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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

Προς µια καλύτερη στόχευση των ενισχύσεων στους γεωργούς των περιοχών µε φυσικά 
µειονεκτήµατα 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το καθεστώς ενίσχυσης στους γεωργούς των µειονεκτικών περιοχών (ΜΠ), που εφαρµόζεται 
από το 1975, είναι ένας µηχανισµός στήριξης της διατήρησης της γεωργικής δραστηριότητας 
και, εποµένως, συντήρησης της υπαίθρου στις ορεινές περιοχές, σε µειονεκτικές περιοχές 
πλην των ορεινών (αποκαλούµενες «ενδιάµεσες ΜΠ») και σε περιοχές που πλήττονται από 
ιδιαίτερα µειονεκτήµατα. 

Οι ορεινές περιοχές καλύπτουν σχεδόν το 16% της γεωργικής έκτασης της ΕΕ και 
καθορίζονται µε βάση περιορισµένο αριθµό φυσικών δεικτών1. Περίπου το 31% της 
γεωργικής γης της ΕΕ έχει καταταχθεί στις ενδιάµεσες ΜΠ, βάσει ευρείας σειράς κριτηρίων, 
των οποίων η ποικιλία σε επίπεδο ΕΕ αποτελεί, όπως υπογράµµισε το Ελεγκτικό Συνέδριο 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πιθανή πηγή άνισης µεταχείρισης2. Ένα µικρό µόλις ποσοστό 
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων των περιοχών αυτών, που αντιστοιχεί στο 7% του συνόλου 
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων της ΕΕ, λαµβάνει ενίσχυση ΜΠ, ενώ ο µέσος όρος του 
ύψους της αποζηµίωσης διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των κρατών µελών: από 16 ευρώ ανά 
εκτάριο στην Ισπανία µέχρι 215 ευρώ ανά εκτάριο στο Βέλγιο. 

Το 2005 αναθεωρήθηκε η λογική σύµφωνα µε την οποία παρεµβαίνει το καθεστώς των ΜΠ. 
Προκειµένου η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη να συµβάλει περισσότερο στη 
στρατηγική της ΕΕ για τη αειφόρο ανάπτυξη, αποφασίστηκε οι στόχοι του µηχανισµού να 
εστιάζονται σαφώς στη διαχείριση της γης. 

Η αφαίρεση των κοινωνικοοικονοµικών πτυχών από τους κύριους στόχους των ενισχύσεων 
στις ΜΠ – που τώρα αποκαλούνται ενισχύσεις για φυσικά µειονεκτήµατα (ΕΦΜ) - δεν 
γίνεται κατανοητή αν δεν ληφθεί υπόψη η ύπαρξη περισσότερο στοχευµένων µέτρων για τη 
στήριξη του εισοδήµατος και της ανταγωνιστικότητας των γεωργών καθώς και της ευρύτερης 
οικονοµίας της υπαίθρου. Στο πλαίσιο της οικονοµίας της αγοράς, το εισόδηµα των γεωργών 
στηρίζεται κυρίως µε τις αποσυνδεδεµένες από την παραγωγή άµεσες ενισχύσεις και µε τις 
ενισχύσεις στην αγροτική ανάπτυξη, που ισχυροποιούν την ανταγωνιστικότητα των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Η οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές 
προωθείται κυρίως µε µέτρα λαµβανόµενα στο πλαίσιο της πολιτικής για την αγροτική 
ανάπτυξη και τη συνοχή3 , επειδή αυτά ευνοούν τη διαφοροποίηση υπέρ µη γεωργικών 

                                                 
1 Υψόµετρο, κλίση ή συνδυασµός των δύο αυτών παραγόντων. Οι περιοχές βορείως του 62ου 

παραλλήλου θεωρούνται επίσης ορεινές περιοχές. 
2 Ελεγκτικό Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2003), Ειδική Έκθεση αριθ. 4/2003, ΕΕ C 151 της 

27.6.2003. 
3 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισµού γενικών 

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και 
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δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, τις 
τουριστικές δραστηριότητες και την παροχή βασικών υπηρεσιών. 

Το άρθρο 50 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/20054 ορίζει εκ νέου 
τις περιοχές µε φυσικό µειονέκτηµα εκτός των περιοχών ορεινού χαρακτήρα και µε ειδικά 
µειονεκτήµατα, δηλαδή «που επηρεάζονται από σηµαντικά φυσικά µειονεκτήµατα, ιδίως από 
χαµηλή παραγωγικότητα του εδάφους ή κακές κλιµατικές συνθήκες, και η διατήρηση εκτατικής 
γεωργικής δραστηριότητας να είναι σηµαντική στις περιοχές αυτές για τη διαχείριση της γης». 
Το 2005 το Συµβούλιο δεν επέτυχε όµως συµφωνία σε ό,τι αφορά ένα πιθανό σύστηµα σε 
επίπεδο ΕΕ, για την κατάταξη των περιοχών αυτών σύµφωνα µε τον νέο ορισµό και τους 
στόχους πολιτικής. Συνεπώς, αποφάσισε να συνεχισθεί η εφαρµογή του προηγούµενου 
συστήµατος για περιορισµένο χρονικό διάστηµα, ενώ ζήτησε από την Επιτροπή να προβεί σε 
αναθεώρηση του καθεστώτος για τις ΜΠ και να υποβάλει πρόταση για µελλοντικό σύστηµα 
πληρωµών και χαρακτηρισµού που θα εφαρµόζεται από το 2010. 

Παρά τη στενή συνεργασία µε τις εθνικές αρχές και τους εµπλεκόµενους παράγοντες και 
παρά τις επιστηµονικές διαβουλεύσεις που πραγµατοποίησε η Επιτροπή από το 2005, λόγω 
των εγγενών ορίων σε επίπεδο ευρωπαϊκών δεδοµένων, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να 
υποβάλει νοµοθετική πρόταση που να βασίζεται σε λεπτοµερή ανάλυση ενός πιθανού νέου 
συστήµατος οριοθέτησης. Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκτίµηση των 
αποτελεσµάτων µιας νέας µεθόδου οριοθέτησης σε µικρή κλίµακα είναι διαθέσιµες ή µπορεί 
να συγκεντρωθούν µόνο σε εθνικό επίπεδο. 

Συνεπώς, η Επιτροπή στην παρούσα ανακοίνωση εκθέτει την κατάσταση προόδου της 
διαδικασίας αναθεώρησης των ΜΠ και επιδιώκει να εµπλέξει περισσότερο τα κράτη µέλη 
στην ανάλυση προκειµένου να ετοιµάσει, επί στέρεας βάσης, πρόταση για νέο σύστηµα 
οριοθέτησης που να συνάδει µε τους στόχους της ΕΕ για τις ΕΦΜ και να είναι διαχρονικά 
σταθερό. 

2. ΈΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΜΕΤΡΟ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΚΗ 

Σύµφωνα µε την αξιολόγηση που πραγµατοποιήθηκε για λογαριασµό της Επιτροπής το 
20065, το καθεστώς για τις ΜΠ συνέβαλε αποτελεσµατικά στη διατήρηση της χρήσης γης 
στις περιθωριακές περιοχές της ΕΕ. 

Το καθεστώς ενισχύσεων υπέρ των περιοχών µε φυσικό µειονέκτηµα δεν είναι παλαιό, 
ωστόσο οι θεµελιώδεις στόχοι του, όπως καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 
του Συµβουλίου, εξακολουθούν να προσαρµόζονται στις ανάγκες σηµαντικών εκτάσεων 
καλλιεργειών στην ύπαιθρο της ΕΕ: διατήρηση της γεωργικής εκµετάλλευσης σε περιοχές 
όπου είναι αδύνατη η εντατική γεωργία λόγω φυσικών µειονεκτηµάτων, διατήρηση εν γένει 
των τοπίων µε αξία, των ηµιφυσικών ενδιαιτηµάτων και της βιοποικιλότητας· το καθεστώς 

                                                                                                                                                         
το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 - ΕΕ L 230 της 
24.8.2006, σ. 1. 

4 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συµβουλίου, της 20ής Σεπτεµβρίου 2005, για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) - ΕΕ L 277 
της 21.10.2005, σ. 1. 

5 IEEP (2006), Αξιολόγηση του µέτρου για τις µειονεκτικές περιοχές στα 25 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/lfa/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/lfa/index_en.htm
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αυτό µπορεί επίσης να συµβάλει στην καταπολέµηση των πυρκαγιών των δασών και στην 
ορθολογική διαχείριση του εδάφους και των υδατικών πόρων. 

Στο πλαίσιο της συνολικής αρχιτεκτονικής της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), ενώ οι 
ΕΦΜ διακρίνονται από άλλα µέσα πολιτικής, είναι σαφώς αλληλένδετες µε άλλα χερσαία 
καθεστώτα ενίσχυσης. 

Ενώ στόχος του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης (ΚΕΕ) που θεσπίστηκε το 20036 είναι η 
στήριξη του εισοδήµατος των γεωργών µε την άµεση ενίσχυση του εισοδήµατος, στόχος των 
ΕΦΜ είναι να προληφθεί η εγκατάλειψη της γεωργικής γης σε περιοχές κατεξοχήν 
εκτεθειµένες στον κίνδυνο περιθωριοποίησης, προσφέροντας αντιστάθµιση για το 
συγκεκριµένο µειονέκτηµα που δηµιουργεί τον κίνδυνο αυτό. 

Το ΚΕΕ περιλαµβάνει την υποχρέωση διατήρησης της γεωργικής γης σε καλή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση (ΚΓΠΚ) ώστε να προληφθεί η κακή διαχείριση και η 
εγκατάλειψή της. Η τήρηση της ΚΓΠΚ είναι πιθανώς δαπανηρότερη για τις εκµεταλλεύσεις 
των ΜΠ λόγω των χαµηλών αποδόσεων και εισοδηµάτων ανά εκτάριο. Επίσης, η ενιαία 
ενίσχυση ανά εκτάριο είναι εν γένει χαµηλότερη στις ΜΠ σε σχέση µε αυτές που 
καταβάλλονται για τις γεωργικές εκτάσεις εκτός των ΜΠ λόγω των ιστορικά χαµηλών 
αποδόσεων. Στις περιοχές αυτές όπου είναι περισσότερες οι πιθανότητες προοδευτικής 
εγκατάλειψης σε σχέση µε άλλες περιοχές και όπου η γεωργία έχει ιδιαίτερη σηµασία από 
περιβαλλοντικής απόψεως, οι ΕΦΜ αποτελούν ένα ειδικό µέτρο συνεχούς στήριξης της 
γεωργικής εκµετάλλευσης. 

Επίσης, το πεδίο εφαρµογής των ΕΦΜ διαφέρει σηµαντικά από αυτό των 
γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων, οι οποίες καλύπτουν το διαφυγόν εισόδηµα και το 
κόστος που προκύπτει από ειδικές περιβαλλοντικές δεσµεύσεις πέραν των ορίων των 
βασικών υποχρεωτικών κανόνων. Οι ΕΦΜ αντισταθµίζουν λοιπόν µόνο το φυσικό 
µειονέκτηµα καλύπτοντας το πρόσθετο κόστος και το διαφυγόν εισόδηµα που οφείλονται στο 
φυσικό µειονέκτηµα. Εποµένως, παρέχουν µια βασική µορφή στήριξης που καθιστά δυνατή 
τη διατήρηση της κατάλληλης γεωργικής δραστηριότητας. 

Αν και οι ΕΦΜ διαφέρουν από τα γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα ως προς τη διάρθρωση, 
ωστόσο είναι σαφής η συµβολή τους στην υλοποίηση των περιβαλλοντικών στόχων. 
Υπάγονται στον άξονα 2 της πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου και στόχος τους είναι 
να συµβάλουν, µέσω της συνεχούς χρήσης της γεωργικής γης, στη διατήρηση και την 
προώθηση αειφόρων καλλιεργητικών συστηµάτων. 

Τέλος, πρέπει να υπογραµµιστεί ότι αυτή η επανεξέταση έχει περιορισµένο πεδίο· δεν 
περιλαµβάνει εις βάθος εκτίµηση της θέσης που έχουν οι ΕΦΜ στο πλαίσιο της 
αναθεωρηµένης ΚΓΠ και της αλληλεπίδρασης µε άλλες έγγειες ενισχύσεις στους γεωργούς· 
τα θέµατα αυτά µπορούν να εξετασθούν περαιτέρω στο πλαίσιο συζητήσεων για το µέλλον 
της ΚΓΠ. 

                                                 
6 Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συµβουλίου, της 29ης Σεπτεµβρίου 2003, που κατήργησε 

και αντικατέστησε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συµβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, για 
τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και για τη θέσπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την 
τροποποίηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και τη 
κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 - ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 16. 
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3. Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Παράλληλα µε τα προαναφερόµενα δυνατά σηµεία, στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
που δηµοσιεύθηκε το 2003 υπογραµµίζονται και κάποια αδύνατα σηµεία στην εφαρµογή του 
καθεστώτος για τις ΜΠ, που επισκιάζουν την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητά του, 
ιδίως σε ό,τι αφορά την οριοθέτηση των ενδιάµεσων ΜΠ. 

Πολλά κρίσιµα σηµεία που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν ήδη ληφθεί υπόψη. Ο 
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 αναθεώρησε τις µεθόδους υπολογισµού των ενισχύσεων 
και της κατάταξης των ενδιάµεσων ΜΠ και τις συνέδεσε σαφώς µε τις αντισταθµίσεις για τα 
φυσικά µειονεκτήµατα στη γεωργία, περιορίζοντας µε τον τρόπο αυτό τον κίνδυνο 
υπεραντιστάθµισης. Επίσης, καθιέρωσε την υποχρέωση για τους δικαιούχους των ΕΦΜ να 
τηρούν την πολλαπλή συµµόρφωση7, ώστε η προσέγγιση να είναι απλούστερη και 
συνεκτικότερη σε σύγκριση µε τις ορθές γεωργικές πρακτικές που εφαρµόζονταν στο 
παρελθόν. Προβλέφθηκε ένα ενισχυµένο µέτρο παρακολούθησης και αξιολόγησης στο 
πλαίσιο του κοινού πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης, που εφαρµόζεται σε όλες τις 
παρεµβάσεις υπέρ της ανάπτυξης για την περίοδο προγραµµατισµού 2007-13 και µε τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1975/20068 θεσπίστηκαν ειδικές διατάξεις για τους ελέγχους και τις 
κυρώσεις. 

Τα προβλήµατα που αποµένουν να επιλυθούν στο πλαίσιο της τρέχουσας επανεξέτασης 
αφορούν την έλλειψη διαφάνειας των συστηµάτων που εφαρµόζουν τα κράτη µέλη για την 
κατάταξη των ενδιάµεσων ΜΠ, την ανάγκη καλύτερου προσανατολισµού των ενισχύσεων 
στην αειφόρο διαχείριση της γης, µε ιδιαίτερη επικέντρωση στις περιπτώσεις µεγαλύτερου 
κινδύνου εγκατάλειψης της γης, και τον καθορισµό µιας κοινής µεθόδου κατάταξης των 
περιοχών. 

4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΜΠ  

4.1. Αδυναµίες του ισχύοντος συστήµατος κατάταξης των ενδιάµεσων ΜΠ 

Η τρέχουσα κατάταξη των ενδιάµεσων ΜΠ βάσει των τριών τύπων δεικτών που αναφέρονται 
στο άρθρο 19 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/19999, εγείρει σηµαντικά ερωτήµατα σε ό,τι 

                                                 
7 Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 θέσπισε την αρχή σύµφωνα µε την οποία οι γεωργοί οι οποίοι δεν 

πληρούν ορισµένες απαιτήσεις στους τοµείς της δηµόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και των φυτών, 
του περιβάλλοντος και της καλής µεταχείρισης των ζώων υπόκεινται σε µειώσεις των άµεσων 
ενισχύσεων ή σε αποκλεισµούς από αυτές. Αυτό το καθεστώς «πολλαπλής συµµόρφωσης», που 
διατηρήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 73/2009, εφαρµόζεται και στις ενισχύσεις για την αγροτική 
ανάπτυξη, οι οποίες συνδέονται µε τη γη ή τα ζώα. 

8 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 της Επιτροπής, της 7ης ∆εκεµβρίου 2006, για τη θέσπιση 
λεπτοµερών διατάξεων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συµβουλίου όσον αφορά 
την εφαρµογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συµµόρφωση σε σχέση µε µέτρα 
στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης - ΕΕ L 368, της 23/12/2006, σ. 74. 

9 Χαµηλή παραγωγικότητα της γης· οικονοµικές επιδόσεις στη γεωργία αισθητά χαµηλότερες από τον 
µέσο όρο· χαµηλή πυκνότητα ή τάση µείωσης του πληθυσµού ο οποίος εξαρτάται κυρίως από τη 
γεωργική δραστηριότητα (κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, 
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισµένων κανονισµών - ΕΕ L 160, της 
26.6.1999,σ. 80. 
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αφορά την αποτελεσµατικότητα και την στοχευµένη χρήση των πόρων που διατίθενται στο 
καθεστώς αυτό, για δύο λόγους. 

Βασίζεται εν µέρει σε κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια τα οποία δεν αντανακλούν πλέον τους 
βασικούς στόχους των ΕΦΜ και έχουν κληροδοτηθεί από την απηρχαιωµένη πλέον αρχική 
προσέγγιση του καθεστώτος. Επιπλέον, για την επικαιροποίηση της οριοθέτησης δεν έχει 
ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των χρησιµοποιούµενων δηµογραφικών και οικονοµικών 
δεδοµένων. 

Επίσης, η κατάταξη αυτή έγινε σύµφωνα µε ευρεία σειρά εθνικών κριτηρίων τα οποία σπάνια 
µπορούν να συγκριθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ετερογένεια αυτή οδηγεί σε πολύ λιγότερη 
διαφάνεια και ενδεχοµένως, σε ανεπαρκή στόχευση της ενίσχυσης λαµβανοµένων υπόψη των 
στόχων του µέτρου. 

Το 2005, ο νοµοθέτης επανακαθόρισε τις περιοχές µε φυσικά µειονεκτήµατα εκτός των 
περιοχών ορεινού χαρακτήρα και αυτών που επηρεάζονται από συγκεκριµένα µειονεκτήµατα, 
ως περιοχές που αντιµετωπίζουν σηµαντικά φυσικά µειονεκτήµατα, όπως αναφέρεται 
ανωτέρω στο σηµείο 1. Το Συµβούλιο είχε την πρόθεση, βάσει του νέου ορισµού, να θεσπίσει 
κάποια κοινά αντικειµενικά κριτήρια για το χαρακτηρισµό της επιλέξιµης περιοχής, όπως 
αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005. 

Από τις συζητήσεις που προηγήθηκαν της έγκρισης του κανονισµού φάνηκε αδύνατη µια 
συµφωνία σε ό,τι αφορά τη µέθοδο κατάταξης των περιοχών βάσει έµµεσων δεικτών για την 
κακή ποιότητα του εδάφους και τις δυσµενείς κλιµατικές συνθήκες (π.χ. µέσες αποδόσεις των 
σιτηρών, ποσοστό των µόνιµων βοσκότοπων, πυκνότητα του ζωικού κεφαλαίου). Κατέστη 
εποµένως εµφανής η ανάγκη στενής συνεργασίας µε τα κράτη µέλη προκειµένου να 
προσδιοριστούν αντικειµενικά και επιστηµονικά κριτήρια οριοθέτησης. 

Σε πρώτη φάση, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ζήτησαν από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) 
να επιλέξει σειρά κοινών κριτηρίων για το έδαφος και το κλίµα, στα οποία θα µπορούσε να 
βασιστεί η νέα οριοθέτηση των ενδιάµεσων ΜΠ. Προς τούτο συγκροτήθηκε οµάδα 
εµπειρογνωµόνων υψηλού επιπέδου, ειδικών στην αξιολόγηση του εδάφους, του κλίµατος 
και της γης, συντονιζόµενη από το ΚΚΕρ. Η οµάδα εµπειρογνωµόνων καθόρισε οκτώ 
κριτήρια για το έδαφος και το κλίµα βάσει των οποίων µπορεί να διαπιστωθεί, πέρα από ένα 
κατώτατο όριο, η παρουσία παραγόντων που περιορίζουν σηµαντικά την άσκηση της 
γεωργικής δραστηριότητας στην Ευρώπη. Τα κριτήρια αυτά απαριθµούνται στο τεχνικό 
παράρτηµα της παρούσας ανακοίνωσης, στο οποίο περιλαµβάνονται και ορισµένες τεχνικές 
λεπτοµέρειες σχετικά µε τον ορισµό και την αιτιολόγησή τους. 

Τα βιοφυσικά κριτήρια που καθόρισε η οµάδα επιστηµονικών εµπειρογνωµόνων µέσω του 
δικτύου του ΚΚΕρ µπορούν να χρησιµοποιηθούν παντού στην Ευρώπη προκειµένου να 
διακριθούν τα εδάφη όπου υφίστανται µεγάλα εµπόδια στη γεωργική παραγωγή, εφόσον 
υπάρχουν διαθέσιµα επαρκώς λεπτοµερή χωρικά και σηµειολογικά δεδοµένα για τα εδάφη 
και το κλίµα. 

Τα κριτήρια µπορούν να εφαρµοστούν για τον σχετικά εύκολο χαρακτηρισµό περιοχών µε 
φυσικά µειονεκτήµατα για τη γεωργική δραστηριότητα: µια περιοχή θεωρείται ότι 
επηρεάζεται από σηµαντικά φυσικά µειονεκτήµατα εάν µεγάλο µέρος της χρησιµοποιούµενης 
γεωργικής γης (τουλάχιστον το 66%) πληροί τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια που 
απαριθµούνται στον πίνακα στην αναφερόµενη κατώτατη τιµή. Εποµένως, τα βιοφυσικά 
κριτήρια δεν έχουν σωρευτικό χαρακτήρα. Οποιοσδήποτε δείκτης µπορεί να ληφθεί για την 
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κατάταξη υπό τον όρο ότι τηρούνται τα συνδεόµενα µε το κριτήριο χαρακτηριστικά και ότι 
µετρώνται όπως πρέπει στην περιοχή αυτή, στην αντίστοιχη κατώτατη τιµή. 

Τα κατώτατα όρια πρέπει να θεωρούνται ως το ελάχιστο επίπεδο µειονεκτήµατος που πρέπει 
να υφίσταται προκειµένου η περιοχή να θεωρηθεί ως περιοχή στην οποία δυσχεραίνεται η 
γεωργική δραστηριότητα. Τα κράτη µέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ανεβάζουν το 
επίπεδο της κατώτατης τιµής υπό τον όρο ότι αυτό ουδεµία διάκριση συνεπάγεται και εφόσον 
το δικαιολογούν οι εθνικές περιστάσεις. 

4.2. Προκαταρκτική εξέταση των βιοφυσικών κριτηρίων και των κατώτατων ορίων 

Τα ως άνω αναφερόµενα βιοφυσικά κριτήρια προσφέρουν τις καλύτερες προοπτικές για τη 
δηµιουργία αντικειµενικού και διαφανούς καθεστώτος σε ό,τι αφορά τον χαρακτηρισµό των 
περιοχών σύµφωνα µε το άρθρο 50 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005. Γι' αυτό χρησιµοποιήθηκαν ως βάση για την προβλεπόµενη µέθοδο οριοθέτησης 
σε τρεις από τις τέσσερις πιθανές επιλογές που αφορούν στην επανεξέταση του καθεστώτος 
των ΜΠ, οι οποίες αποτέλεσαν αντικείµενο δηµόσιας διαβούλευσης στις 22 Μαΐου 2008 και 
περιγράφονται στην έκθεση εκτίµησης επιπτώσεων, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα 
ανακοίνωση. 

Από τον Νοέµβριο 2007, οι υπηρεσίες της Επιτροπής και τα κράτη µέλη συνεδρίασαν πάνω 
από εκατό φορές για να συζητήσουν το θέµα αυτό. Από τις έρευνες που έγιναν µέχρι τώρα σε 
συνεργασία µε τους εθνικούς εµπειρογνώµονες προκύπτει ότι τα κριτήρια είναι αξιόπιστα, 
βασίζονται σε σοβαρές επιστηµονικές µελέτες και καθιστούν δυνατή την οµοιογενή κατάταξη 
της γεωργικής γης σε ολόκληρη την ΕΕ. Αποτελούν ένα απλό και συγκρίσιµο σύστηµα 
χαρακτηρισµού των ΜΠ, σαφώς συνδεόµενο µε τα εδαφικά και κλιµατικά µειονεκτήµατα για 
τη γεωργία και το οποίο µπορεί να εφαρµοστεί σχετικά σύντοµα από όλα τα κράτη µέλη παρά 
τις διοικητικές προσπάθειες που απαιτεί. 

Επειδή τα αναγκαία δεδοµένα δεν είναι ακόµη διαθέσιµα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η µέχρι 
τώρα αξιολόγηση των κοινών κριτηρίων δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί. Τα 
διαθέσιµα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεδοµένα δεν είναι κατάλληλα για την εφαρµογή των 
κριτηρίων αυτών σε µικρή εδαφική κλίµακα ούτε για την εκτίµηση επιπτώσεων στην κλίµακα 
αυτή. Για το λόγο αυτό και για την αποφυγή άστοχων αποτελεσµάτων, προβλέπεται η 
ενεργός συµµετοχή των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών στο περαιτέρω αναλυτικό έργο, 
ως ένα ενδιάµεσο βήµα πριν από την υποβολή νοµοθετικής πρότασης. 

Η απαιτούµενη από τα κράτη µέλη συνεργασία στοχεύει, αφενός στην προσοµοίωση της 
εφαρµογής των κοινών κριτηρίων βάσει επαρκώς λεπτοµερών εδαφολογικών και κλιµατικών 
δεδοµένων. 

Αφετέρου, η προσοµοίωση πρέπει να λαµβάνει υπόψη στοιχεία που διασφαλίζουν ότι οι 
περιοχές στις οποίες αντισταθµίζονται τα φυσικά µειονεκτήµατα δεν απολαύουν του 
καθεστώτος της ΜΠ, όπως εξηγείται κατωτέρω. 
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5. ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ 

5.1. Αποκλεισµός περιοχών στις οποίες οι γεωργοί έχουν υπερνικήσει τα φυσικά 
µειονεκτήµατα 

Η ένταση των συστηµάτων γεωργικής εκµετάλλευσης συχνά αντανακλά τις φυσικές 
συνθήκες: οι περιοχές στις οποίες τα φυσικά µειονεκτήµατα δεν αντισταθµίζονται ούτε από 
την παρέµβαση του ανθρώπου ούτε από την τεχνολογική πρόοδο χαρακτηρίζονται εν γένει 
από γεωργικές πρακτικές χαµηλής ενδιάµεσης κατανάλωσης και χαµηλών αποδόσεων λόγω 
των φυσικών µειονεκτηµάτων που αντιµετωπίζουν οι γεωργοί. 

Χάρη στην τεχνική πρόοδο και στην παρέµβαση του ανθρώπου, οι γεωργοί κατάφεραν σε 
πολλές περιπτώσεις να αντιµετωπίσουν µε επιτυχία τα φυσικά µειονεκτήµατα και είναι σε 
θέση να ασκούν επικερδή γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές στις οποίες αρχικά οι 
συνθήκες ήταν αρκετά δυσµενείς. Στις περιπτώσεις αυτές, τα εγγενή φυσικά χαρακτηριστικά 
της περιοχής δεν έχουν µεταβληθεί και εποµένως αυτή θα έπρεπε να θεωρείται ως ιδιαίτερα 
µειονεκτική για τη γεωργία βάσει µόνον των βιοφυσικών κριτηρίων. Ωστόσο, επειδή το 
µειονέκτηµα δεν έχει αντίκτυπο στην γεωργική παραγωγικότητα, δεν δικαιολογείται να 
χαρακτηρισθεί η περιοχή αυτή ως επηρεαζόµενη από φυσικά µειονεκτήµατα. Για 
παράδειγµα, πολλοί υγρότοποι έχουν αποξηρανθεί τεχνητά και είναι πλέον εξαιρετικά 
εύφοροι· ωστόσο, µε την τεχνητή αποξήρανση δεν µεταβλήθηκε ο εγγενής χαρακτήρας του 
τύπου του εδάφους, που εξακολουθεί να κατατάσσεται ως ανεπαρκώς στραγγιζόµενο. 

Εποµένως, στις περιπτώσεις που είναι δυνατή η αντιµετώπιση των φυσικών µειονεκτηµάτων 
είναι αναγκαία η βελτίωση της οριοθέτησης των περιοχών µέσω της εφαρµογής βιοφυσικών 
κριτηρίων σε συνδυασµό µε τους κατάλληλους συνδεόµενους µε την παραγωγή δείκτες. 

Τα µειονεκτήµατα που οφείλονται στην κακή στράγγιση, στην υφή του εδάφους, στο 
πετρώδες, στο βάθος ριζοφυΐας και στις χηµικές ιδιότητες καθώς και στην ισορροπία της 
υγρασίας του εδάφους είναι αυτά που συχνότερα ξεπερνούν οι γεωργοί µέσω των 
επενδύσεων, των καλλιεργητικών τεχνικών και της επιλογής των κατάλληλων καλλιεργειών. 
Οι προσοµοιώσεις, οι οποίες γίνονται µε βάση τα κριτήρια αυτά, πρέπει εποµένως να 
αποκλείουν συστηµατικά: 

α) τις τεχνητά αποξηρανθείσες περιοχές, εφόσον εφαρµόζεται το κριτήριο της 
κακής στράγγισης· 

β) τις περιοχές µε µεγάλο ποσοστό αρδευόµενης γης, εφόσον εφαρµόζεται το 
κριτήριο της ισορροπίας της υγρασίας του εδάφους· 

γ) τις περιοχές στις οποίες έχουν σαφώς λυθεί τα σχετικά µε το έδαφος 
προβλήµατα (υφή του εδάφους, πετρώδες, βάθος ριζοφυΐας και χηµικές 
ιδιότητες) και όπου οι κατάλληλοι συνδεόµενοι µε την παραγωγή δείκτες 
(µέση απόδοση των σιτηρών ή πυκνότητα του ζωικού κεφαλαίου ή τυπικό 
ακαθάριστο κέρδος ανά εκτάριο) µπορούν να συγκριθούν µε τον εθνικό µέσο 
όρο (εξαιρουµένων, εφόσον χρειάζεται, των ορεινών περιοχών). 

Στο τεχνικό παράρτηµα της παρούσας ανακοίνωσης παρατίθενται περισσότερες λεπτοµέρειες 
σχετικά µε την απαιτούµενη βελτίωση της µεθόδου οριοθέτησης των περιοχών σε ό,τι αφορά 
τους διαφόρους τύπους φυσικού µειονεκτήµατος και τους αντίστοιχους βιοφυσικούς δείκτες. 



 

EL 9   EL 

5.2. Κανόνες επιλεξιµότητας σε επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης 

Για να προσανατολίζεται η ενίσχυση µόνο σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος 
περιθωριοποίησης και εγκατάλειψης της γης και όπου η εκτατική γεωργία είναι σηµαντικός 
παράγων για τη διαχείριση της γης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επιλεγούν µόνο οι 
περιοχές µε πραγµατικό φυσικό µειονέκτηµα. 

Εκτός από την οριοθέτηση των περιοχών, οι κατάλληλοι κανόνες επιλεξιµότητας που 
εφαρµόζονται µετά τη διαδικασία οριοθέτησης εντός της ίδιας της περιοχής που 
χαρακτηρίζεται ως µειονεκτική προκειµένου η ενίσχυση να επικεντρωθεί στις 
εκµεταλλεύσεις οι οποίες συµµορφώνονται µε τους στόχους του καθεστώτος, αποτελούν 
χρήσιµο εργαλείο που κατευθύνει την ενίσχυση σε περιοχές µε τον µεγαλύτερο κίνδυνο 
εγκατάλειψης. Πράγµατι, µπορεί να συνυπάρχουν διαφορετικές γεωργικές πρακτικές στην 
ίδια περιοχή, στην οποία ορισµένες µορφές εκµετάλλευσης έχουν ξεπεράσει το φυσικό 
µειονέκτηµα µέσω διαδικασιών εντατικοποίησης. 

Σήµερα τα κράτη µέλη προσφεύγουν ευρέως στους κανόνες επιλεξιµότητας σε επίπεδο 
γεωργικής εκµετάλλευσης, αν και σύµφωνα µε την αξιολόγηση, πολλοί από αυτούς δεν είναι 
ουσιαστικής σηµασίας για την υλοποίηση των στόχων του µέτρου και αντανακλούν την 
µεγάλη ποικιλία στόχων και διοικητικών απαιτήσεων. Μπορεί να ενισχυθεί η συνάφεια των 
κανόνων αυτών µε τους στόχους του καθεστώτος και µε τις διεθνείς δεσµεύσεις της ΕΕ, ενώ 
παράλληλα να υπάρχει αρκετό περιθώριο δράσης ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι τοπικές 
ιδιαιτερότητες, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας. 

Η χρήση και ο ορισµός των κανόνων επιλεξιµότητας στο επίπεδο της εκµετάλλευσης 
συζητούνται στο πλαίσιο των επιλογών που αναφέρονται στην υπό εξέλιξη εκτίµηση 
επιπτώσεων και περιγράφονται στην έκθεση που συνοδεύει την παρούσα ανακοίνωση. Αυτή 
η συνιστώσα του καθεστώτος ενισχύσεων θα αναπτυχθεί περαιτέρω κατά την προετοιµασία 
της νοµοθετικής πρότασης, λαµβανοµένου επίσης υπόψη του αντικτύπου ενός πιθανού νέου 
συστήµατος οριοθέτησης βασιζόµενου στις προσοµοιώσεις που πραγµατοποιούν τα κράτη 
µέλη σύµφωνα µε την παρούσα ανακοίνωση. 

6. ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ 

Ο καθορισµός συνόλου κοινών κριτηρίων οριοθέτησης θα απλουστεύσει την εφαρµογή του 
καθεστώτος των ΕΦΜ στο επίπεδο της ΕΕ, δεδοµένου ότι οι σχεδόν 100 δείκτες που επί του 
παρόντος εφαρµόζουν τα κράτη µέλη µε διαφορετικά κατώτατα όρια θα αντικατασταθούν 
από 8 κριτήρια σαφώς καθορισµένα και τα οποία θα συνδέονται µε τα ίδια ελάχιστα 
κατώτατα όρια σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Η απλούστευση αυτή συνεπάγεται διαφάνεια, χάρη στην οποία θα είναι αποτελεσµατικότερη 
η εφαρµογή σε ό,τι αφορά την µεταφορά και τη συµµόρφωση µε τους στόχους. 

Ένας βιοφυσικός δείκτης θα αρκεί για να καταταχθεί µια περιοχή ως επηρεαζόµενη από 
φυσικό µειονέκτηµα, ενώ µε το παρόν καθεστώς µια περιοχή πρέπει να επηρεάζεται και από 
τα τρία είδη µειονεκτηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 19 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1257/1999 προκειµένου να χαρακτηρισθεί ως τέτοια (βλ. υποσηµείωση 9). 

Ωστόσο, είναι σαφές ότι η εφαρµογή κοινών βιοφυσικών κριτηρίων συνεπάγεται κάποιο 
κόστος εκκίνησης, το οποίο θα διαφέρει µεταξύ των κρατών µελών ανάλογα µε την ποσότητα 
και την ποιότητα των διαθέσιµων δεδοµένων για το έδαφος και το κλίµα. 
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Επί του παρόντος, 13 κράτη µέλη χρησιµοποιούν «συστήµατα δεικτών» για τον 
χαρακτηρισµό των ενδιάµεσων ΜΠ. Πρόκειται για µεθόδους οι οποίες βασίζονται σε 
συνδυασµό πολλών δεικτών για τον υπολογισµό του δείκτη που είναι αναγκαίος για την 
κατάταξη των περιοχών σύµφωνα µε ειδικά κατώτατα όρια ή κατηγορίες. Υπάρχουν 
περιπτώσεις στις οποίες παρατηρούνται οµοιότητες µεταξύ των διαφόρων συστηµάτων 
δεικτών που χρησιµοποιούν τα κράτη µέλη. Ωστόσο, είναι δύσκολο να συγκριθούν µεταξύ 
τους τα συστήµατα αυτά διότι, ακόµη και αν βασίζονται σε παρόµοια δεδοµένα, διαφέρουν οι 
µέθοδοι στάθµισης ή κατάταξης που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του δείκτη. 

Η πολυπλοκότητα των «συστηµάτων δεικτών» ποικίλλει, εν γένει όµως οι βιοφυσικοί δείκτες 
που λαµβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της παρούσας επανεξέτασης είναι περισσότερο 
πολύπλοκοι. Πολλές από τις µεθόδους καθορισµού των δεικτών περιλαµβάνουν τα βιοφυσικά 
κριτήρια που καθορίζουν οι εµπειρογνώµονες και τα οποία απαριθµούνται στο τεχνικό 
παράρτηµα της παρούσας ανακοίνωσης. Τα «συστήµατα δεικτών» µπορεί σε ορισµένες 
περιπτώσεις να θεωρούνται περισσότερο περίπλοκα από τα βιοφυσικά κριτήρια και ως εκ 
τούτου να θεωρείται ότι αποκαλύπτουν καλύτερα την παρουσία µειονεκτηµάτων σε µια 
περιοχή. Ωστόσο, η δηµιουργία και εφαρµογή ενός κοινού συστήµατος δεικτών από όλα τα 
κράτη µέλη θα απαιτούσε τεράστιες προσπάθειες ως προς τον σχεδιασµό, τη συλλογή 
δεδοµένων, την ανάλυση και την υλοποίηση. Εποµένως, δεν θα ήταν ούτε αποδοτική ούτε 
ρεαλιστική η δηµιουργία ενός πανευρωπαϊκού συστήµατος δεικτών για την µετά βεβαιότητας 
διαπίστωση ύπαρξης φυσικών µειονεκτηµάτων. 

Στα κράτη µέλη όπου η υφιστάµενη µέθοδος οριοθέτησης των ΜΠ γίνεται βάσει δεικτών 
χαµηλής παραγωγικότητας της γης, µια διαδικασία χαρακτηρισµού των περιοχών βασιζόµενη 
σε βιοφυσικά κριτήρια πιθανόν να απαιτούσε προσπάθεια για τη συγκέντρωση και την 
εναρµόνιση των δεδοµένων για το έδαφος και το κλίµα στο κατάλληλο επίπεδο. 

Υπό το φως αυτών των ζητηµάτων κλίµακας ως προς τα δεδοµένα, τα κράτη µέλη θα 
µπορούσαν να βρουν µια ενδιάµεση λύση µεταξύ της απλούστευσης και της καθιέρωσης 
νέων αποτελεσµατικών µεθόδων οριοθέτησης κατά τη διαδικασία προσοµοίωσης της 
εφαρµογής των βιοφυσικών κριτηρίων. Εάν είναι σηµαντικά, θα µπορούσαν να εξετασθούν 
στο πλαίσιο της εκτίµησης επιπτώσεων, η οποία προηγείται της νοµοθετικής πρότασης της 
Επιτροπής. 

7. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Η παρούσα επανεξέταση ουδεµία επίπτωση έχει για τον προϋπολογισµό της ΕΕ και τους 
εθνικούς προϋπολογισµούς, δεδοµένου ότι το δηµοσιονοµικό κονδύλι για το καθεστώς των 
ΜΠ, στο οποίο συνεισφέρουν το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η 
εθνική συγχρηµατοδότηση, αποφασίζεται στο πλαίσιο κάθε προγράµµατος αγροτικής 
ανάπτυξης, εντός του ορίου του συνολικού ύψους των πιστώσεων που προβλέπονται για 
δεδοµένο κράτος µέλος προς στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης σε δεδοµένη περίοδο 
προγραµµατισµού. Μια αλλαγή στις χρηµατοδοτικές ανάγκες λόγω καλύτερης στόχευσης 
καθιστά δυνατή την αποδέσµευση πόρων και τη διάθεσή τους σε άλλα µέτρα στο πλαίσιο του 
προγράµµατος. 
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8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Πρέπει να επανεξεταστεί το καθεστώς ενισχύσεων στους γεωργούς που είναι εγκατεστηµένοι 
σε περιοχές µε φυσικά µειονεκτήµατα προκειµένου να προσαρµοστεί το σύστηµα 
οριοθέτησης και πληρωµών που εφαρµόζεται στις ενδιάµεσες ΜΠ ώστε να συµβαδίζει µε 
τους στόχους διαχείρισης της γης που αποφασίστηκαν το 2005, να ενισχυθεί η διαφάνεια και 
αντικειµενικότητα του καθεστώτος αυτού, λαµβανοµένων δεόντως υπόψη των εθνικών και 
περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων, και να ευνοηθεί η συγκέντρωση της ενίσχυσης στις 
περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει ο µεγαλύτερος κίνδυνος εγκατάλειψης. 

Η δηµιουργία κοινού πλαισίου για την κατάταξη των περιοχών µε φυσικά µειονεκτήµατα, 
εκτός των ορεινών περιοχών και αυτών που επηρεάζονται από ειδικά µειονεκτήµατα, βάσει 
κοινών αντικειµενικών κριτηρίων θα ενισχύσει την διαφάνεια, την αξιοπιστία και τη συνοχή 
του συστήµατος οριοθέτησης των περιοχών σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Τα δεδοµένα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία είναι διαθέσιµα στην Επιτροπή, δεν επαρκούν 
για µια λεπτοµερή προσοµοίωση της εφαρµογής πιθανών κοινών κριτηρίων που 
προσδιορίζονται κατά την εκτίµηση επιπτώσεων, στην οποία θα µπορούσε να βασιστεί 
νοµοθετική πρόταση µε στόχο την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας του καθεστώτος των 
ΕΦΜ. 

Η Επιτροπή, προκειµένου να διευκολύνει την εκτέλεση του έργου της Κοινότητας και, 
ειδικότερα, να προσφέρει µια στέρεα βάση για την εκπόνηση της αναγκαίας νοµοθετικής 
πρότασης, προτείνει να κληθούν τα κράτη µέλη να προσοµοιώσουν την εφαρµογή, στο 
έδαφός τους, των βιοφυσικών κριτηρίων που παρατίθενται στην παρούσα ανακοίνωση και να 
καταρτίσουν χάρτες των περιοχών που µπορούν να χαρακτηρισθούν ως επιλέξιµες µε βάση 
τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων αυτών. Με τις προσοµοιώσεις αναδεικνύεται η 
περιοχή προς οριοθέτηση σύµφωνα µε τα βιοφυσικά κριτήρια, προσαρµοσµένα ανάλογα µε 
τις ανάγκες και σύµφωνα µε τις ενδείξεις που παρέχονται στο τεχνικό παράρτηµα της 
παρούσας ανακοίνωσης, προκειµένου να αποκλειστούν οι περιοχές στις οποίες έχει 
ξεπεραστεί το µειονέκτηµα. 

Οι προσοµοιώσεις πρέπει να διενεργούνται σε αρκετά λεπτοµερές εδαφικό επίπεδο, για 
παράδειγµα σε επίπεδο LAU 2 της ονοµατολογίας των εδαφικών στατιστικών µονάδων. 

Οι προσοµοιώσεις δεν θα θεωρηθούν ως νέα µέθοδος οριοθέτησης ΜΠ αλλά θα αποτελέσουν 
πολύ καλό µέσο για την εκτίµηση της σκοπιµότητας των διαφόρων προβλεπόµενων επιλογών 
και ενδεχοµένως θα χρησιµεύσουν ως βάση νέας µελλοντικής νοµοθετικής πρότασης που θα 
θέτει το πλαίσιο για τη νέα οριοθέτηση των ΜΠ, µε µακροπρόθεσµη προοπτική. 

Το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών καλούνται να εξετάσουν τους κύριους άξονες της 
παρούσας ανακοίνωσης. Τα κράτη µέλη καλούνται να προβούν στις ως άνω προσοµοιώσεις 
και να αποστείλουν τους σχετικούς χάρτες στις υπηρεσίες της Επιτροπής εντός εξαµήνου από 
την έκδοση της παρούσας ανακοίνωσης. 


