 312 παράγραφος 

2 ΣΛΕΕ. Κατά συνέπεια, το αντίστοιχο ποσό δεν διατίθεται πλέον για τη 
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στήριξη που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ. Η εν λόγω απόφαση 

κοινοποιείται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 και καθορίζει το 

ποσοστό που έχει επιλεχθεί.».

4) Στο άρθρο 22, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5. Εάν το ανώτατο όριο ενός κράτους μέλους που καθορίζει η Επιτροπή δυνάμει 

της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι διαφορετικό από εκείνο του 

προηγούμενου έτους λόγω οποιασδήποτε απόφασης που έλαβε το εν λόγω 

κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, το άρθρο 

14 παράγραφος 1 ή 2, το άρθρο 42 παράγραφος 1, το άρθρο 49 παράγραφος 1 

δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 51 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο ή το άρθρο 53, το 

εν λόγω κράτος μέλος αυξάνει ή μειώνει γραμμικά την αξία όλων των 

δικαιωμάτων ενίσχυσης για να διασφαλίσει την τήρηση της παραγράφου 4 του 

παρόντος άρθρου.».

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Μαρτίου 2019. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε 

κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(Αφορά όλες τις γλώσσες.)


