
CM\1022439EL.doc PE529.995v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

28.2.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0503/2013, της A. G., λιθουανικής ιθαγένειας, σχετικά με κονδύλια 
για τη στήριξη της ΚΓΠ 

Αναφορά 0800/2013, του A.A., λιθουανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
ενισχύσεις που παρέχονται μέσω της ΚΓΠ

1. Περίληψη της αναφοράς αριθ. 0503/2013

Η αναφέρουσα καταγγέλλει τον τρόπο με τον οποίο διατίθενται οι επιδοτήσεις της ΚΓΠ από 
τους υπαλλήλους της ΕΕ. Θεωρεί ότι προβαίνουν συχνά σε αυθαίρετες ενέργειες, 
χρησιμοποιώντας μεθόδους που δεν βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια για την επίτευξη 
των στόχων τους. Στη Λιθουανία, οι τομείς της γαλακτοπαραγωγής και της κτηνοτροφίας 
επηρεάζονται επί το πλείστον από τις αποφάσεις αυτές. Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι τα 
κονδύλια της ΕΕ που προορίζονται για την ΚΓΠ διοχετεύονται στην πραγματικότητα σε άλλα 
έργα και όχι στους αγρότες για τους οποίους προορίζονται.

Περίληψη της αναφοράς αριθ. 0800/2013

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι ενισχύσεις που παρέχονται μέσω της ΚΓΠ δεν 
καταβάλλονται ορθώς στη Λιθουανία – οι εκμεταλλεύσεις παραγωγής γαλακτοκομικών 
προϊόντων και οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ζημιώνονται με παράτυπο τρόπο μέσω 
εκτελεστικών αποφάσεων της Επιτροπής. Κατηγορεί την Επιτροπή για αυθαιρεσία κατά την 
εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και την καταβολή των συμπληρωματικών εθνικών άμεσων 
πληρωμών στη Λιθουανία. 

2. Παραδεκτό
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Αναφορά 0503/2013: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Νοεμβρίου 2013.
Αναφορά 0800/2013: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Δεκεμβρίου 2013.
Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του 

Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014

Οι αποφάσεις της Επιτροπής που επιτρέπουν τη χορήγηση συμπληρωματικών εθνικών 
άμεσων ενισχύσεων (εφεξής «ΣΕΑΕ») αφορούν αποκλειστικά τα κράτη μέλη στα οποία 
απευθύνονται και ως εκ τούτου δεν δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  Η όποια έγκριση από την Επιτροπή έπεται αίτησης εκ μέρους ενός κράτους μέλους 
υπό μορφήν επιστολής προς την Επιτροπή. Οι επιστολές αυτές είναι στη διάθεση των αρχών 
των κρατών μελών, στην προκειμένη περίπτωση του Υπουργείου Γεωργίας της Λιθουανίας.

Μόλις εγκριθούν όλες οι ΣΕΑΕ, η Επιτροπή κοινοποιεί επίσης όλες τις αποφάσεις στους 
εκπροσώπους της επιτροπής διαχείρισης άμεσων ενισχύσεων. Επιπλέον, αυτή η επιτροπή 
συζήτησε διεξοδικά το έγγραφο εργασίας στο οποίο εξηγείται η μεθοδολογία που πρέπει να 
εφαρμοστεί για τις αποφάσεις του 2012 σχετικά με τις ΣΕΑΕ (DS/2011/14/ΑΝΑΘ.2). 

Ο αναφέρων θίγει επίσης το πρόβλημα που δημιουργούν στην ΚΓΠ οι αποκαλούμενοι
«αγρότες του καναπέ». Για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των «αγροτών του καναπέ», ο 
κανονισμός 1307/20131 θεσπίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 απαιτήσεις για τους ενεργούς 
αγρότες. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1, δεν θα χορηγηθούν άμεσες ενισχύσεις σε 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σε ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, των οποίων οι 
αγροτικές εκτάσεις είναι κυρίως εκ φύσεως πρόσφορες για καλλιέργεια ή βοσκή και τα οποία 
δεν ασκούν στις εν λόγω εκτάσεις την ελάχιστη δραστηριότητα που πρέπει να καθορίζεται 
από τα κράτη μέλη. Επιπλέον, τα πρόσωπα τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο που 
προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού (σιδηροδρομικές 
υπηρεσίες, έργα ύδρευσης, κτηματομεσιτικές υπηρεσίες και μόνιμες εκτάσεις για τον 
αθλητισμό και την αναψυχή) δεν θα έχουν δικαίωμα σε άμεσες ενισχύσεις εκτός εάν 
αποδείξουν, πληρώντας ένα από τα κριτήρια που απαριθμούνται στην τρίτη υποπαράγραφο 
του άρθρου 9 παράγραφος 2, ότι πρέπει να θεωρηθούν ενεργοί αγρότες. Επιπρόσθετα, τα 
κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν το άρθρο 9 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, ο 
οποίος προβλέπει την πιθανότητα μη χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σε φυσικά και νομικά 
πρόσωπα των οποίων οι δραστηριότητες καλύπτουν μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής 
οικονομικής τους δραστηριότητας και/ή των οποίων η κύρια δραστηριότητα ή αντικείμενο 
επιχείρησης δεν είναι η άσκηση γεωργικής δραστηριότητας. 

Συμπέρασμα

Η παροχή πληροφοριών σχετικά με τους όρους που διέπουν τις ΣΕΑΕ και η θέσπιση των 
κατάλληλων μέτρων ελέγχου για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις επιταγές της 
Επιτροπής εναπόκεινται στο κάθε κράτος μέλος. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλεί τον 

                                               
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
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αναφέροντα να έλθει σε επαφή με το λιθουανικό Υπουργείο Γεωργίας ή τον οργανισμό 
πληρωμών για να λάβει λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση ΣΕΑΕ στη 
Λιθουανία.

Ο αναφέρων καλείται να έλθει επίσης σε επικοινωνία με το λιθουανικό Υπουργείο Γεωργίας 
ή τον οργανισμό πληρωμών όσον αφορά την απόφαση της Λιθουανίας σχετικά με την 
εφαρμογή των απαιτήσεων για τους ενεργούς αγρότες στη Λιθουανία, και ειδικά εάν 
πρόκειται να επεκταθεί ο αρνητικός κατάλογος που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 
της βασικής πράξης.


