
RR\1008806EL.doc PE474.052

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Έγγραφο συνόδου

A7-0362/2013

5.11.2013

***I
ΕΚΘΕΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 
2011/0280(COD))

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Εισηγητής: Luis Manuel Capoulas Santos



PE474.052 2/225 RR\1008806EL.doc

EL

PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή (παράδειγμα: «ΑΒΓΔ»). Η αντικατάσταση 
κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το 
νέο κείμενο και με διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο 
πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2011)0625), και τις τροποποιήσεις στην πρόταση (COM(2012)0552),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και τα άρθρα 42 και 43, παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η 
πρόταση από την Επιτροπή (C7-0336/2011),

– έχοντας υπόψη την πράξη προσχώρησης του 1979, και ιδίως την παράγραφο 6 του 
πρωτοκόλλου αριθ. 4 για το βαμβάκι που επισυνάπτεται σε αυτήν,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 1/2012 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου της 8ης 
Μαρτίου 20121, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 25ης 
Απριλίου 2012 και της 12ης Δεκεμβρίου 20122,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 4ης Μαΐου 20123, 

– έχοντας υπόψη την απόφασή του της 13ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την έναρξη διοργανικών 
διαπραγματεύσεων και τη σχετική εντολή όσον αφορά την πρόταση4,

– έχοντας υπόψη την υπόσχεση που έδωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου με επιστολή της 7 
Οκτωβρίου 2013 να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 
παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0362/2013),

1 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 ΕΕ C 191, 29.6.2012, σ. 116, και ΕΕ C 44, 15.2.2013, σ. 159.
3 ΕΕ C 225, 27.7.2012, σ. 174.
4 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2013)0084.
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1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει 
σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο· 

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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Τροπολογία 1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 

περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης 

στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) 

αριθ. 637/2008 και (ΕΚ) αριθ. 73/2009

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 πράξη προσχώρησης του 1979 και ιδίως την παράγραφο 6 του πρωτοκόλλου 

αριθ. 4 για το βαμβάκι που προσαρτάται σε αυτήν,

* Τροπολογίες: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η 
διαγραφή με το σύμβολο ▌.
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Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής▌,

Κατόπιν διαβιβάσεως του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου1,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής2,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών3,

▌

Αποφασίζοντας με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με 

τίτλο «Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων 

όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος»▌αναφέρονται οι πιθανές 

προκλήσεις, οι στόχοι και οι προσανατολισμοί για την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) μετά 

το 2013. Υπό το πρίσμα της συζήτησης για την ανακοίνωση αυτή, η ΚΓΠ θα πρέπει να 

μεταρρυθμισθεί με αποτέλεσμα από την 1η Ιανουαρίου 2014. Η εν λόγω μεταρρύθμιση θα 

πρέπει να καλύπτει όλα τις κύριες πράξεις της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου ▌5. Λόγω του εύρους της μεταρρύθμισης, είναι 

σκόπιμο να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και να αντικατασταθεί με νέο 

κείμενο. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει επίσης ▌να εξορθολογίσει και να απλουστεύσει τις 

διατάξεις.

▌

(1α) Στους βασικούς στόχους και τις βασικές απαιτήσεις της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ 

συγκαταλέγεται η μείωση του διοικητικού φόρτου. Ο στόχος αυτός θα πρέπει να ληφθεί 

1 ΕΕ C …
2 ΕΕ C 191, 29.6.2012, σ. 116 και ΕΕ C 44, 15.2.2013, σ. 159.
3 ΕΕ C 225, 27.7.2012, σ. 174.
4 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της... (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και 
απόφαση του Συμβουλίου της....
5 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση κοινών 
κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη 
θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 
(ΕΕ L 30, 31.1.2009, σ. 16).
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σοβαρά υπόψη κατά τη διαμόρφωση των σχετικών διατάξεων για το καθεστώς άμεσης 

στήριξης.

(2) Όλα τα βασικά στοιχεία που αφορούν την καταβολή της στήριξης της Ένωσης σε γεωργούς 

θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό, ο οποίος θα πρέπει να καθορίζει 

επίσης τους όρους πρόσβασης στις ενισχύσεις ▌οι οποίοι πρέπει να είναι άρρηκτα 

συνδεμένοι με αυτά τα βασικά στοιχεία.

(3) Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ▌1 και οι διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει αυτού θα 

πρέπει να εφαρμόζονται στα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Για λόγους 

συνοχής με άλλες νομοθετικές πράξεις σε σχέση με την ΚΓΠ, ορισμένοι κανόνες που 

προβλέπονται επί του παρόντος στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009, θεσπίζονται πλέον 

στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΖΚ], συγκεκριμένα κανόνες που προορίζονται για την 

εγγύηση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που ορίζουν οι διατάξεις για τις άμεσες 

ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων και της επιβολής διοικητικών μέτρων και 

διοικητικών ποινών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, κανόνες σχετικοί με την πολλαπλή 

συμμόρφωση, όπως οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης, η ορθή γεωργική και 

περιβαλλοντική κατάσταση, η παρακολούθηση των αντίστοιχων μέτρων, και κανόνες 

σχετικοί με την πληρωμή προκαταβολών και την ανάκτηση των αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών.

(4) Για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 

κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ' 

εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Έχει ιδιαίτερη σημασία να πραγματοποιεί η Επιτροπή τις 

κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε 

επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και κατάρτιση των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 

διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

▌

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της... για τη 
χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΕΕ L ….).
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(8) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να περιέχει κατάλογο των καθεστώτων στήριξης μέσω 

άμεσων ενισχύσεων που καλύπτονται από αυτόν. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η νέα 

νομοθεσία σχετικά με τα καθεστώτα στήριξης που ενδέχεται να θεσπισθούν μετά την 

έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 

εκδίδει ορισμένες πράξεις για την τροποποίηση του εν λόγω καταλόγου.

(9) Προκειμένου να παρασχεθεί ασφάλεια δικαίου, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή 

να εκδίδει ορισμένες πράξεις ▌σχετικά με τον καθορισμό του πλαισίου εντός του οποίου τα 

κράτη μέλη ▌πρέπει να ορίζουν τα κριτήρια που οφείλουν να πληρούν οι γεωργοί, ώστε να 

κρίνεται ότι έχουν τηρήσει την υποχρέωση της διατήρησης της γεωργικής έκτασης σε 

κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια και τις ελάχιστες δραστηριότητες που 

πρέπει να ασκούνται σε εκτάσεις εκ φύσεως διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη για 

βοσκή ή καλλιέργεια καθώς και τα κριτήρια ▌ προσδιορισμού της επικράτησης 

αγρωστωδών και λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών καθώς και τα κριτήρια 

προσδιορισμού των καθιερωμένων τοπικών πρακτικών όσον αφορά τους μόνιμους 

βοσκοτόπους και τους μόνιμους λειμώνες («μόνιμους βοσκοτόπους»)..

▌

(11) Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα ποσά για τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ τηρούν τα 

ετήσια ανώτατα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. […] [ΟΡΖΚ], θα πρέπει να διατηρηθεί προσαρμογή του επιπέδου άμεσης στήριξης για 

οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 του εν λόγω 

κανονισμού. Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της 

πλέον ισόρροπης κατανομής των ενισχύσεων σε μικρούς και μεγάλους δικαιούχους, η 

προσαρμογή των άμεσων ενισχύσεων θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε ενισχύσεις προς 

χορήγηση σε γεωργούς οι οποίες υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ κατά το αντίστοιχο 

ημερολογιακό έτος. Λαμβανομένων υπόψη των επιπέδων των άμεσων ενισχύσεων για 

γεωργούς στη Βουλγαρία, την Κροατία και τη Ρουμανία στο πλαίσιο εφαρμογής του 

μηχανισμού σταδιακής εισαγωγής στο σύνολο των άμεσων ενισχύσεων που χορηγούνται σε 

αυτά τα κράτη μέλη, το εν λόγω μέσο δημοσιονομικής πειθαρχίας θα πρέπει να εφαρμόζεται 

μόνο στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία από την 1η Ιανουαρίου 2016 και στην Κροατία από 

την 1η Ιανουαρίου 2022. Θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικοί κανόνες για τους σκοπούς της 

παρούσας διάταξης και ορισμένων άλλων διατάξεων στην περίπτωση νομικού 
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προσώπου, ή ομάδας φυσικών ή νομικών προσώπων, όπου η εθνική νομοθεσία προβλέπει 

δικαιώματα και υποχρεώσεις μεμονωμένων μελών συγκρίσιμα με εκείνα μεμονωμένων 

γεωργών με την ιδιότητα διαχειριστή εκμετάλλευσης με στόχο την ενίσχυση των 

γεωργικών δομών και την προώθηση της σύστασης των εν λόγω νομικών προσώπων ή 

ομάδων.

▌

(11a) Για την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της προσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων σε 

σχέση με τη δημοσιονομική πειθαρχία, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 

εκδίδει ορισμένες πράξεις όσον αφορά τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη βάση 

υπολογισμού των μειώσεων που εφαρμόζουν στους γεωργούς τα κράτη μέλη σύμφωνα με 

την εφαρμογή της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

(13) Η πείρα από την εφαρμογή των διάφορων καθεστώτων στήριξης σε γεωργούς κατέδειξε ότι, 

σε αρκετές περιπτώσεις, η στήριξη χορηγήθηκε σε φυσικά και νομικά πρόσωπα των 

οποίων ο επιχειρηματικός στόχος δεν αφορά καθόλου ή μόνο οριακά την άσκηση γεωργικής 

δραστηριότητας ▌. Προκειμένου να εξασφαλίζεται καλύτερα στοχοθετημένη στήριξη, τα 

κράτη μέλη δεν θα πρέπει να χορηγούν άμεσες ενισχύσεις σε ορισμένα φυσικά και νομικά 

πρόσωπα, εκτός εάν τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αποδείξουν ότι η γεωργική τους 

δραστηριότητα δεν είναι οριακή. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν επίσης τη 

δυνατότητα να μην χορηγούν άμεσες ενισχύσεις σε άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα 

των οποίων η γεωργική δραστηριότητα είναι οριακή. Ωστόσο, θα πρέπει να επιτρέπεται 

στα κράτη μέλη να χορηγούν άμεσες ενισχύσεις σε μικροκαλλιεργητές μερικής 

απασχόλησης δεδομένου ότι αυτοί συμβάλλουν άμεσα στη ζωτικότητα των αγροτικών 

περιοχών. Επίσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν να χορηγούν άμεσες 

ενισχύσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα των οποίων οι γεωργικές εκτάσεις είναι 

κυρίως εκ φύσεως διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια και 

οι οποίοι δεν ασκούν κάποια ελάχιστη δραστηριότητα.

(13α) Προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία των δικαιωμάτων των γεωργών, θα πρέπει να 

εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει ορισμένες πράξεις σχετικά με τα κριτήρια για τον 

καθορισμό των περιπτώσεων όπου οι γεωργικές εκτάσεις των γεωργών πρέπει να 

θεωρούνται ως κυρίως εκ φύσεως διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή 
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καλλιέργεια, τα κριτήρια για τον καθορισμό της διάκρισης μεταξύ των εσόδων από 

γεωργικές και μη γεωργικές δραστηριότητες και του ποσού των άμεσων ενισχύσεων σε 

συνάρτηση με την εφαρμογή του κριτηρίου της οριακής δραστηριότητας, και τα 

κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι γεωργοί ώστε να αποδείξουν ότι η γεωργική 

δραστηριότητά τους δεν είναι οριακή.

(14) Προκειμένου να αποφευχθεί ο υπερβολικός διοικητικός φόρτος που προκαλείται από τη 

διαχείριση των ενισχύσεων χαμηλού ύψους, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει γενικά να 

χορηγούν άμεσες ενισχύσεις όταν το σχετικό ποσό δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ ή όταν η 

αίτηση στήριξης αφορά επιλέξιμη έκταση μικρότερη από ένα εκτάριο. Ωστόσο, δεδομένου 

ότι οι γεωργικές διαρθρώσεις των ▌κρατών μελών διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους και 

είναι δυνατόν να διαφέρουν σημαντικά από τη μέση γεωργική διάρθρωση στην Ένωση, θα 

πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν ελάχιστα κατώτατα όρια, τα οποία να 

εκφράζουν την ειδική κατάστασή τους. Λόγω της πολύ ειδικής γεωργικής διάρθρωσης των 

εξόχως απόκεντρων περιφερειών και των μικρών νησιών του Αιγαίου, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίζουν εάν στις εν λόγω περιφέρειες θα πρέπει να 

εφαρμόζονται ελάχιστα κατώτατα όρια. Επιπλέον, ενδείκνυται να αφεθεί στη διακριτική 

ευχέρεια των κρατών μελών η επιλογή της εφαρμογής του ενός από τους δύο αυτούς τύπους 

ελάχιστων κατώτατων ορίων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της διάρθρωσης των γεωργικών 

τους τομέων. Δεδομένου ότι ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί σε κατόχους εκμεταλλεύσεων 

«χωρίς γη», η εφαρμογή του κριτηρίου της έκτασης θα ήταν απρόσφορη. Επομένως, στους 

γεωργούς αυτούς θα πρέπει να ισχύει το ελάχιστο ποσό σε σχέση με τη στήριξη. 

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ίση μεταχείριση των γεωργών, οι άμεσες ενισχύσεις των 

οποίων υπόκεινται στη διαδικασία σταδιακής εισαγωγής στη Βουλγαρία, την Κροατία και 

τη Ρουμανία, το ελάχιστο κατώτατο όριο θα πρέπει να βασίζεται στα τελικά ποσά που 

παρέχονται στο τέλος της διαδικασίας σταδιακής εισαγωγής.

(15) Η κατανομή της άμεσης εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των γεωργών χαρακτηρίζεται από 

τη διάθεση δυσανάλογων ποσών ενίσχυσης σε σχετικά μικρό αριθμό μεγάλων δικαιούχων. 

Λόγω οικονομιών μεγέθους, οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο 

ενιαίας στήριξης για να επιτευχθεί αποτελεσματικά ο στόχος της εισοδηματικής στήριξης. 

Επιπλέον, χάρη στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι δικαιούχοι αυτοί μπορούν 

ευκολότερα να λειτουργήσουν με χαμηλότερα επίπεδα ενιαίας στήριξης. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει συνεπώς να μειώσουν το μέρος της βασικής ενίσχυσης/ενιαίας στρεμματικής 
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ενίσχυσης προς γεωργούς που υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ κατά 5 % τουλάχιστον. 

Προκειμένου να αποφευχθούν δυσανάλογες επιπτώσεις σε μεγάλες αγροτικές 

εκμεταλλεύσεις με υψηλό αριθμό απασχολουμένων, τα κράτη μέλη μπορούν να 

αποφασίσουν να λάβουν υπόψη τα επίπεδα έντασης της μισθωτής εργασίας κατά την 

εφαρμογή του εν λόγω μηχανισμού. Προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική αυτή η 

μείωση του επιπέδου στήριξης, δεν θα πρέπει να χορηγείται πλεονέκτημα σε γεωργούς οι 

οποίοι προκάλεσαν τεχνητά τις συνθήκες για να αποφύγουν τις επιπτώσεις της. Τα 

προϊόντα της μείωσης ▌των ενισχύσεων προς μεγάλους δικαιούχους θα πρέπει να 

παραμένουν στα κράτη μέλη όπου δημιουργήθηκαν▌.

(16) Θα πρέπει να καθορισθούν καθαρά ανώτατα όρια για κάθε κράτος μέλος προκειμένου να 

περιορισθούν οι ενισχύσεις προς καταβολή στους γεωργούς κατόπιν της μειώσεως του 

επιπέδου στήριξης. Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της στήριξης που παρέχει η 

ΚΓΠ σύμφωνα με τον ▌κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 228/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2013 για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη 

γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του Συμβουλίου1 και τον ▌κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2013 

σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και 

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου2, καθώς και το 

γεγονός ότι αυτές οι άμεσες ενισχύσεις δεν υπόκεινται σε μείωση του επιπέδου στήριξης, 

τα καθαρά ανώτατα όρια για τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν τις εν λόγω άμεσες ενισχύσεις.

(16α) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις σχετικά με τα συνολικά ανώτατα ποσά των 

άμεσων ενισχύσεων που μπορούν να χορηγηθούν, συμπεριλαμβανομένων αυτών που 

προκύπτουν από τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις μεταφορές 

μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα και την εφαρμογή της σταδιακής μείωσης και, 

κατά περίπτωση, της επιβολής ανώτατου ορίου, καθώς και αυτών που προκύπτουν από 

τις κοινοποιήσεις στις οποίες πρέπει να προβεί η Κροατία όσον αφορά τις 

αποναρκοθετημένες εκτάσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται εκ νέου για γεωργικές 

δραστηριότητες, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει ορισμένες πράξεις 

1 ΕΕ L 78, 20.3.2013, σ. 23.
2 ΕΕ L 78, 20.3.2013, σ. 41.
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για το σκοπό της αναθεώρησης των εθνικών και καθαρών ανωτάτων ορίων που 

ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(17) Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν 

σε ενέργεια κράτους μέλους που πιθανόν να συνιστά κρατική ενίσχυση, εξαιρούνται από 

την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, δεδομένου ότι οι εν λόγω διατάξεις 

περιλαμβάνουν κατάλληλους όρους για τη χορήγηση στήριξης ή προβλέπουν την έγκριση 

τέτοιων όρων από την Επιτροπή, προκειμένου να αποφεύγεται αθέμιτη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού.

(17α) Με σκοπό την ενίσχυση της πολιτικής τους για την αγροτική ανάπτυξη, θα πρέπει να 

δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα μεταφοράς πόρων από το ανώτατο όριο των άμεσων 

ενισχύσεών τους στη στήριξή τους με σκοπό την αγροτική ανάπτυξη. Συγχρόνως, στα 

κράτη μέλη θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα μεταφοράς πόρων από τη στήριξή τους για 

αγροτική ανάπτυξη στο ανώτατο όριο των άμεσων ενισχύσεών τους. Προκειμένου να 

εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα του εργαλείου, θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη η 

δυνατότητα να αναθεωρήσουν άπαξ την αρχική απόφασή τους με ισχύ από το έτος 

υποβολής αιτήσεων 2018 με την προϋπόθεση ότι η αναθεώρηση αυτή δεν συνεπάγεται 

καμία μείωση των ποσών που διατίθενται για την αγροτική ανάπτυξη.

(18) Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΚΓΠ, τα καθεστώτα στήριξης ενδέχεται να 

πρέπει να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες εξελίξεις, εν ανάγκη εντός στενών 

χρονικών ορίων. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να προβλέπεται η ενδεχόμενη αναθεώρηση των 

καθεστώτων, ιδίως υπό το πρίσμα των οικονομικών εξελίξεων ή της κατάστασης του 

προϋπολογισμού, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι δικαιούχοι δεν μπορούν να επαφίενται 

στην υπόθεση ότι οι συνθήκες στήριξης θα παραμείνουν αμετάβλητες.

(19) Οι γεωργοί κρατών μελών που προσχώρησαν στην ▌ Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ή μετά την 

ημερομηνία αυτή έλαβαν άμεσες ενισχύσεις με βάση έναν μηχανισμό σταδιακής εισαγωγής 

που ορίζεται στις αντίστοιχες πράξεις προσχώρησης. Για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ο 

μηχανισμός αυτός θα εξακολουθεί να ισχύει το 2015 και, για την Κροατία, έως το 2021. 

Επιπλέον, είχε επιτραπεί σε αυτά τα κράτη μέλη να χορηγούν συμπληρωματικές εθνικές 

άμεσες ενισχύσεις. Η δυνατότητα χορήγησης των ενισχύσεων αυτών θα πρέπει να 

διατηρηθεί για την Κροατία και, ως συμπλήρωμα του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης για 
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τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία έως την πλήρη εισαγωγή τους. ▌

(19α) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009, όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 

2011, προβλέπει ειδικό εθνικό αποθεματικό για την αποναρκοθέτηση της Κροατίας 

προκειμένου να χρηματοδοτηθεί, για περίοδο δέκα ετών μετά την προσχώρηση στην 

Ένωση, η χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης για τις εκτάσεις που θα αποναρκοθετούνται 

και θα χρησιμοποιούνται εκ νέου για γεωργικές δραστηριότητες κάθε έτος. Είναι σκόπιμο 

να θεσπισθούν οι κανόνες για τον καθορισμό των ποσών που προορίζονται για τη 

χρηματοδοτική στήριξη των εν λόγω εκτάσεων στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και για τη διαχείριση του εν λόγω αποθεματικού. 

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα ποσά που προκύπτουν από τις κοινοποιήσεις στις 

οποίες πρέπει να προβεί η Κροατία όσον αφορά τις αποναρκοθετημένες εκτάσεις οι οποίες 

χρησιμοποιούνται εκ νέου για γεωργικές δραστηριότητες, η Επιτροπή πρέπει ▌να 

εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει ορισμένες πράξεις για το σκοπό της αναθεώρησης ορισμένων 

δημοσιονομικών διατάξεων που εφαρμόζονται στην Κροατία.

(20) Προκειμένου να διασφαλισθεί η καλύτερη κατανομή της στήριξης μεταξύ των αγροτικών 

εκτάσεων στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων σε εκείνα τα κράτη μέλη τα 

οποία εφάρμοσαν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 73/2009, ένα νέο καθεστώς βασικής ενίσχυσης πρέπει να αντικαταστήσει το 

καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης το οποίο θεσπίσθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1782/2003 του Συμβουλίου▌ 1 και συνέχισε να ισχύει στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 73/2009, ο οποίος συνένωσε σε ένα ενιαίο καθεστώς αποσυνδεδεμένων άμεσων 

ενισχύσεων τους προϋπάρχοντες μηχανισμούς στήριξης. Αυτή η κίνηση θα πρέπει, κατ' 

αρχήν, να συνεπάγεται τη λήξη ισχύος των δικαιωμάτων ενίσχυσης που λαμβάνονται στο 

πλαίσιο αυτών των κανονισμών και τη χορήγηση νέων, παρά το γεγονός ότι βασίζονται 

ακόμη, κατά γενικό κανόνα, στον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων τα οποία διαθέτουν οι 

γεωργοί κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος. Εντούτοις, τα κράτη μέλη τα 

οποία επί του παρόντος εφαρμόζουν το σύστημα ενιαίας ενίσχυσης σε περιφερειακή ή 

περιφερειακή υβριδική βάση μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν τα 

1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 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 (ΕΟΚ) αριθ. 
2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 
1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 (ΕΕ L 270, 
21.10.2003, σ. 1). Κανονισμός ο οποίος καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009.
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υφιστάμενα δικαιώματα ενίσχυσης. Προκειμένου η αύξηση της επιλέξιμης έκτασης σε 

ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος να μην αμβλύνει δυσανάλογα το ποσό των ανά εκτάριο 

αμέσων ενισχύσεων και επηρεάσει, κατ' αυτό τον τρόπο, τη διαδικασία εσωτερικής 

σύγκλισης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, κατά την πρώτη χορήγηση 

των δικαιωμάτων ενίσχυσης, να εφαρμόζουν συντελεστή μείωσης για τον προσδιορισμό 

των δικαιωμάτων ενίσχυσης. 

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και της 

επακόλουθης περιόδου προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει καταστεί ολοένα και πιο 

δύσκολο να δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών ατομικών διαφορών στο επίπεδο 

στήριξης ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 

εισοδηματική στήριξη θα πρέπει να κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών μελών, με 

περιορισμό της σύνδεσης προς ιστορικές αναφορές και λαμβανομένου υπόψη του 

συνολικού πλαισίου του προϋπολογισμού της Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η 

δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 

διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν στα επίπεδα των ημερομισθίων και το κόστος των 

εισροών, θα πρέπει να προσαρμοσθούν σταδιακά τα επίπεδα άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. 

Τα κράτη µέλη των οποίων οι άμεσες ενισχύσεις είναι κάτω από το επίπεδο του 90 % του 

μέσου όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα τρίτο του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον επίπεδό 

τους και το επίπεδο αυτό, ώστε όλα τα κράτη μέλη να φθάσουν το ελάχιστο επίπεδο έως 

το οικονομικό έτος 2020. Η σύγκλιση αυτή θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί αναλογικά από 

όλα τα κράτη µέλη µε άμεσες ενισχύσεις που υπερβαίνουν το µέσο όρο της Ένωσης.

(21α) Επίσης, κατά γενικό κανόνα, όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης που θα ενεργοποιηθούν το 2019 

σε ένα κράτος μέλος ή σε μια περιφέρεια πρέπει να έχουν ενιαία μοναδιαία αξία ▌. Ωστόσο, 

προκειμένου να αποφευχθούν οι διασπαστικές οικονομικές επιπτώσεις για τους γεωργούς, 

τα κράτη μέλη ▌θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ▌ υπόψη ιστορικούς 

παράγοντες κατά τον υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που θα πρέπει να 

έχουν οι γεωργοί το 2019 με την προϋπόθεση ότι κανένα δικαίωμα ενίσχυσης το 2019 δεν 

θα έχει αξία χαμηλότερη από το 60 % του μέσου όρου. Η σύγκλιση αυτή θα πρέπει να 

χρηματοδοτηθεί με τη μείωση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης των οποίων η αξία 

υπερβαίνει το μέσο όρο του 2019 βάσει αντικειμενικών και αμερόληπτων κριτηρίων που 

καθορίζουν τα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να αποφευχθούν 

απαράδεκτα διασπαστικές απώλειες για ορισμένους γεωργούς, τα κράτη μέλη μπορούν 
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να περιορίσουν την εν λόγω μείωση στο 30 % της αρχικής αξίας των εν λόγω 

δικαιωμάτων ενίσχυσης, έστω και αν η απόφαση αυτή δεν επιτρέπει να ανέλθουν όλα τα 

δικαιώματα ενίσχυσης στο 60 % της μέσης αξίας για το 2019. Εκτός από εκείνα τα 

κράτη μέλη που επιλέγουν ενιαία μοναδιαία αξία από το πρώτο έτος εφαρμογής του 

καθεστώτος και εκείνα που έχουν ήδη καθορίσει μέτρα σύγκλισης σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, η σύγκλιση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με ίσα 

βήματα. Η σύγκλιση των δικαιωμάτων ενίσχυσης με αξία άνω του μέσου όρου θα πρέπει 

επίσης να λάβει υπόψη τους πόρους που διατίθενται κατ' εκτίμηση για δικαιώματα.

(22) Η πείρα που αποκτήθηκε με την εφαρμογή του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης καταδεικνύει 

ότι μερικά από τα βασικά στοιχεία του θα πρέπει να διατηρηθούν, συμπεριλαμβανομένου 

του καθορισμού εθνικών ανώτατων ορίων για τη διασφάλιση ότι το συνολικό επίπεδο 

στήριξης δεν υπερβαίνει τους υφιστάμενους περιορισμούς του προϋπολογισμού. Τα κράτη 

μέλη θα πρέπει επίσης να συνεχίσουν να διαθέτουν εθνικό απόθεμα, και να έχουν τη 

δυνατότητα να δημιουργούν περιφερειακά αποθέματα, που θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται, κατά προτεραιότητα, για να διευκολύνουν τη συμμετοχή γεωργών 

νεαρής ηλικίας και γεωργών που αρχίζουν τη γεωργική δραστηριότητά τους στο 

καθεστώς και θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να ληφθούν υπόψη 

ορισμένες άλλες συγκεκριμένες καταστάσεις. Θα πρέπει να διατηρηθούν οι κανόνες 

σχετικά με τη μεταβίβαση και τη χρήση των δικαιωμάτων ενίσχυσης ▌.

(22α) Από την πείρα που έχει αποκτηθεί κατά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

73/2009 προκύπτει ότι τα κράτη μέλη δεν χρησιμοποιούν ολόκληρο το ποσό των 

διαθέσιμων κεφαλαίων έως τα εθνικά ανώτατα όρια που ορίζονται στον εν λόγω 

κανονισμό., Παρόλο που ο παρών κανονισμός μειώνει τον κίνδυνο ύπαρξης μη 

δαπανηθέντων ποσών σε σύγκριση με το σύστημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διανέμουν δικαιώματα ενίσχυσης 

μεγαλύτερης αξίας από το ποσό που είναι διαθέσιμο για το σύστημά τους βασικών 

ενισχύσεων, ώστε να διευκολύνεται η αποτελεσματικότερη χρήση των κεφαλαίων. 

Συνεπώς, στα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπεται, εντός συγκεκριμένων κοινών ορίων 

και σε σχέση με τα καθαρά ανώτατα όρια των άμεσων ενισχύσεων, να υπολογίζουν το 

απαραίτητο ποσό κατά το οποίο μπορεί να αυξηθεί το ανώτατο όριο των βασικών τους 

ενισχύσεων.
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(22β) Προκειμένου η αύξηση της επιλέξιμης έκτασης σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος να 

μην αμβλύνει δυσανάλογα το ποσό των ανά εκτάριο αμέσων ενισχύσεων και επηρεάσει, 

κατ' αυτό τον τρόπο, τη διαδικασία εσωτερικής σύγκλισης, τα κράτη μέλη έχουν τη 

δυνατότητα να εφαρμόζουν συντελεστή μείωσης για τον προσδιορισμό της επιλέξιμης 

έκτασης μόνιμων βοσκοτόπων όπου τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά 

κατά παράδοση δεν επικρατούν στους βοσκοτόπους, αλλά εγγράφονται σε καθιερωμένες 

τοπικές πρακτικές. 

(23) Για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων των δικαιούχων και προκειμένου να 

διευκρινισθούν οι ειδικές καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εφαρμογή του 

καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, η Επιτροπή ▌θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει 

ορισμένες πράξεις όσον αφορά κανόνες για την επιλεξιμότητα και την πρόσβαση των 

γεωργών στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης, σε περίπτωση υφιστάμενης κληρονομιάς 

(κληρονομικής διαδοχής) και αναμενόμενης κληρονομιάς (νέμησης ανιόντος), διαδοχής 

βάσει συμβατικής μίσθωσης, μεταβολής του νομικού καθεστώτος ή της επωνυμίας, 

μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυσης καθώς και σε περίπτωση συγχώνευσης ή 

κατάτμησης της εκμετάλλευσης και σε περίπτωση συμβατικής ρήτρας σχετικά με το 

δικαίωμα παραλαβής δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος χορήγησης 

δικαιωμάτων ενίσχυσης· ▌κανόνες για τον υπολογισμό της αξίας και του αριθμού των 

δικαιωμάτων ενίσχυσης ή τη μεταβολή της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε σχέση με 

τη χορήγηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τη 

δυνατότητα η αξία και ο αριθμός ή η αύξηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται 

βάσει της αιτήσεως του γεωργού να είναι προσωρινά, κανόνων για τον καθορισμό σε 

προσωρινή και οριστική βάση της αξίας και του αριθμού των δικαιωμάτων ενίσχυσης και 

κανόνων για τις περιπτώσεις στις οποίες η χορήγηση των δικαιωμάτων ενδέχεται να 

επηρεασθεί από πώληση ή συμβατική μίσθωση· ▌κανόνες για τον καθορισμό και τον 

υπολογισμό της αξίας και του αριθμού των δικαιωμάτων ενίσχυσης που λαμβάνονται από 

το εθνικό ή περιφερειακό απόθεμα· ▌κανόνες για την τροποποίηση της μοναδιαίας αξίας 

των δικαιωμάτων ενίσχυσης στην περίπτωση υποδιαιρέσεων των δικαιωμάτων ενίσχυσης 

και μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυσης χωρίς γη· κριτήρια για τη χορήγηση 

δικαιωμάτων ενίσχυσης σε γεωργούς οι οποίοι δεν έλαβαν άμεσες ενισχύσεις το 2013 ή ως 

επακόλουθο της χρήσης του εθνικού ή περιφερειακού αποθέματος· κριτήρια για την 

εφαρμογή περιορισμών όσον αφορά τον αριθμό των προς χορήγηση δικαιωμάτων 
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ενίσχυσης· και κριτήρια για τον καθορισμό του συντελεστή μείωσης όσον αφορά τη 

μετατροπή μόνιμων βοσκοτόπων σε επιλέξιμα εκτάρια.

(24) Για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των δικαιωμάτων ενίσχυσης, η Επιτροπή πρέπει 

να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει ορισμένες πράξεις ▌ όσον αφορά κανόνες για το περιεχόμενο 

της δήλωσης και τις απαιτήσεις για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης.

(24α) Κατά γενικό κανόνα, κάθε γεωργική έκταση της εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων 

των εκτάσεων οι οποίες δεν ήταν σε καλή γεωργική κατάσταση στις 30 Ιουνίου 2003 στα 

κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση την 1η Μαΐου 2004 τα οποία επέλεξαν την 

εφαρμογή του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης, η οποία χρησιμοποιείται για 

γεωργική δραστηριότητα είναι επιλέξιμη για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης. Δεδομένου 

ότι οι μη γεωργικές δραστηριότητες μπορούν να συμβάλουν στη διαφοροποίηση του 

εισοδήματος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και στη ζωτικότητα των αγροτικών 

περιοχών, η γεωργική έκταση μιας εκμετάλλευσης που χρησιμοποιείται επίσης για μη 

γεωργικές δραστηριότητες θεωρείται επιλέξιμη με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται 

κυρίως για γεωργικές δραστηριότητες. Για την αξιολόγηση αυτού του πρώτιστου 

χαρακτήρα, θα πρέπει να καθορισθούν κοινά κριτήρια για όλα τα κράτη μέλη. Στο 

πλαίσιο αυτό (και προκειμένου να εξασφαλισθεί καλύτερη στοχοθέτηση των άμεσων 

ενισχύσεων), τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίσουν, για λόγους ασφαλείας δικαίου και 

σαφήνειας, κατάλογο των εκτάσεων που χρησιμοποιούνται κυρίως για μη γεωργικές 

δραστηριότητες και οι οποίες, κατά συνέπεια, δεν είναι επιλέξιμες. Εκτός αυτού, 

προκειμένου να διατηρείται η επιλεξιμότητα γης η οποία ήταν επιλέξιμη για τους 

σκοπούς της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων από παύση καλλιέργειας πριν από την 

κατάργηση της υποχρέωσης παύσης καλλιέργειας, θα πρέπει να προβλέπεται ότι 

ορισμένες αναδασωμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των αναδασωμένων στο 

πλαίσιο εθνικών καθεστώτων συμμορφούμενων προς τους συναφείς κανόνες του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ή του κανονισμού (EΕ) αριθ. […] [RDR], ή περιοχές 

που υπόκεινται σε ορισμένες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο 

του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης.

(25) Όσον αφορά την κάνναβη, θα πρέπει να τηρηθούν ειδικά μέτρα προκειμένου να 

διασφαλισθεί ότι ανάμεσα στις καλλιέργειες που είναι επιλέξιμες για τη βασική ενίσχυση 

δεν θα αποκρύπτονται παράνομες καλλιέργειες, με αποτέλεσμα να διαταραχθεί η κοινή 
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οργάνωση της αγοράς για την κάνναβη. Επομένως, οι ενισχύσεις θα πρέπει να 

εξακολουθήσουν να χορηγούνται μόνο για τις περιοχές που έχουν σπαρθεί με ποικιλίες 

κάνναβης οι οποίες παρέχουν ορισμένες εγγυήσεις όσον αφορά την περιεκτικότητα σε 

ψυχοτρόπες ουσίες.

(25α) Για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει 

ορισμένες πράξεις ▌όσον αφορά κανόνες που εξαρτούν τη χορήγηση των ενισχύσεων από 

τη χρήση πιστοποιημένων σπόρων ορισμένων ποικιλιών κάνναβης και καθορίζουν τη 

διαδικασία για τον καθορισμό των ποικιλιών κάνναβης και την εξακρίβωση της 

περιεκτικότητάς τους σε τετραϋδροκανναβινόλη.

(25β) Λαμβανομένων υπόψη των σημαντικών διοικητικών, τεχνικών και υλικοτεχνικών 

δυσκολιών που αντιπροσωπεύει η μετάβαση στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης για τα 

κράτη μέλη τα οποία εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης δυνάμει 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

εφαρμόζουν το καθεστώς αυτό για το σκοπό της χορήγησης βασικής ενίσχυσης για 

περαιτέρω μεταβατική περίοδο έως το τέλος του 2020 το αργότερο. Εάν ένα κράτος 

μέλος αποφασίσει να εισαγάγει το καθεστώς βασικής ενίσχυσης έως το 2018 το 

αργότερο, μπορεί να επιλέξει διαφοροποίηση των ενισχύσεων στο πλαίσιο του 

καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης ανάλογα με το επίπεδο ορισμένων 

ενισχύσεων που θα χορηγηθούν το 2014 στο πλαίσιο των ενισχύσεων ειδικής στήριξης 

και των χωριστών ενισχύσεων δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 ή, στην 

περίπτωση της Κύπρου, στο πλαίσιο των φακέλων μεταβατικής εθνικής ενίσχυσης ανά 

τομέα.

(25γ) Προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των δικαιούχων και να 

διευκρινίζονται συγκεκριμένες καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο της 

εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης, η Επιτροπή πρέπει να 

εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει ορισμένες πράξεις όσον αφορά κανόνες περί επιλεξιμότητας 

και πρόσβασης στο καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης για γεωργούς.

(25δ) Στα κράτη μέλη τα οποία εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης και 

στα οποία δόθηκε δυνατότητα χορήγησης μεταβατικών εθνικών ενισχύσεων, οι εν λόγω 

ενισχύσεις διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην εισοδηματική στήριξη των γεωργών σε 
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συγκεκριμένους τομείς. Γι' αυτό το λόγο, και προκειμένου να αποφευχθεί η αιφνίδια και 

ουσιαστική μείωση της στήριξης από το 2015 και μετά στους τομείς οι οποίοι 

ελάμβαναν, έως το 2014, μεταβατικές εθνικές ενισχύσεις, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί, 

στα εν λόγω κράτη μέλη, η δυνατότητα να χορηγούνται οι εν λόγω ενισχύσεις ως 

συμπλήρωμα του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης. Προκειμένου να 

εξασφαλισθεί η συνέχεια της στήριξης με τις έως τώρα χορηγηθείσες εθνικές ενισχύσεις, 

είναι σκόπιμο να περιορισθούν οι όροι σε εκείνους που εφαρμόζονται το 2013 στις εν 

λόγω ενισχύσεις ή, στην περίπτωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, στις 

συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις, τις οποίες ενέκρινε η Επιτροπή κατόπιν 

αιτήσεων των κρατών μελών. Είναι επίσης σκόπιμο να περιορισθούν τα μέγιστα ποσά 

ενίσχυσης ανά τομέα σε σύγκριση με τα επίπεδά τους του 2013 προκειμένου να 

εξασφαλισθεί η σταθερή μείωση των επιπέδων των ενισχύσεων και η συμβατότητά τους 

με μηχανισμό σύγκρισης.

(25ε) Θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικοί κανόνες για την πρώτη χορήγηση και τον υπολογισμό 

της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης όταν τα κράτη μέλη τα οποία έχουν εφαρμόσει το 

καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού εισαγάγουν 

το καθεστώς βασικής ενίσχυσης. Προκειμένου να εξασφαλισθεί ομαλή μετάβαση από το 

μεν καθεστώς στο δε, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει ορισμένες πράξεις 

όσον αφορά περαιτέρω κανόνες σχετικά με την εισαγωγή του καθεστώτος βασικής 

ενίσχυσης σε κράτη μέλη τα οποία έχουν εφαρμόσει το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής 

ενίσχυσης.

(25στ) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία στήριξη για τους αγρότες με μικρότερες εκμεταλλεύσεις 

πρέπει να είναι επαρκής ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικά ο στόχος της 

εισοδηματικής στήριξης, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναδιανέμουν 

την άμεση στήριξη μεταξύ των γεωργών, παρέχοντάς τους επιπλέον ενίσχυση για τα 

πρώτα εκτάρια για τα οποία ενεργοποιούν δικαιώματα ενίσχυσης.
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(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 

μέσω μιας υποχρεωτικής συνιστώσας των άμεσων ενισχύσεων για οικολογική μέριμνα, η 

οποία θα στηρίζει τις γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το 

περιβάλλον και εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 

ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, που μπορεί 

να λαμβάνει υπόψη την εσωτερική σύγκλιση στο κράτος μέλος ή στην περιοχή, 

προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν 

κατά προτεραιότητα στόχους κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Οι πρακτικές 

αυτές πρέπει να λάβουν τη μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και ετήσιων δράσεων οι 

οποίες ξεπερνούν την πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με τη γεωργία, όπως η 

διαφοροποιημένη αμειψισπορά, η συντήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων - που 

περιλαμβάνουν τους παραδοσιακούς δενδροκήπους όπου τα οπωροφόρα δένδρα 

καλλιεργούνται με χαμηλή πυκνότητα σε βοσκοτόπους - και οι περιοχές με οικολογική 

εστίαση και να εφαρμόζονται σε ολόκληρη την επιλέξιμη έκταση της εκμετάλλευσης 

προκειμένου να βελτιωθεί η επίτευξη των στόχων του μέτρου και να υπάρξει 

αποτελεσματική διαχείριση και έλεγχος του οικολογικού προσανατολισμού. Η 

υποχρεωτική φύση των πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης τους γεωργούς των 

οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά στις περιοχές του δικτύου «Natura 

2000» οι οποίες καλύπτονται από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου ▌1και την οδηγία 

2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ▌2 ή στις περιοχές που 

καλύπτονται από την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου3, εφόσον οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους στόχους των εν λόγω 

οδηγιών. 

(26a) Οι γεωργοί που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 

του Συμβουλίου ▌ 4 θα πρέπει να επωφελούνται από τη συνιστώσα της οικολογικής 

1 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206, 22.7.1992, σ. 7).
2 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 περί 
της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20, 26.1.2010, σ. 7).
3 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη 
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1).
4 Κανονισμός (ΕK) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και 
την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕOK) αριθ. 2092/91 (ΕΕ L 189, 
20.7.2007, σ.1).
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μέριμνας χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των αναγνωρισμένων 

περιβαλλοντικών οφελών των συστημάτων οργανικής βιολογικής γεωργίας. 

(26β) Η μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται πρόστιμα 

με βάση ▌τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΖΚ].

(26γ) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη η ποικιλομορφία των γεωργικών συστημάτων και οι 

διάφορες περιβαλλοντικές καταστάσεις ανά την Ένωση, δικαιολογείται η αναγνώριση, 

πέραν των τριών μέτρων πράσινου προσανατολισμού που προβλέπονται στον παρόντα 

κανονισμό, των πρακτικών που καλύπτονται από γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά 

μέτρα ή καθεστώτα πιστοποίησης παρόμοια με τον πράσινο προσανατολισμό και που 

παρέχουν ίσο ή υψηλότερο επίπεδο ωφελείας για το κλίμα και το περιβάλλον. Για λόγους 

νομικής σαφήνειας, οι εν λόγω πρακτικές πρέπει να περιληφθούν σε παράρτημα του 

παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν κατά πόσον να 

προσφέρουν στους γεωργούς τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ισοδύναμες πρακτικές και 

τις πρακτικές οικολογικού προσανατολισμού που θεσπίζει ο παρών κανονισμός ώστε να 

απαιτούν από τους γεωργούς να ακολουθούν τις πλέον κατάλληλες πρακτικές για την 

επίτευξη των στόχων του μέτρου και θα πρέπει να ενημερώσουν την Επιτροπή για τις 

αποφάσεις τους. Για λόγους νομικής σαφήνειας, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί κατά 

πόσον οι πρακτικές που καλύπτονται από τα κοινοποιηθέντα ισοδύναμα μέτρα 

καλύπτονται από το παράρτημα. Προκειμένου να απλοποιηθεί η εφαρμογή της 

ισοδυναμίας και για λόγους ελεγξιμότητας, θα πρέπει να θεσπισθούν κανόνες όσον αφορά 

την εδαφική κάλυψη των ισοδύναμων μέτρων, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων 

των γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών μέτρων και των καθεστώτων πιστοποίησης. 

Προκειμένου να εξασφαλισθούν η ορθή εφαρμογή των ισοδύναμων πρακτικών και η 

αποφυγή διπλής χρηματοδότησης, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει 

ορισμένες πράξεις όσον αφορά την προσθήκη πρακτικών στον κατάλογο των 

ισοδύναμων πρακτικών, τον καθορισμό προϋποθέσεων για τα εθνικά ή περιφερειακά 

καθεστώτα πιστοποίησης και, κατά περίπτωση, τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων για 

τον υπολογισμό των συναφών ποσών.

(27) Οι υποχρεώσεις στο πλαίσιο του μέτρου διαφοροποίησης των καλλιεργειών πρέπει να 

εφαρμοσθούν κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τη δυσκολία που αντιπροσωπεύει η 

διαφοροποίηση για τις μικρότερες εκμεταλλεύσεις με παράλληλο στόχο την ενισχυμένη 
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προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους. 

Θα πρέπει να προβλέπονται εξαιρέσεις για τις εκμεταλλεύσεις που πληρούν ήδη τους 

στόχους της διαφοροποίησης των καλλιεργειών διότι αποτελούνται σε σημαντικό βαθμό 

από βοσκοτόπους ή αγραναπαύσεις ή για τις ειδικευμένες εκμεταλλεύσεις που 

εναλλάσσουν ετησίως τα αγροτεμάχιά τους ή για τις εκμεταλλεύσεις οι οποίες, λόγω της 

γεωγραφικής θέσης τους, θα αντιμετώπιζαν υπερβολικές δυσκολίες για την εισαγωγή 

τρίτης καλλιέργειας. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι υποχρεώσεις που προβλέπονται 

για το μέτρο της διαφοροποίησης των καλλιεργειών εφαρμόζονται με αναλογικό και 

αμερόληπτο τρόπο και οδηγούν στη βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας, η 

Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει ορισμένες πράξεις όσον αφορά την 

αναγνώριση άλλων γενών και ειδών και τον καθορισμό κανόνων για την εφαρμογή του 

ακριβούς υπολογισμού των μεριδίων των διαφόρων καλλιεργειών.

(27a) Για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας των μόνιμων βοσκοτόπων και ιδίως της 

παγίδευσης του διοξειδίου του άνθρακα, θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις για τη 

συντήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων. Η εν λόγω προστασία θα πρέπει να συνίσταται 

στην απαγόρευση της άροσης και της μετατροπής βοσκοτόπων στις πλέον ευάλωτες, από 

περιβαλλοντική άποψη, εκτάσεις των περιοχών «Natura 2000» που καλύπτονται από τις 

οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ και σε γενικότερη διασφάλιση, βασιζόμενη στην 

αναλογία μεταξύ μόνιμων βοσκοτόπων και μετατροπής σε γη για άλλες χρήσεις. Τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την αρμοδιότητα να οριοθετούν περαιτέρω τις ευάλωτες, 

από περιβαλλοντική άποψη, εκτάσεις που δεν καλύπτονται από τις οδηγίες. Επιπλέον θα 

πρέπει να επιλέγουν σε ποιο εδαφικό επίπεδο θα πρέπει να εφαρμόζεται η αναλογία. 

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική προστασία των μόνιμων βοσκοτόπων, η 

Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει ορισμένες πράξεις όσον αφορά τον 

καθορισμό του πλαισίου για τον προσδιορισμό, από τα κράτη μέλη, των μόνιμων 

βοσκοτόπων που δεν καλύπτονται από τις οδηγίες 92/43/EΟΚ ή 2009/147/EΚ.

▌

(28) Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η αναλογία μεταξύ μόνιμων βοσκοτόπων και 

συνολικών γεωργικών εκτάσεων είναι ορθώς καθορισμένη και διατηρημένη, η Επιτροπή 

πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει ορισμένες πράξεις όσον αφορά τον καθορισμό 

λεπτομερών μεθόδων για τον προσδιορισμό της εν λόγω αναλογίας, λεπτομερών κανόνων 
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για τη διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων και χρονοδιαγράμματος για την υποχρέωση 

μεμονωμένων γεωργών να μετατρέπουν εκτάσεις εκ νέου.

(29) Θα πρέπει να καθορισθούν περιοχές οικολογικής εστίασης προκειμένου να διασφαλισθεί 

και να βελτιωθεί η βιοποικιλότητα στις εκμεταλλεύσεις. Οι περιοχές οικολογικής 

εστίασης θα πρέπει, επομένως, να συνίστανται σε εκτάσεις οι οποίες επηρεάζουν άμεσα 

τη βιοποικιλότητα, όπως εκτάσεις σε αγρανάπαυση, χαρακτηριστικά τοπίου, 

αναβαθμίδες, ζώνες ανασχέσεως, αναδασωμένες περιοχές και αγροδασοκομικές 

εκτάσεις, ή οι οποίες επηρεάζουν έμμεσα τη βιοποικιλότητα μέσω μειωμένης χρήσης 

προσθέτων στην εκμετάλλευση, όπως εμβόλιμες καλλιέργειες και χειμερινή φυτική 

κάλυψη. Οι υποχρεώσεις στο πλαίσιο του μέτρου των περιοχών οικολογικής εστίασης θα 

πρέπει να εφαρμοσθούν κατά τρόπο ώστε να αποφευχθεί η δυσανάλογη επιβάρυνση των 

μικρότερων εκμεταλλεύσεων κατά τον καθορισμό τέτοιων περιοχών σε σύγκριση με την 

πλέον ενισχυμένη προστασία του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να προβλέπονται εξαιρέσεις 

για τις εκμεταλλεύσεις που πληρούν ήδη τους στόχους των περιοχών οικολογικής 

εστίασης διότι αποτελούνται σε σημαντικό βαθμό από βοσκοτόπους ή αγραναπαύσεις και 

για τους γεωργούς οι οποίοι ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές που 

αντιμετωπίζουν φυσικούς περιορισμούς σε ορισμένες κυρίως δασώδεις εκτάσεις όπου 

υπάρχει σημαντικός κίνδυνος εγκατάλειψης της γης σε κυρίως δασώδη κράτη μέλη. Θα 

πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις για τη δυνατότητα των κρατών μελών και των 

εκμεταλλεύσεων να εκπληρώνουν την υποχρέωση σε περιφερειακό ή συλλογικό επίπεδο 

με στόχο την επίτευξη παρακείμενων περιοχών οικολογικής εστίασης οι οποίες είναι 

ευεργετικότερες για το περιβάλλον. Για λόγους απλούστευσης, τα κράτη μέλη πρέπει να 

έχουν επιλογή τυποποίησης του μεγέθους των περιοχών οικολογικής εστίασης. 

(29a) Για τη διασφάλιση της εφαρμογής του μέτρου για τις περιοχές οικολογικής εστίασης με 

αποτελεσματικό και συνεκτικό τρόπο, λαμβανομένων παράλληλα υπόψη των 

ιδιαιτεροτήτων των κρατών μελών, θα πρέπει να ▌εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει 

ορισμένες πράξεις όσον αφορά τον καθορισμό περαιτέρω κριτηρίων για το χαρακτηρισμό 

περιοχών ως περιοχών οικολογικής εστίασης· την αναγνώριση άλλων τύπων περιοχών 

οικολογικής εστίασης· τον καθορισμό συντελεστών μετατροπής για ορισμένες περιοχές 

οικολογικής εστίασης· τη θέσπιση κανόνων για την εφαρμογή, από τα κράτη μέλη, 

μέρους της περιοχής οικολογικής εστίασης σε περιφερειακό επίπεδο· τον καθορισμό 

κανόνων για την καθιέρωση της συλλογικής εφαρμογής της υποχρέωσης διατήρησης 



PE474.052 26/225 RR\1008806EL.doc

EL

των περιοχών οικολογικής εστίασης από εκμεταλλεύσεις σε κοντινή απόσταση, με τον 

καθορισμό του πλαισίου των κριτηρίων που πρέπει να ορίσουν τα κράτη μέλη για τη 

διαπίστωση της εν λόγω κοντινής απόστασης· και τον καθορισμό των μεθόδων 

προσδιορισμού της αναλογίας δασών προς γεωργικές εκτάσεις. Κατά την προσθήκη 

άλλων ειδών περιοχών οικολογικής εστίασης, η Επιτροπή μεριμνά ώστε τα είδη αυτά να 

στοχεύουν στη βελτίωση της γενικής περιβαλλοντικής απόδοσης της εκμετάλλευσης, 

ιδίως όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους και των 

υδάτων, την προστασία του τοπίου και την επίτευξη των στόχων του μετριασμού της 

αλλαγής του κλίματος και της προσαρμογής στις επιπτώσεις της.

(30) Για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης της γεωργίας σε περιοχές με ειδικούς φυσικούς 

περιορισμούς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν μέρος 

των εθνικών ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 

ενίσχυσης σε σχέση με την έκταση επιπλέον της βασικής ενίσχυσης, σε όλους τους 

ενεργούς γεωργούς σε αυτές τις περιοχές ή σε ορισμένες από αυτές τις περιοχές, όπως έχει 

αποφασισθεί από το κράτος μέλος. Η ενίσχυση αυτή δεν θα πρέπει να αντικαθιστά τη 

στήριξη που χορηγείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και δεν θα 

πρέπει να χορηγείται σε γεωργούς σε περιοχές οι οποίες έχουν ορισθεί σύμφωνα με τον 

κανονισμό 1698/2005 του Συμβουλίου ▌1, αλλά δεν έχουν ορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 46 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου▌2.

(31) Η δημιουργία και ανάπτυξη νέας οικονομικής δραστηριότητας στο γεωργικό τομέα από 

γεωργούς νεαρής ηλικίας αποτελεί οικονομική πρόκληση και στοιχείο που θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη κατά τη χορήγηση και στόχευση των άμεσων ενισχύσεων. Η ανάπτυξη αυτή 

είναι ουσιώδης για την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα στην Ένωση και για το 

λόγο αυτό θα πρέπει να θεσπισθεί εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας οι 

οποίοι αρχίζουν τη γεωργική δραστηριότητά τους, με σκοπό να διευκολυνθούν η αρχική 

εγκατάσταση των γεωργών νεαρής ηλικίας και η διαρθρωτική προσαρμογή των 

εκμεταλλεύσεών τους μετά την αρχική τους εγκατάσταση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

1 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, 21.10.2005, 
σ. 1). Κανονισμός ο οποίος καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ…[ΚΑΑ].
2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της... για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L ……).
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έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν προς το σκοπό αυτό μέρος των εθνικών ανώτατων 

ορίων τους για τις άμεσες ενισχύσεις για τη χορήγηση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας ετήσιας 

στρεμματικής ενίσχυσης, επιπλέον της βασικής ενίσχυσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

μπορούν να αποφασίζουν σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού της εν λόγω ενίσχυσης και, 

εάν αυτή η μέθοδος συνεπάγεται υποχρέωση καθορισμού ορίου όσον αφορά την ενίσχυση 

ανά γεωργό, το όριο αυτό καθορίζεται τηρουμένων των γενικών αρχών του δικαίου της 

Ένωσης. Η ενίσχυση αυτή θα πρέπει να χορηγείται μόνο εντός ▌ περιόδου πέντε ετών κατ' 

ανώτατο όριο, δεδομένου ότι θα πρέπει να καλύπτει μόνο την αρχική περίοδο της 

επιχειρηματικής λειτουργίας και να μην μετατραπεί σε λειτουργική ενίσχυση, και θα πρέπει 

να είναι διαθέσιμη στους γεωργούς νεαρής ηλικίας οι οποίοι αρχίζουν τη γεωργική τους 

δραστηριότητα και δεν υπερβαίνουν τα 40 έτη κατά το έτος της πρώτης υποβολής της 

αίτησης προς το καθεστώς βασικής ενίσχυσης ή το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής 

ενίσχυσης.

(32) Για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων των δικαιούχων και για την αποφυγή 

των διακρίσεων μεταξύ τους, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει ορισμένες 

πράξεις ▌όσον αφορά τον καθορισμό των συνθηκών υπό τις οποίες ένα νομικό πρόσωπο 

μπορεί να θεωρείται επιλέξιμο για τη λήψη της ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας ▌.

(33) Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη η χρήση μέρους των εθνικών ανώτατων ορίων τους 

για τις άμεσες ενισχύσεις για συνδεδεμένη στήριξη σε συγκεκριμένους τομείς ή περιοχές σε 

σαφώς οριζόμενες περιπτώσεις. Οι πόροι που ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για 

οποιαδήποτε συνδεδεμένη στήριξη θα πρέπει να περιορίζονται σε κατάλληλο επίπεδο, 

επιτρέποντας παράλληλα τη χορήγηση μιας τέτοιας στήριξης σε κράτη μέλη ▌στους 

συγκεκριμένους τομείς ή περιοχές τους που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες καταστάσεις, 

όπου οι ειδικοί τύποι γεωργίας ή οι ειδικοί γεωργικοί τομείς είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για 

οικονομικούς, περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς λόγους. Ενδείκνυται να επιτραπεί στα 

κράτη μέλη να χρησιμοποιούν έως 8 % των εθνικών ανώτατων ορίων τους για την εν λόγω 

στήριξη, ή 13 % σε περίπτωση που το επίπεδο συνδεδεμένης στήριξής τους σε τουλάχιστον 

ένα από τα έτη της περιόδου 2010-2014 υπερέβαινε το 5 %. Εκτός αυτού, προκειμένου να 

διατηρηθεί η αυτονομία του κτηνοτροφικού τομέα με βάση τις πρωτεΐνες, τα κράτη μέλη 

τα οποία αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον το 2 % των εθνικών ανώτατων 

ορίων τους για τη στήριξη της καλλιέργειας πρωτεϊνούχων φυτών θα πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να αυξήσουν κατά δύο, το πολύ, ποσοστιαίες μονάδες τα εν λόγω ποσοστά. 
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Ωστόσο, σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις που μια περιφέρεια ή ένας τομέας 

παρουσιάζει ορισμένες ευαίσθητες ανάγκες και κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής, θα 

πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν πάνω από το 13 % του εν λόγω 

ανώτατου ορίου. Ως εναλλακτική λύση αντί των ποσοστών αυτών, τα κράτη μέλη 

μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν έως 3 εκατομμ. ευρώ ετησίως για τη 

χρηματοδότηση της συνδεδεμένης στήριξης. Η συνδεδεμένη στήριξη θα πρέπει να 

χορηγείται μόνο στο βαθμό που απαιτείται για τη δημιουργία κινήτρου για τη διατήρηση 

των τρεχόντων επιπέδων παραγωγής στις περιοχές αυτές. Η στήριξη αυτή πρέπει επίσης να 

διατίθεται σε γεωργούς που θα κατέχουν, στις 31 Δεκεμβρίου 2013, ειδικά δικαιώματα 

ενίσχυσης που χορηγούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και οι οποίοι δεν έχουν στη διάθεσή τους επιλέξιμα εκτάρια 

για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης. Όσον αφορά την έγκριση προαιρετικής 

συνδεμένης στήριξης που υπερβαίνει το 13 % του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 

ορίζεται ανά κράτος μέλος, η Επιτροπή θα πρέπει επιπλέον να εξουσιοδοτείται για την 

έκδοση εκτελεστικών πράξεων χωρίς εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

(34) Για τη διασφάλιση αποτελεσματικής και στοχευμένης χρήσης των πόρων της Ένωσης και 

για να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση δυνάμει άλλων παρόμοιων μέσων στήριξης, η 

Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει ορισμένες πράξεις ▌όσον αφορά τον 

καθορισμό των όρων για τη χορήγηση της προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης καθώς και 

κανόνες για τη συνοχή με άλλα μέτρα της Ένωσης και για τη σώρευση της στήριξης.

(35) Μέρος της στήριξης στον τομέα του βαμβακιού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

73/2009 ▌εξακολούθησε να συνδέεται με την καλλιέργεια βαμβακιού μέσω ειδικής 

ενίσχυσης καλλιέργειας ανά επιλέξιμο εκτάριο, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος διατάραξης 

της παραγωγής στις περιοχές βαμβακοπαραγωγής, λαμβανομένων υπόψη όλων των 

παραγόντων που επηρεάζουν την επιλογή αυτή. Η επιλογή αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί 

σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στο πρωτόκολλο αριθ. 4 για το βαμβάκι της 

πράξης προσχώρησης του 1979.

(36) Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι, 

η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει ορισμένες πράξεις [...] όσον αφορά [...] 

τους κανόνες και όρους για την έγκριση της γης και των ποικιλιών [...] για τους σκοπούς 

της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι· τους κανόνες για τους όρους χορήγησης της 
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▌ενίσχυσης αυτής, τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας και τις γεωπονικές πρακτικές· κριτήρια 

έγκρισης των διεπαγγελματικών οργανώσεων· υποχρεώσεις των παραγωγών· και κανόνες 

που διέπουν την περίπτωση κατά την οποία η εγκεκριμένη διεπαγγελματική οργάνωση δεν 

πληροί τα εν λόγω κριτήρια.

(37) Το κεφάλαιο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 του Συμβουλίου ▌ 1προέβλεπε ότι 

κάθε κράτος μέλος παραγωγής βαμβακιού πρέπει να υποβάλει στη Επιτροπή, είτε, κάθε 

τέσσερα έτη και για πρώτη φορά την 1η Ιανουαρίου 2009, [...] σχέδιο τετραετούς 

προγράμματος αναδιάρθρωσης είτε, ▌πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2009, ενιαίο σχέδιο 

τροποποιημένου προγράμματος αναδιάρθρωσης διάρκειας οκτώ ετών. Η πείρα έχει 

καταδείξει ότι η αναδιάρθρωση του τομέα του βαμβακιού θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί 

καλύτερα μέσω άλλων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων στο πλαίσιο του 

προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται δυνάμει του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. […] [ΚΑΑ], πράγμα που θα επέτρεπε επίσης μεγαλύτερο συντονισμό με μέτρα 

σε άλλους τομείς. Τα κεκτημένα δικαιώματα και η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των 

επιχειρήσεων που ήδη συμμετέχουν σε προγράμματα αναδιάρθρωσης θα πρέπει ωστόσο να 

τηρούνται. Συνεπώς θα πρέπει να επιτραπεί στα τρέχοντα τετραετή ή οκταετή προγράμματα 

να συνεχισθούν έως την ολοκλήρωσή τους χωρίς παράταση. Τα διαθέσιμα κεφάλαια για τα 

τετραετή προγράμματα θα μπορούν στη συνέχεια να ενσωματωθούν στα διαθέσιμα 

κεφάλαια της Ένωσης για μέτρα στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, από το 2014. 

Δεδομένης της περιόδου προγραμματισμού, τα κεφάλαια που θα είναι διαθέσιμα μετά το 

τέλος των οκταετών προγραμμάτων δεν θα είναι χρήσιμα για τα προγράμματα αγροτικής 

ανάπτυξης το 2018 ▌δεδομένης της περιόδου προγραμματισμού και θα μπορούσαν συνεπώς 

να αξιοποιηθούν με πιο χρήσιμο τρόπο, μεταφερόμενα σε καθεστώτα στήριξης στο πλαίσιο 

του παρόντος κανονισμού, όπως προβλέπεται ήδη στον ▌κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 637/2008. 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 637/2008 θα καταστεί συνεπώς άνευ αντικειμένου από την 1η 

Ιανουαρίου 2014 ή την 1η Ιανουαρίου 2018 όσον αφορά κράτη μέλη τα οποία έχουν, 

αντίστοιχα, τετραετή ή οκταετή προγράμματα και επομένως θα πρέπει να καταργηθεί.

(38) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίσουν ένα απλό και ειδικό 

καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές ▌προκειμένου να μειωθούν τα διοικητικά έξοδα που 

1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 637/2008 του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 περί τροποποιήσεως του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και την εισαγωγή προγραμμάτων αναδιάρθρωσης του τομέα του βαμβακιού (ΕΕ 
L 178, 5.7.2008, σ. 1).
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συνδέονται με τη διαχείριση και τον έλεγχο της άμεσης στήριξης. Για το λόγο αυτό, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίσουν είτε μια κατ’ αποκοπή 

ενίσχυση η οποία θα αντικαθιστά όλες τις άμεσες ενισχύσεις, είτε ενίσχυση βασιζόμενη στο 

ποσό που οφείλεται στους γεωργούς σε ετήσια βάση. Θα πρέπει να προβλεφθούν κανόνες 

για την απλούστευση των διατυπώσεων, που θα μετριάζουν, μεταξύ άλλων, υποχρεώσεις 

των μικροκαλλιεργητών όπως εκείνες που σχετίζονται με την αίτηση στήριξης, τις 

γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, την πολλαπλή 

συμμόρφωση και τους ελέγχους όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΖΚ], 

χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη του συνόλου των μεταρρυθμιστικών στόχων, υπό 

την έννοια ότι η νομοθεσία της Ένωσης στην οποία παραπέμπει το παράρτημα ΙΙ του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΖΚ] εφαρμόζεται στους μικροκαλλιεργητές. Στόχος του 

καθεστώτος αυτού θα πρέπει να είναι η στήριξη της υφιστάμενης γεωργικής διάρθρωσης 

των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση χωρίς να εμποδίζεται η ανάπτυξη 

προς πλέον ανταγωνιστικές δομές. Για το λόγο αυτό, η πρόσβαση στο καθεστώς θα πρέπει, 

κατ' αρχήν, να περιορίζεται στις υφιστάμενες εκμεταλλεύσεις. Ωστόσο, η συμμετοχή των 

γεωργών στο καθεστώς θα πρέπει να είναι προαιρετική, προκειμένου να καταστεί ακόμα 

μεγαλύτερος ο αντίκτυπος του καθεστώτος από άποψη απλούστευσης, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμπεριλαμβάνουν αυτομάτως ορισμένους γεωργούς 

στο καθεστώς παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αποσυρθούν.

(39) Για την εξασφάλιση της ασφάλειας δικαίου, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 

εκδίδει ορισμένες πράξεις ▌ όσον αφορά ▌τους όρους σχετικά με τη συμμετοχή στο 

καθεστώς των μικροκαλλιεργητών σε περίπτωση μεταβολής της κατάστασης του 

συμμετέχοντος γεωργού.

(40) Για λόγους απλούστευσης και για να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των εξόχως 

απόκεντρων περιφερειών, η διαχείριση των άμεσων ενισχύσεων στις περιφέρειες αυτές θα 

πρέπει να διενεργείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων στήριξης που θεσπίσθηκαν με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 228/2013. Κατά συνέπεια, για τις περιφέρειες αυτές δεν θα ισχύουν 

διατάξεις του παρόντος κανονισμού σχετικά με το καθεστώς βασικής ενίσχυσης ▌και τις 

σχετικές ενισχύσεις, τη συνδεδεμένη στήριξη και το καθεστώς μικροκαλλιεργητών.

(41) Απαιτούνται κοινοποιήσεις από τα κράτη μέλη για τους σκοπούς της εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού και για το σκοπό της παρακολούθησης, ανάλυσης και διαχείρισης 
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των άμεσων ενισχύσεων. Για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των κανόνων του 

παρόντος κανονισμού και για να καταστούν οι εν λόγω κοινοποιήσεις ταχείες, 

αποτελεσματικές, ακριβείς, οικονομικές και συμβατές με την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει ορισμένες 

πράξεις ▌όσον αφορά τα απαραίτητα μέτρα σχετικά με τις κοινοποιήσεις που πρόκειται να 

γίνουν από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή ή για λόγους εξακρίβωσης, ελέγχου, 

παρακολούθησης, αξιολόγησης και δημοσιονομικού ελέγχου των άμεσων ενισχύσεων και 

για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται σε διεθνείς συμφωνίες, 

συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων κοινοποίησης δυνάμει των συμφωνιών αυτών και 

σχετικά με περαιτέρω κανόνες για τη φύση και το είδος των προς κοινοποίηση 

πληροφοριών, για τις κατηγορίες των προς επεξεργασία δεδομένων και τη μέγιστη 

περίοδο διατήρησής τους, για τα δικαιώματα πρόσβασης στις πληροφορίες ή στα 

συστήματα πληροφοριών και τους όρους ▌δημοσίευσης των πληροφοριών.

(42) Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για την εφαρμογή άμεσων 

ενισχύσεων θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που να συνάδει με 

αυτούς τους σκοπούς, να είναι ανώνυμα και συγκεντρωτικά όταν γίνεται επεξεργασία 

τους για σκοπούς παρακολούθησης ή αξιολόγησης και να προστατεύονται σύμφωνα με 

την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών και ιδίως την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου ▌1και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου ▌2. Τα πρόσωπα τα οποία αφορούν τα δεδομένα πρέπει να 

ενημερώνονται για την επεξεργασία αυτή και για τα δικαιώματά τους όσον αφορά την 

προστασία των δεδομένων.

▌

(42a) Ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος την 

1 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ( ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31).
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 
2000 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8, 12.1.2001, σ. 1).
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υπέβαλε στις 14 Δεκεμβρίου 20111.

(44) Για τη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης από τις ρυθμίσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

73/2009 του Συμβουλίου σε αυτές του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή πρέπει να 

εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει ορισμένες πράξεις ▌όσον αφορά τη λήψη των απαραίτητων 

μέτρων για την προστασία ενδεχόμενων κεκτημένων δικαιωμάτων και εύλογων προσδοκιών 

των γεωργών.

(46) Για να διασφαλισθούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και για την 

αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού ή των διακρίσεων μεταξύ των γεωργών, θα πρέπει 

να ανατεθούν εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή, σχετικά με: την έγκριση 

συμπληρωματικών εθνικών άμεσων ενισχύσεων για την Κροατία· τον καθορισμό του 

ποσού που πρέπει να περιληφθεί στο ειδικό εθνικό αποθεματικό για την αποναρκοθέτηση 

της Κροατίας· τον ορισμό του ετήσιου ανώτατου ορίου για το καθεστώς βασικής 

στήριξης· τη θέσπιση κανόνων σχετικά με αιτήσεις χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης· 

τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την επιστροφή των αχρησιμοποίητων δικαιωμάτων 

ενίσχυσης στο εθνικό απόθεμα· τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την κοινοποίηση της 

μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυσης προς τις εθνικές αρχές και τις προθεσμίες εντός 

των οποίων πραγματοποιείται η κοινοποίηση αυτή· τον ορισμό ετήσιων ανώτατων ορίων 

για την αναδιανεμητική ενίσχυση· τον ορισμό του ετήσιου ανώτατου ορίου για το 

καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης· · τη θέσπιση κανόνων σχετικά με αιτήσεις 

χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης που υποβάλλονται το έτος χορήγησης δικαιωμάτων 

ενίσχυσης κατά το οποίο τα κράτη μέλη μεταβαίνουν στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης· 

τις λεπτομέρειες και τα χρονοδιαγράμματα για τις κοινοποιήσεις που αφορούν 

συγκεκριμένες δεσμεύσεις ή καθεστώτα πιστοποίησης· την έγκριση κανόνων σχετικά με 

τη διαδικασία των κοινοποιήσεων των κρατών μελών και την αξιολόγηση, από την 

Επιτροπή, των ισοδύναμων πρακτικών· την έγκριση ορισμένων ορίων εντός των οποίων 

θεωρείται ότι πληρούται η υποχρέωση διατήρησης μόνιμων βοσκοτόπων·

τον καθορισμό του ανώτατου ορίου για την ενίσχυση γεωργικών πρακτικών επωφελών 

για το κλίμα και το περιβάλλον· τον καθορισμό του ετήσιου ανώτατου ορίου για την 

ενίσχυση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς· τον καθορισμό του ετήσιου ανώτατου 

ορίου για την ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας· τον καθορισμό του ετήσιου ανώτατου 

1 EE C 35, 9.2.2012, σ. 1.
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ορίου για την προαιρετική συνδεδεμένη ενίσχυση· τη θέσπιση κανόνων για τη διαδικασία 

αξιολόγησης και έγκρισης των αποφάσεων στο πλαίσιο της προαιρετικής συνδεδεμένης 

στήριξης· τη θέσπιση κανόνων για τη διαδικασία έγκρισης και τις κοινοποιήσεις προς 

τους παραγωγούς σχετικά με την έγκριση των εκτάσεων και των ποικιλιών για τους 

σκοπούς της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι· τη θέσπιση κανόνων για 

τον υπολογισμό της μείωσης του ποσού της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το 

βαμβάκι· τη θέσπιση κανόνων σχετικά με γενικές απαιτήσεις και μεθόδους κοινοποίησης· 

και τη λήψη των αναγκαίων και δικαιολογημένων μέτρων προς επίλυση ειδικών 

προβλημάτων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Οι εξουσίες αυτές ασκούνται σύμφωνα 

με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1. 

(47) Προκειμένου να επιλυθούν επείγοντα προβλήματα που ανακύπτουν σε ένα ή περισσότερα 

κράτη μέλη και ταυτοχρόνως να διασφαλισθεί η συνέχεια του συστήματος άμεσων 

ενισχύσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει αμέσως εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις 

όταν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, έκτακτες περιστάσεις επηρεάζουν τη 

χορήγηση στήριξης και θέτουν σε κίνδυνο την αποτελεσματική εφαρμογή των 

ενισχύσεων στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης που αναφέρονται στον παρόντα 

κανονισμό.

(48) Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς 

από τα κράτη μέλη με μεμονωμένες ενέργειες και μπορούν συνεπώς να επιτευχθούν 

καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης μέσω της πολυετούς εγγύησης της ενωσιακής 

χρηματοδότησης και με την επικέντρωση σε σαφώς καθορισμένες προτεραιότητες, 

δεδομένων των δεσμών μεταξύ του παρόντος κανονισμού και των άλλων μέσων της 

ΚΓΠ, των ανισοτήτων μεταξύ των διάφορων αγροτικών περιοχών και των 

περιορισμένων δημοσιονομικών πόρων των κρατών μελών σε μια διευρυμένη Ένωση, η 

Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Σύμφωνα με 

την αρχή της αναλογικότητας, όπως καθορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών 

κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13).
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ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

▌

ΤΙΤΛΟΣ I
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει:

α) κοινούς κανόνες για τις ενισχύσεις που χορηγούνται άμεσα στους γεωργούς στο πλαίσιο 

των καθεστώτων στήριξης που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος Ι (▌ 

«άμεσες ενισχύσεις»)·

β) ειδικούς κανόνες για τα εξής θέματα:

(i) βασική ενίσχυση των γεωργών («καθεστώς βασικής ενίσχυσης» και μεταβατικό 

απλουστευμένο καθεστώς («καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης»))·

(ia) προαιρετική αναδιανεμητική ενίσχυση («αναδιανεμητική ενίσχυση»)·

(iaa) προαιρετική μεταβατική εθνική ενίσχυση για τους γεωργούς·

(ii) ενίσχυση για τους γεωργούς που εφαρμόζουν γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το 

κλίμα και το περιβάλλον·

(iii) προαιρετική ενίσχυση για τους γεωργούς που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με 

φυσικούς περιορισμούς·

(iv) ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας που αρχίζουν τη γεωργική τους 

δραστηριότητα·

(v) καθεστώς προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης·

(vi) ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι·

(vii) προαιρετικό απλουστευμένο καθεστώς για μικροκαλλιεργητές· 

(viii) πλαίσιο που επιτρέπει στη Βουλγαρία, την Κροατία και τη Ρουμανία να 

συμπληρώνουν τις άμεσες ενισχύσεις.
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Άρθρο 2

Τροποποίηση του παραρτήματος Ι

Για την εγγύηση της ασφάλειας δικαίου, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55 ▌για την τροποποίηση του καταλόγου των 

καθεστώτων στήριξης που παρατίθεται στο παράρτημα Ι, στο βαθμό που απαιτείται ώστε να 

λαμβάνονται υπόψη νέες νομοθετικές πράξεις σχετικά με τα καθεστώτα στήριξης οι οποίες 

ενδέχεται να εκδοθούν αφότου τεθεί σε ισχύ ο παρών κανονισμός.

Άρθρο 3

Εφαρμογή στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και στα μικρά νησιά του Αιγαίου

Το άρθρο 11 δεν εφαρμόζεται στις περιοχές της Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 349 της 

ΣΛΕΕ («εξόχως απόκεντρες περιοχές») ούτε στις άμεσες ενισχύσεις που χορηγούνται στα μικρά 

νησιά του Αιγαίου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 229/2013. 

Οι τίτλοι III, IV και V δεν εφαρμόζονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές.

Άρθρο 4

Ορισμοί και σχετικές διατάξεις

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι εξής ορισμοί:

α) ως «γεωργός» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ομάδα φυσικών ή νομικών 

προσώπων, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος ▌που αποδίδει το εθνικό δίκαιο 

στην ομάδα και τα μέλη της, που διαθέτει εκμετάλλευση ευρισκόμενη στο εδαφικό 

πεδίο των Συνθηκών, όπως ορίζεται στο άρθρο 52 της ΣΕΕ σε συνάρτηση με τα 

άρθρα 349 και 355 της ΣΛΕΕ, και ασκεί γεωργική δραστηριότητα· 

β) ως «εκμετάλλευση» νοείται το σύνολο των μονάδων που χρησιμοποιεί για γεωργικές 

δραστηριότητες και διαχειρίζεται ένας γεωργός στην επικράτεια του ίδιου κράτους 

μέλους·

γ) ως «γεωργική δραστηριότητα» νοείται: 

– η παραγωγή, η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων, 

συμπεριλαμβανομένων της συγκομιδής, της άμελξης, της αναπαραγωγής ζώων 
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και της εκτροφής ζώων για γεωργική εκμετάλλευση, ή

– η διατήρηση μιας γεωργικής έκτασης σε κατάσταση που να την καθιστά 

κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια χωρίς ▌προπαρασκευαστικές ενέργειες 

πέραν των συνήθων γεωργικών μεθόδων και μηχανημάτων, σύμφωνα με 

κριτήρια οριζόμενα από τα κράτη μέλη βάσει πλαισίου που θεσπίζει η 

Επιτροπή, ή

– η άσκηση της ελάχιστης δραστηριότητας ▌, που θεσπίζεται από τα κράτη μέλη, 

για γεωργικές περιοχές εκ φύσεως κατάλληλες για βοσκή ή καλλιέργεια·

δ) ως «γεωργικά προϊόντα» νοούνται τα προϊόντα ▌, εξαιρουμένων των αλιευτικών 

προϊόντων, που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι των Συνθηκών, καθώς και το 

βαμβάκι·

ε) ως «γεωργική έκταση» νοείται οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, μόνιμων 

βοσκοτόπων και μόνιμων λειμώνων ή μόνιμων καλλιεργειών·

στ) ως «αρόσιμη γη» νοούνται η γη που καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή εκτάσεις 

διαθέσιμες για φυτική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων υπό 

καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύμφωνα με τα άρθρα 22, 23 και 24 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1257/1999, με το άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και με 

το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΚΑΑ], ανεξαρτήτως του αν πρόκειται 

για γη υπό θερμοκήπια ή υπό σταθερό ή κινητό κάλυμμα·

ζ) ως «μόνιμες καλλιέργειες» νοούνται οι μη εναλλασσόμενες καλλιέργειες, εκτός από 

τους μόνιμους βοσκοτόπους και τους μόνιμους λειμώνες, οι οποίες καταλαμβάνουν 

τη γη για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών και αποδίδουν επαναλαμβανόμενες 

συγκομιδές, συμπεριλαμβανομένων των φυτωρίων ▌ καθώς και των πρεμνοφυών 

δασών μικρού περίτροπου χρόνου·

η) ως «μόνιμος βοσκότοπος και μόνιμος λειμώνας», (που αναφέρονται από κοινού ως 

«μόνιμος βοσκότοπος») νοείται η γη που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 

αγρωστωδών ή άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο (αυτοφυή) ή 

με καλλιέργεια (σπαρμένα) και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά επί πέντε έτη ή 

περισσότερο· μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη, όπως θάμνους και/ή δένδρα που 
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προσφέρονται για βοσκή, υπό τον όρο ότι επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 

ποώδη κτηνοτροφικά φυτά, καθώς και, με την προϋπόθεση σχετικής απόφασης των 

κρατών μελών, γη που προσφέρεται για βοσκή και εντάσσεται σε καθιερωμένες 

τοπικές πρακτικές όπου τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά 

παραδοσιακά δεν επικρατούν στις εκτάσεις βοσκής·

θ) ως «αγρωστώδη ή λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά» νοούνται όλα τα ποώδη 

κτηνοτροφικά φυτά που παραδοσιακά απαντώνται στους φυσικούς βοσκοτόπους ή 

συνήθως περιλαμβάνονται σε μείγματα σπόρων προς σπορά βοσκοτόπων ή λιβαδιών 

στο κράτος μέλος, είτε χρησιμοποιούνται για τη βοσκή ζώων είτε όχι· 

ι) ως «φυτώρια» νοούνται οι ακόλουθες εκτάσεις με νεαρά ξυλώδη φυτά που 

καλλιεργούνται στο ύπαιθρο με σκοπό τη μεταφύτευση:

─ φυτώρια αμπέλων και έρριζων υποκειμένων·

─ φυτώρια οπωροφόρων δέντρων και φυτών με ράγες·

─ φυτώρια καλλωπιστικών φυτών·

─ εμπορικά φυτώρια δασικών δέντρων, εκτός από αυτά που καλλιεργούνται για τις 

ανάγκες της ίδιας της εκμετάλλευσης σε δασικές περιοχές·

─ φυτώρια δέντρων και θάμνων για φύτευση σε κήπους, πάρκα, παρυφές δρόμων 

και πρανή (π.χ. φυτών θαμνοστοιχιών, τριανταφυλλιών και άλλων 

καλλωπιστικών θάμνων, καλλωπιστικών κωνοφόρων), συμπεριλαμβανομένων 

σε όλες τις περιπτώσεις των υποκειμένων και των νεαρών φυτών τους·

ια) ως «πρεμνοφυή δάση μικρού περίτροπου χρόνου» νοούνται εκτάσεις που είναι 

φυτεμένες με είδη δέντρων του κωδικού ΣΟ 06 02 9041 καθοριζόμενα από τα κράτη 

μέλη ▌ και αποτελούνται από ξυλώδεις πολυετείς καλλιέργειες, με έρριζα υποκείμενα 

ή παραφυάδες που παραμένουν στο έδαφος μετά τη συγκομιδή και αναπτύσσουν 

νέους βλαστούς την επόμενη περίοδο και με μέγιστο κύκλο συγκομιδής που 

καθορίζεται από τα κράτη μέλη·

ιβ) ως «πώληση» νοείται η πώληση ή οποιαδήποτε άλλη οριστική μεταβίβαση έγγειας 
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ιδιοκτησίας ή δικαιωμάτων ενίσχυσης· ο ορισμός αυτός δεν περιλαμβάνει την 

πώληση έγγειας ιδιοκτησίας εάν αυτή μεταβιβάζεται σε δημόσιες αρχές και/ή για 

χρήση προς το δημόσιο συμφέρον και η μεταβίβαση πραγματοποιείται για μη 

γεωργικούς σκοπούς·

ιγ) ως «μίσθωση» νοείται σύμβαση μίσθωσης ή παρόμοια προσωρινή συναλλαγή·

ιδ) ως «μεταβίβαση» νοείται η μίσθωση ή πώληση γης ή δικαιωμάτων ενίσχυσης ή η 

πραγματική ή προσδοκώμενη μεταβίβασή τους λόγω κληρονομίας, ή άλλη οριστική 

μεταβίβασή τους· ο ορισμός δεν καλύπτει την επιστροφή των δικαιωμάτων κατά τη 

λήξη μίσθωσης.

1α. Τα κράτη μέλη:

α) θεσπίζουν τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι γεωργοί, ώστε να κρίνεται ότι 

έχουν τηρήσει την υποχρέωση της διατήρησης της γεωργικής έκτασης σε 

κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 

1 στοιχείο γ) δεύτερη περίπτωση·

β) ορίζουν την ελάχιστη δραστηριότητα που πρέπει να ασκείται σε γεωργικές περιοχές 

εκ φύσεως κατάλληλες για βοσκή ή καλλιέργεια, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 

1 στοιχείο γ) τρίτη περίπτωση·

γ) ορίζουν τα είδη δέντρων που είναι επιλέξιμα για πρεμνοφυή δάση βραχυχρόνιας 

αμειψισποράς καθώς και το μέγιστο κύκλο συγκομιδής όσον αφορά αυτά τα είδη 

δέντρων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ια). 

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι γη που προσφέρεται για βοσκή και 

εντάσσεται σε καθιερωμένες τοπικές πρακτικές όπου τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη 

κτηνοτροφικά φυτά παραδοσιακά δεν επικρατούν στις εκτάσεις βοσκής πρέπει να 

θεωρείται ως μόνιμος βοσκότοπος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο η).

2. Για την εγγύηση της ασφάλειας δικαίου, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55 που θα καθορίζουν :

▌
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αα) το πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη μέλη πρέπει να ορίζουν τα κριτήρια που 

επιβάλλεται να πληρούν οι γεωργοί ώστε να τηρούν την υποχρέωση της διατήρησης 

της γεωργικής έκτασης σε κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια, όπως 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) δεύτερη περίπτωση· 

β) το πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη μέλη ορίζουν τις ελάχιστες δραστηριότητες 

που πρέπει να ασκούνται σε περιοχές εκ φύσεως κατάλληλες για βοσκή ή 

καλλιέργεια, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) τρίτη περίπτωση·

δ) ▌ τα κριτήρια προσδιορισμού της επικράτησης αγρωστωδών και λοιπών ποωδών 

κτηνοτροφικών φυτών και τα κριτήρια προσδιορισμού των καθιερωμένων τοπικών 

πρακτικών στις οποίες παραπέμπει η παράγραφος 1 στοιχείο η). 
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Κοινοί κανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις

Άρθρο 5

Γενικές διατάξεις κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) 

▌ Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΖΚ] και οι διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει αυτού 

εφαρμόζονται στα καθεστώτα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 6

Εθνικά ανώτατα όρια

1. Για κάθε κράτος μέλος, για κάθε έτος, το εθνικό ανώτατο όριο, που αποτελείται από τη 

συνολική αξία όλων των χορηγούμενων δικαιωμάτων, του εθνικού αποθέματος ή των 

περιφερειακών αποθεμάτων και των ανώτατων ορίων που καθορίζονται σύμφωνα με τα 

άρθρα 28η, 33, 35, 37 και 39, είναι το προβλεπόμενο στο παράρτημα ΙΙ.

Όταν ένα κράτος μέλος κάνει χρήση της εναλλακτικής δυνατότητας που προβλέπεται στο 

άρθρο 19 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, είναι δυνατή η υπέρβαση του ανώτατου ορίου 

που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ για αυτό το κράτος μέλος για το αντίστοιχο έτος κατά το 

ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με το εδάφιο αυτό.

1α. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, για κάθε κράτος μέλος το οποίο εφαρμόζει το 

καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης και για κάθε έτος, το εθνικό ανώτατο όριο, 

που αποτελείται από τα ανώτατα όρια τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 28γ, 

28η, 33, 35, 37 και 39, είναι το προβλεπόμενο στο παράρτημα ΙΙ.

2. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις σχετικά με τα συνολικά ανώτατα ποσά των 

άμεσων ενισχύσεων που μπορούν να χορηγηθούν, συμπεριλαμβανομένων αυτών που 

προκύπτουν από τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 14 και 

αυτών που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 17β παράγραφος 2, ανατίθεται στην 

Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55 

για την προσαρμογή των εθνικών ανώτατων ορίων που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ.
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Άρθρο 7

Καθαρά ανώτατα όρια

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων που μπορούν 

να χορηγηθούν σε ένα κράτος μέλος σύμφωνα με τους τίτλους ΙΙΙ, ΙV και V σε σχέση με ένα 

ημερολογιακό έτος, κατόπιν της εφαρμογής του άρθρου 11, δεν υπερβαίνει τα ανώτατα όρια 

που προβλέπονται στο παράρτημα IΙΙ ▌. 

Σε περίπτωση που το συνολικό ποσό των προς χορήγηση άμεσων ενισχύσεων θα 

υπερέβαινε τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στο παράρτημα III, τα κράτη μέλη 

προβαίνουν σε γραμμική μείωση των ποσών όλων των άμεσων ενισχύσεων, εξαιρουμένων 

των άμεσων ενισχύσεων που χορηγούνται δυνάμει των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/2013 

και (ΕΕ) αριθ. 229/2013.

2. Για κάθε κράτος μέλος, για κάθε έτος, το εκτιμώμενο προϊόν της μείωσης όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 11 (το οποίο αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των εθνικών 

ανωτάτων ορίων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, με προσθήκη του διαθέσιμου ποσού 

δυνάμει του άρθρου 44, και των καθαρών ανωτάτων ορίων που ορίζονται στο παράρτημα 

ΙΙΙ) διατίθεται ως ενωσιακή στήριξη για μέτρα στο πλαίσιο προγραμματισμού αγροτικής 

ανάπτυξης ο οποίος χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, όπως ορίζεται στον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ.[…] [ΚΑΑ]. 

3. Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις σχετικά με τα συνολικά ανώτατα ποσά 

των άμεσων ενισχύσεων που μπορούν να χορηγούνται, συμπεριλαμβανομένων όσων 

προκύπτουν από τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 14, 

ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 55 για την προσαρμογή των ανωτάτων ορίων που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Άρθρο 8

Δημοσιονομική πειθαρχία

1. Το ποσοστό προσαρμογής που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. […] [ΟΡΖΚ] εφαρμόζεται μόνο στις άμεσες ενισχύσεις ύψους άνω των 2.000 ευρώ 

που χορηγούνται στους γεωργούς κατά το αντίστοιχο ημερολογιακό έτος.

2. Λόγω της σταδιακής εισαγωγής των άμεσων ενισχύσεων ▌, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
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16 παράγραφος 1, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία από την 1η 

Ιανουαρίου 2016. Λόγω της σταδιακής εισαγωγής των άμεσων ενισχύσεων, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 16α, η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται στην 

Κροατία από την 1η Ιανουαρίου 2022.

3. Για την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής των προσαρμογών των άμεσων ενισχύσεων σε 

σχέση με τη δημοσιονομική πειθαρχία, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 

τη βάση υπολογισμού των μειώσεων που εφαρμόζουν στους γεωργούς τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

4. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, ή ομάδας φυσικών ή νομικών προσώπων, τα κράτη 

μέλη μπορούν να εφαρμόζουν το συντελεστή προσαρμογής που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 στο επίπεδο των μελών εκείνων των νομικών προσώπων ή ομάδων όπου η 

εθνική νομοθεσία προβλέπει δικαιώματα και υποχρεώσεις μεμονωμένων μελών 

συγκρίσιμα με εκείνα μεμονωμένων γεωργών με την ιδιότητα διαχειριστή 

εκμετάλλευσης, ιδίως όσον αφορά το οικονομικό, κοινωνικό και φορολογικό επίπεδό 

τους, εφόσον έχουν συνεισφέρει στην ενίσχυση των γεωργικών δομών των εν λόγω 

νομικών προσώπων ή ομάδων.

Άρθρο 9

Ενεργός γεωργός

1. Δεν χορηγείται άμεση ενίσχυση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών 

προσώπων ▌ :

οι γεωργικές εκτάσεις των οποίων είναι κυρίως εκτάσεις διατηρούμενες σε κατάσταση 

κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια και τα οποία στις εκτάσεις αυτές δεν ασκούν την 

ελάχιστη δραστηριότητα που έχει θεσπισθεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 4 

παράγραφος 1 στοιχείο γ)▌.

▌

2. Δεν χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή σε ομάδες φυσικών 

ή νομικών προσώπων, που διευθύνουν αερολιμένες, σιδηροδρομικές εταιρείες, δίκτυα 

ύδρευσης, κτηματομεσιτικές εταιρείες, γήπεδα και υπαίθριους χώρους ψυχαγωγίας.
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Τα κράτη μέλη μπορούν, κατά περίπτωση, βάσει αντικειμενικών και αμερόληπτων 

κριτηρίων, να αποφασίζουν να προσθέσουν στον κατάλογο του πρώτου εδαφίου 

οποιεσδήποτε άλλες ανάλογες μη γεωργικές επιχειρήσεις ή δραστηριότητες και μπορούν 

να τις ανακαλούν εν συνεχεία.

Πρόσωπο ή ομάδα που προβλέπεται στο πρώτο ή το δεύτερο εδάφιο θεωρείται, ωστόσο, 

ενεργός γεωργός εάν προσκομίσει εξακριβώσιμα στοιχεία, με τη μορφή που απαιτούν τα 

κράτη μέλη, τα οποία αποδεικνύουν οτιδήποτε από τα κατωτέρω:

(i) ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5 % των 

συνολικών εσόδων που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το 

πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος για το οποίο υπάρχουν τέτοια στοιχεία·

(ii) ότι οι γεωργικές του/της δραστηριότητες δεν είναι ασήμαντες·

(iii) ότι ο κύριος επιχειρηματικός ή εταιρικός του/της σκοπός συνίσταται στην άσκηση 

γεωργικής δραστηριότητας.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίζουν, βάσει αντικειμενικών και αμερόληπτων 

κριτηρίων, ότι δεν πρέπει να χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις σε φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, ή σε ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων:

(i) οι γεωργικές δραστηριότητές των οποίων δεν αποτελούν παρά ασήμαντο μέρος των 

συνολικών οικονομικών δραστηριοτήτων τους, ή/και

(ii) η κύρια δραστηριότητα ή ο εταιρικός σκοπός των οποίων δεν συνίσταται στην 

άσκηση γεωργικής δραστηριότητας.

4. Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν ισχύουν για τους γεωργούς οι οποίοι απλώς έλαβαν άμεσες 

ενισχύσεις μη υπερβαίνουσες συγκεκριμένο ποσό κατά το προηγούμενο έτος. Τα ποσά 

αυτά καθορίζονται από τα κράτη μέλη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων όπως τα εθνικά ή 

περιφερειακά χαρακτηριστικά τους και δεν υπερβαίνουν ποσό 5.000 ευρώ.

5. Για την εξασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων των γεωργών, ανατίθεται στην 

Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55 ▌για 

τη θέσπιση:
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α) κριτηρίων για τον καθορισμό των περιπτώσεων στις οποίες η γεωργική έκταση 

ενός γεωργού πρέπει να θεωρείται ως κατά κύριο λόγο έκταση εκ φύσεως 

διατηρούμενη σε κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια·

β) κριτηρίων για τον καθορισμό της διάκρισης μεταξύ των εσόδων από γεωργικές και 

μη γεωργικές δραστηριότητες·

βα) κριτήρια για τον καθορισμό του ποσού των άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα με τις 

παραγράφους 2 και 4, ειδικότερα κατά το πρώτο έτος χορήγησης δικαιωμάτων 

ενίσχυσης εφόσον δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί οριστικά η αξία των δικαιωμάτων 

ενίσχυσης, όπως και για νέους γεωργούς·

▌

γ) κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν οι γεωργοί προκειμένου να αποδείξουν για 

τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3 ότι οι γεωργικές τους δραστηριότητες δεν 

είναι ασήμαντες και ότι ο κύριος επιχειρηματικός ή εταιρικός τους σκοπός 

συνίσταται στην άσκηση γεωργικής δραστηριότητας.

6. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την προβλεπόμενη στις παραγράφους 2, 3 και 

4 απόφασή τους έως την 1η Αυγούστου 2014 και, σε περίπτωση τροποποιήσεων, εντός 

δύο εβδομάδων από την ημερομηνία λήψης της απόφασης.

Άρθρο 10

Ελάχιστες προϋποθέσεις για τη λήψη άμεσων ενισχύσεων

1. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν τη μη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων σε γεωργούς σε μία από 

τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν το συνολικό ποσό των ζητούμενων ή των προς καταβολή άμεσων ενισχύσεων 

προ της εφαρμογής του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΖΚ] για 

δεδομένο ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ·

β) όταν η επιλέξιμη έκταση της εκμετάλλευσης την οποία αφορούν οι ζητούμενες ή προς 

καταβολή άμεσες ενισχύσεις προ της εφαρμογής του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. […] [ΟΡΖΚ] δεν υπερβαίνει το ένα εκτάριο.
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Προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η δομή των γεωργικών οικονομιών τους, τα κράτη μέλη 

μπορούν να προσαρμόζουν τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β) 

εντός των ορίων που παρατίθενται στο παράρτημα ΙV.

2. Όταν ένα κράτος μέλος που έχει αποφασίσει να εφαρμόσει κατώτατο όριο έκτασης 

δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο β) εφαρμόζει εντούτοις το στοιχείο α) της ιδίας 

παραγράφου στους γεωργούς που λαμβάνουν συνδεδεμένη στήριξη σχετιζόμενη με ζώα 

όπως προβλέπεται στον τίτλο IV και οι οποίοι έχουν λιγότερα εκτάρια από το κατώτατο 

όριο έκτασης.

3. Τα οικεία κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να μην εφαρμόζουν την παράγραφο 1 στις 

εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα μικρά νησιά του Αιγαίου.

4. Στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, για το έτος 2015, το ζητούμενο ή προς καταβολή ποσό 

που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται με βάση το ποσό που προβλέπεται στο 

παράρτημα V σημείο Α ▌. Στην Κροατία, για τα έτη 2015-2021, το ζητούμενο ή προς 

καταβολή ποσό όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται με βάση το ποσό που 

ορίζεται στο παράρτημα Vα σημείο Α.

Άρθρο 11

Μείωση της ενίσχυσης

1. Τα κράτη μέλη μειώνουν το ποσό των άμεσων ενισχύσεων που πρέπει να χορηγηθούν σε 

γεωργό δυνάμει του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαιο 1 του παρόντος κανονισμού εντός δεδομένου 

ημερολογιακού έτους κατά 5 % τουλάχιστον για το μέρος του ποσού που υπερβαίνει τις 

150.000 ευρώ.

▌

2. Πριν εφαρμόσουν την παράγραφο 1 τα κράτη μέλη μπορούν να αφαιρούν τους μισθούς 

που συνδέονται με γεωργική δραστηριότητα και οι οποίοι έχουν πραγματικά καταβληθεί 

και δηλωθεί από το γεωργό κατά το προηγούμενο έτος, συμπεριλαμβανομένων των φόρων 

και κοινωνικών εισφορών λόγω απασχόλησης, από το ποσό των ενισχύσεων προς 

χορήγηση στο γεωργό σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 1 του παρόντος κανονισμού 

εντός δεδομένου ημερολογιακού έτους. Όπου δεν είναι διαθέσιμα στοιχεία για τους 

μισθούς που έχουν πραγματικά καταβληθεί και δηλωθεί από το γεωργό κατά το 
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προηγούμενο έτος, χρησιμοποιούνται τα πλέον πρόσφατα στοιχεία.

3. Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να χορηγήσουν αναδιανεμητική ενίσχυση στους 

γεωργούς σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 1α του παρόντος κανονισμού και να 

χρησιμοποιήσουν άνω του 5 % του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 

παράρτημα ΙΙ για το σκοπό αυτό μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν το παρόν 

άρθρο. Όπου η εφαρμογή των ανώτατων ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 28ζ 

παράγραφος 4 εμποδίζει ένα κράτος μέλος να επιτύχει το ποσοστό αυτό, το εν λόγω 

κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να μην εφαρμόσει το παρόν άρθρο.

4. Δεν χορηγείται πλεονέκτημα που συνίσταται στην αποφυγή των μειώσεων της ενίσχυσης 

σε γεωργούς που αποδεδειγμένα προκάλεσαν τεχνητά, από τις 19 Οκτωβρίου 2011, τις 

συνθήκες για να αποφύγουν τις επενέργειες του παρόντος άρθρου.

4α. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, ή ομάδας φυσικών ή νομικών προσώπων, τα κράτη 

μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τη μείωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στο επίπεδο 

των μελών των εν λόγω νομικών προσώπων ή ομάδων όπου η εθνική νομοθεσία 

προβλέπει δικαιώματα και υποχρεώσεις μεμονωμένων μελών συγκρίσιμα με εκείνα 

μεμονωμένων γεωργών με την ιδιότητα διαχειριστή εκμετάλλευσης, ιδίως όσον αφορά το 

οικονομικό, κοινωνικό και φορολογικό επίπεδό τους, εφόσον έχουν συνεισφέρει στην 

ενίσχυση των γεωργικών δομών των εν λόγω νομικών προσώπων ή ομάδων.

5. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή έως την 1η Αυγούστου 2014 τις αποφάσεις 

που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το εκτιμώμενο προϊόν των μειώσεων 

για τα έτη 2015 έως 2019.

Άρθρο 12

Πολλαπλές αιτήσεις

Η αντιστοιχούσα στον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων έκταση για την οποία έχει υποβληθεί 

αίτηση βασικής ενίσχυσης από γεωργό σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 1 δύναται να αποτελεί 

το αντικείμενο αίτησης κάθε άλλης άμεσης ενίσχυσης καθώς και κάθε άλλης ενίσχυσης μη 

καλυπτόμενης από τον παρόντα κανονισμό, εκτός εάν υπάρχει ρητή αντίθετη διάταξη στον 

παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 13



RR\1008806EL.doc 47/225 PE474.052

EL

Κρατικές ενισχύσεις

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 146 παράγραφος 1 του κανονισμού [εΚΟΑ], τα άρθρα 107, 108 

και 109 της ΣΛΕΕ δεν εφαρμόζονται σε ενισχύσεις που χορηγούνται από κράτη μέλη ▌σύμφωνα 

με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 14

Ευελιξία μεταξύ πυλώνων

1. Πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2013 τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να διαθέσουν 

ως πρόσθετη στήριξη για μέτρα στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτείται 

στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [...] [ΚΑΑ] έως το 15 % 

των ετήσιων εθνικών ανώτατων ορίων για τα ημερολογιακά έτη 2014 έως 2019 όπως 

ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού. Κατά συνέπεια, το αντίστοιχο ποσό 

δεν διατίθεται πλέον για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων.

Η απόφαση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο κοινοποιείται στην Επιτροπή έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2013. Η εν λόγω απόφαση ορίζει το ποσοστό που αναφέρεται σε αυτό το 

εδάφιο το οποίο μπορεί να διαφέρει από το ένα ημερολογιακό έτος στο άλλο.

Τα κράτη μέλη που δεν κάνουν χρήση του πρώτου εδαφίου για το ημερολογιακό έτος 

2014 μπορούν να λάβουν τη σχετική απόφαση, όσον αφορά τα ημερολογιακά έτη 2015 

έως 2019, πριν από την 1η Αυγούστου 2014 και την κοινοποιούν στην Επιτροπή έως την 

1η Αυγούστου 2014.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθεωρήσουν τις αποφάσεις που αναφέρονται στην 

παρούσα παράγραφο με ισχύ από το ημερολογιακό έτος 2018. Η αναθεώρηση αυτή δεν 

μπορεί να οδηγήσει στη μείωση του ποσοστού που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή 

σύμφωνα με το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 

Επιτροπή τις εν λόγω αποφάσεις αναθεώρησης έως την 1η Αυγούστου 2017.

2. Πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2013 τα κράτη μέλη που δεν χρησιμοποιούν τη δυνατότητα 

της παραγράφου 1 μπορούν να αποφασίσουν να διαθέσουν ως άμεσες ενισχύσεις δυνάμει 

του παρόντος κανονισμού μέχρι ποσοστού 15%, ή, στην περίπτωση της Βουλγαρίας, της 

Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, 

της Ρουμανίας, της Σλοβακίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, 
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έως και το 25 % του ποσού που χορηγείται για τη στήριξη μέτρων στο πλαίσιο του 

προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ κατά την 

περίοδο 2015-2020, όπως ορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [...] [ΚΑΑ]. Κατά 

συνέπεια, το αντίστοιχο ποσό δεν διατίθεται πλέον για μέτρα στήριξης στο πλαίσιο του 

προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης.

Η απόφαση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο κοινοποιείται στην Επιτροπή έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2013. Η εν λόγω απόφαση ορίζει το ποσοστό που αναφέρεται σε αυτό το 

εδάφιο το οποίο μπορεί να διαφέρει από το ένα ημερολογιακό έτος στο άλλο.

Τα κράτη μέλη που δεν κάνουν χρήση του πρώτου εδαφίου για το οικονομικό έτος 2015 

μπορούν να λάβουν πριν από την 1η Αυγούστου 2014 την απόφαση που προβλέπεται στο 

πρώτο εδάφιο όσον αφορά την περίοδο 2016-2020 και την κοινοποιούν στην Επιτροπή 

έως την 1η Αυγούστου 2014.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθεωρήσουν την απόφαση που αναφέρεται στην παρούσα 

παράγραφο με ισχύ για τα οικονομικά έτη 2019 και 2020. Η αναθεώρηση αυτή δεν 

μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση του ποσοστού που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή 

σύμφωνα με το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 

Επιτροπή τις εν λόγω αποφάσεις αναθεώρησης έως την 1η Αυγούστου 2017.

Άρθρο 15

Αναθεώρηση

Τα καθεστώτα στήριξης του παραρτήματος Ι εφαρμόζονται με την επιφύλαξη ενδεχόμενης 

αναθεώρησης ανά πάσα στιγμή μέσω νομοθετικών πράξεων, πράξεων κατ' εξουσιοδότηση 

σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ ή εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 56 της 

ΣΛΕΕ, υπό το πρίσμα των οικονομικών εξελίξεων και της δημοσιονομικής κατάστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Διατάξεις που ισχύουν για τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Κροατία

Άρθρο 16

Σταδιακή εισαγωγή άμεσων ενισχύσεων στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία

Στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, τα εθνικά ανώτατα όρια για τις ενισχύσεις που προβλέπονται στα 
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άρθρα 28η, 33, 35, 37, 39 και 51 θεσπίζονται το ▌2015 με βάση το ποσό που ορίζεται στο 

παράρτημα V σημείο A.

Άρθρο 16α

Σταδιακή εισαγωγή άμεσων ενισχύσεων στην Κροατία

Στην Κροατία, οι άμεσες ενισχύσεις εισάγονται σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα 

αυξήσεων, εκφραζόμενων ως ποσοστό του αντίστοιχου επιπέδου των εν λόγω άμεσων ενισχύσεων 

όπως θα εφαρμόζονται από το 2022:

25 % το 2013,

30 % το 2014, 

35 % το 2015, 

40 % το 2016,

50 % το 2017,

60 % το 2018,

70 % το 2019,

80 % το 2020,

90 % το 2021,

100 % από το 2022 και μετά.

Άρθρο 17

Συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις και άμεσες ενισχύσεις στη Βουλγαρία και τη 

Ρουμανία

1. Το ▌2015 η Βουλγαρία και η Ρουμανία μπορούν να χρησιμοποιήσουν εθνικές άμεσες 

ενισχύσεις ως συμπλήρωμα των ενισχύσεων που χορηγούνται στο πλαίσιο του καθεστώτος 

βασικής ενίσχυσης που προβλέπεται στον τίτλο III κεφάλαιο 1, καθώς και ως συμπλήρωμα, 

στην περίπτωση της Βουλγαρίας, των ενισχύσεων που χορηγούνται στο πλαίσιο της ειδικής 

ενίσχυσης για το βαμβάκι που προβλέπεται στον τίτλο IV κεφάλαιο 2.
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2. Το συνολικό ποσό των εθνικών άμεσων ενισχύσεων που μπορούν να χορηγηθούν ως 

συμπλήρωμα του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης για το έτος ▌2015 δεν υπερβαίνει το ποσό 

που ορίζεται στο παράρτημα V σημείο B για το έτος αυτό.

3. Για τη Βουλγαρία, το συνολικό ποσό των εθνικών άμεσων ενισχύσεων που μπορούν να 

χορηγηθούν σε σχέση με το 2015 ως συμπλήρωμα της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι 

δεν υπερβαίνει το ποσό που προβλέπεται στο παράρτημα V σημείο Γ για το έτος αυτό.

4. Οι συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις χορηγούνται σύμφωνα με αντικειμενικά 

κριτήρια και κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των γεωργών και να 

αποφεύγονται οι στρεβλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού.

Άρθρο 17α

Συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις για την Κροατία

1. Η Κροατία μπορεί να συμπληρώνει, έπειτα από έγκριση της Επιτροπής ▌, οποιοδήποτε 

καθεστώς στήριξης που αναφέρεται στο παράρτημα Ι, εφόσον απαιτείται.

2. Το συμπληρωματικό ποσό που μπορεί να χορηγηθεί εντός δεδομένου έτους και για 

δεδομένο καθεστώς στήριξης περιορίζεται από συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Η εν λόγω 

χρηματοδότηση αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ:

α) του ποσού των άμεσων ενισχύσεων που διατίθενται ανά καθεστώς στήριξης, μετά την 

πλήρη εισαγωγή των άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 16α για το 

ημερολογιακό έτος 2022· 

και

β) του ποσού των άμεσων ενισχύσεων που διατίθενται ανά καθεστώς στήριξης, μετά την 

εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος αυξήσεων σύμφωνα με το άρθρο 16α για το 

σχετικό έτος.

3. Το συνολικό ποσό των χορηγηθεισών συμπληρωματικών εθνικών άμεσων ενισχύσεων δεν 

είναι μεγαλύτερο από τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα Vα σημείο Β για 

το αντίστοιχο ημερολογιακό έτος.

4. Η Κροατία μπορεί να αποφασίζει, με αντικειμενικά κριτήρια και έπειτα από έγκριση της 
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Επιτροπής, σχετικά με τα προς χορήγηση ποσά συμπληρωματικής εθνικής ενίσχυσης.

5. Η έγκριση της Επιτροπής δυνάμει του παρόντος άρθρου καθορίζει τα σχετικά καθεστώτα 

στήριξης και ορίζει το ύψος μέχρι το οποίο μπορούν να καταβάλλονται οι συμπληρωματικές 

εθνικές άμεσες ενισχύσεις. 

Όσον αφορά τις συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις που προορίζονται να 

συμπληρώσουν την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη που αναφέρεται στον τίτλο IV 

κεφάλαιο 1, η έγκριση προσδιορίζει επίσης τους συγκεκριμένους τύπους γεωργίας ή τους 

συγκεκριμένους γεωργικούς τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 τους 

οποίους μπορεί να αφορούν οι συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις.

Η έγκριση παρέχεται μέσω εκτελεστικής πράξης εκδιδόμενης χωρίς εφαρμογή της 

διαδικασίας του άρθρου 56 παράγραφος 2 ή 3.

6. Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις για την 

Κροατία είναι εκείνες που αφορούν τη στήριξη στο πλαίσιο των αντίστοιχων καθεστώτων 

στήριξης, όπως προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

7. Οι συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις για την Κροατία υπόκεινται σε τυχόν 

προσαρμογές που είναι δυνατόν να καταστούν αναγκαίες λόγω εξελίξεων στην ΚΓΠ ▌. 

Καταβάλλονται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ίση 

μεταχείριση μεταξύ των γεωργών και να αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς και του 

ανταγωνισμού▌.

8. Η Κροατία υποβάλλει έκθεση με την οποία παρέχει πληροφορίες για τα μέτρα εφαρμογής 

των συμπληρωματικών εθνικών άμεσων ενισχύσεων, πριν από τις 30 Ιουνίου του επόμενου 

έτους από την εφαρμογή τους. Η έκθεση πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τα ακόλουθα 

σημεία: 

α) κάθε αλλαγή κατάστασης που επηρεάζει τις συμπληρωματικές εθνικές άμεσες 

ενισχύσεις·

β) για κάθε συμπληρωματική εθνική άμεση ενίσχυση, τον αριθμό των δικαιούχων, το 

συνολικό ποσό της χορηγηθείσας συμπληρωματικής εθνικής ενίσχυσης, καθώς και 
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▌τα εκτάρια, τον αριθμό των ζώων ή άλλες μονάδες για τις οποίες καταβλήθηκε η 

ενίσχυση·

γ) έκθεση σχετικά με τα μέτρα ελέγχου που εφαρμόζονται σε σχέση με τις χορηγηθείσες 

συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις. 

Άρθρο 17β

Ειδικό εθνικό αποθεματικό για την αποναρκοθέτηση της Κροατίας

1. Από το 2015 και μετά η Κροατία κοινοποιεί στην Επιτροπή, έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε 

έτους, τις εκτάσεις που έχουν προσδιορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 57α παράγραφος 10 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν εκ νέου για γεωργικές 

δραστηριότητες το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. 

Η Κροατία κοινοποιεί επίσης τον αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που ήταν διαθέσιμα 

για τους γεωργούς στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, καθώς και 

το ποσό του ειδικού εθνικού αποθεματικού αποναρκοθέτησης που έμεινε αδιάθετο την ίδια 

ημερομηνία.

Κατά περίπτωση, οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο 

γίνονται ανά περιφέρεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1.

2. Η Επιτροπή υπολογίζει σε ετήσια βάση το ποσό που πρέπει να προστεθεί στα ποσά που 

καθορίζονται για την Κροατία στο παράρτημα ΙΙ, κατά την αναθεώρηση του εν λόγω 

παραρτήματος σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η 

στήριξη που χορηγείται στο πλαίσιο των καθεστώτων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, 

για τις εκτάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου. 

Το ποσό αυτό υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν από την Κροατία, 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τον εκτιμώμενο μέσο όρο των άμεσων ενισχύσεων ανά 

εκτάριο στην Κροατία για το σχετικό έτος. 

Το μέγιστο ποσό που πρέπει να προστεθεί σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο με βάση όλες τις 

εκτάσεις που κοινοποιήθηκαν από την Κροατία σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου έως το 2022 ανέρχεται σε 9.600.000 ευρώ και ακολουθεί το 

χρονοδιάγραμμα εισαγωγής των άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 16α, ▌όπως 

ορίζεται στο παράρτημα Vβ.
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3. Η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, το μέρος του ποσού που πρέπει να 

προστεθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2, το οποίο η Κροατία περιλαμβάνει στο ειδικό 

εθνικό αποθεματικό αποναρκοθέτησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης για τις 

εκτάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο. Το μέρος αυτό υπολογίζεται 

με βάση την αναλογία μεταξύ του ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης και 

του ποσού που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ πριν από την αύξησή του σύμφωνα με την 

παράγραφο 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης που 

προβλέπεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2.

4. Για τα έτη 2015 έως 2022, η Κροατία χρησιμοποιεί το ειδικό εθνικό αποθεματικό 

αποναρκοθέτησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης σε γεωργούς βάσει των 

αποναρκοθετημένων εκτάσεων τις οποίες δήλωσαν οι γεωργοί κατά το εν λόγω έτος, υπό 

τους ακόλουθους όρους:

α) οι εν λόγω εκτάσεις είναι επιλέξιμες κατά την έννοια του άρθρου 25 παράγραφος 2, 

β) οι εν λόγω εκτάσεις χρησιμοποιήθηκαν εκ νέου για γεωργικές δραστηριότητες το 

προηγούμενο ημερολογιακό έτος,

γ) οι εκτάσεις κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου.

5. Η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που καθορίζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι η 

εθνική ή περιφερειακή μέση αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά το έτος χορήγησης 

εντός των ορίων του ποσού που διατίθεται στο ειδικό εθνικό αποθεματικό 

αποναρκοθέτησης. 

6. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι συνέπειες της εκ νέου χρήσης αποναρκοθετημένων 

εκτάσεων για γεωργικές δραστηριότητες, όπως κοινοποιήθηκαν από την Κροατία 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ανατίθεται στην Επιτροπή η έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 55 ▌για την προσαρμογή των ποσών του παραρτήματος 

Vα▌.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Καθεστώς βασικής ενίσχυσης και καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης

Τμήμα 1

Δημιουργία του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης

Άρθρο 18

Δικαιώματα ενίσχυσης

1. Η στήριξη δυνάμει του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης διατίθεται στους γεωργούς ▌:

α) οι οποίοι αποκτούν δικαιώματα ενίσχυσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού μέσω 

χορήγησης σύμφωνα με το άρθρο 17β παράγραφος 4, πρώτης χορήγησης σύμφωνα με 

το άρθρο 21 ή το άρθρο 28ε, από το εθνικό ή περιφερειακό απόθεμα σύμφωνα με το 

άρθρο 23 ή με μεταβίβαση σύμφωνα με το άρθρο 27,

ή

β) οι οποίοι συμμορφώνονται προς το άρθρο 9 και κατέχουν ιδιόκτητα ή μισθωμένα 

δικαιώματα ενίσχυσης σε κράτος μέλος που έχει αποφασίσει, σύμφωνα με την 

παράγραφο 3, να διατηρήσει τα υφιστάμενα δικαιώματα ενίσχυσης.

2. Τα δικαιώματα ενίσχυσης που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 

λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, τα κράτη μέλη που θέσπισαν το καθεστώς 

ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με το Τμήμα Ι του Κεφαλαίου 5 του Τίτλου ΙΙΙ ή το Κεφάλαιο 

6 του Τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ή το Κεφάλαιο 3 του Τίτλου ΙΙΙ 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 μπορούν, έως την 1η Αυγούστου 2014, να 

αποφασίσουν να διατηρήσουν τα δικαιώματα ενίσχυσης. Κοινοποιούν την απόφαση αυτή 

στην Επιτροπή έως την 1η Αυγούστου 2014.

3α. Στα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την παράγραφο 3, όταν ο αριθμός των δικαιωμάτων 

ενίσχυσης που ορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 που κατέχει ο γεωργός την ημερομηνία που θα οριστεί 
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σύμφωνα με το στοιχείο β) του άρθρου 78 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΖΚ] 

υπερβαίνει τον αριθμό επιλέξιμων εκταρίων που δηλώνει ο γεωργός στην αίτηση 

ενίσχυσης σύμφωνα με το στοιχείο α) του άρθρου 73 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. […] [ΟΡΖΚ] για το 2015 και που είναι στη διάθεσή του την ημερομηνία που θα 

οριστεί από το κράτος μέλος, η οποία δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της 

ημερομηνίας που έχει καθορίσει το εν λόγω κράτος μέλος για την τροποποίηση της 

αίτησης ενίσχυσης, ο αριθμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης που υπερβαίνει τον αριθμό 

επιλέξιμων εκταρίων λήγει την ημερομηνία αυτή.

Άρθρο 19

Ανώτατο όριο καθεστώτος βασικής ενίσχυσης

1. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, για κάθε κράτος μέλος το ετήσιο 

εθνικό ανώτατο όριο για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης αφαιρώντας από το ετήσιο εθνικό 

ανώτατο όριο που ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ τα ετήσια ποσά που ορίζονται σύμφωνα με 

τα άρθρα 28η, 33, 35, 37 και 39. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη 

διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2.

Το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο μπορεί να αυξάνεται κατ' 

ανώτατο όριο μέχρι 3% του ετήσιου ορίου, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ, μετά την 

αφαίρεση του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή του ποσοστού που ορίζεται στο 

άρθρο 33 παράγραφος 1 για το αντίστοιχο έτος. Όταν ένα κράτος μέλος κάνει χρήση της 

εν λόγω δυνατότητας, η αύξηση αυτή λαμβάνεται υπόψη από την Επιτροπή κατά τον 

καθορισμό του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης 

σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 

Επιτροπή, μέχρι την 1η Αυγούστου 2014, τα ετήσια ποσοστά κατά τα οποία πρέπει να 

αυξηθεί το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.

Τα κράτη μέλη μπορούν να επανεξετάζουν ετησίως την απόφασή τους που αναφέρεται 

στο δεύτερο εδάφιο και να ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε τέτοια αναθεώρηση 

μέχρι την 1η Αυγούστου του προηγούμενου έτους.

2. Για κάθε κράτος μέλος και για κάθε έτος, η συνολική αξία του συνόλου ▌των δικαιωμάτων 

ενίσχυσης και του εθνικού αποθέματος ή των περιφερειακών αποθεμάτων ισούται με το 

αντίστοιχο εθνικό ανώτατο όριο που θεσπίζει η Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 1.
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3. Εάν το ανώτατο όριο που εγκρίνει η Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 1 είναι 

διαφορετικό από εκείνο του προηγούμενου έτους λόγω των αποφάσεων που έλαβαν τα 

κράτη μέλη σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα 

δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 14 παράγραφος 1, τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 

14 παράγραφος 2, το άρθρο 28ζ παράγραφος 1, το άρθρο 35 παράγραφος 1, το άρθρο 37 

παράγραφος 1 και/ή το άρθρο 39, το κράτος μέλος αυξάνει ή μειώνει γραμμικά την αξία 

όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης για να διασφαλίσει την τήρηση της παραγράφου 2.

▌

Άρθρο 20
Περιφερειακή χορήγηση των εθνικών ανώτατων ορίων

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2014, να εφαρμόσουν το 

καθεστώς βασικής ενίσχυσης σε περιφερειακό επίπεδο. Σε αυτή την περίπτωση, 

προσδιορίζουν τις περιφέρειες με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, όπως τα 

γεωπονικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά τους και το περιφερειακό γεωργικό 

δυναμικό τους ή η θεσμική ή διοικητική δομή τους.

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το άρθρο 28γ μπορούν να λάβουν την απόφαση που 

αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο μέχρι τις 31 Ιουλίου του έτους που προηγείται του πρώτου 

έτους εφαρμογής του άρθρου 28δ.

2. Τα κράτη μέλη διαιρούν το εθνικό ανώτατο όριο για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης που 

προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 μεταξύ των περιφερειών βάσει αντικειμενικών 

και αμερόληπτων κριτηρίων. 

Στην περίπτωση κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν το άρθρο 23 παράγραφος 2, η 

διαίρεση αυτή γίνεται μετά την εφαρμογή της γραμμικής μείωσης που προβλέπει το 

άρθρο 23 παράγραφος 1.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι τα περιφερειακά ανώτατα όρια υπόκεινται σε 

ετήσιες σταδιακές τροποποιήσεις σύμφωνα με προκαθορισμένα ετήσια στάδια και 

αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, όπως το ▌γεωργικό δυναμικό ή περιβαλλοντικά 

κριτήρια.

4. Στον βαθμό που απαιτείται για την τήρηση των εφαρμοστέων περιφερειακών ανώτατων 
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ορίων που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή 3, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 

γραμμική μείωση ή αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε καθεμιά από τις 

σχετικές περιφέρειες.

4α. Οποιοδήποτε κράτος μέλος εφαρμόζει την παράγραφο 1 μπορεί να αποφασίσει την 

παύση της εφαρμογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε περιφερειακό επίπεδο από 

ημερομηνία που ορίζει το ίδιο.

5. Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την παράγραφο 1 κοινοποιούν στην Επιτροπή έως την 1η 

Αυγούστου 2014 την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τα μέτρα που έλαβαν 

για την εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3. Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το άρθρο 28γ 

κοινοποιούν στην Επιτροπή έως την 1η Αυγούστου του συγκεκριμένου έτους την 

απόφαση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 και τα μέτρα που 

έλαβαν για την εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3.

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την παράγραφο 1 κοινοποιούν στην Επιτροπή την 

απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 4α έως την 1η Αυγούστου του έτους που 

προηγείται του πρώτου έτους εφαρμογής της απόφασης αυτής.

Άρθρο 21

Πρώτη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης

1. Δικαιώματα ενίσχυσης χορηγούνται στους γεωργούς που δικαιούνται να λάβουν άμεσες 

ενισχύσεις σύμφωνα με το άρθρο 9 εάν υποβάλουν αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων 

ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης έως την ημερομηνία εντός 

του 2015 που πρέπει να καθοριστεί σύμφωνα με το στοιχείο β) του άρθρου 78 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΖΚ], εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών 

περιστάσεων, με την προϋπόθεση ότι είχαν το δικαίωμα να λάβουν ενίσχυση, πριν από 

τυχόν μείωση ή αποκλεισμό που προβλέπεται στο Κεφάλαιο 4 του Τίτλου ΙΙ του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, σε ό,τι αφορά αίτηση ενίσχυσης για άμεσες ενισχύσεις ή 

μεταβατική εθνική ενίσχυση ή συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις ή, στην 

περίπτωση της Κύπρου, κρατική ενίσχυση, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 

73/2009 για το 2013.

▌
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Τα πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε κράτη μέλη που εφαρμόζουν το άρθρο 18 

παράγραφος 3.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν δικαιώματα ενίσχυσης:

α) σε γεωργούς οι οποίοι, για το 2013, δεν έλαβαν ενισχύσεις σε συνάρτηση με αίτηση 

ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο και οι οποίοι, έως την ημερομηνία 

που καθορίζει το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του 

κανονισμού (EΚ) αριθ. 1122/2009 για το έτος υποβολής αιτήσεων 2013:

i) σε κράτη μέλη που εφαρμόζουν το καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, 

παρήγαγαν φρούτα, λαχανικά, εδώδιμα γεώμηλα, γεώμηλα για σπορά, 

διακοσμητικά φυτά, εάν αυτό έχει αποφασιστεί από το συγκεκριμένο κράτος 

μέλος σε ελάχιστη έκταση εκφραζόμενη σε εκτάρια, και/ή καλλιέργησαν 

αμπελώνες· ή

ii) σε κράτη μέλη που εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης, 

διέθεταν γεωργική γη η οποία στις 30 Ιουνίου 2003 δεν ήταν σε καλή 

γεωργική κατάσταση όπως προβλέπεται στο άρθρο 124 παράγραφος 1 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009· ή

β) σε γεωργούς οι οποίοι, κατά το 2014, έλαβαν δικαιώματα ενίσχυσης από το εθνικό 

απόθεμα βάσει του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 41 ή 57 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009· ή

γ) σε γεωργούς οι οποίοι δεν είχαν ποτέ δικαιώματα ενίσχυσης σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και οι οποίοι 

υποβάλλουν επαληθεύσιμα αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, κατά την 

ημερομηνία που καθορίζει το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 

2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1122/2009 για το έτος υποβολής αιτήσεων 2013, 

επιδόθηκαν στην εκτροφή ζώων ή παρήγαγαν ή καλλιέργησαν γεωργικά προϊόντα, 

συμπεριλαμβανομένης της συγκομιδής, της άμελξης, της αναπαραγωγής ζώων και 

της εκτροφής ζώων για γεωργική εκμετάλλευση. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

προσθέσουν οικεία αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια επιλεξιμότητας για την 

εν λόγω κατηγορία γεωργών όσον αφορά κατάλληλα προσόντα, εμπειρία ή 
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κατάρτιση.

2. Εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, ο αριθμός των 

δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται ανά γεωργό το 2015 ισούται με τον αριθμό 

επιλέξιμων εκταρίων, τον οποίο δηλώνει ο γεωργός στην αίτηση ενίσχυσής του σύμφωνα 

με το στοιχείο α) του άρθρου 73 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΖΚ] 

για το 2015 και τα οποία έχει στη διάθεσή του κατά την ημερομηνία που καθορίζει το 

κράτος μέλος. Η εν λόγω ημερομηνία δεν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας που έχει 

καθορίσει το εν λόγω κράτος μέλος για την τροποποίηση της αίτησης ενίσχυσης.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν έναν ή περισσότερους από τους 

ακόλουθους περιορισμούς όσον αφορά τον αριθμό των προς χορήγηση δικαιωμάτων 

ενίσχυσης: 

αα) ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι ο αριθμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης 

ισούται είτε με τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων τον οποίο δήλωσε ο γεωργός 

σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 το 

2013 είτε με τον αριθμό των εκταρίων που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, ανάλογα 

με το ποιος αριθμός είναι χαμηλότερος. Για την Κροατία, η δυνατότητα αυτή 

εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των αποναρκοθετημένων εκταρίων για τα οποία 

χορηγούνται δικαιώματα ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 17β παράγραφος 4·

α) όταν ο συνολικός αριθμός των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο επιλέξιμων 

εκταρίων που δηλώθηκαν σε κράτος μέλος συνεπάγεται αύξηση άνω του 35% του 

συνολικού αριθμού επιλέξιμων εκταρίων που δηλώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 35 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 το 2009, ή στην περίπτωση της Κροατίας το 

2013, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό των δικαιωμάτων 

ενίσχυσης που θα χορηγηθούν το 2015 σε ελάχιστο ποσοστό είτε 135% είτε 145% 

του συνολικού αριθμού εκταρίων που δηλώθηκαν το 2009, ή στην περίπτωση της 

Κροατίας του συνολικού αριθμού επιλέξιμων εκταρίων που δηλώθηκαν το 2013, 

σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Όταν κάνουν χρήση αυτής της επιλογής, τα κράτη μέλη χορηγούν μειωμένο αριθμό 

δικαιωμάτων ενίσχυσης στους γεωργούς. Ο αριθμός αυτός υπολογίζεται με 

εφαρμογή αναλογικής μείωσης του επιπρόσθετου αριθμού επιλέξιμων εκταρίων που 
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δηλώθηκαν από κάθε γεωργό το 2015 σε σύγκριση με τον αριθμό επιλέξιμων 

εκταρίων σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 73/2009 που δήλωσε ο γεωργός στην αίτηση ενίσχυσης το 2011, ή στην 

περίπτωση της Κροατίας το 2013, με την επιφύλαξη των αποναρκοθετημένων 

εκταρίων για τα οποία χορηγούνται δικαιώματα ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 

17β παράγραφος 4·

β) τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν, με σκοπό τον καθορισμό 

του αριθμού των δικαιωμάτων ενίσχυσης που μπορεί να λάβει ένας γεωργός, 

συντελεστή μείωσης όσον αφορά τα επιλέξιμα εκτάρια που αναφέρονται στο πρώτο 

εδάφιο τα οποία αποτελούνται από μόνιμους βοσκότοπους που βρίσκονται σε 

περιοχές με δύσκολες καιρικές συνθήκες, ιδίως λόγω υψομέτρου και άλλων 

φυσικών περιορισμών, όπως η χαμηλή ποιότητα του εδάφους, η κλίση του και η 

παροχή ύδατος·

γ) τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι ο αριθμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης 

προς χορήγηση στον γεωργό ισούται με τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων που 

αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο τα οποία δεν ήταν εκτάρια αμπελώνων κατά την 

ημερομηνία που καθορίζει το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 

2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1122/2009 για το έτος υποβολής αιτήσεων 2013 ή 

εκτάρια αρόσιμης γης σε μόνιμα θερμοκήπια.

3. Σε περίπτωση πώλησης ή μίσθωσης της εκμετάλλευσής τους ή τμήματος αυτής, τα φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα που τηρούν τις διατάξεις της παραγράφου 1 μπορούν, με συμβόλαιο 

υπογεγραμμένο πριν από την ημερομηνία εντός του 2015 που ορίζεται σύμφωνα με το 

στοιχείο β) του άρθρου 78 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΖΚ], να μεταβιβάσουν το 

δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων ενίσχυσης ▌που αναφέρεται στην παράγραφο 1 σε έναν ή 

περισσότερους γεωργούς υπό τον όρο ότι ο γεωργός ή οι γεωργοί αυτοί πληρούν τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 9. 

3α. Ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να καθορίσει ελάχιστο μέγεθος ανά 

εκμετάλλευση, εκφραζόμενο σε επιλέξιμα εκτάρια, για το οποίο είναι δυνατόν να ζητηθεί 

η χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης. Αυτό το ελάχιστο μέγεθος δεν υπερβαίνει τα 

κατώτατα όρια που ορίζονται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 10 
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παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το δεύτερο εδάφιο του εν λόγω άρθρου.

3β. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν, κατά περίπτωση, στην Επιτροπή τις αποφάσεις που 

αναφέρονται στο παρόν άρθρο έως την 1η Αυγούστου 2014.

4. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, κανόνες για τις αιτήσεις χορήγησης 

δικαιωμάτων ενίσχυσης που υποβάλλονται κατά το έτος χορήγησης των δικαιωμάτων 

ενίσχυσης σε περίπτωση που τα εν λόγω δικαιώματα ενίσχυσης δεν μπορούν να 

καθορισθούν ακόμη οριστικά και η χορήγησή τους επηρεάζεται από ειδικές περιστάσεις. Οι 

εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 

άρθρο 56 παράγραφος 2.

Άρθρο 22

Αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης και σύγκλιση

1. Το 2015, τα κράτη μέλη υπολογίζουν τη μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης 

διαιρώντας ένα σταθερό ποσοστό του εθνικού ανώτατου ορίου που καθορίζεται στο 

Παράρτημα ΙΙ για κάθε σχετικό έτος διά του αριθμού των δικαιωμάτων ενίσχυσης του 

2015 σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, μη περιλαμβανομένων εκείνων που χορηγούνται 

από το εθνικό απόθεμα ή από το περιφερειακό απόθεμα το 2015.

Το σταθερό ποσοστό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο υπολογίζεται διαιρώντας το 

εθνικό ή περιφερειακό ανώτατο όριο που καθορίζεται για το 2015 σύμφωνα με τα άρθρα 

19 ή 20, κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ή, 

κατά περίπτωση, στην παράγραφο 2 του άρθρου 23, διά του εθνικού ανώτατου ορίου που 

καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ για το 2015. Ο αριθμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης 

εκφράζεται σε αριθμό ο οποίος αντιστοιχεί στον αριθμό των εκταρίων.

2. Κατά παρέκκλιση από τη μέθοδο υπολογισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα 

κράτη μέλη μπορούν να διαφοροποιούν την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης το 2015, 

μη περιλαμβανομένων εκείνων που χορηγούνται από το εθνικό απόθεμα ή από το 

περιφερειακό απόθεμα το 2015, για κάθε σχετικό έτος βάσει της αρχικής μοναδιαίας 

αξίας τους.

3. Η αρχική μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που αναφέρεται στην παράγραφο 

2 ορίζεται σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
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α) διαιρώντας ένα σταθερό ποσοστό των ενισχύσεων που έλαβε ο γεωργός για το 2014 

στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 73/2009, πριν από τις μειώσεις και τους αποκλεισμούς που προβλέπονται στο 

Κεφάλαιο 4 του Τίτλου ΙΙ του εν λόγω κανονισμού, διά του αριθμού των 

δικαιωμάτων ενίσχυσης που του χορηγούνται το 2015, μη περιλαμβανομένων 

εκείνων που χορηγούνται από το εθνικό ή περιφερειακό απόθεμα το 2015. Αυτό το 

σταθερό ποσοστό υπολογίζεται διαιρώντας το ανώτατο όριο του καθεστώτος 

βασικής ενίσχυσης που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 ή το 

άρθρο 20 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού για το έτος 2015, κατόπιν 

εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ή, κατά 

περίπτωση, στην παράγραφο 2 του άρθρου 23, διά του ποσού των ενισχύσεων για 

το 2014 στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, πριν από τις μειώσεις και 

τους αποκλεισμούς·

β) διαιρώντας ένα σταθερό ποσοστό της αξίας των δικαιωμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των ειδικών δικαιωμάτων, τα οποία ο γεωργός είχε κατά 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του για το 2014 στο πλαίσιο του 

καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009, διά 

του αριθμού των δικαιωμάτων ενίσχυσης που του χορηγούνται το 2015, μη 

περιλαμβανομένων εκείνων που χορηγούνται από το εθνικό ή περιφερειακό 

απόθεμα το 2015. Αυτό το σταθερό ποσοστό υπολογίζεται διαιρώντας το ανώτατο 

όριο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 19 

παράγραφος 1 ή το άρθρο 20 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού για το έτος 

2015, κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 ή, κατά περίπτωση, στην παράγραφο 2 του άρθρου 23, διά της 

συνολικής αξίας όλων των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών 

δικαιωμάτων, στο κράτος μέλος για το 2014 στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας 

ενίσχυσης. Για τους σκοπούς του παρόντος στοιχείου, ένας γεωργός θεωρείται ότι 

κατέχει δικαιώματα ενίσχυσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του για 

το 2014 εφόσον έως την ημερομηνία αυτή του έχουν χορηγηθεί ή μεταβιβαστεί 

οριστικώς δικαιώματα ενίσχυσης·

γ) διαιρώντας ένα σταθερό ποσοστό της συνολικής αξίας των ενισχύσεων που έλαβε ο 

γεωργός για το 2014 στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης 
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σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και δυνάμει των άρθρων 132, 133 

και 133α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, πριν από τις μειώσεις και τους 

αποκλεισμούς που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 4 του Τίτλου ΙΙ του εν λόγω 

κανονισμού, διά του αριθμού των δικαιωμάτων ενίσχυσης τα οποία του 

χορηγούνται το 2015, μη περιλαμβανομένων εκείνων που χορηγούνται από το 

εθνικό απόθεμα ή από το περιφερειακό απόθεμα το 2015. Αυτό το σταθερό 

ποσοστό υπολογίζεται διαιρώντας το ανώτατο όριο του καθεστώτος βασικής 

ενίσχυσης που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 ή το άρθρο 20 

παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού για το έτος 2015, κατόπιν εφαρμογής της 

γραμμικής μείωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ή, κατά περίπτωση, στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 23, διά της συνολικής αξίας των ενισχύσεων που 

χορηγούνται στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης και 

δυνάμει των άρθρων 132, 133 και 133α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 για το 

2014 εντός του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή της ενδιαφερόμενης περιοχής, 

πριν από τις μειώσεις και τους αποκλεισμούς.

Τα κράτη μέλη τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3, αποφασίζουν να 

διατηρήσουν τα υφιστάμενα δικαιώματα ενίσχυσης υπολογίζουν την αρχική 

μοναδιαία αξία ενός δικαιώματος ενίσχυσης πολλαπλασιάζοντας την αξία των 

δικαιωμάτων με σταθερό ποσοστό. Αυτό το σταθερό ποσοστό υπολογίζεται 

διαιρώντας το ανώτατο όριο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που καθορίζεται 

σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 ή το άρθρο 20 παράγραφος 2 του παρόντος 

κανονισμού για το έτος 2015, κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που 

προβλέπεται στην παράγραφο 1 ή, κατά περίπτωση, στην παράγραφο 2 του άρθρου 

23, διά του ποσού των ενισχύσεων για το 2014 στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας 

ενίσχυσης, πριν από τις μειώσεις και τους αποκλεισμούς.

Για τους σκοπούς των υπολογισμών που αναφέρονται στο πρώτο και στο δεύτερο 

εδάφιο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εφαρμόζεται στους αντίστοιχους τομείς η 

προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη σύμφωνα με τον Τίτλο IV του παρόντος 

κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να λάβουν υπόψη τη στήριξη που 

χορηγείται κατά το ημερολογιακό έτος 2014 στο πλαίσιο ενός ή περισσότερων 

καθεστώτων σύμφωνα με το άρθρο 52, το άρθρο 53 παράγραφος 1 και τα στοιχεία 

α) και β) του άρθρου 68 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και, 
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μόνον για τα κράτη μέλη τα οποία εφάρμοσαν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής 

ενίσχυσης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009, σύμφωνα με το 

στοιχείο γ) του άρθρου 68 παράγραφος 1 και τα άρθρα 126, 127 και 129 του εν 

λόγω κανονισμού.

Ωστόσο, εάν ένα κράτος μέλος έχει αποφασίσει να εφαρμόσει την προαιρετική 

συνδεδεμένη στήριξη σύμφωνα με τον Τίτλο IV του παρόντος κανονισμού, μπορεί 

να λάβει υπόψη τις διαφορές μεταξύ του επιπέδου της στήριξης που χορηγείται 

κατά το ημερολογιακό έτος 2014 και του επιπέδου της προς χορήγηση στήριξης 

σύμφωνα με τον Τίτλο IV του παρόντος κανονισμού για τον υπολογισμό της 

αύξησης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, υπό την προϋπόθεση ότι:

▌

i) η προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη σύμφωνα με τον Τίτλο IV του παρόντος 

κανονισμού εφαρμόζεται σε τομέα στον οποίο έχει χορηγηθεί στήριξη κατά το 

ημερολογιακό έτος 2014 σύμφωνα με το άρθρο 52, το άρθρο 53 παράγραφος 1 

και τα στοιχεία α) και β) του άρθρου 68 παράγραφος 1 και, για τα κράτη μέλη 

τα οποία εφάρμοσαν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης, σύμφωνα 

με το στοιχείο γ) του άρθρου 68 παράγραφος 1 και τα άρθρα 126, 127 και 129 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, και

ii) το ανά μονάδα ποσό αυτής της στήριξης είναι μειωμένο σε σύγκριση με το 

ανά μονάδα ποσό της στήριξης κατά το 2014.

4. Για τους σκοπούς των παραγράφων 3 και 5α, ένα κράτος μέλος μπορεί, με βάση 

αντικειμενικά κριτήρια, να ορίζει ότι, σε περίπτωση αγοράς ή παραχώρησης ή λήξης του 

συνόλου ή μέρους μιας σύμβασης μίσθωσης γεωργικών εκτάσεων μετά την ημερομηνία που 

ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 35 ή το άρθρο 124 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 73/2009 και πριν από την ημερομηνία που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του 

παρόντος κανονισμού, η αύξηση ή μέρος της αύξησης της αξίας των δικαιωμάτων 

ενίσχυσης που θα χορηγούνταν στον οικείο γεωργό επιστρέφεται στο εθνικό απόθεμα ή το 

περιφερειακό απόθεμα, σε περίπτωση που η αύξηση θα οδηγούσε σε απροσδόκητο κέρδος 

για τον οικείο γεωργό.
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Τα αντικειμενικά αυτά κριτήρια θεσπίζονται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ίση 

μεταχείριση των γεωργών και να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις της αγοράς και του 

ανταγωνισμού, περιλαμβάνουν δε τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) μια ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης·

β) το ποσοστό της ληφθείσας ενίσχυσης που επιστρέφεται στο εθνικό απόθεμα ή το 

περιφερειακό απόθεμα.

5. Από το έτος αιτήσεων 2019 το αργότερο, όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης σε ένα κράτος 

μέλος ή, σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε μια περιφέρεια έχουν ενιαία 

μοναδιαία αξία.

▌

5α. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 5, ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι η 

μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης των οποίων η αρχική μοναδιαία αξία 

σύμφωνα με την παράγραφο 3 είναι μικρότερη από το 90% της εθνικής ή περιφερειακής 

μοναδιαίας αξίας το 2019 θα αυξηθεί, για το έτος υποβολής αιτήσεων 2019 το αργότερο, 

τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο της διαφοράς μεταξύ της αρχικής μοναδιαίας αξίας τους 

και του 90% της εθνικής ή περιφερειακής μοναδιαίας αξίας το 2019.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να καθορίσουν το ποσοστό που αναφέρεται στο 

πρώτο εδάφιο σε επίπεδο ανώτερο του 90% αλλά όχι ανώτερο του 100%.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, για το έτος υποβολής αιτήσεων 2019 το 

αργότερο, κανένα δικαίωμα ενίσχυσης δεν θα έχει μοναδιαία αξία χαμηλότερη του 60% 

της εθνικής ή περιφερειακής μοναδιαίας αξίας το 2019, εκτός εάν αυτό συνεπάγεται 

μέγιστη μείωση άνω του ποσοστιαίου ορίου % που αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο της 

παρούσας παραγράφου στα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το εν λόγω κατώτατο όριο. Στην 

περίπτωση αυτή, η ελάχιστη μοναδιαία αξία καθορίζεται στο απαιτούμενο επίπεδο ώστε 

να τηρείται το εν λόγω κατώτατο όριο.

Η εθνική ή περιφερειακή μοναδιαία αξία το 2019 που αναφέρεται στο πρώτο και στο 

τρίτο εδάφιο υπολογίζεται διαιρώντας ένα σταθερό ποσοστό του εθνικού ανώτατου 

ορίου, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ, ή του περιφερειακού ανώτατου ορίου, για το 
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ημερολογιακό έτος 2019, διά του αριθμού των δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά το 2015, μη 

περιλαμβανομένων εκείνων που χορηγούνται από το εθνικό ή περιφερειακό απόθεμα 

κατά το 2015. Αυτό το σταθερό ποσοστό υπολογίζεται διαιρώντας το ανώτατο όριο του 

καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 

ή το άρθρο 20 παράγραφος 2 για το έτος 2015, κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής 

μείωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ή, κατά περίπτωση, την παράγραφο 2 του 

άρθρου 23, διά του εθνικού ανώτατου ορίου όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ ή του 

περιφερειακού ανώτατου ορίου, για το 2015.

Τα περιφερειακά ανώτατα όρια που αναφέρονται στο τέταρτο εδάφιο υπολογίζονται με 

εφαρμογή ενός σταθερού ποσοστού στο εθνικό ανώτατο όριο όπως ορίζεται στο 

Παράρτημα ΙΙ για το έτος 2019. Το εν λόγω σταθερό ποσοστό υπολογίζεται διαιρώντας 

τα αντίστοιχα περιφερειακά ανώτατα όρια, όπως ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 20 

παράγραφος 2, διά του ανώτατου ορίου που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 19 

παράγραφος 1 για το έτος 2015, μετά την εφαρμογή της γραμμικής μείωσης που 

προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 όταν εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο του 

άρθρου 20 παράγραφος 2.

Για τη χρηματοδότηση των αυξήσεων της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 

αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, όταν πρόκειται για δικαιώματα ενίσχυσης με 

αρχική μοναδιαία αξία ανώτερη της εθνικής ή περιφερειακής μοναδιαίας αξίας το 2019, 

η διαφορά μεταξύ της αρχικής μοναδιαίας αξίας τους και της εθνικής ή περιφερειακής 

μοναδιαίας αξίας το 2019 μειώνεται βάσει αντικειμενικών και αμερόληπτων κριτηρίων 

που καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Τα κριτήρια αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν τον 

καθορισμό μέγιστης μείωσης της αρχικής μοναδιαίας αξίας κατά 30%.

6. Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 2, η μετάβαση από την αρχική μοναδιαία αξία των 

δικαιωμάτων ενίσχυσης που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 στην τελική 

μοναδιαία αξία τους το 2019 που καθορίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 5 ή 5α 

πραγματοποιείται με ίσα βήματα αρχής γενομένης από το 2015 ή, κατά περίπτωση, όταν 

πρόκειται για κράτη μέλη τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3, 

αποφασίζουν να διατηρήσουν τα υφιστάμενα δικαιώματα ενίσχυσης, με εφαρμογή των 

βημάτων που αποφασίζονται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 3 

του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1782/2003. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση 
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κάθε έτος με το καθορισμένο ποσοστό του εθνικού ανώτατου ορίου που καθορίζεται στο 

Παράρτημα ΙΙ όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 

προσαρμόζεται η αξία του δικαιώματος ενίσχυσης με αρχική μοναδιαία αξία ανώτερη 

της εθνικής ή περιφερειακής μέσης αξίας το 2019.

Το 2015, τα κράτη μέλη θα ενημερώσουν τους γεωργούς για την αξία των οικείων 

δικαιωμάτων ενίσχυσης όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο για κάθε έτος 

της περιόδου που καλύπτει ο παρών κανονισμός.

7. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αποφάσεις που αναφέρονται στο παρόν 

άρθρο έως την 1η Αυγούστου 2014.

8. Όσον αφορά την Κροατία, οποιαδήποτε αναφορά στο παρόν άρθρο στο εθνικό απόθεμα 

θεωρείται ότι περιλαμβάνει το ειδικό εθνικό αποθεματικό για την αποναρκοθέτηση που 

αναφέρεται στο άρθρο 17β του παρόντος κανονισμού.

Επιπλέον το ποσό που προκύπτει από το ειδικό εθνικό αποθεματικό για την 

αποναρκοθέτηση αφαιρείται από τα ανώτατα όρια του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης 

που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, στο πρώτο και στο δεύτερο 

εδάφιο της παραγράφου 3 και στο τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 5α.

Τμήμα 2

Εθνικό απόθεμα ή περιφερειακά αποθέματα

Άρθρο 23

Δημιουργία και χρήση του εθνικού ή περιφερειακού αποθέματος

1. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί εθνικό απόθεμα. Για τον σκοπό αυτό, κατά το πρώτο έτος 

εφαρμογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε γραμμική 

ποσοστιαία μείωση του ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό 

επίπεδο, προκειμένου να συγκροτήσουν το εθνικό απόθεμα. ▌

▌

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το άρθρο 20 

μπορούν να δημιουργούν περιφερειακά αποθέματα. Για τον σκοπό αυτό, κατά το πρώτο 
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έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 

γραμμική ποσοστιαία μείωση του ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε 

περιφερειακό επίπεδο όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 20 παράγραφος 2, 

προκειμένου να συγκροτήσουν το περιφερειακό απόθεμα.

2α. Η μείωση που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 δεν υπερβαίνει το 3% εκτός, εάν 

απαιτείται, για να καλυφθούν οι ανάγκες χορήγησης που ορίζονται στην παράγραφο 4 

και/ή στο στοιχείο α) της παραγράφου 5 για το έτος 2015 ή, όσον αφορά τα κράτη μέλη 

που εφαρμόζουν το άρθρο 28γ, για το πρώτο έτος εφαρμογής του άρθρου 28δ.

3. Τα κράτη μέλη χορηγούν δικαιώματα ενίσχυσης από το εθνικό τους απόθεμα ή τα 

περιφερειακό τους αποθέματα σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια και κατά τρόπο ώστε 

να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των γεωργών και να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις της 

αγοράς και του ανταγωνισμού. 

3α. Τα δικαιώματα ενίσχυσης που αναφέρονται στην παράγραφο 3 χορηγούνται μόνον στους 

γεωργούς οι οποίοι δικαιούνται χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9.

4. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το εθνικό τους απόθεμα ή τα περιφερειακό τους 

αποθέματα για τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης, κατά προτεραιότητα, σε γεωργούς 

νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα.

▌

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν το εθνικό τους απόθεμα ή τα περιφερειακά 

τους αποθέματα για: 

α) να χορηγήσουν δικαιώματα ενίσχυσης σε γεωργούς προκειμένου να αποφεύγεται η 

εγκατάλειψη της γης, μεταξύ άλλων σε περιοχές στις οποίες εφαρμόζονται 

προγράμματα αναδιάρθρωσης ή/και προγράμματα ανάπτυξης που υπόκεινται σε 

κάποια μορφή δημόσιας παρέμβασης ▌, ή/και προκειμένου να αποζημιώνονται οι 

γεωργοί για συγκεκριμένα μειονεκτήματα ▌·

αα) να χορηγήσουν δικαιώματα ενίσχυσης σε γεωργούς οι οποίοι δεν μπόρεσαν να 

λάβουν δικαιώματα ενίσχυσης δυνάμει του παρόντος Κεφαλαίου λόγω ανωτέρας 

βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων· 



RR\1008806EL.doc 69/225 PE474.052

EL

(αγ) στα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το άρθρο 18 παράγραφος 3 του παρόντος 

κανονισμού, να χορηγήσουν δικαιώματα ενίσχυσης σε γεωργούς των οποίων ο 

αριθμός επιλέξιμων εκταρίων που δηλώνεται το 2015 σύμφωνα με το άρθρο 73 

παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΖΚ] και που είναι 

στη διάθεσή τους κατά την καθορισμένη από το συγκεκριμένο κράτος μέλος 

ημερομηνία, η οποία δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας που έχει 

καθορίσει το εν λόγω κράτος μέλος για την τροποποίηση της αίτησης ενίσχυσης, 

είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που ορίζεται 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 73/2009 και που κατέχει ο γεωργός κατά την ημερομηνία που καθορίζεται 

σύμφωνα με το στοιχείο β) του άρθρου 78 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΖΚ]· 

β) να αυξήσουν γραμμικά σε μόνιμη βάση την αξία όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης 

στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο αν 

το εθνικό απόθεμα ή τα περιφερειακά αποθέματα υπερβαίνει το 0,5% του ετήσιου 

εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, υπό 

την προϋπόθεση ότι επαρκή ποσά παραμένουν διαθέσιμα για χορηγήσεις σύμφωνα με 

την παράγραφο 4, το στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου και την παράγραφο 7·

γ) να καλύψουν τις ετήσιες ανάγκες σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 2 και το 

άρθρο 51 παράγραφος 1.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, τα κράτη μέλη αποφασίζουν τις 

προτεραιότητες μεταξύ των διαφόρων χρήσεων που αναφέρονται σε αυτήν.

6. Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 4 και των στοιχείων α) και αγ) της παραγράφου 5, 

τα κράτη μέλη καθορίζουν την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται σε 

γεωργούς με βάση την εθνική ή περιφερειακή μέση αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά 

το έτος χορήγησης. 

Ο εθνικός ή περιφερειακός μέσος όρος υπολογίζεται διαιρώντας το εθνικό ή 

περιφερειακό ανώτατο όριο όπως ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 ή το 

άρθρο 20 παράγραφος 2 για το έτος χορήγησης, μη περιλαμβανομένου του ποσού του 

εθνικού ή περιφερειακού αποθέματος, διά του αριθμού των χορηγηθέντων δικαιωμάτων 

ενίσχυσης.
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Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα βήματα για τις ετήσιες σταδιακές τροποποιήσεις της αξίας 

των δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται από το εθνικό ή περιφερειακό απόθεμα 

λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις των ανώτατων ορίων για το καθεστώς βασικής 

ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 και στο άρθρο 20 παράγραφος 

2 τις οποίες συνεπάγονται οι διακυμάνσεις του επιπέδου των ανώτατων ορίων που 

καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ.

7. Σε περίπτωση που γεωργός δικαιούται να λάβει δικαιώματα ενίσχυσης ή να αυξήσει την 

αξία των υφισταμένων δικαιωμάτων του βάσει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή 

οριστικής διοικητικής πράξης της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους, ο γεωργός λαμβάνει τον 

αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση 

ή πράξη σε ημερομηνία που καθορίζεται από το κράτος μέλος. Ωστόσο, η ημερομηνία αυτή 

δεν πρέπει να είναι μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στο 

πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που έπεται της ημερομηνίας έκδοσης της 

δικαστικής απόφασης ή διοικητικής πράξης, λαμβανομένης υπόψη της εφαρμογής των 

άρθρων 25 και 26.

8. Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 4, του στοιχείου α) της παραγράφου 5 και της 

παραγράφου 7, τα κράτη μέλη μπορούν είτε να χορηγήσουν νέα δικαιώματα είτε να 

αυξήσουν τη μοναδιαία αξία όλων των υφιστάμενων δικαιωμάτων ενός γεωργού, έως την 

αξία του εθνικού ή περιφερειακού μέσου όρου.

9. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) ως «γεωργοί νεαρής ηλικίας» νοούνται οι γεωργοί οι οποίοι πληρούν τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 και, κατά περίπτωση, τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 7·

β) ως «γεωργοί που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα» νοούνται φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα τα οποία, κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης 

γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους 

και υπ’ ευθύνη τους ούτε ήλεγχαν νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική 

δραστηριότητα. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, το ή τα φυσικά πρόσωπα που 

ελέγχουν το νομικό πρόσωπο δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα 

στο όνομά τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε να ελέγχουν νομικό πρόσωπο το οποίο 
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έχει ασκήσει γεωργική δραστηριότητα, κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της 

έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας του νομικού προσώπου.

Όσον αφορά τους γεωργούς που καλύπτονται από το παρόν στοιχείο, τα κράτη μέλη 

μπορούν να προσθέσουν οικεία αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια 

επιλεξιμότητας σχετικά με κατάλληλα προσόντα, εμπειρία ή κατάρτιση.

Άρθρο 24

Τροφοδότηση του εθνικού αποθέματος ή των περιφερειακών αποθεμάτων

1. Το εθνικό απόθεμα ή τα περιφερειακά αποθέματα τροφοδοτούνται με ποσά που 

προκύπτουν από: 

α) δικαιώματα ενίσχυσης που δεν συνεπάγονται καταβολές ενισχύσεων επί δύο συναπτά 

έτη λόγω της εφαρμογής:

i) του άρθρου 9,

ii) του άρθρου 10 παράγραφος 1,

iii) του άρθρου 11 παράγραφος 4·

β) αριθμό δικαιωμάτων ενίσχυσης ισοδύναμο με τον συνολικό αριθμό των 

δικαιωμάτων ενίσχυσης που δεν έχουν ενεργοποιηθεί από γεωργό σύμφωνα με το 

άρθρο 25 επί δύο συναπτά έτη, εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών 

περιστάσεων. Για τον καθορισμό των δικαιωμάτων του γεωργού που επιστρέφονται 

στο εθνικό ή περιφερειακό απόθεμα, δίνεται προτεραιότητα στα δικαιώματα με τη 

χαμηλότερη αξία·

γ) δικαιώματα ενίσχυσης που επιστρέφονται εκουσίως από τους γεωργούς·

δ) την εφαρμογή του άρθρου 22 παράγραφος 4·

ε) αδικαιολογήτως χορηγηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 65 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΖΚ]·

στ) γραμμική μείωση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος 

βασικής ενίσχυσης σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο όταν το εθνικό ή 
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περιφερειακό απόθεμα δεν επαρκεί για την κάλυψη των περιπτώσεων του άρθρου 

23 παράγραφος 7. Τα κράτη μέλη μπορούν, όταν το κρίνουν απαραίτητο, να 

προβαίνουν σε γραμμική μείωση για την κάλυψη των περιπτώσεων που 

αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 4·

ζ) την εφαρμογή του άρθρου 27 παράγραφος 4·

2. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τα απαραίτητα μέτρα σχετικά με την 

επιστροφή μη ενεργοποιημένων δικαιωμάτων ενίσχυσης στο εθνικό ή το περιφερειακό 

απόθεμα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης που 

προβλέπεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2. 

Τμήμα 3

Εφαρμογή του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης

Άρθρο 25

Ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενίσχυσης

1. Η στήριξη στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης χορηγείται στους γεωργούς ▌, 

μέσω δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1, κατόπιν ενεργοποίησης 

δικαιώματος ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο στο κράτος μέλος στο οποίο έχει χορηγηθεί 

το δικαίωμα. Τα ενεργοποιημένα δικαιώματα ενίσχυσης συνεπάγονται δικαίωμα ετήσιας 

είσπραξης των ποσών που ορίζονται σε αυτά, με την επιφύλαξη της εφαρμογής 

δημοσιονομικής πειθαρχίας, σταδιακής μείωσης και επιβολής ανώτατου ορίου, γραμμικών 

μειώσεων σύμφωνα με το άρθρο 7, το άρθρο 37 παράγραφος 2 και το άρθρο 51 

παράγραφος 1, καθώς της εφαρμογής του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 

[ΟΡΖΚ].

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Τίτλου, ως «επιλέξιμο εκτάριο» νοείται:

α) κάθε γεωργική έκταση της εκμετάλλευσης που χρησιμοποιείται για γεωργικές 

δραστηριότητες ή — σε περίπτωση που έχει και μη γεωργική χρήση — κατά κύριο 

λόγο για γεωργικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένων περιοχών που δεν ήταν σε 

καλή γεωργική κατάσταση στις 30 Ιουνίου 2003 στα κράτη μέλη που προσχώρησαν 

στην Ένωση την 1η Μαΐου 2004 και επέλεξαν κατά την προσχώρηση να 

εφαρμόσουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης· ή
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β) κάθε έκταση από την οποία προέκυψε δικαίωμα είσπραξης το 2008 στο πλαίσιο του 

καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ή του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης που 

ορίζονται, αντίστοιχα, στους Τίτλους ΙΙΙ και IVA του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1782/2003 και η οποία:

i) δεν ανταποκρίνεται πλέον στον ορισμό του «επιλέξιμου εκταρίου» που 

περιλαμβάνεται στο στοιχείο α) λόγω της εφαρμογής της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 

της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ▌1 

και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ· ή 

ii) καθ’ όλη τη διάρκεια της σχετικής δέσμευσης του συγκεκριμένου γεωργού, 

αναδασώνεται σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 

ή το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ή το άρθρο 23 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] (ΚΑΑ) ή στο πλαίσιο εθνικού καθεστώτος του 

οποίου οι προϋποθέσεις είναι σύμφωνες με το άρθρο 43 παράγραφοι 1, 2 και 3 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ή το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. […] [ΚΑΑ]· ή

iii) καθ’ όλη τη διάρκεια της σχετικής δέσμευσης του συγκεκριμένου γεωργού, 

τελεί υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύμφωνα με τα άρθρα 22, 23 και 24 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 ή το άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1698/2005 και το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΚΑΑ].

Για τους σκοπούς του στοιχείου α) του πρώτου εδαφίου:

i) όταν η γεωργική έκταση μιας εκμετάλλευσης χρησιμοποιείται και για μη γεωργικές 

δραστηριότητες, η έκταση αυτή θεωρείται ότι χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για 

γεωργικές δραστηριότητες εάν οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να ασκούνται χωρίς 

να παρεμποδίζονται σημαντικά από την ένταση, τη φύση, τη διάρκεια και το 

χρονοδιάγραμμα των μη γεωργικών δραστηριοτήτων, 

ii) τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίζουν κατάλογο των περιοχών που 

χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για μη γεωργικές δραστηριότητες.

1 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη 
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1).
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Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κριτήρια για την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου στην 

επικράτειά τους.

Για να είναι επιλέξιμες, οι εκτάσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στον ορισμό του επιλέξιμου 

εκταρίου καθ’ όλο το ημερολογιακό έτος, εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας ή 

εξαιρετικών περιστάσεων.

Για τους σκοπούς του προσδιορισμού του «επιλέξιμου εκταρίου», τα κράτη μέλη που 

αποφασίζουν να περιλάβουν εκτάρια μόνιμων βοσκότοπων όπου τα αγρωστώδη και 

λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά δεν επικρατούν παραδοσιακά, σύμφωνα με το άρθρο 4 

παράγραφος 1 στοιχείο η), μπορούν να εφαρμόζουν συντελεστή μείωσης για τη 

μετατροπή των εκταρίων αυτών σε «επιλέξιμα εκτάρια».

3. Οι εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κάνναβης αποτελούν επιλέξιμα 

εκτάρια μόνο εάν οι ποικιλίες που χρησιμοποιούνται έχουν περιεκτικότητα σε 

τετραϋδροκανναβινόλη που δεν υπερβαίνει το 0,2%.

Άρθρο 26

Δήλωση επιλέξιμων εκταρίων

1. Για τους σκοπούς της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπονται στο 

άρθρο 25 παράγραφος 1, ο γεωργός δηλώνει τα αγροτεμάχια που αντιστοιχούν στα 

επιλέξιμα εκτάρια τα οποία συνδέονται με δικαίωμα ενίσχυσης. Εκτός από περίπτωση 

ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, τα αγροτεμάχια αυτά πρέπει να είναι στη 

διάθεση του γεωργού από ημερομηνία που ορίζεται από το κράτος μέλος και δεν είναι 

μεταγενέστερη της ημερομηνίας που έχει καθορίσει το εν λόγω κράτος μέλος για την 

τροποποίηση της αίτησης ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΖΚ].

2. Τα κράτη μέλη μπορούν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να επιτρέπουν στον 

γεωργό να τροποποιεί τη δήλωσή του με την προϋπόθεση ότι διατηρεί τουλάχιστον τον 

αριθμό των εκταρίων που αντιστοιχούν στα δικαιώματα ενίσχυσής του και τηρεί τους όρους 

χορήγησης της ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης για τη 

συγκεκριμένη έκταση.

Άρθρο 27
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Μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης

1. Τα δικαιώματα ενίσχυσης μπορούν να μεταβιβάζονται μόνο σε γεωργό που δικαιούται 

άμεσες ενισχύσεις σύμφωνα με το άρθρο 9, εγκατεστημένο εντός του ίδιου κράτους 

μέλους, εκτός από την περίπτωση μεταβίβασης μέσω υφιστάμενης ή αναμενόμενης 

κληρονομιάς.

Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση υφιστάμενης ή αναμενόμενης κληρονομιάς, τα 

δικαιώματα ενίσχυσης μπορούν να ενεργοποιούνται μόνο στο κράτος μέλος όπου 

χορηγήθηκαν.

2. Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20 παράγραφος 1, τα δικαιώματα ενίσχυσης 

επιτρέπεται να μεταβιβάζονται ή να ενεργοποιούνται μόνον εντός της ίδιας περιφέρειας, 

πλην της περιπτώσεως υφιστάμενης ή αναμενόμενης κληρονομιάς. Ωστόσο, ακόμη και 

στην περίπτωση υφιστάμενης ή αναμενόμενης κληρονομιάς, τα δικαιώματα ενίσχυσης 

μπορούν να ενεργοποιούνται μόνο στην περιφέρεια όπου χορηγήθηκαν.

2α. Τα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν το άρθρο 20 παράγραφος 1 μπορούν να αποφασίζουν 

ότι τα δικαιώματα ενίσχυσης μπορούν να μεταβιβάζονται ή να ενεργοποιούνται μόνον 

εντός μίας και της αυτής περιφέρειας, πλην της περιπτώσεως υφιστάμενης ή 

αναμενόμενης κληρονομιάς.

Οι εν λόγω περιφέρειες ορίζονται στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο σύμφωνα με 

αντικειμενικά κριτήρια και με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ισότιμη μεταχείριση 

των γεωργών και η αποφυγή στρεβλώσεων της αγοράς και του ανταγωνισμού.

2β. Κατά τη μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης χωρίς γη, τα κράτη μέλη, ενεργώντας 

σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης, μπορούν να αποφασίζουν ότι 

μέρος των δικαιωμάτων ενίσχυσης που μεταβιβάζονται επιστρέφουν στο εθνικό ή 

περιφερειακό απόθεμα ή ότι η μοναδιαία αξία τους μειώνεται υπέρ του εθνικού ή 

περιφερειακού αποθέματος. Τέτοια μείωση μπορεί να εφαρμόζεται σε έναν ή 

περισσότερους τύπους μεταβίβασης.

3. Η Επιτροπή ορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τους κανόνες για την κοινοποίηση στην 

οποία πρέπει να προβαίνουν οι γεωργοί προς τις εθνικές αρχές σε περίπτωση μεταβίβασης 

δικαιωμάτων ενίσχυσης, καθώς και τις προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να 
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πραγματοποιείται η κοινοποίηση αυτή. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη 

διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2. 

Άρθρο 28

Ανάθεση εξουσίας

1. Για την εγγύηση της προστασίας των δικαιωμάτων των δικαιούχων και την 

αποσαφήνιση των ειδικών καταστάσεων που μπορεί να προκύψουν κατά την εφαρμογή 

του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 55 όσον αφορά τα ακόλουθα: 

α) κανόνες για την επιλεξιμότητα και την πρόσβαση των γεωργών στο καθεστώς βασικής 

ενίσχυσης, σε περίπτωση υφιστάμενης και αναμενόμενης κληρονομιάς, διαδοχής 

βάσει συμβατικής μίσθωσης, μεταβολής του νομικού καθεστώτος ή της επωνυμίας, 

μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυσης και σε περίπτωση συγχώνευσης ή κατάτμησης 

της εκμετάλλευσης καθώς και σε περίπτωση εφαρμογής της ρήτρας σύναψης 

συμβολαίου που περιέχεται στο άρθρο 21 παράγραφος 3·

β) κανόνες για τον υπολογισμό της αξίας και του αριθμού ή της αύξησης ή της μείωσης 

της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε σχέση με τη χορήγηση δικαιωμάτων 

ενίσχυσης δυνάμει οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Τίτλου, 

συμπεριλαμβανομένων κανόνων:

i) σχετικά με τη δυνατότητα καθορισμού, σε προσωρινή βάση, της αξίας και του 

αριθμού ή της αύξησης των δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται βάσει της 

αίτησης του γεωργού, 

ii) σχετικά με τους όρους για τον καθορισμό της προσωρινής και της οριστικής 

αξίας καθώς και του προσωρινού και του οριστικού αριθμού των δικαιωμάτων 

ενίσχυσης, 

iii) σχετικά με τις περιπτώσεις όπου σύμβαση πώλησης ή μίσθωσης θα μπορούσε 

να επηρεάσει τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης·

γ) κανόνες για τον καθορισμό και τον υπολογισμό της αξίας και του αριθμού των 

δικαιωμάτων ενίσχυσης που λαμβάνονται από το εθνικό απόθεμα ή τα περιφερειακά 
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αποθέματα·

δ) κανόνες για την τροποποίηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης στην 

περίπτωση υποδιαιρέσεων των δικαιωμάτων ενίσχυσης και στην περίπτωση 

μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 

2β·

ε) κριτήρια για την εφαρμογή επιλογών σύμφωνα με τα στοιχεία α), β) και γ) του 

άρθρου 21 παράγραφος 1·

εα) κριτήρια για την εφαρμογή περιορισμών στον αριθμό των προς χορήγηση 

δικαιωμάτων ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2·

στ) κριτήρια για τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 23 

παράγραφοι 4 και 5·

▌

ζα) κριτήρια για τον καθορισμό του συντελεστή μείωσης που αναφέρεται στο πέμπτο 

εδάφιο του άρθρου 25 παράγραφος 2.

2. Για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των δικαιωμάτων ενίσχυσης, ανατίθεται στην 

Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 55 

όσον αφορά κανόνες για το περιεχόμενο της δήλωσης και τις απαιτήσεις για την 

ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης.

3. Για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 55 όσον αφορά κανόνες που 

εξαρτούν τη χορήγηση των ενισχύσεων από τη χρήση πιστοποιημένων σπόρων ορισμένων 

ποικιλιών κάνναβης και προσδιορίζουν τη διαδικασία για τον καθορισμό των ποικιλιών 

κάνναβης και την εξακρίβωση της περιεκτικότητάς τους σε τετραϋδροκανναβινόλη που 

αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3.

▌[Κεφάλαιο 1α (μεταφέρθηκε σε άλλο σημείο)]

Τμήμα 4

Καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης
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Άρθρο 28γ

Καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης

1. Τα κράτη μέλη τα οποία το 2014 εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής 

ενίσχυσης που ορίζεται στο Κεφάλαιο 2 Τίτλος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 

μπορούν να συνεχίσουν, υπό τους όρους του παρόντος κανονισμού, την εφαρμογή του εν 

λόγω καθεστώτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 το αργότερο. Κοινοποιούν την απόφασή 

τους, και την ημερομηνία λήξης της εφαρμογής αυτής, στην Επιτροπή έως την 1η 

Αυγούστου 2014.

Κατά το διάστημα εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης δεν 

ισχύουν για τα εν λόγω κράτη μέλη τα Τμήματα 1, 2 και 3 του παρόντος Κεφαλαίου, με 

εξαίρεση το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 20 παράγραφος 1, το άρθρο 20 παράγραφος 5 

και το άρθρο 25 παράγραφοι 2 και 3.

1α. Η ενιαία στρεμματική ενίσχυση καταβάλλεται ετησίως για κάθε επιλέξιμο εκτάριο που 

δηλώνεται από τον γεωργό σύμφωνα με το στοιχείο α) του άρθρου 73 παράγραφος 1 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΖΚ]. Υπολογίζεται κάθε έτος διαιρώντας την ετήσια 

συνολική χρηματοδότηση, που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος 

άρθρου, διά του συνολικού αριθμού επιλέξιμων εκταρίων που δηλώνονται στο αντίστοιχο 

κράτος μέλος σύμφωνα με το στοιχείο α) του άρθρου 73 παράγραφος 1 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΖΚ].

1β. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1α, τα κράτη μέλη τα οποία αποφασίζουν να 

εφαρμόσουν το άρθρο 28δ από 1ης Ιανουαρίου 2018 το αργότερο μπορούν να 

χρησιμοποιούν, για το διάστημα κατά το οποίο εφαρμόζουν το άρθρο αυτό, έως το 20% 

της ετήσιας συνολικής χρηματοδότησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1α για τη 

διαφοροποίηση της ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης ανά εκτάριο.

Για τη διαφοροποίηση της ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης ανά εκτάριο, τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν υπόψη την ενίσχυση που χορηγείται για το ημερολογιακό έτος 2014 στο 

πλαίσιο ενός ή περισσότερων εκ των καθεστώτων σύμφωνα με τα στοιχεία α), β) και γ) 

του άρθρου 68 παράγραφος 1 και των άρθρων 126, 127 και 129 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 73/2009.



RR\1008806EL.doc 79/225 PE474.052

EL

Για την Κύπρο η ενίσχυση μπορεί να διαφοροποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη την ειδική ανά 

τομέα χρηματοδότηση όπως περιλαμβάνεται στο Παράρτημα XVIIα του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 73/2009 μειωμένη κατά την τυχόν ενίσχυση που χορηγείται στον ίδιο τομέα 

σύμφωνα με το άρθρο 28γα. 

2. Για κάθε κράτος μέλος που εφαρμόζει το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης, η 

Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, το ετήσιο εθνικό ανώτατο όριο για το 

καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης αφαιρώντας από το ετήσιο εθνικό ανώτατο 

όριο που ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ τα ετήσια ποσά που ορίζονται σύμφωνα με τα 

άρθρα 28η, 33, 35, 37 και 39. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη 

διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2.

3. Εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 1α εκτάρια πρέπει να είναι στη διάθεση του γεωργού από ημερομηνία που 

ορίζεται από το κράτος μέλος και δεν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας που έχει 

καθορίσει το εν λόγω κράτος μέλος για την τροποποίηση της αίτησης ενίσχυσης που 

προβλέπεται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΖΚ].

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με 

το άρθρο 55 όσον αφορά κανόνες περί επιλεξιμότητας και την πρόσβαση των γεωργών 

στο καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης.

Άρθρο 28γα

Μεταβατική εθνική ενίσχυση

1. Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης σύμφωνα 

με το άρθρο 28γ μπορούν να αποφασίσουν τη χορήγηση μεταβατικής εθνικής ενίσχυσης 

κατά το διάστημα 2015-2020.

2. Η μεταβατική εθνική ενίσχυση μπορεί να χορηγείται σε γεωργούς σε τομείς στους 

οποίους το 2013 χορηγήθηκε η ενίσχυση αυτή ή, στην περίπτωση της Βουλγαρίας και της 

Ρουμανίας, χορηγήθηκαν συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις.

3. Η ενίσχυση χορηγείται υπό τους αυτούς όρους που ισχύουν για την καταβολή των 

ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 7 ή το άρθρο 133α του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 73/2009 για το 2013, εξαιρουμένης της μείωσης των ενισχύσεων που 
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εφαρμόστηκε λόγω της προβλεπόμενης στα άρθρα 7 και 10 του εν λόγω κανονισμού 

διαφοροποίησης.

4. Το συνολικό επιτρεπόμενο ποσό ενίσχυσης προς τους γεωργούς σε οποιονδήποτε τομέα 

αναφερόμενο στην παράγραφο 2 περιορίζεται από το ακόλουθο ποσοστό της 

χρηματοδότησης ανά τομέα που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 

132 παράγραφος 7 ή το άρθρο 133α παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 

του Συμβουλίου το 2013:

- 75% το 2015,

- 70% το 2016,

- 65% το 2017,

- 60% το 2018,

- 55% το 2019,

- 50% το 2020.

Για την Κύπρο το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει της ειδικής ανά τομέα 

χρηματοδότησης που ορίζεται στο Παράρτημα XVIIα του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 73/2009.

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 δεν εφαρμόζονται στην Κύπρο.

6. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αποφάσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους. Κοινοποιούνται τα ακόλουθα 

στοιχεία:

α) ανά τομέα συνολική χρηματοδότηση·

β) μέγιστο ποσοστό της μεταβατικής εθνικής ενίσχυσης, κατά περίπτωση.

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και εντός των 

ορίων που τίθενται στην παράγραφο 4, σχετικά με τα προς χορήγηση ποσά μεταβατικής 

εθνικής ενίσχυσης.
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Τμήμα 5

Εφαρμογή του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης στα κράτη μέλη τα οποία έχουν εφαρμόσει το 

καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης

Άρθρο 28δ

Εισαγωγή του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης στα κράτη μέλη τα οποία έχουν εφαρμόσει το 

καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης

Εκτός αν προβλέπεται άλλως στο παρόν τμήμα, ο παρών Τίτλος εφαρμόζεται στα κράτη μέλη τα 

οποία έχουν εφαρμόσει το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης που προβλέπεται στο 

Τμήμα 4 του παρόντος Κεφαλαίου.

Τα άρθρα 21 και 22 δεν εφαρμόζονται.

Άρθρο 28ε

Πρώτη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης

1. Τα δικαιώματα ενίσχυσης χορηγούνται σε γεωργούς που δικαιούνται άμεσες ενισχύσεις 

σύμφωνα με το άρθρο 9 εάν υποβάλουν αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης 

δυνάμει του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης έως ημερομηνία που θα καθοριστεί 

σύμφωνα με το στοιχείο β) του άρθρου 78 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΖΚ] το 

πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, εκτός από περίπτωση 

ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων. Δικαιώματα χορηγούνται στους γεωργούς οι 

οποίοι είχαν το δικαίωμα να λάβουν πληρωμές, πριν από οποιαδήποτε μείωση ή 

αποκλεισμό που προβλέπεται στο Κεφάλαιο 4 του Τίτλου ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 73/2009, στο πλαίσιο αίτησης ενίσχυσης για άμεσες ενισχύσεις ή μεταβατική εθνική 

ενίσχυση ή συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις ή, στην περίπτωση της Κύπρου, 

κρατική ενίσχυση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 για το 2013.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν δικαιώματα ενίσχυσης σε γεωργούς οι 

οποίοι, για το 2013, δεν έλαβαν ενισχύσεις στο πλαίσιο αίτησης ενίσχυσης όπως 

αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο και, έως την ημερομηνία που καθορίζει το κράτος μέλος 

σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 για το 

έτος υποβολής αιτήσεων 2013, διέθεταν μόνο γεωργική γη η οποία στις 30 Ιουνίου 2003 

δεν ήταν σε καλή γεωργική κατάσταση όπως προβλέπεται στο άρθρο 124 παράγραφος 1 
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του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

2. Εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, ο αριθμός των 

δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται ανά γεωργό κατά το πρώτο έτος εφαρμογής 

του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης ισούται με τον αριθμό επιλέξιμων εκταρίων τον 

οποίο δηλώνει ο γεωργός στην αίτηση ενίσχυσής του σύμφωνα με το άρθρο 73 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΖΚ] για το πρώτο έτος εφαρμογής του 

καθεστώτος βασικής ενίσχυσης και τα οποία έχει στη διάθεσή του κατά την ημερομηνία 

που καθορίζει το κράτος μέλος, η οποία δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της 

ημερομηνίας που έχει καθορίσει το εν λόγω κράτος μέλος για την τροποποίηση της 

αίτησης ενίσχυσης.

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με 

το άρθρο 55 για τον καθορισμό περαιτέρω κανόνων σχετικά με την εισαγωγή του 

καθεστώτος βασικής ενίσχυσης στα κράτη μέλη τα οποία έχουν εφαρμόσει το καθεστώς 

ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης.

4. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, κανόνες για τις αιτήσεις χορήγησης 

δικαιωμάτων ενίσχυσης που υποβάλλονται κατά το έτος χορήγησης των δικαιωμάτων 

ενίσχυσης σε περίπτωση που τα εν λόγω δικαιώματα ενίσχυσης δεν μπορούν να 

καθορισθούν ακόμη οριστικά και η χορήγησή τους επηρεάζεται από ειδικές περιστάσεις.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 

στο άρθρο 56 παράγραφος 2.

Άρθρο 28στ

Αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης

1. Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, τα κράτη μέλη 

υπολογίζουν τη μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης διαιρώντας σταθερό 

ποσοστό του εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ για κάθε σχετικό 

έτος διά του αριθμού των δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του 

καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, μη περιλαμβανομένων εκείνων που χορηγούνται από το 

εθνικό ή περιφερειακό απόθεμα.

Το σταθερό ποσοστό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο υπολογίζεται διαιρώντας το 
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εθνικό ή περιφερειακό ανώτατο όριο που καθορίζεται για το πρώτο έτος εφαρμογής του 

καθεστώτος βασικής ενίσχυσης δυνάμει των άρθρων 19 ή 20, κατόπιν εφαρμογής της 

γραμμικής μείωσης που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 ή, κατά περίπτωση, 

στο άρθρο 23 παράγραφος 2, διά του εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 

Παράρτημα ΙΙ για το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης. Ο 

αριθμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης εκφράζεται με αριθμό ο οποίος αντιστοιχεί στον 

αριθμό εκταρίων.

2. Κατά παρέκκλιση από τη μέθοδο υπολογισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα 

κράτη μέλη μπορούν να διαφοροποιούν την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά το 

πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, μη περιλαμβανομένων 

εκείνων που χορηγούνται από το εθνικό ή περιφερειακό απόθεμα, για κάθε σχετικό έτος, 

βάσει της αρχικής μοναδιαίας αξίας τους.

3. Η αρχική μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που αναφέρεται στην παράγραφο 

2 ορίζεται διαιρώντας ένα σταθερό ποσοστό της συνολικής αξίας των ενισχύσεων, μη 

περιλαμβανομένων των ενισχύσεων που χορηγούνται δυνάμει των άρθρων 28ζ, 29, 34 και 

36 και του Τίτλου IV, που έλαβε ο γεωργός αυτός σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό 

για το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος από τη μετάβαση στο καθεστώς βασικής 

ενίσχυσης πριν από την εφαρμογή του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 

[ΟΡΖΚ], διά του αριθμού των δικαιωμάτων ενίσχυσης που έλαβε κατά το πρώτο έτος 

εφαρμογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, μη περιλαμβανομένων εκείνων που 

χορηγούνται από το εθνικό ή το περιφερειακό απόθεμα. Το εν λόγω σταθερό ποσοστό 

υπολογίζεται διαιρώντας το ανώτατο όριο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 

καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 ή το άρθρο 20 παράγραφος 2 του 

παρόντος κανονισμού για το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, 

μετά την εφαρμογή της γραμμικής μείωσης που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 

1 ή, κατά περίπτωση, στο άρθρο 23 παράγραφος 2, διά της συνολικής αξίας των 

ενισχύσεων, μη περιλαμβανομένων των ενισχύσεων που χορηγούνται δυνάμει των 

άρθρων 28ζ, 29, 34 και 36 και του Τίτλου IV για το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό 

έτος από τη μετάβαση στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης εντός του ενδιαφερόμενου 

κράτους μέλους ή της ενδιαφερόμενης περιφέρειας, πριν από την εφαρμογή του άρθρου 

65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΖΚ].
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4. Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη, ενεργώντας σύμφωνα με τις 

γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης, προβαίνουν στην προσέγγιση της αξίας των 

δικαιωμάτων ενίσχυσης σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Προς τούτο, τα κράτη μέλη 

προσδιορίζουν τις ενέργειες στις οποίες πρόκειται να προβούν και τον τρόπο υπολογισμού 

που θα χρησιμοποιηθεί και τα κοινοποιούν στην Επιτροπή έως την 1η Αυγούστου του 

έτους που προηγείται της μετάβασης στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης. Τα βήματα αυτά 

περιλαμβάνουν ετήσιες σταδιακές τροποποιήσεις της αρχικής αξίας των δικαιωμάτων 

ενίσχυσης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 σύμφωνα με αντικειμενικά και 

αμερόληπτα κριτήρια, αρχής γενομένης από το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος 

βασικής ενίσχυσης. Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, 

τα κράτη μέλη ενημερώνουν τους γεωργούς σχετικά με την αξία των δικαιωμάτων 

ενίσχυσης που τους αναλογούν όπως υπολογίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο για κάθε 

έτος της καλυπτόμενης από τον παρόντα κανονισμό περιόδου. 

5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, ένα κράτος μέλος μπορεί, με βάση αντικειμενικά 

κριτήρια, να ορίζει ότι, σε περίπτωση αγοράς ή παραχώρησης ή λήξης του συνόλου ή 

μέρους μιας σύμβασης μίσθωσης γεωργικών εκτάσεων μετά την ημερομηνία που 

ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 28γ παράγραφος 3 και πριν από την ημερομηνία που 

ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 26, η αύξηση ή μέρος της αύξησης της αξίας των 

δικαιωμάτων ενίσχυσης που θα χορηγούνταν στον οικείο γεωργό επιστρέφεται στο εθνικό 

ή περιφερειακό απόθεμα, σε περίπτωση που η αύξηση θα οδηγούσε σε απροσδόκητο 

κέρδος για τον οικείο γεωργό.

Τα αντικειμενικά αυτά κριτήρια θεσπίζονται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ίση 

μεταχείριση των γεωργών και να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις της αγοράς και του 

ανταγωνισμού, περιλαμβάνουν δε τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) την ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης·

β) το ποσοστό της ληφθείσας ενίσχυσης που επιστρέφεται στο εθνικό ή περιφερειακό 

απόθεμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1α [μεταφέρθηκε εδώ]

Αναδιανεμητική ενίσχυση
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Άρθρο 28ζ

Γενικοί κανόνες

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν, έως την 1η Αυγούστου δεδομένου έτους, να 

χορηγήσουν από το επόμενο έτος ετήσια ενίσχυση σε γεωργούς οι οποίοι δικαιούνται 

ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που αναφέρεται στο Κεφάλαιο 

1 ή στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης που αναφέρεται στο 

Τμήμα 4.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την απόφασή τους στην Επιτροπή, έως την ημερομηνία που 

αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

2. Τα κράτη μέλη που έχουν αποφασίσει να εφαρμόσουν το καθεστώς βασικής ενίσχυσης σε 

περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 20 μπορούν να χορηγούν την ενίσχυση που 

αναφέρεται στο παρόν Κεφάλαιο σε περιφερειακό επίπεδο.

3. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής δημοσιονομικής πειθαρχίας, προοδευτικής μείωσης 

και επιβολής ανώτατου ορίου, των γραμμικών μειώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 7 

και της εφαρμογής του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΖΚ], η ενίσχυση 

που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου χορηγείται ετησίως κατόπιν 

ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενίσχυσης από τον γεωργό ή δήλωσης των επιλέξιμων 

εκταρίων από τον γεωργό στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης.

4. Η ενίσχυση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται ετησίως από τα κράτη μέλη 

πολλαπλασιάζοντας ένα ποσό που καθορίζει το κράτος μέλος και δεν πρέπει να είναι 

ανώτερο από το 65% της μέσης εθνικής ή περιφερειακής ενίσχυσης ανά εκτάριο με τον 

αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που ενεργοποιεί ο γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 26 

παράγραφος 1 ή με τον αριθμό επιλέξιμων εκταρίων που δηλώνει ο γεωργός στο πλαίσιο 

του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης. Ο αριθμός των εν λόγω δικαιωμάτων 

ενίσχυσης ή εκταρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 εκτάρια ή το μέσο μέγεθος 

γεωργικής εκμετάλλευσης όπως ορίζεται στο Παράρτημα VI εφόσον το μέγεθος αυτό 

υπερβαίνει τα 30 εκτάρια στο οικείο κράτος μέλος.

Εφόσον τηρούνται τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη 

μπορούν, σε εθνικό επίπεδο, να θεσπίζουν διαβάθμιση εντός του αριθμού εκταρίων που 
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καθορίζεται βάσει του εν λόγω εδαφίου, η οποία εφαρμόζεται πανομοιότυπα σε όλους 

τους γεωργούς.

Η εθνική μέση ενίσχυση ανά εκτάριο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο καθορίζεται από 

τα κράτη μέλη με βάση το εθνικό ανώτατο όριο που ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ για το 

ημερολογιακό έτος 2019 και τον αριθμό επιλέξιμων εκταρίων που δηλώνονται σύμφωνα 

με το άρθρο 26 ή στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης το 2015.

Η περιφερειακή μέση ενίσχυση ανά εκτάριο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο 

καθορίζεται από τα κράτη μέλη με βάση ένα μερίδιο του εθνικού ανώτατου ορίου που 

ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ για το ημερολογιακό έτος 2019 και τον αριθμό επιλέξιμων 

εκταρίων που δηλώνονται στη συγκεκριμένη περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 26 το 2015. 

Για κάθε περιφέρεια, το μερίδιο αυτό υπολογίζεται διαιρώντας το αντίστοιχο 

περιφερειακό ανώτατο όριο, όπως ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2, διά 

του ανώτατου ορίου που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1, μετά την 

εφαρμογή της γραμμικής μείωσης που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 σε 

περίπτωση μη εφαρμογής του άρθρου 23 παράγραφος 2.

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να μην χορηγείται πλεονέκτημα σε γεωργούς οι οποίοι 

αποδεδειγμένα, από τις 19 Οκτωβρίου 2011, διαιρούν την εκμετάλλευσή τους με 

μοναδικό σκοπό να εισπράξουν την αναδιανεμητική ενίσχυση. Αυτό ισχύει επίσης για 

γεωργούς των οποίων οι εκμεταλλεύσεις προήλθαν από τέτοια διαίρεση.

6. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, ή ομάδας φυσικών ή νομικών προσώπων, τα κράτη 

μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τον μέγιστο αριθμό δικαιωμάτων ενίσχυσης ή εκταρίων 

που αναφέρεται στην παράγραφο 4 στο επίπεδο των μελών εκείνων των νομικών 

προσώπων ή ομάδων όπου η εθνική νομοθεσία προβλέπει δικαιώματα και υποχρεώσεις 

μεμονωμένων μελών συγκρίσιμα με εκείνα μεμονωμένων γεωργών με την ιδιότητα 

διαχειριστή εκμετάλλευσης, ιδίως όσον αφορά το οικονομικό, κοινωνικό και φορολογικό 

καθεστώς τους, εφόσον έχουν συνεισφέρει στην ενίσχυση των γεωργικών δομών των εν 

λόγω νομικών προσώπων ή ομάδων.

Άρθρο 28η

Χρηματοδοτικές διατάξεις
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1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης που προβλέπεται στο παρόν Κεφάλαιο, τα κράτη 

μέλη μπορούν να αποφασίζουν, έως την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 28ζ 

παράγραφος 1, να χρησιμοποιούν έως το 30% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 

ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ. Κοινοποιούν την απόφασή τους στην Επιτροπή έως την 

ημερομηνία αυτή.

2. Βάσει του ποσοστού του εθνικού ανώτατου ορίου που χρησιμοποιείται από τα κράτη 

μέλη δυνάμει της παραγράφου 1, η Επιτροπή ορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τα 

αντίστοιχα ανώτατα όρια για την ενίσχυση αυτή σε ετήσια βάση. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 56 

παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον 

Άρθρο 29

Γενικοί κανόνες

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης ή 

του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης τηρούν, σε όλα τα επιλέξιμα εκτάριά 

τους κατά την έννοια του άρθρου 25 παράγραφος 2, τις γεωργικές πρακτικές που είναι 

επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον και αναφέρονται στην παράγραφο 1α ή τις 

ισοδύναμες πρακτικές που αναφέρονται στην παράγραφο 1β.

1α. Οι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές είναι οι εξής:

▌

α) διαφοροποίηση καλλιεργειών·

β) διατήρηση των υφιστάμενων μόνιμων χορτολιβαδικών εκτάσεων ▌ και

γ) διάθεση περιοχής οικολογικής εστίασης στη γεωργική έκταση.

1β. Οι ισοδύναμες πρακτικές είναι αυτές που περιλαμβάνουν παρόμοιες πρακτικές οι οποίες 

προσφέρουν ισοδύναμο ή ανώτερο επίπεδο οφέλους για το κλίμα και το περιβάλλον σε 

σύγκριση με μία ή πολλές από τις πρακτικές που αναφέρονται στην παράγραφο 1α. Οι εν 
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λόγω ισοδύναμες πρακτικές και η πρακτική ή πρακτικές που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1α με την(τις) οποία(-ες) είναι ισοδύναμη(-ες) παρατίθενται στο Παράρτημα 

VIα και καλύπτονται από τα εξής:

α) δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ή το άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. […] [ΚΑΑ]·

β) εθνικά ή περιφερειακά συστήματα περιβαλλοντικής πιστοποίησης, 

περιλαμβανομένης της πιστοποίησης της συμμόρφωσης προς εθνική 

περιβαλλοντική νομοθεσία που υπερβαίνει τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που 

καθορίζονται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ι του Τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. […] [ΟΡΖΚ], τα οποία σκοπό έχουν να ανταποκριθούν στους στόχους της 

προστασίας του εδάφους και των υδάτων, της βιοποικιλότητας, της διαφύλαξης 

του φυσικού τοπίου καθώς και του μετριασμού της αλλαγής του κλίματος και της 

προσαρμογής σε αυτήν. Τα εν λόγω συστήματα πιστοποίησης μπορούν να 

περιλαμβάνουν τις πρακτικές που παρατίθενται στο Παράρτημα VIa, τις πρακτικές 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1α ή συνδυασμό των δύο.

Οι ισοδύναμες πρακτικές που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο δεν αποτελούν 

αντικείμενο διπλής χρηματοδότησης.

1γ. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν, κατά περίπτωση σε περιφερειακό επίπεδο, να 

περιορίσουν την επιλογή των γεωργών όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1β.

1δ. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν, κατά περίπτωση σε περιφερειακό επίπεδο, ότι 

οι γεωργοί εκπληρώνουν όλες τις συναφείς υποχρεώσεις τους δυνάμει της παραγράφου 1 

σύμφωνα με τα εθνικά ή περιφερειακά συστήματα πιστοποίησης που αναφέρονται στο 

στοιχείο β) της παραγράφου 1β.

1δα. Με την επιφύλαξη των αποφάσεων των κρατών μελών που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1γ και 1δ, ένας γεωργός μπορεί να χρησιμοποιήσει μία (ή περισσότερες) 

από τις πρακτικές που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παραγράφου 1β μόνον εάν αυτές 

αντικαθιστούν πλήρως την ή τις συναφείς πρακτικές που αναφέρονται στην παράγραφο 
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1α. Ένας γεωργός μπορεί να χρησιμοποιήσει τα συστήματα πιστοποίησης που 

αναφέρονται στο στοιχείο β) της παραγράφου 1β μόνον εάν αυτά καλύπτουν ολόκληρη 

την υποχρέωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

1ε. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αποφάσεις τους που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1γ και 1δ και τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις ή τα συστήματα πιστοποίησης 

που προτίθενται να εφαρμόσουν ως ισοδύναμες πρακτικές κατά την έννοια της 

παραγράφου 1β. Η Επιτροπή κρίνει κατά πόσον οι πρακτικές που περιλαμβάνονται στις 

συγκεκριμένες δεσμεύσεις ή στα συστήματα πιστοποίησης καλύπτονται από τον 

κατάλογο του Παραρτήματος VIa και, εάν θεωρεί ότι αυτό δεν συμβαίνει, το κοινοποιεί 

στα κράτη μέλη μέσω εκτελεστικής πράξης χωρίς να εφαρμόσει τη διαδικασία που 

αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2 ή 3. Εάν η Επιτροπή κοινοποιήσει σε κράτος 

μέλος ότι οι πρακτικές δεν καλύπτονται από τον κατάλογο του Παραρτήματος VIa, το 

κράτος μέλος δεν εφαρμόζει τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις ή τα συστήματα πιστοποίησης 

που αφορά η κοινοποίηση της Επιτροπής ως ισοδύναμες πρακτικές κατά την έννοια της 

παραγράφου 1β.

1στ. Οι λεπτομέρειες και τα χρονοδιαγράμματα για την υποβολή των εν λόγω κοινοποιήσεων 

καθορίζονται από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικής πράξης η οποία εγκρίνεται σύμφωνα 

με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2. 

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου και της εφαρμογής της 

δημοσιονομικής πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων σύμφωνα με το άρθρο 7 και του 

άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΖΚ], τα κράτη μέλη χορηγούν την ενίσχυση 

που προβλέπεται στο παρόν Κεφάλαιο σε γεωργούς οι οποίοι τηρούν όσες από τις 

πρακτικές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου έχουν συνάφεια με τη δραστηριότητά 

τους και συναρτήσει της συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις των άρθρων 30, 31 και 32.

Η ενίσχυση αυτή λαμβάνει τη μορφή ετήσιας πληρωμής ανά επιλέξιμο εκτάριο που 

δηλώνεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 παράγραφος 1 ή, στα κράτη μέλη που 

εφαρμόζουν το άρθρο 28γ, τη μορφή ετήσιας πληρωμής ανά επιλέξιμο εκτάριο που 

δηλώνεται στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης, το ποσό της 

οποίας υπολογίζεται ετησίως διαιρώντας το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του 

άρθρου 33 διά του συνολικού αριθμού των επιλέξιμων εκταρίων που δηλώνονται, 
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σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1, στο συγκεκριμένο κράτος μέλος ή στη 

συγκεκριμένη περιφέρεια ή, στα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το άρθρο 28γ, διά του 

συνολικού αριθμού των επιλέξιμων εκταρίων που δηλώνονται στο πλαίσιο του 

καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης.

Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο, τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να 

εφαρμόσουν το άρθρο 22 παράγραφος 2 μπορούν να αποφασίσουν να χορηγήσουν την 

ενίσχυση που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο ως ποσοστό της συνολικής αξίας 

των δικαιωμάτων που ενεργοποιεί ο γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 για 

κάθε συγκεκριμένο έτος.

Για κάθε έτος και κάθε κράτος μέλος ή περιφέρεια, το ποσοστό που αναφέρεται στο 

τρίτο εδάφιο υπολογίζεται διαιρώντας το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του 

άρθρου 33 με τη συνολική αξία όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης που ενεργοποιούνται 

βάσει του άρθρου 26 παράγραφος 1 στο συγκεκριμένο κράτος μέλος ή τη συγκεκριμένη 

περιφέρεια.

3. Οι γεωργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται εν όλω ή εν μέρει σε περιοχές που 

καλύπτονται από τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ, 2000/60/ΕΚ ή 2009/147/ΕΚ δικαιούνται την 

ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν Κεφάλαιο υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τις 

πρακτικές που αναφέρονται στο παρόν Κεφάλαιο, στον βαθμό που οι πρακτικές αυτές στη 

συγκεκριμένη εκμετάλλευση συνάδουν με τους στόχους των εν λόγω οδηγιών. 

4. Οι γεωργοί που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 29 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 όσον αφορά τη βιολογική γεωργία 

δικαιούνται αυτοδικαίως την ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν Κεφάλαιο. 

Όσον αφορά τη βιολογική γεωργία, το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο στις μονάδες μιας 

εκμετάλλευσης που χρησιμοποιούνται για βιολογική παραγωγή σύμφωνα με το άρθρο 11 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

▌

6. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με 

το άρθρο 55, με στόχο:
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α) την προσθήκη ισοδύναμων πρακτικών στον κατάλογο του Παραρτήματος VIa·

β) τον καθορισμό κατάλληλων απαιτήσεων που ισχύουν για τα εθνικά ή περιφερειακά 

συστήματα πιστοποίησης που αναφέρονται στο στοιχείο β) της παραγράφου 1β, 

περιλαμβανομένου του επιπέδου των εγγυήσεων που πρέπει να παρέχουν τα εν λόγω 

συστήματα·

γ) τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων για τον υπολογισμό του ποσού που αναφέρεται 

στο άρθρο 29 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) […] [ΚΑΑ] για τις πρακτικές που 

αναφέρονται στα σημεία 3 και 4 του Τμήματος Ι και στο σημείο 7 του Τμήματος ΙΙΙ 

του Παραρτήματος VIa και τυχόν περαιτέρω ισοδύναμες πρακτικές που 

προστίθενται στο εν λόγω Παράρτημα σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρούσας 

παραγράφου, όσον αφορά τις οποίες χρειάζεται ειδικός υπολογισμός προς 

αποφυγήν διπλής χρηματοδότησης.

7. Η Επιτροπή ορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, κανόνες για τη διαδικασία των 

κοινοποιήσεων και τις εκτιμήσεις από την Επιτροπή όπως αναφέρεται στην παράγραφο 

1ε.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 

στο άρθρο 56 παράγραφος 2.

Άρθρο 30

Διαφοροποίηση καλλιεργειών

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει έκταση μεταξύ 10 και 30 εκταρίων και δεν 

▌καλλιεργείται εξ ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το νερό για σημαντικό μέρος του 

έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 

δύο διαφορετικές καλλιέργειες σε αυτή την αρόσιμη γη. Η κύρια καλλιέργεια δεν πρέπει 

να καλύπτει περισσότερο από το 75% αυτής της αρόσιμης γης.

Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει έκταση πάνω από 30 εκτάρια και δεν ▌ 

καλλιεργείται εξ ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το νερό για σημαντικό μέρος του 

έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 

τρεις διαφορετικές καλλιέργειες σε αυτή την αρόσιμη γη. Η κύρια καλλιέργεια δεν πρέπει 

να καλύπτει πάνω από το 75% αυτής της αρόσιμης γης και οι δύο κύριες καλλιέργειες δεν 
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πρέπει να καλύπτουν από κοινού πάνω από το 95% αυτής της αρόσιμης γης. 

Με την επιφύλαξη του αριθμού των καλλιεργειών που απαιτούνται σύμφωνα με το πρώτο 

και το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, τα ανώτατα όρια που ορίζονται σε 

αυτά δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις όπου αγρωστώδη ή λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά 

φυτά ή γη υπό αγρανάπαυση καλύπτουν άνω του 75% της αρόσιμης γης. Στην περίπτωση 

αυτή, η κύρια καλλιέργεια στην υπόλοιπη αρόσιμη έκταση δεν πρέπει να καλύπτει άνω 

του 75% της υπόλοιπης αυτής αρόσιμης γης, εκτός εάν η υπόλοιπη αυτή έκταση 

καλύπτεται από αγρωστώδη ή λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά ή γη υπό αγρανάπαυση.

1α. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις:

α) όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75% της αρόσιμης γης χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών, ως γη υπό 

αγρανάπαυση ή για συνδυασμό των δύο, με την προϋπόθεση ότι η αρόσιμη γη που 

δεν καλύπτεται από αυτές τις χρήσεις δεν υπερβαίνει τα 30 εκτάρια·

β) όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75% της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης αποτελεί 

μόνιμο βοσκότοπο, χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών 

ποωδών κτηνοτροφικών φυτών ή καλλιεργείται με καλλιέργειες κάτω από νερό για 

σημαντικό μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας ή για 

συνδυασμό των χρήσεων αυτών, με την προϋπόθεση ότι η αρόσιμη έκταση που δεν 

καλύπτεται από αυτές τις χρήσεις δεν υπερβαίνει τα 30 εκτάρια·

γ) όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των δεδηλωμένων εκτάσεων αρόσιμης γης δεν 

δηλώθηκε από τον γεωργό στην αίτηση ενίσχυσης του προηγούμενου έτους και 

εφόσον, βάσει των γεωδιαστημικών στοιχείων των αιτήσεων ενίσχυσης, προκύπτει 

ότι όλη η αρόσιμη γη καλλιεργείται με διαφορετική καλλιέργεια από εκείνη του 

προηγούμενου ημερολογιακού έτους·

δ) που βρίσκονται σε περιοχές βόρεια του 62ου παραλλήλου ή σε ορισμένες 

παρακείμενες περιοχές. Όταν η αρόσιμη γη της εκμετάλλευσης καλύπτει 

περισσότερα από 10 εκτάρια, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικές 

καλλιέργειες στην εν λόγω αρόσιμη γη. Καμία από τις καλλιέργειες αυτές δεν πρέπει 

να υπερβαίνει το 75% της αρόσιμης γης εκτός όταν η κύρια καλλιέργεια αφορά 
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αγρωστώδη ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά ή γη υπό αγρανάπαυση.

1β. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «καλλιέργεια» νοείται η καλλιέργεια 

οποιουδήποτε εκ των διαφορετικών γενών που ορίζονται στη βοτανική ταξινόμηση των 

καλλιεργειών ή η καλλιέργεια οποιουδήποτε εκ των ειδών στην περίπτωση Brassicaceae, 

Solanaceae και Cucurbitaceae, καθώς και η γη υπό αγρανάπαυση και τα αγρωστώδη ή 

άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά. Ωστόσο, οι χειμερινές και οι εαρινές καλλιέργειες 

θεωρούνται διακριτές ακόμη και εάν ανήκουν στο ίδιο γένος.

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 

άρθρο 55 προκειμένου:

α) να αναγνωριστούν άλλες κατηγορίες γένους και είδους από εκείνες που 

προβλέπονται στην παράγραφο 1β του παρόντος άρθρου· και

β) να θεσπιστούν ▌κανόνες σχετικά με την πραγματοποίηση του ακριβούς υπολογισμού 

των μεριδίων των διαφόρων καλλιεργειών.

Άρθρο 31

Μόνιμοι βοσκότοποι

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν μόνιμους βοσκότοπους οι οποίοι είναι ευαίσθητοι από 

περιβαλλοντική άποψη στις περιφέρειες που καλύπτονται από τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ ή 

2009/147/ΕΚ και οι οποίοι απαιτούν αυστηρή προστασία προκειμένου να επιτευχθούν οι 

στόχοι των εν λόγω οδηγιών, συμπεριλαμβανομένων των τυρφώνων και υγρότοπων στις 

περιφέρειες αυτές.

Τα κράτη μέλη μπορούν, προκειμένου να εξασφαλίσουν την προστασία των πολύτιμων, 

από περιβαλλοντική άποψη, μόνιμων βοσκότοπων, να αποφασίσουν να καθορίσουν 

περαιτέρω ευαίσθητες περιοχές που βρίσκονται εκτός των περιοχών που καλύπτονται 

από τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ ή 2009/147/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων 

βοσκότοπων σε εδάφη πλούσια σε άνθρακα.

Οι γεωργοί δεν μετατρέπουν ούτε οργώνουν τους μόνιμους βοσκότοπους που βρίσκονται 

στις περιοχές που έχουν καθορίσει τα κράτη μέλη σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο και, 

κατά περίπτωση, το δεύτερο εδάφιο.
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▌

2. ▌Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η αναλογία της γης που αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο 

προς τη συνολική γεωργική έκταση που δηλώθηκε από τους γεωργούς σύμφωνα με το 

άρθρο 73 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΖΚ] δεν μειώνεται κατά 

ποσοστό μεγαλύτερο του 5% σε σύγκριση με την αναλογία αναφοράς που καθορίζεται 

από τα κράτη μέλη το 2015 διαιρώντας τη γη που αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο όπως 

αναφέρεται στο στοιχείο α) του παρόντος εδαφίου με τη συνολική γεωργική έκταση 

όπως αναφέρεται στο στοιχείο β) του παρόντος εδαφίου:

α) η έκταση των μόνιμων βοσκότοπων είναι η έκταση των μόνιμων λειμώνων που είχε 

δηλωθεί το 2012, ή το 2013 στην περίπτωση της Κροατίας, σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 από τους γεωργούς που υπόκεινται στις υποχρεώσεις 

του παρόντος Κεφαλαίου, συν την έκταση των μόνιμων βοσκότοπων που δηλώνεται 

το 2015 σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 

[ΟΡΖΚ] από τους γεωργούς που υπόκεινται στις υποχρεώσεις του παρόντος 

Κεφαλαίου, η οποία δεν είχε δηλωθεί ως μόνιμος λειμώνας το 2012, ή το 2013 στην 

περίπτωση της Κροατίας·

β) η συνολική γεωργική έκταση είναι η γεωργική έκταση που δηλώνεται το 2015 

σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΖΚ] 

από τους γεωργούς που υπόκεινται στις υποχρεώσεις του παρόντος Κεφαλαίου. 

Η αναλογία αναφοράς των μόνιμων βοσκότοπων υπολογίζεται εκ νέου στις περιπτώσεις 

όπου οι γεωργοί που υπόκεινται στις υποχρεώσεις του παρόντος Κεφαλαίου έχουν 

υποχρέωση να μετατρέψουν εκ νέου εκτάσεις σε μόνιμους βοσκότοπους το 2015 και/ή το 

2016 σύμφωνα με το άρθρο 93 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΖΚ] προσθέτοντας 

αυτές τις εκτάσεις στις εκτάσεις μόνιμων βοσκότοπων που αναφέρονται στο στοιχείο α) 

του πρώτου εδαφίου.

Η αναλογία των μόνιμων βοσκότοπων καθορίζεται ετησίως βάσει των εκτάσεων που 

δηλώνουν οι γεωργοί που υπόκεινται στις υποχρεώσεις του παρόντος Κεφαλαίου για το 

συγκεκριμένο έτος σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

[…] [ΟΡΖΚ].
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Η υποχρέωση βάσει της παρούσας παραγράφου ισχύει σε εθνικό, σε περιφερειακό ή στο 

ενδεδειγμένο υποπεριφερειακό επίπεδο. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 

εφαρμόσουν υποχρέωση διατήρησης μόνιμων βοσκότοπων σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων 

προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η αναλογία μόνιμων βοσκότοπων δεν μειώνεται κατά 

ποσοστό μεγαλύτερο του 5%. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν κάθε σχετική απόφαση στην 

Επιτροπή έως τις 31 Ιουλίου 2014.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την αναλογία αναφοράς και την αναλογία που αναφέρεται 

στο πρώτο εδάφιο στην Επιτροπή.

▌

2α. Όταν αποδεικνύεται ότι η αναλογία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 έχει μειωθεί κατά 

ποσοστό μεγαλύτερο του 5% σε περιφερειακό ή υποπεριφερειακό επίπεδο ή, κατά 

περίπτωση, σε εθνικό επίπεδο, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος προβλέπει υποχρεώσεις 

στο επίπεδο του μεμονωμένου γεωργού για μετατροπή εκτάσεων σε εκτάσεις μόνιμων 

βοσκότοπων όσον αφορά τους γεωργούς που διαθέτουν γη η οποία μετατράπηκε από 

εκτάσεις μόνιμων λειμώνων ή μόνιμους βοσκότοπους σε γη για άλλες χρήσεις κατά τη 

διάρκεια παρελθούσας περιόδου η οποία πρέπει να καθοριστεί με κατ' εξουσιοδότηση 

πράξη σύμφωνα με το άρθρο 55.

Ωστόσο, όταν η ποσότητα εκτάσεων μόνιμων βοσκότοπων σε απόλυτους όρους σύμφωνα 

με το στοιχείο α) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 παραμένει εντός ορισμένων 

ορίων, η υποχρέωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 θεωρείται ότι 

έχει τηρηθεί.

2β. Η παράγραφος 2α δεν εφαρμόζεται όταν η μείωση κάτω από τα όρια οφείλεται σε 

αναδάσωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναδάσωση αυτή σέβεται το περιβάλλον και δεν 

περιλαμβάνει καλλιέργειες πρεμνοφυών δασών μικρού περίτροπου χρόνου, 

χριστουγεννιάτικων δένδρων ή δένδρων ταχείας ανάπτυξης για την παραγωγή ενέργειας.

3. Για να εξασφαλιστεί η διατήρηση της αναλογίας των μόνιμων βοσκότοπων, η Επιτροπή 

εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55 για τη 

θέσπιση λεπτομερών κανόνων όσον αφορά τη διατήρηση μόνιμων βοσκότοπων, 

συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί μετατροπής σε περίπτωση μη τήρησης της 
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υποχρέωσης της παραγράφου 1, κανόνων που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη σχετικά με 

την πρόβλεψη υποχρεώσεων σε επίπεδο εκμετάλλευσης για τη διατήρηση μόνιμων 

βοσκότοπων σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 2α και την τυχόν απαιτούμενη 

αναπροσαρμογή της αναλογίας αναφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2.

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με 

το άρθρο 55:

α) για τον καθορισμό του πλαισίου εντός του οποίου πραγματοποιούνται οι καθορισμοί 

περαιτέρω ευαίσθητων περιοχών που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της 

παραγράφου 1·

β) για την εκπόνηση λεπτομερών μεθόδων για τον καθορισμό της αναλογίας μεταξύ 

μόνιμων βοσκότοπων και συνολικής γεωργικής έκτασης που πρέπει να διατηρείται 

σύμφωνα με την παράγραφο 2·

γ) για τον καθορισμό της παρελθούσας περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 2α.

5. Η Επιτροπή καθορίζει με εκτελεστικές πράξεις τα όρια που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2α. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης 

που προβλέπεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2.

Άρθρο 32

Περιοχή οικολογικής εστίασης

1. Όταν η αρόσιμη γη μιας εκμετάλλευσης καλύπτει περισσότερα από 15 εκτάρια, οι 

γεωργοί μεριμνούν ώστε, από την 1η Ιανουαρίου 2015, μια έκταση η οποία αντιστοιχεί 

τουλάχιστον στο 5% της αρόσιμης γης της εκμετάλλευσης που δήλωσε ο γεωργός 

σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΖΚ] και 

συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων που αναφέρονται στα στοιχεία γ), δ), ι) και ια) του 

τέταρτου εδαφίου αποτελεί περιοχή οικολογικής εστίασης.

Το κατώτατο όριο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο αυξάνεται από 5% σε 7% με 

νομοθετική πράξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σύμφωνα με το 

άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης.
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Έως τις 31 Μαρτίου 2017, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την 

εφαρμογή του πρώτου εδαφίου συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από πρόταση 

νομοθετικής πράξης όπως αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο.

Τα κράτη μέλη αποφασίζουν έως την 1η Αυγούστου 2014 εάν ένα ή περισσότερα από τα 

ακόλουθα στοιχεία θα θεωρηθούν περιοχές οικολογικής εστίασης:

α) γη υπό αγρανάπαυση·

β) αναβαθμίδες·

γ) χαρακτηριστικά τοπίου, συμπεριλαμβανομένων παρόμοιων χαρακτηριστικών 

παρακείμενων στην αρόσιμη γη της εκμετάλλευσης· κατά παρέκκλιση από το 

άρθρο 29 παράγραφος 1, μπορούν να περιλαμβάνονται χαρακτηριστικά τοπίου μη 

συμπεριλαμβανόμενα στην επιλέξιμη έκταση σύμφωνα με το στοιχείο γ) του άρθρου 

77 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΖΚ]·

δ) ζώνες ανάσχεσης, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών ανάσχεσης που καλύπτονται 

από μόνιμο βοσκότοπο με την προϋπόθεση ότι είναι χωριστές από παρακείμενη 

επιλέξιμη γεωργική έκταση·

ε) εκτάρια αγροδασοκομικών εκτάσεων τα οποία λαμβάνουν στήριξη δυνάμει του 

άρθρου 44 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1698/2005 και/ή του άρθρου 24 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΚΑΑ] ή έχουν λάβει στήριξη δυνάμει των εν λόγω 

διατάξεων·

ζ) λωρίδες επιλέξιμων εκταρίων κατά μήκος παρυφών δασών·

ι) εκτάσεις με πρεμνοφυή δάση μικρού περίτροπου χρόνου στις οποίες δεν 

χρησιμοποιούνται ορυκτά λιπάσματα και/ή φυτοπροστατευτικά προϊόντα·

ια) αναδασωμένες εκτάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) σημείο ii) του άρθρου 25 

παράγραφος 2·

ιβ) εκτάσεις με εμβόλιμες καλλιέργειες ή φυτοκάλυψη που λαμβάνονται από τη 

φύτευση και βλάστηση σπόρων, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των συντελεστών 

στάθμισης που αναφέρονται στην παράγραφο 1α·
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ιγ) εκτάσεις με καλλιέργεια που έχει ικανότητες δέσμευσης του αζώτου. 

Με εξαίρεση τις εκτάσεις της εκμετάλλευσης που αναφέρονται στα στοιχεία ι) και ια) του 

τέταρτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, οι περιοχές οικολογικής εστίασης 

βρίσκονται στην αρόσιμη γη της εκμετάλλευσης ή, στην περίπτωση των εκτάσεων που 

αναφέρονται στα σημεία γ) και δ) του τέταρτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, 

είναι παρακείμενες στην αρόσιμη γη της εκμετάλλευσης που δηλώνει ο γεωργός σύμφωνα 

με το άρθρο 73 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΖΚ].

1α. Προκειμένου να απλοποιηθεί η διαχείριση και να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες 

των ειδών περιοχών οικολογικής εστίασης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και να 

διευκολύνεται η μέτρησή τους, τα κράτη μέλη μπορούν, κατά τον υπολογισμό των 

συνολικών εκταρίων που αντιπροσωπεύει η περιοχή οικολογικής εστίασης της 

εκμετάλλευσης, να χρησιμοποιούν τους συντελεστές μετατροπής και/ή τους συντελεστές 

στάθμισης που αναφέρονται στο Παράρτημα VIβ. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος 

αποφασίσει να θεωρήσει ως περιοχή οικολογικής εστίασης την περιοχή του στοιχείου ιβ) 

της παραγράφου 1 ή οποιαδήποτε άλλη περιοχή η οποία αποτελεί αντικείμενο στάθμισης 

μικρότερης του 1, η χρήση των συντελεστών στάθμισης που αναφέρονται στο 

Παράρτημα VIβ είναι υποχρεωτική.

1β. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις:

α) όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75% της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης αποτελεί 

μόνιμο βοσκότοπο, χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών 

ποωδών κτηνοτροφικών φυτών ή καλλιεργείται με καλλιέργειες κάτω από νερό για 

σημαντικό μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας ή για 

συνδυασμό των χρήσεων αυτών, με την προϋπόθεση ότι η αρόσιμη έκταση που δεν 

καλύπτεται από αυτές τις χρήσεις δεν υπερβαίνει τα 30 εκτάρια·

β) όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75% της αρόσιμης γης χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών, ως γη υπό 

αγρανάπαυση, καλλιεργείται με καλλιέργειες ψυχανθών ή για συνδυασμό των δύο, 

με την προϋπόθεση ότι η αρόσιμη γη που δεν καλύπτεται από αυτές τις χρήσεις δεν 

υπερβαίνει τα 30 εκτάρια.
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1βα. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 

εφαρμόσουν έως 50% των ποσοστιαίων μονάδων των περιοχών οικολογικής εστίασης 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να 

διευκολύνουν τον σχηματισμό παρακείμενων περιοχών οικολογικής εστίασης. Τα κράτη 

μέλη ορίζουν τις εκτάσεις και τις υποχρεώσεις που πρέπει να πληρούν οι γεωργοί ή οι 

ομάδες γεωργών που συμμετέχουν. Ο ορισμός των εκτάσεων και των υποχρεώσεων έχει 

ως στόχο την υποστήριξη της υλοποίησης των πολιτικών της Ένωσης για το περιβάλλον, 

το κλίμα και τη βιοποικιλότητα.

1γ. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να επιτρέπουν στους γεωργούς των οποίων οι 

εκμεταλλεύσεις βρίσκονται σε στενή εγγύτητα να τηρούν την υποχρέωση που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1 βάσει συλλογικής υλοποίησης με την προϋπόθεση ότι οι σχετικές 

περιοχές οικολογικής εστίασης συνορεύουν. Προς υποστήριξη της υλοποίησης των 

πολιτικών της Ένωσης για το περιβάλλον, το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, τα κράτη 

μέλη μπορούν να ορίζουν τις περιοχές στις οποίες είναι δυνατή η συλλογική υλοποίηση 

και μπορούν επίσης να επιβάλλουν περαιτέρω υποχρεώσεις στους γεωργούς ή στις 

ομάδες γεωργών που συμμετέχουν στην εν λόγω συλλογική υλοποίηση.

Κάθε γεωργός που συμμετέχει σε τέτοια συλλογική υλοποίηση μεριμνά ώστε τουλάχιστον 

το 50% της έκτασης που υπόκειται στην υποχρέωση της παραγράφου 1 να βρίσκεται στη 

γη της εκμετάλλευσής του και σύμφωνα με το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1. Ο 

αριθμός των γεωργών που συμμετέχουν σε τέτοια συλλογική υλοποίηση δεν υπερβαίνει 

τους 10.

1δ. Τα κράτη μέλη στα οποία άνω του 50% της συνολικής έκτασης καλύπτεται από δάση 

μπορούν να αποφασίσουν ότι η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις εκμεταλλεύσεις που 

βρίσκονται σε περιοχές τις οποίες τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν ορίσει ως περιοχές που 

αντιμετωπίζουν φυσικά μειονεκτήματα σύμφωνα με το στοιχείο α) ή β) του άρθρου 33 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΚΑΑ], με την προϋπόθεση ότι άνω του 

50% της συνολικής έκτασης της μονάδας που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της 

παρούσας παραγράφου καλύπτεται από δάση και η αναλογία των δασικών εκτάσεων 

προς τις γεωργικές εκτάσεις είναι μεγαλύτερη του 3:1.

Η δασική έκταση και η αναλογία των δασικών εκτάσεων αξιολογούνται σε επίπεδο 
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έκτασης αντίστοιχο του επιπέδου ΤΔΜ 2 ή σε επίπεδο σαφώς οριοθετημένης μονάδας 

που καλύπτει μία ενιαία, καθορισμένη, συνεχόμενη γεωγραφική περιοχή με παρόμοιες 

γεωργικές συνθήκες.

1ε. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αποφάσεις τους που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 έως την 1η Αυγούστου 2014, και τυχόν αποφάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1α, 1βα, 1γ και 1δ έως την 1η Αυγούστου του προηγούμενου έτους.

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 

άρθρο 55:

α) για τον καθορισμό περαιτέρω κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό των ειδών 

εκτάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ως περιοχών 

οικολογικής εστίασης·

β) για την προσθήκη άλλων ειδών εκτάσεων, πέραν των αναφερόμενων στην 

παράγραφο 1, που μπορούν να ληφθούν υπόψη για την τήρηση του ποσοστού που 

προβλέπεται στην εν λόγω παράγραφο·

γ) για την προσαρμογή του Παραρτήματος VIβ ώστε να θεσπιστούν οι συντελεστές 

μετατροπής και στάθμισης που αναφέρονται στην παράγραφο 1α και για τον 

συνυπολογισμό των κριτηρίων και/ή ειδών εκτάσεων που θα καθοριστούν από την 

Επιτροπή σύμφωνα με τα σημεία α) και β) της παρούσας παραγράφου·

ε) για τον καθορισμό κανόνων για τη θέσπιση της συλλογικής υλοποίησης που 

αναφέρεται στις παραγράφους 1βα και 1γ, συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων 

απαιτήσεων της υλοποίησης αυτής·

στ) για τον προσδιορισμό πλαισίου εντός του οποίου τα κράτη μέλη θα καθορίσουν τα 

κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι εκμεταλλεύσεις προκειμένου να θεωρηθεί ότι 

βρίσκονται σε στενή εγγύτητα για τους σκοπούς της παραγράφου 1γ·

ζ) για τον καθορισμό των μεθόδων προσδιορισμού της αναλογίας των δασικών 

εκτάσεων προς τη συνολική έκταση και της αναλογίας των δασικών εκτάσεων προς 

τις γεωργικές εκτάσεις στην παράγραφο 1δ. 
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Άρθρο 33

Χρηματοδοτικές διατάξεις

1. Για τη χρηματοδότηση της προβλεπόμενης στο παρόν Κεφάλαιο ενίσχυσης, τα κράτη μέλη 

χρησιμοποιούν το 30% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο Παράρτημα 

ΙΙ.

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την προβλεπόμενη στο παρόν Κεφάλαιο ενίσχυση σε εθνικό 

επίπεδο.

Κατά την εφαρμογή του άρθρου 20 τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να 

εφαρμόσουν την ενίσχυση σε περιφερειακό επίπεδο. Σε αυτή την περίπτωση, 

χρησιμοποιούν σε κάθε περιφέρεια μερίδιο του ανώτατου ορίου που ορίζεται δυνάμει της 

παραγράφου 3. Για κάθε περιφέρεια, το μερίδιο αυτό υπολογίζεται διαιρώντας το 

αντίστοιχο περιφερειακό ανώτατο όριο όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 

παράγραφος 2 διά του ανώτατου ορίου που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 19 

παράγραφος 1, μετά την αφαίρεση του εθνικού αποθέματος σε περίπτωση μη εφαρμογής 

του άρθρου 23 παράγραφος 2. 

3. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, το αντίστοιχο ανώτατο όριο για την 

προβλεπόμενη στο παρόν Κεφάλαιο ενίσχυση σε ετήσια βάση. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 56 

παράγραφος 2. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ενίσχυση για περιοχές με φυσικούς περιορισμούς

Άρθρο 34

Γενικοί κανόνες

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ενίσχυση σε γεωργούς που δικαιούνται ενίσχυση στο 

πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης ή του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής 

ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 1 και των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται 

εν όλω ή εν μέρει σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς που ορίζονται από τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΚΑΑ].
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2. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να χορηγούν την ενίσχυση που ορίζεται στην 

παράγραφο 1 σε όλες τις περιοχές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 

αυτής ή, εναλλακτικά, με βάση αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, να περιορίζουν την 

ενίσχυση σε ορισμένες από τις περιοχές που ορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το 

άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΚΑΑ]. 

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 και της εφαρμογής δημοσιονομικής πειθαρχίας, 

σταδιακής μείωσης και ανώτατων ορίων, γραμμικής μείωσης σύμφωνα με το άρθρο 7 και 

της εφαρμογής του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΖΚ], η ενίσχυση που 

προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου χορηγείται ετησίως ανά επιλέξιμο 

εκτάριο που βρίσκεται στις περιοχές στις οποίες ένα κράτος μέλος έχει αποφασίσει να 

χορηγήσει ενίσχυση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και καταβάλλεται 

κατόπιν ενεργοποιήσεως των δικαιωμάτων ενίσχυσης για τα εκτάρια που κατέχει ο 

ενδιαφερόμενος γεωργός ή, στα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το άρθρο 28γ, για τα 

επιλέξιμα εκτάρια που δηλώνονται στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής 

ενίσχυσης.

4. Η ανά εκτάριο ενίσχυση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται με τη διαίρεση 

του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 35 δια του αριθμού των 

επιλέξιμων εκταρίων που δηλώνονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 ή, στα 

κράτη μέλη που εφαρμόζουν το άρθρο 28γ, δια του αριθμού των επιλέξιμων εκταρίων τα 

οποία δηλώνονται στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης και 

βρίσκονται στις περιοχές στις οποίες ένα κράτος μέλος έχει αποφασίσει να χορηγήσει 

ενίσχυση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να ορίζουν, βάσει αντικειμενικών και αμερόληπτων 

κριτηρίων, τον μέγιστο αριθμό εκταρίων ανά εκμετάλλευση για τα οποία μπορεί να 

χορηγείται ενίσχυση δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν την ενίσχυση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 

σε περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας παραγράφου εφόσον έχουν 

ορίσει τις σχετικές περιφέρειες σύμφωνα με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια και, 

ιδίως, τα χαρακτηριστικά των φυσικών περιορισμών τους συμπεριλαμβανομένου του 

βαθμού σοβαρότητας των περιορισμών, και τις γεωπονικές τους συνθήκες.
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Τα κράτη μέλη υποδιαιρούν τα εθνικά ανώτατα όρια του άρθρου 35 παράγραφος 1, μεταξύ 

των περιφερειών με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια.

Η ενίσχυση σε περιφερειακό επίπεδο υπολογίζεται με τη διαίρεση του περιφερειακού 

ανώτατου ορίου που υπολογίζεται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο δια του αριθμού των 

επιλέξιμων εκταρίων που δηλώνονται στην αντίστοιχη περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 26 

παράγραφος 1 ή, στα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το άρθρο 28γ, δια του αριθμού των 

επιλέξιμων εκταρίων τα οποία δηλώνονται στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας 

στρεμματικής ενίσχυσης και βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ένα κράτος μέλος έχει 

αποφασίσει να χορηγήσει ενίσχυση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 35

Δημοσιονομικές διατάξεις

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 34, τα κράτη μέλη 

μπορούν να αποφασίσουν, μέχρι την 1η Αυγούστου 2014, να χρησιμοποιούν έως το 5 % του 

ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ. Κοινοποιούν την 

απόφασή τους στην Επιτροπή έως την ημερομηνία αυτή. Τα κράτη μέλη μπορούν, μέχρι 

την 1η Αυγούστου 2016, να επανεξετάζουν την απόφασή τους, με ισχύ από την 1η 

Ιανουαρίου 2017. Κοινοποιούν στην Επιτροπή το αναθεωρημένο ποσοστό έως την 1η 

Αυγούστου 2016.

2. Βάσει του ποσοστού του ανώτατου ορίου που χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη δυνάμει 

της παραγράφου 1, η Επιτροπή ορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τα αντίστοιχα 

ανώτατα όρια για την ενίσχυση αυτή σε ετήσια βάση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας

Άρθρο 36

Γενικοί κανόνες

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας που δικαιούνται 

ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης ή του καθεστώτος ενιαίας 

στρεμματικής ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.
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2. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ως «γεωργοί νεαρής ηλικίας» νοούνται ▌ τα 

φυσικά πρόσωπα:

α) που δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της 

εκμετάλλευσης ή τα οποία έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών 

που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης ή 

το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 73 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΖΚ], και

β) που είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης που προβλέπεται 

στο στοιχείο α).

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν περαιτέρω αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια 

επιλεξιμότητας για γεωργούς νεαρής ηλικίας που υποβάλλουν αίτηση για την παροχή της 

ενίσχυσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου όσον αφορά 

κατάλληλες δεξιότητες και/ή απαιτήσεις εκπαίδευσης.

3. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής δημοσιονομικής πειθαρχίας, σταδιακής μείωσης και 

ανώτατων ορίων, γραμμικών μειώσεων σύμφωνα με το άρθρο 7, και της εφαρμογής του 

άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΖΚ], η ενίσχυση που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου χορηγείται ετησίως κατόπιν ενεργοποίησης των 

δικαιωμάτων ενίσχυσης από το γεωργό ή, στα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το άρθρο 28γ, 

κατόπιν δήλωσης των επιλέξιμων εκταρίων από τον γεωργό.

4. Η ενίσχυση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 χορηγείται ανά γεωργό για περίοδο που δεν 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. Η περίοδος αυτή μειώνεται κατά τον αριθμό των ετών που 

μεσολάβησαν μεταξύ της δημιουργίας της εκμετάλλευσης και της πρώτης υποβολής της 

αίτησης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α).

5. Τα κράτη μέλη ▌υπολογίζουν κατ’ έτος το ύψος της ενίσχυσης που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των δικαιωμάτων που έχει ενεργοποιήσει ο 

γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 επί αριθμητικής τιμής η οποία 

αντιστοιχεί :

α) στο 25 % της μέσης αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει ο γεωργός, ή
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β) στο 25 % ποσού το οποίο υπολογίζεται με τη διαίρεση καθορισμένου ποσοστού του 

εθνικού ανώτατου ορίου για το ημερολογιακό έτος 2019, όπως ορίζεται στο 

Παράρτημα ΙΙ, δια του αριθμού όλων των επιλέξιμων εκταρίων που δηλώνονται το 

2015 σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1. Το εν λόγω καθορισμένο ποσοστό 

ισούται με το μερίδιο του εθνικού ανώτατου ορίου που έχει ορισθεί για το καθεστώς 

βασικής ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 για το 2015. 

▌

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το άρθρο 28γ 

υπολογίζουν το ποσό της ενίσχυσης ετησίως με τον πολλαπλασιασμό αριθμητικής τιμής 

που αντιστοιχεί στο 25 % της ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης υπολογιζόμενης σύμφωνα 

με το άρθρο 28γ με τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων που έχει δηλώσει ο γεωργός 

σύμφωνα με το άρθρο 28γ παράγραφος 1α).

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο, τα κράτη μέλη μπορούν να 

υπολογίζουν το ποσό της ενίσχυσης με τον πολλαπλασιασμό αριθμητικής τιμής που 

αντιστοιχεί στο 25% της εθνικής μέσης ενίσχυσης ανά εκτάριο με τον αριθμό των 

δικαιωμάτων που έχει ενεργοποιήσει ο γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 

ή με τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων που έχει δηλώσει ο γεωργός σύμφωνα με το 

άρθρο 28γ σημείο 1α). Η μέση ενίσχυση ανά εκτάριο υπολογίζεται με τη διαίρεση του 

εθνικού ανώτατου ορίου για το ημερολογιακό έτος 2019, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 

ΙΙ, δια του αριθμού των επιλέξιμων εκταρίων που δηλώνονται το 2015 σύμφωνα με το 

άρθρο 26 παράγραφος 1 ή, αντίστοιχα, με το άρθρο 28γ παράγραφος 1α).

Τα κράτη μέλη ορίζουν ενιαίο μέγιστο όριο το οποίο εφαρμόζεται στον αριθμό των 

δικαιωμάτων ενίσχυσης που έχουν ενεργοποιηθεί από τον γεωργό ή των επιλέξιμων 

εκταρίων που έχει δηλώσει ο γεωργός, το οποίο αντιστοιχεί σε αριθμητική τιμή που 

ισούται τουλάχιστον με 25 και δεν υπερβαίνει 90. Κατά την εφαρμογή της παρούσας 

παραγράφου, τηρούν το όριο αυτό.

6. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 5, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ετήσιο 

κατ' αποκοπή ποσό ανά γεωργό υπολογιζόμενο με τον πολλαπλασιασμό καθορισμένου 

αριθμού εκταρίων με αριθμητική τιμή που αντιστοιχεί στο 25% της εθνικής μέσης 

ενίσχυσης ανά εκτάριο όπως καθορίζεται σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 
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5.

Ο καθορισμένος αριθμός εκταρίων που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας 

παραγράφου υπολογίζεται με τη διαίρεση του συνολικού αριθμού των επιλέξιμων 

εκταρίων που δηλώνονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 ή, αντίστοιχα, με το 

άρθρο 28γ παράγραφος 1α) από τους γεωργούς νεαρής ηλικίας οι οποίοι υποβάλλουν 

αίτηση για την ενίσχυση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 το 2015 δια του συνολικού 

αριθμού των γεωργών νεαρής ηλικίας οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για την ίδια ενίσχυση 

το 2015. Ωστόσο, ένα κράτος μέλος μπορεί να υπολογίζει εκ νέου τον καθορισμένο 

αριθμό εκταρίων κατά οιοδήποτε έτος μετά το 2015 σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών 

του αριθμού των γεωργών νεαρής ηλικίας οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για την ενίσχυση 

και/ή του μεγέθους των εκμεταλλεύσεων γεωργών νεαρής ηλικίας.

Το κατ' αποκοπή ποσό που μπορεί να λάβει ένας γεωργός δεν υπερβαίνει το συνολικό 

ποσό της βασικής ενίσχυσής του προ της εφαρμογής του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. […] [ΟΡΖΚ] για το δεδομένο έτος. 

7 Για την εγγύηση της προστασίας των δικαιωμάτων των δικαιούχων και την αποφυγή 

διακρίσεων μεταξύ τους, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55 σχετικά με τους όρους υπό τους οποίους 

ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να θεωρείται επιλέξιμο για τη λήψη της ενίσχυσης που 

προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 37

Δημοσιονομικές διατάξεις

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 36 τα κράτη μέλη 

χρησιμοποιούν ποσοστό του προβλεπόμενου στο παράρτημα ΙΙ ετήσιου ανώτατου ορίου 

που δεν υπερβαίνει το 2%. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, έως τις 1 

Αυγούστου 2014, το εκτιμώμενο ποσοστό που είναι απαραίτητο για τη χρηματοδότηση 

αυτής της ενίσχυσης.

Τα κράτη μέλη μπορούν, έως τις 1 Αυγούστου κάθε έτους, να αναθεωρούν το εκτιμώμενο 

ποσοστό τους, με ισχύ από το επόμενο έτος. Κοινοποιούν στην Επιτροπή το αναθεωρημένο 
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ποσοστό έως την 1η Αυγούστου του έτους πριν από το έτος εφαρμογής του 

αναθεωρημένου ποσοστού.

2. Με την επιφύλαξη του μέγιστου ποσοστού του 2% που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου, όταν το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που εφαρμόζονται σε ένα 

κράτος μέλος συγκεκριμένο έτος υπερβαίνει το ανώτατο όριο που καθορίζεται δυνάμει της 

παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και όταν το ανώτατο όριο είναι χαμηλότερο από το 

2% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο παράρτημα II, τα κράτη μέλη 

χρηματοδοτούν τη διαφορά εφαρμόζοντας το άρθρο 23 παράγραφος 5, στοιχείο γ) στο 

οικείο έτος και/ή εφαρμόζοντας γραμμική μείωση σε όλες τις ενισχύσεις που πρέπει να 

χορηγηθούν προς όλους τους γεωργούς, σύμφωνα με το άρθρο 25 ή το άρθρο 28γ 

παράγραφος 1α.

3. Εάν το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που ζητούνται σε κράτος μέλος κατά τη διάρκεια 

δεδομένου έτους υπερβαίνει το ανώτατο όριο που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 

του παρόντος άρθρου και εάν το ανώτατο όριο ανέρχεται στο 2% του ετήσιου εθνικού 

ανώτατου ορίου που προβλέπεται στο παράρτημα II, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν γραμμική 

μείωση στα ποσά που πρέπει να καταβληθούν σύμφωνα με το άρθρο 36, ώστε να είναι 

σύμφωνα με αυτό το ανώτατο όριο.

4. Η Επιτροπή ορίζει ετησίως, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τα ανώτατα όρια για την 

ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 36 με βάση το ποσοστό που κοινοποιείται από τα 

κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 

στο άρθρο 56 παράγραφος 2. 
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ΤΙΤΛΟΣ IV

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη

Άρθρο 38

Γενικοί κανόνες

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν συνδεδεμένη στήριξη σε γεωργούς σύμφωνα με τους 

όρους που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο. 

Συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και παραγόμενα είδη: 

σιτηρά, ελαιούχους σπόρους, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, 

καρπούς με κέλυφος, γεώμηλα αμυλοποιίας, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόρους, 

πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 

χορτονομή, λυκίσκο, ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, οπωροκηπευτικά και 

πρεμνοφυή δάση μικρού περίτροπου χρόνου.

2. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να χορηγείται μόνο σε εκείνους τους τομείς ή σε εκείνες τις 

περιφέρειες κράτους μέλους όπου συγκεκριμένα είδη γεωργικής δραστηριότητας ή 

συγκεκριμένοι γεωργικοί τομείς αντιμετωπίζουν ορισμένες δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα 

σημαντικοί για οικονομικούς, κοινωνικούς και/ή περιβαλλοντικούς λόγους.

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί επίσης να 

χορηγείται σε γεωργούς οι οποίοι κατέχουν, στις 31 Δεκεμβρίου 2014, τα δικαιώματα 

ενίσχυσης που χορηγούνται σύμφωνα με το τμήμα 2 του κεφαλαίου 3 του τίτλου ΙΙΙ και το 

άρθρο 71ιγ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και σύμφωνα με το άρθρο 60 και το 

τέταρτο εδάφιο του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009· και οι οποίοι δεν έχουν 

επιλέξιμα εκτάρια για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του 

καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο 1 του τίτλου ΙΙΙ του 

παρόντος κανονισμού.

4. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να χορηγείται μόνο στο βαθμό που απαιτείται για τη 

δημιουργία κινήτρου διατήρησης των τρεχόντων επιπέδων παραγωγής στις περιφέρειες ή 
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στους τομείς αυτούς.

5. Η συνδεδεμένη στήριξη λαμβάνει τη μορφή ετήσιας ενίσχυσης και χορηγείται εντός 

καθορισμένων ποσοτικών ορίων και βάσει καθορισμένων εκτάσεων και αποδόσεων ή 

καθορισμένου αριθμού ζώων.

5α. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, ή ομάδας φυσικών ή νομικών προσώπων, τα κράτη 

μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 5 στο επίπεδο 

των μελών εκείνων των νομικών προσώπων ή ομάδων όπου η εθνική νομοθεσία 

προβλέπει δικαιώματα και υποχρεώσεις μεμονωμένων μελών συγκρίσιμα με εκείνα 

μεμονωμένων γεωργών με την ιδιότητα διαχειριστή εκμετάλλευσης, ιδίως όσον αφορά το 

οικονομικό, κοινωνικό και φορολογικό επίπεδό τους, εφόσον έχουν συνεισφέρει στην 

ενίσχυση των γεωργικών δομών των εν λόγω νομικών προσώπων ή ομάδων.

6. Κάθε συνδεδεμένη στήριξη που χορηγείται δυνάμει του παρόντος άρθρου πρέπει να συνάδει 

με τα λοιπά μέτρα και τις πολιτικές της Ένωσης.

7. Για την εξασφάλιση της αποδοτικής και στοχευμένης χρήσης των πόρων της Ένωσης 

και την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης στο πλαίσιο άλλων παρομοίων μέσων 

στήριξης, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 55 σχετικά με:

α) τους όρους για τη χορήγηση της στήριξης που αναφέρεται στο παρόν κεφάλαιο, 

β) κανόνες για τη συνεκτικότητα με άλλα μέτρα της Ένωσης και για τη σώρευση 

στήριξης.

Άρθρο 39

Δημοσιονομικές διατάξεις

1. Για τη χρηματοδότηση της προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης, τα κράτη μέλη μπορούν 

να αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου του έτους που προηγείται του πρώτου έτους 

εφαρμογής της στήριξης αυτής, να χρησιμοποιήσουν έως και το 8 % του εθνικού ανώτατου 

ορίου τους που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 
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χρησιμοποιήσουν έως και το 13 % του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που προβλέπεται 

στο παράρτημα ΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι: 

α) εφαρμόζουν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής 

ενίσχυσης όπως θεσπίζεται στον τίτλο V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ή τα 

χρηματοδοτούμενα μέτρα βάσει του άρθρου 111 του εν λόγω κανονισμού, ή τους 

αφορά η παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 69 παράγραφος 5, ή, στην 

περίπτωση της Μάλτας, στο άρθρο 69 παράγραφος 1 του κανονισμού αυτού και/ή

β) χορήγησαν, στη διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους κατά την περίοδο 2010-2014, πάνω 

από το 5 % του ποσού που είχαν στη διάθεσή τους για χορήγηση άμεσων ενισχύσεων 

προβλεπόμενων στους τίτλους III, IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, 

εξαιρουμένου του τίτλου IV κεφάλαιο 1 τμήμα 6, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν 

τα μέτρα που ορίζονται στον τίτλο III κεφάλαιο 2 τμήμα 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

73/2009, τη στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία 

(i) έως (iv) και στοιχεία β) και ε) του εν λόγω κανονισμού ή τα μέτρα του τίτλου IV 

κεφάλαιο 1, εξαιρουμένου του τμήματος 6, του εν λόγω κανονισμού.

2α. Το ποσοστό του εθνικού ανώτατου ορίου που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 

μπορεί να αυξηθεί έως δύο ποσοστιαίες μονάδες για τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να 

χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον το 2 % του εθνικού ανώτατου ορίου τους που ορίζεται στο 

παράρτημα ΙΙ για τη στήριξη της παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών δυνάμει του 

παρόντος κεφαλαίου.

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη που χορήγησαν, στη διάρκεια 

τουλάχιστον ενός έτους κατά την περίοδο 2010-2014, πάνω από το 10% του διαθέσιμου 

ποσού για τη χορήγηση των άμεσων ενισχύσεων όπως προβλέπονται στους τίτλους III, IV 

και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, με εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 του 

τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του κεφαλαίου 2 

του τίτλου III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη στήριξη όπως προβλέπεται στα 

σημεία (i) έως (iv) της παραγράφου 1 στοιχείο α) και στα στοιχεία β) και ε) του άρθρου 68 

παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, ή για τη χρηματοδότηση των μέτρων του 

κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού μπορεί 

να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν ποσοστό μεγαλύτερο από 13% του ετήσιου εθνικού 
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ανώτατου ορίου όπως παρατίθεται στο παράρτημα II κατόπιν εγκρίσεως από την Επιτροπή 

σύμφωνα με το άρθρο 41 του παρόντος κανονισμού.

3α. Κατά παρέκκλιση από τα ποσοστά των παραγράφων 1 έως 3, τα κράτη μέλη μπορούν να 

επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν έως 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για την προβλεπόμενη 

στο παρόν άρθρο χρηματοδότηση.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν, έως την 1η Αυγούστου 2016, να αναθεωρήσουν την απόφασή τους 

σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 2α και 3 και να αποφασίσουν, με ισχύ από το 2017:

α) να μην αλλάξουν, να αυξήσουν ή να μειώσουν το ποσοστό που έχει ορισθεί δυνάμει 

των παραγράφων 1, 2 και 2α, εντός των ορίων που θεσπίζονται σε αυτές κατά 

περίπτωση ή να μην αλλάξουν, να αυξήσουν ή να μειώσουν το ποσοστό που έχει 

ορισθεί δυνάμει της παραγράφου 3, 

β) να ▌τροποποιήσουν τους όρους χορήγησης της στήριξης,·

γ) να παύσουν τη χορήγηση της στήριξης που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο.

5. Με βάση την απόφαση που λαμβάνουν τα κράτη μέλη δυνάμει των παραγράφων 1 έως 4 για 

το ποσοστό του εθνικού ανώτατου ορίου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, η Επιτροπή 

ορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τα αντίστοιχα ανώτατα όρια για τη στήριξη σε ετήσια 

βάση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης που 

προβλέπεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2.

Άρθρο 40

Κοινοποίηση

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 39 

▌έως τις ημερομηνίες που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο. Εκτός από την απόφαση που 

αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 4 στοιχείο γ)▌, η κοινοποίηση περιλαμβάνει 

πληροφορίες για τις στοχευμένες περιφέρειες, τα επιλεγμένα είδη γεωργικής 

δραστηριότητας ή τομείς, καθώς και το επίπεδο της στήριξης που πρόκειται να χορηγηθεί.

2. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 39 παράγραφοι 2 και 3, ή, κατά περίπτωση, στο 

άρθρο 39 παράγραφος 4 στοιχείο α)▌, περιλαμβάνουν λεπτομερή περιγραφή της 



PE474.052 112/225 RR\1008806EL.doc

EL

συγκεκριμένης κατάστασης στη στοχευμένη περιφέρεια και των συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών των τύπων γεωργικής δραστηριότητας ή των ειδικών γεωργικών τομέων, 

τα οποία καθιστούν το ποσοστό που προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 1 ανεπαρκές 

για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που προβλέπονται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 και οι 

οποίες δικαιολογούν το αυξημένο επίπεδο στήριξης.

Άρθρο 41

Έγκριση από την Επιτροπή

1. Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων εκδιδόμενων χωρίς εφαρμογή της 

διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2 ή 3, την απόφαση που 

προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 3 ή, κατά περίπτωση, στο άρθρο 39 παράγραφος 4 

στοιχείο α)▌, όταν καταδεικνύεται ότι στην οικεία περιφέρεια ή στον οικείο τομέα υπάρχει 

μια από τις ακόλουθες ανάγκες: 

α) ανάγκη να διατηρηθεί ορισμένο επίπεδο συγκεκριμένης παραγωγής λόγω απουσίας 

εναλλακτικών λύσεων και να περιορισθούν ο κίνδυνος εγκατάλειψης της παραγωγής 

και τα συνεπακόλουθα κοινωνικά και/ή περιβαλλοντικά προβλήματα,

β) ανάγκη σταθερού εφοδιασμού της τοπικής μεταποιητικής βιομηχανίας ώστε να 

αποφευχθούν οι αρνητικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις τυχόν 

συνεπακόλουθης αναδιάρθρωσης,

γ) ανάγκη αντιστάθμισης των μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί ενός 

συγκεκριμένου τομέα λόγω συνεχιζόμενων διαταραχών στη σχετική αγορά,·

δ) ανάγκη παρέμβασης όταν η ύπαρξη οποιασδήποτε άλλης στήριξης διαθέσιμης 

δυνάμει του παρόντος κανονισμού, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΚΑΑ] ή 

οποιουδήποτε εγκεκριμένου καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων κρίνεται ανεπαρκής 

για την κάλυψη των αναγκών που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ).

2. Η Επιτροπή ορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, κανόνες για τη διαδικασία εκτίμησης και 

έγκρισης των αποφάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 56 παράγραφος 

2.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ειδική καλλιεργητική ενίσχυση για το βαμβάκι

Άρθρο 42

Πεδίο εφαρμογής

Στους γεωργούς που παράγουν βαμβάκι υπαγόμενο στον κωδικό ΣΟ 5201 00 χορηγείται ενίσχυση 

σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κεφαλαίου («ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι»).

Άρθρο 43

Επιλεξιμότητα

1. Η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι χορηγείται ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης βαμβακιού. 

Επιλέξιμη έκταση είναι εκείνη που βρίσκεται σε γεωργική έκταση εγκεκριμένη από το 

κράτος μέλος για βαμβακοπαραγωγή, που έχει σπαρεί με ποικιλίες εγκεκριμένες από το 

κράτος μέλος και στην οποία η συγκομιδή πραγματοποιείται πραγματικά υπό κανονικές 

συνθήκες ανάπτυξης των φυτών.

Η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι καταβάλλεται για βαμβάκι καθαρής, ανόθευτης και 

εμπορεύσιμης ποιότητας.

2. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν τη γη και τις ποικιλίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 

σύμφωνα με τους κανόνες και τους όρους που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 3.

3. Για τη διασφάλιση της αποδοτικής διαχείρισης της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι, 

ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα 

με το άρθρο 55 σχετικά με κανόνες και όρους για την έγκριση της γης και των ποικιλιών για 

τους σκοπούς της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι.

4. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, κανόνες σχετικά με τη διαδικασία 

έγκρισης της γης και των ποικιλιών για τους σκοπούς της ειδικής ενίσχυσης για το 

βαμβάκι καθώς και σχετικά με τις κοινοποιήσεις της έγκρισης αυτής στους παραγωγούς. Οι 

εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 

άρθρο 56 παράγραφος 2.

Άρθρο 44
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Βασικές εκτάσεις, καθορισμένες αποδόσεις και ποσά αναφοράς

1. Οι εθνικές βασικές εκτάσεις είναι οι εξής:

─ Βουλγαρία: 3.342 εκτάρια,

─ Ελλάδα: 250.000 εκτάρια,

─ Ισπανία: 48.000 εκτάρια,

─ Πορτογαλία: 360 εκτάρια.

2. Οι καθορισμένες αποδόσεις κατά την περίοδο αναφοράς είναι οι εξής:

─ Βουλγαρία: 1,2 τόνοι/εκτάριο,

─ Ελλάδα: 3,2 τόνοι/εκτάριο,

─ Ισπανία: 3,5 τόνοι/εκτάριο,

─ Πορτογαλία: 2,2 τόνοι/εκτάριο.

3. Προκειμένου να καθορισθεί το ποσό για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια ανά εκτάριο 

επιλέξιμης περιοχής, οι αποδόσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 πολλαπλασιάζονται επί 

τα εξής ποσά αναφοράς: 

─ Βουλγαρία: 584,88 ευρώ το 2015, και 649,45 ευρώ για το 2016 και έπειτα

─ Ελλάδα: 234,18 ευρώ

─ Ισπανία: 362,15 ευρώ

─ Πορτογαλία: 228,00 ευρώ

4. Εάν σε δεδομένο κράτος μέλος και σε δεδομένο έτος η επιλέξιμη προς ενίσχυση έκταση 

βαμβακιού υπερβαίνει τη βασική έκταση που ορίζεται στην παράγραφο 1, το ποσό της 

παραγράφου 3 για το εν λόγω κράτος μέλος μειώνεται κατ' αναλογία προς την υπέρβαση 

της βασικής έκτασης.
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5. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι, 

ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα 

με το άρθρο 55 σχετικά με κανόνες για τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης αυτής, με τις 

απαιτήσεις επιλεξιμότητας και με τις γεωπονικές πρακτικές. 

6. Η Επιτροπή μπορεί να ορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, κανόνες για τον υπολογισμό της 

μείωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 4. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2.

Άρθρο 45

Εγκεκριμένες διεπαγγελματικές οργανώσεις

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ως «εγκεκριμένη διεπαγγελματική οργάνωση» 

νοείται φορέας με νομική προσωπικότητα, συγκροτούμενος από βαμβακοπαραγωγούς και 

από έναν τουλάχιστον εκκοκκιστή, οι οποίοι αναπτύσσουν δραστηριότητες όπως :

α) παροχή βοήθειας για τον καλύτερο συντονισμό του τρόπου διάθεσης του βαμβακιού 

στην αγορά, ιδίως με την εκπόνηση ερευνών και μελετών αγοράς,·

β) κατάρτιση τυποποιημένων συμβάσεων σύμφωνων με τους κανόνες της Ένωσης,·

γ) προσανατολισμό της παραγωγής προς προϊόντα καλύτερα προσαρμοσμένα στις 

ανάγκες της αγοράς και την καταναλωτική ζήτηση, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα 

και την προστασία των καταναλωτών,·

δ) επικαιροποίηση των μεθόδων και των μέσων για τη βελτίωση της ποιότητας των 

προϊόντων,·

ε) ανάπτυξη στρατηγικών εμπορίας για την προώθηση του βαμβακιού μέσω συστημάτων 

πιστοποίησης της ποιότητας.

2. Το κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου είναι εγκατεστημένοι οι εκκοκκιστές εγκρίνει 

τις διεπαγγελματικές οργανώσεις που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.

3. Για την εξασφάλιση της αποδοτικής εφαρμογής της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι, 
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ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 55 σχετικά με τα εξής:

α) κριτήρια έγκρισης των διεπαγγελματικών οργανώσεων,

β) υποχρεώσεις των παραγωγών,

γ) κανόνες που διέπουν την περίπτωση στην οποία η εγκεκριμένη διεπαγγελματική 

οργάνωση δεν πληροί τα εν λόγω κριτήρια.

Άρθρο 46

Χορήγηση της ενίσχυσης

1. Η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι καταβάλλεται στους γεωργούς ανά επιλέξιμο εκτάριο 

σύμφωνα με το άρθρο 44.

2. Στους γεωργούς που είναι μέλη εγκεκριμένης διεπαγγελματικής οργάνωσης η ειδική 

ενίσχυση για το βαμβάκι χορηγείται ανά επιλέξιμο εκτάριο εντός της βασικής έκτασης που 

καθορίζεται στο άρθρο 44 παράγραφος 1, προσαυξημένη με το ποσό των 2 ευρώ.

ΤΙΤΛΟΣ V

Καθεστώς μικροκαλλιεργητών

Άρθρο 47

Γενικοί κανόνες

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές σύμφωνα με 

τους όρους του παρόντος τίτλου («καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές»). 

Οι γεωργοί που κατέχουν δικαιώματα ενίσχυσης ή, στα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το 

άρθρο 28γ, υποβάλλουν αίτηση για το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης το 2015 

και πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις του άρθρου 10 παράγραφος 1 μπορούν να 

επιλέγουν να συμμετέχουν στο καθεστώς αυτό.

2. Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος μικροκαλλιεργητών αντικαθιστούν τις 

ενισχύσεις που πρόκειται να χορηγηθούν δυνάμει των τίτλων ΙΙΙ και IV. 

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν κράτος μέλος επιλέγει τη μέθοδο παροχής της 
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ενίσχυσης που ορίζεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2 στοιχείο α). Σε αυτή την περίπτωση, 

η ενίσχυση εξαρτάται από τους αντίστοιχους όρους των τίτλων ΙΙΙ και IV, με την 

επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. 

3. Οι γεωργοί που συμμετέχουν στο καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές εξαιρούνται από τις 

γεωργικές δραστηριότητες που προβλέπονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 2.

4. Δεν χορηγείται πλεονέκτημα προβλεπόμενο στον παρόντα τίτλο σε γεωργούς οι οποίοι 

αποδεδειγμένα προκάλεσαν τεχνητά, από τις 19 Οκτωβρίου 2011, τις συνθήκες για να 

επωφεληθούν από το καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές.

Άρθρο 48

Συμμετοχή

1. Οι γεωργοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές 

υποβάλλουν αίτηση έως ημερομηνία που ορίζεται από τα κράτη μέλη αλλά όχι αργότερα 

από τις 15 Οκτωβρίου 2015. Η ημερομηνία που ορίζουν τα κράτη μέλη δεν μπορεί, 

ωστόσο, να προηγείται της τελικής ημερομηνίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο 

καθεστώς βασικής ενίσχυσης ή καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης.

Οι γεωργοί που δεν έχουν υποβάλει αίτηση για συμμετοχή στο καθεστώς για τους 

μικροκαλλιεργητές έως την ημερομηνία που ορίζει το κράτος μέλος ή αποφασίζουν να 

αποσυρθούν από αυτό μετά την ημερομηνία αυτή ή έχουν επιλεγεί για στήριξη βάσει του 

άρθρου 20 παράγραφος 1 στοιχείο γ)▌ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] [ΚΑΑ] δεν έχουν 

πλέον δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω καθεστώς.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι οι 

γεωργοί οι οποίοι λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις δυνάμει των Τίτλων ΙΙΙ και IV των 

οποίων το ποσό είναι χαμηλότερο του μέγιστου ποσού που ορίζεται από το κράτος μέλος 

σύμφωνα με το άρθρο 49, περιλαμβάνονται αυτομάτως στο καθεστώς για τους 

μικροκαλλιεργητές εκτός αν αποσυρθούν ρητά από αυτό έως την ημερομηνία που έχει 

ορίσει το κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή σε μεταγενέστερο έτος. Τα κράτη 

μέλη τα οποία χρησιμοποιούν αυτή τη δυνατότητα ενημερώνουν εγκαίρως τους 

ενδιαφερόμενους γεωργούς όσον αφορά το δικαίωμά τους να αποσύρονται από το 

καθεστώς.
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3. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε να κοινοποιείται εγκαίρως στους γεωργούς εκτίμηση 

του ύψους της ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 49, πριν από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης ή απόσυρσης που ορίζεται από το κράτος μέλος.

Άρθρο 49

Ποσό της ενίσχυσης

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ως ποσό της ετήσιας ενίσχυσης για κάθε γεωργό που συμμετέχει 

στο καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές ένα από τα ακόλουθα ποσά, με την επιφύλαξη 

της παραγράφου 3:

α) ποσό το οποίο δεν υπερβαίνει το 25 % της εθνικής μέσης ενίσχυσης ανά δικαιούχο, 

και καθορίζεται από τα κράτη μέλη βάσει του εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται 

στο παράρτημα ΙΙ για το ημερολογιακό έτος 2019 και του αριθμού των γεωργών 

που δήλωσαν επιλέξιμα εκτάρια σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 το 2015 ή 

ζήτησαν την υπαγωγή τους στο καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης 

σύμφωνα με το άρθρο 28γ· 

β) ποσό που αντιστοιχεί στην εθνική μέση ενίσχυση ανά εκτάριο πολλαπλασιαζόμενο επί 

αριθμητική τιμή που αντιστοιχεί στον αριθμό των εκταρίων ο οποίος δεν υπερβαίνει 

τα πέντε. Η εθνική μέση ενίσχυση ανά εκτάριο καθορίζεται από τα κράτη μέλη βάσει 

του εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ για το ημερολογιακό έτος 

2019 και του αριθμού των επιλέξιμων εκταρίων που δηλώνονται σύμφωνα με το 

άρθρο 26 ή το άρθρο 28γ το 2015.

Τα ποσά που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) δεν μπορούν να είναι 

χαμηλότερα των 500 ευρώ ούτε υψηλότερα των 1.250 ευρώ.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 51 παράγραφος 1, σε περίπτωση που η εφαρμογή της 

παραγράφου 1 στοιχεία α) και β) έχει ως αποτέλεσμα ποσό χαμηλότερο των 500 ευρώ ή 

υψηλότερο των 1.250 ευρώ, το ποσό στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω, 

αντίστοιχα, προς το ελάχιστο ή μέγιστο ποσό.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να 

χορηγούν στους συμμετέχοντες γεωργούς : 
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α) ποσό ίσο προς τη συνολική αξία των ενισχύσεων που πρέπει να χορηγούνται 

ετησίως στον γεωργό σύμφωνα με τους τίτλους ΙΙΙ και IV του παρόντος 

κανονισμού, ή 

β) ποσό ίσο προς τη συνολική αξία των ενισχύσεων που πρέπει να χορηγηθούν στον 

γεωργό το 2015 σύμφωνα με τους τίτλους ΙΙΙ και IV του παρόντος κανονισμού το 

οποίο τα κράτη μέλη μπορούν να αναπροσαρμόσουν κατά τα επόμενα έτη 

προκειμένου να ληφθούν υπόψη, κατ' αναλογίαν, οι αλλαγές του εθνικού ανώτατου 

ορίου του παραρτήματος ΙΙ.

▌

Το ποσό δεν υπερβαίνει ποσό που έχει ορισθεί από το κράτος μέλος μεταξύ 500 και 1250 

ευρώ.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 51 παράγραφος 1, σε περίπτωση που η ενίσχυση αποβαίνει 

χαμηλότερη των 500 ευρώ, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν τη στρογγυλοποίηση 

του ποσού αυτού σε 500 ευρώ. 

3. Στην Κύπρο, την Κροατία, τη Μάλτα και τη Σλοβενία, το ποσό που προβλέπεται στις 

παραγράφους 1 και 2 μπορεί να καθορισθεί σε επίπεδο χαμηλότερο των 500 ευρώ, αλλά όχι 

χαμηλότερο των 200 ευρώ ή, στην περίπτωση της Μάλτας, όχι χαμηλότερο των 50 ευρώ.

Άρθρο 50

Ειδικοί όροι

1. Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής στο καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές, οι γεωργοί:

α) διατηρούν τουλάχιστον έναν αριθμό επιλέξιμων εκταρίων που αντιστοιχεί στον 

αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχουν ή στον αριθμό επιλέξιμων 

εκταρίων που δηλώνονται το 2015 στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας 

στρεμματικής ενίσχυσης,

β) πληρούν την ελάχιστη προϋπόθεση που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 

στοιχείο β).

2. Τα δικαιώματα ενίσχυσης που ενεργοποιούνται το 2015 δυνάμει των άρθρων 25 και 26 από 
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γεωργό που συμμετέχει στο καθεστώς μικροκαλλιεργητών θεωρούνται ως ενεργοποιημένα 

δικαιώματα για τη διάρκεια συμμετοχής του γεωργού στο καθεστώς αυτό. 

Τα δικαιώματα ενίσχυσης που κατέχει γεωργός κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο 

καθεστώς αυτό δεν θεωρούνται αχρησιμοποίητα δικαιώματα προς επιστροφή στο εθνικό 

απόθεμα κατά την έννοια του άρθρου 24 παράγραφος 1 στοιχείο β)▌.

Στα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το άρθρο 28γ, τα επιλέξιμα εκτάρια που δηλώνονται το 

2015 στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης από γεωργό 

συμμετέχοντα στο καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές θεωρείται ότι έχουν δηλωθεί 

για όλη τη διάρκεια της συμμετοχής του γεωργού στο καθεστώς αυτό.

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 27, τα δικαιώματα ενίσχυσης που κατέχουν γεωργοί που 

συμμετέχουν στο καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές δεν είναι μεταβιβάσιμα, εκτός από 

περίπτωση κληρονομίας ή αναμενόμενης κληρονομίας.

Οι γεωργοί που λαμβάνουν δικαιώματα ενίσχυσης λόγω κληρονομίας ή αναμενόμενης 

κληρονομίας από γεωργό που συμμετείχε στο καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές είναι 

επιλέξιμοι για συμμετοχή στο καθεστώς αυτό εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής 

στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης και κληρονομούν το σύνολο των δικαιωμάτων ενίσχυσης 

που κατείχε ο γεωργός από τον οποίο λαμβάνουν τα δικαιώματα ενίσχυσης.

4. Οι παράγραφοι 1, 2 και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου δεν 

εφαρμόζονται όταν κράτος μέλος επιλέγει τη μέθοδο παροχής της ενίσχυσης που ορίζεται 

στο άρθρο 49 παράγραφος 2 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού χωρίς εφαρμογή του 

τελευταίου εδαφίου του άρθρου 49 παράγραφος 2.

5. Για την εγγύηση της ασφάλειας δικαίου, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55 για τον καθορισμό των όρων 

συμμετοχής στο καθεστώς σε περίπτωση μεταβολής της κατάστασης του συμμετέχοντος 

γεωργού.

Άρθρο 51

Δημοσιονομικές διατάξεις

1. Για τη χρηματοδότηση των ενισχύσεων που προβλέπονται στον παρόντα τίτλο, τα κράτη 
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μέλη αφαιρούν τα ποσά που αντιστοιχούν σε εκείνα που θα εδικαιούντο οι 

μικροκαλλιεργητές δυνάμει του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης ή του καθεστώτος ενιαίας 

στρεμματικής ενίσχυσης σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 1, ως αναδιανεμητική 

ενίσχυση προβλεπόμενη στο κεφάλαιο 1α του τίτλου ΙΙΙ, ως πληρωμή για γεωργικές 

πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 2 

και, κατά περίπτωση, ως ενίσχυση για περιοχές με φυσικούς περιορισμούς σύμφωνα με τον 

τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 3, ως ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ 

κεφάλαιο 4 και ως συνδεδεμένη στήριξη σύμφωνα με τον τίτλο IV από τα συνολικά ποσά 

που είναι διαθέσιμα για τις αντίστοιχες ενισχύσεις.

Στα κράτη μέλη που επέλεξαν τον υπολογισμό του ποσού των ενισχύσεων σύμφωνα με το 

άρθρο 49 παράγραφος 2 στοιχείο α), όταν το άθροισμα των εν λόγω ποσών για 

συγκεκριμένο γεωργό υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που έχουν ορίσει, κάθε ποσό 

μειώνεται κατ΄ αναλογία.

Η διαφορά μεταξύ του αθροίσματος όλων των προς χορήγηση ενισχύσεων στο πλαίσιο του 

καθεστώτος για τους μικροκαλλιεργητές και του συνολικού ποσού που χρηματοδοτείται 

σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, χρηματοδοτείται με έναν ή με περισσότερους από τους 

ακόλουθους τρόπους:

α) με την εφαρμογή του άρθρου 23 παράγραφος 5 κατά το σχετικό έτος,·

β) με τη χρήση των κεφαλαίων που έμειναν αδιάθετα κατά το σχετικό έτος για τη 

χρηματοδότηση της ενίσχυσης των γεωργών νεαρής ηλικίας που προβλέπεται στον 

τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 4,·

γ) με την εφαρμογή γραμμικής μείωσης σε όλες τις ενισχύσεις προς χορήγηση σύμφωνα 

με το άρθρο 25 ή 28γ.

Εκτός αν το κράτος μέλος έχει επιλέξει τον καθορισμό του ποσού της ετήσιας ενίσχυσης 

σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2, στοιχείο α) τα στοιχεία βάσει των οποίων 

καθορίζονται τα ποσά που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο παραμένουν τα ίδια καθ’ όλη τη 

διάρκεια της συμμετοχής του γεωργού στο καθεστώς.

2. Αν το συνολικό ποσό των καταβλητέων ενισχύσεων στο πλαίσιο του καθεστώτος για τους 

μικροκαλλιεργητές υπερβαίνει το 10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
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προβλέπεται στο παράρτημα II, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν γραμμική μείωση των ποσών 

που πρέπει να καταβληθούν σύμφωνα με τον παρόντα τίτλο ώστε να τηρηθεί το ανωτέρω 

ποσοστό, εκτός αν όρισαν το ποσό της ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2 

στοιχείο α) χωρίς να εφαρμόζουν το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 49 παράγραφος 2. Η 

ίδια εξαίρεση ισχύει για τα κράτη μέλη τα οποία έχουν ορίσει το ποσό της ενίσχυσης 

σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2 στοιχείο β) χωρίς εφαρμογή του άρθρου 49 

παράγραφος 2 τελευταίο εδάφιο, των οποίων το ανώτατο όριο στο παράρτημα ΙΙ για το 

έτος 2019 είναι υψηλότερο από εκείνο για το έτος 2015 και τα οποία εφαρμόζουν τη 

μέθοδο υπολογισμού του άρθρου 22 παράγραφος 1 ή, αντίστοιχα, του άρθρου 28γ 

παράγραφος 1α.

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

Άρθρο 52

Χρήση του ετήσιου προϋπολογισμού για τα προγράμματα αναδιάρθρωσης

1. Για κράτη μέλη που έχουν εφαρμόσει το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008, τα σχετικά ετήσια κονδύλια που διατίθενται δυνάμει του 

άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισμού αυτού μεταφέρονται με ισχύ από την 1η 

Ιανουαρίου 2014 και συνιστούν συμπληρωματικούς χρηματοδοτικούς πόρους της Ένωσης 

για μέτρα στο πλαίσιο του προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται 

δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΚΑΑ].

2. Για κράτη μέλη που έχουν εφαρμόσει το άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008, τα σχετικά ετήσια κονδύλια που διατίθενται δυνάμει του 

άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισμού αυτού συμπεριλαμβάνονται, με ισχύ από την 1η 

Ιανουαρίου 2017, στα εθνικά ανώτατά όριά τους που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ του 

παρόντος κανονισμού. 

ΤΙΤΛΟΣ VII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Κοινοποιήσεις και περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
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Άρθρο 53

Απαιτήσεις κοινοποίησης

1. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή των κανόνων του παρόντος κανονισμού, 

ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα 

με το άρθρο 55 για τα απαραίτητα μέτρα σχετικά με τις κοινοποιήσεις που πρέπει να 

πραγματοποιούν τα κράτη μέλη προς την Επιτροπή για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού ή για σκοπούς εξακρίβωσης, ελέγχου, παρακολούθησης, αξιολόγησης και 

δημοσιονομικού ελέγχου των άμεσων ενισχύσεων και συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις 

που ορίζονται σε διεθνείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί με απόφαση του Συμβουλίου, 

συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων κοινοποίησης που προβλέπονται στις συμφωνίες 

αυτές. Για τον σκοπό αυτόν λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες για δεδομένα και οι συνέργειες 

μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων.

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται μπορούν, εάν κρίνεται σκόπιμο, να διαβιβάζονται ή να 

τίθενται στη διάθεση διεθνών οργανισμών και των αρμόδιων αρχών τρίτων χωρών και 

μπορούν να δημοσιοποιούνται, με την επιφύλαξη της προστασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και του εννόμου συμφέροντος των επιχειρήσεων για προστασία του 

επιχειρηματικού τους απορρήτου.

2. Προκειμένου να καταστούν οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ταχείες, 

αποδοτικές, ακριβείς και οικονομικές, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55 για τη θέσπιση περαιτέρω κανόνων 

για:

α) τη φύση και το είδος των προς κοινοποίηση πληροφοριών,

▌

ββ) τις κατηγορίες των προς επεξεργασία δεδομένων και τις μέγιστες περιόδους 

διατήρησης,

γ) τους κανόνες για τα δικαιώματα πρόσβασης στις διαθέσιμες πληροφορίες ή στα 

διαθέσιμα πληροφοριακά συστήματα,

δ) των όρων ▌δημοσίευσης των πληροφοριών.



PE474.052 124/225 RR\1008806EL.doc

EL

3. Η Επιτροπή ορίζει μέσω εκτελεστικών πράξεων:

αα) τις μεθόδους κοινοποίησης,

α) κανόνες σχετικά με την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών για την εφαρμογή του 

παρόντος άρθρου,

β) ρυθμίσεις για τη διαχείριση των προς κοινοποίηση πληροφοριών, καθώς και κανόνες 

σχετικά με το περιεχόμενο, τη μορφή, τον χρόνο, τη συχνότητα και τις προθεσμίες 

των κοινοποιήσεων,

γ) ρυθμίσεις για τη διαβίβαση ή διάθεση πληροφοριών και εγγράφων στα κράτη μέλη, 

τους διεθνείς οργανισμούς, τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών ή το κοινό, με την 

επιφύλαξη της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του έννομου 

συμφέροντος των γεωργών και των επιχειρήσεων για προστασία του επιχειρηματικού 

τους απορρήτου.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 

στο άρθρο 56 παράγραφος 2.

Άρθρο 53α

Επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους 

σκοπούς του άρθρου 53 παράγραφος 1 και δεν επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά κατά 

τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

2. Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς παρακολούθησης και 

αξιολόγησης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 53 παράγραφος 1, τα δεδομένα 

καθίστανται ανώνυμα και υφίστανται επεξεργασία μόνον σε συγκεντρωτική μορφή.

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με τους κανόνες 

της οδηγίας 95/46/EΚ και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 45/2001. Ειδικότερα, τα δεδομένα 

αυτά δεν αποθηκεύονται σε μορφή η οποία να επιτρέπει την ταυτοποίηση των 

ενδιαφερόμενων προσώπων για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το απαραίτητο για 

τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή για τους οποίους υφίστανται περαιτέρω 
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επεξεργασία, λαμβανομένων υπόψη των ελάχιστων περιόδων διατήρησης που 

καθορίζονται στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

4. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τα πρόσωπα τα οποία αφορούν τα δεδομένα ότι τα 

προσωπικά δεδομένα τους μπορούν να υποστούν επεξεργασία από εθνικούς και 

ενωσιακούς φορείς σύμφωνα με την παράγραφο 1 και ότι στη συνάρτηση αυτή 

απολαύουν των δικαιωμάτων που καθορίζονται στους κανόνες περί προστασίας των 

δεδομένων της οδηγίας 95/46/EΚ και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 45/2001 αντιστοίχως.

5. Το παρόν άρθρο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 110α έως 110δ του κανονισμού 

(ΕΕ) αρ. […][ΟΡΖΚ].

Άρθρο 54

Μέτρα για την επίλυση ειδικών προβλημάτων

1. Η Επιτροπή εκδίδει τις εκτελεστικές πράξεις ▌ που είναι και απαραίτητες και 

δικαιολογημένες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. 

Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις μπορεί να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του παρόντος 

κανονισμού, αλλά μόνο στο βαθμό και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως 

αναγκαία. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης που 

προβλέπεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2.

2. Εφόσον απαιτείται για δεόντως αιτιολογημένους λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, 

προκειμένου να επιλυθούν τέτοιου είδους συγκεκριμένα προβλήματα και να διασφαλισθεί 

ταυτοχρόνως η συνέχεια του συστήματος άμεσων ενισχύσεων σε περίπτωση έκτακτων 

περιστάσεων, η Επιτροπή εκδίδει αμέσως εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με 

τη διαδικασία του άρθρου 56 παράγραφος 3.

3. Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή 2 παραμένουν σε ισχύ για 

περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Εάν μετά την εκπνοή αυτής της 

περιόδου εξακολουθούν να υφίστανται τα συγκεκριμένα προβλήματα που αναφέρονται 

στις παραγράφους αυτές, η Επιτροπή δύναται να υποβάλει ενδεδειγμένες νομοθετικές 

προτάσεις για την εξεύρεση μόνιμης λύσης.

4. Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για οποιοδήποτε 

μέτρο εγκρίνει βάσει της παραγράφου 1 ή 2 εντός δύο εργάσιμων ημερών από την 



PE474.052 126/225 RR\1008806EL.doc

EL

έγκρισή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εκτελεστικές διατάξεις

Άρθρο 55

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων υπό τους 

όρους του παρόντος άρθρου.

2. ▌Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με τα άρθρα 2, 4 

παράγραφος 2, 6 παράγραφος 2, 7 παράγραφος 3, 8 παράγραφος 3, 9 παράγραφος 5, 17β 

παράγραφος 6, 28, 28γ παράγραφος 4, 28ε παράγραφος 3, 29 παράγραφος 6, 30 

παράγραφος 2, 31 παράγραφοι 1, 2α, 3 και 4, 32 παράγραφος 2, 36 παράγραφος 7, 38 

παράγραφος 7, 43 παράγραφος 3, 44 παράγραφος 5, 45 παράγραφος 3, 50 παράγραφος 5, 

53 παράγραφοι 1 και 2 και 58, ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο επτά ετών από 

ΧΧΧ. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα 

μήνες πριν από το πέρας της επταετίας. Η ανάθεση αρμοδιότητας παρατείνεται σιωπηρά 

για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 

αντιτεθεί στην εν λόγω παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν από το τέλος κάθε 

περιόδου.

3. Η ανάθεση αρμοδιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 2, 4 παράγραφος 2, 6 παράγραφος 2, 7 

παράγραφος 3, 8 παράγραφος 3, 9 παράγραφος 5, 17β παράγραφος 6, 28, 28γ 

παράγραφος 4, 28ε παράγραφος 3, 29 παράγραφος 6, 30 παράγραφος 2, 31 παράγραφοι 

2α, 3 και 4, 32 παράγραφος 2, 36 παράγραφος 7, 38 παράγραφος 7, 43 παράγραφος 3, 44 

παράγραφος 5, 45 παράγραφος 3, 50 παράγραφος 5, 53 παράγραφοι 1 και 2 και 58, 

μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η 

απόφαση ανάκλησης περατώνει την εκχώρηση εξουσιών που προσδιορίζεται στην εν λόγω 

απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε 

αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν. 

4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 2, 4 παράγραφος 2, 6 

παράγραφος 2, 7 παράγραφος 3, 8 παράγραφος 3, 9 παράγραφος 5, 17β παράγραφος 6, 

28, 28γ παράγραφος 4, 28ε παράγραφος 3, 29 παράγραφος 6, 30 παράγραφος 2, 31 

παράγραφοι 2α, 3 και 4, 32 παράγραφος 2, 36 παράγραφος 7, 38 παράγραφος 7, 43 

παράγραφος 3, 44 παράγραφος 5, 45 παράγραφος 3, 50 παράγραφος 5, 53 παράγραφοι 1 

και 2 και 58, τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

δεν προβάλουν ενστάσεις εντός προθεσμίας 2 μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω 

πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από την εκπνοή της εν 

λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα 

την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν ενστάσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται 

κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 56

Διαδικασία επιτροπών

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή που φέρει την ονομασία «Επιτροπή Άμεσων 

Ενισχύσεων». Η ως άνω αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

182/2011.

2. Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

Σε περίπτωση πράξεων αναφερόμενων στα άρθρα 21 παράγραφος 4, 24 παράγραφος 2 

και 53 παράγραφος 3, εάν η επιτροπή δεν εκδώσει γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το 

σχέδιο εκτελεστικής πράξης και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3. Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 8 σε συνδυασμό 

με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 57
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Καταργούμενες διατάξεις

1. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 637/2008 καταργείται την 1η Ιανουαρίου 2014. 

Ωστόσο, εξακολουθεί να ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 σε σχέση με τα κράτη μέλη τα 

οποία έχουν ασκήσει το δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο 

εδάφιο του εν λόγω κανονισμού.

2. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 καταργείται.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό 

θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας 

του παραρτήματος VII.

3. Οι παραπομπές στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 οι οποίες 

περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό νοούνται ως παραπομπές στους εν λόγω 

κανονισμούς, όπως αυτοί ίσχυαν πριν από την κατάργησή τους.

Άρθρο 58

Μεταβατικές διατάξεις

Για τη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης από τις ρυθμίσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 

του Συμβουλίου σε αυτές του παρόντος κανονισμού, ανατίθεται στην Επιτροπή η έκδοση κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 55 σχετικά με τα αναγκαία μέτρα για την 

προστασία ενδεχόμενων κεκτημένων δικαιωμάτων και εύλογων προσδοκιών των γεωργών.

Άρθρο 59

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την [έβδομη] ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Ωστόσο, το άρθρο 9 παρ. 6, το άρθρο 11παρ. 5, το άρθρο 14, το άρθρο 18 παρ. 2 και 3), το 

δεύτερο εδάφιο του άρθρου 19 παρ. 1, το πρώτο εδάφιο του άρθρου 20 παρ. 1, το άρθρο 20 παρ. 

5, το άρθρο 21 παρ. 3β, το άρθρο 22 παρ. 7, το πρώτο εδάφιο του άρθρου 28γ παρ. 1, το άρθρο 
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28ζ παρ. 1, το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 31 παρ. 2, το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 32 παρ. 1, 

το άρθρο 32 παρ. 1ε, το άρθρο 35 παρ. 1, το άρθρο 37 παρ. 1, το άρθρο 39, το άρθρο 52 παρ. 1 

και το άρθρο 57 παρ. 1 εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού.

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

μέλος.

Βρυξέλλες, 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος καθεστώτων στήριξης

Τομέας Νομική βάση Σημειώσεις
Βασικό σύστημα 
πληρωμών

Τίτλος ΙΙΙ, 
κεφάλαιο 1 
τμήματα 1 έως 3 
και 5 του 
παρόντος 
κανονισμού

Αποσυνδεδεμένη ενίσχυση

Καθεστώς ενιαίας 
στρεμματικής 
ενίσχυσης

Τίτλος ΙΙΙ 
κεφάλαιο 1 τμήμα 
4 του παρόντος 
κανονισμού

Αποσυνδεδεμένη ενίσχυση

Αναδιανεμητική 
ενίσχυση

Τίτλος ΙΙΙ 
κεφάλαιο 1α του 
παρόντος 
κανονισμού

Αποσυνδεδεμένη ενίσχυση

Ενίσχυση για 
γεωργούς που 
εφαρμόζουν 
γεωργικές 
πρακτικές 
επωφελείς για το 
κλίμα και το 
περιβάλλον

Τίτλος ΙΙΙ 
κεφάλαιο 2 του 
παρόντος 
κανονισμού

Αποσυνδεδεμένη ενίσχυση
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Τομέας Νομική βάση Σημειώσεις
Ενίσχυση για 
γεωργούς σε 
περιοχές με 
▌φυσικούς 
περιορισμούς

Τίτλος ΙΙΙ 
κεφάλαιο 3 του 
παρόντος 
κανονισμού

Αποσυνδεδεμένη ενίσχυση

Ενίσχυση για 
γεωργούς νεαρής 
ηλικίας

Τίτλος ΙΙΙ 
κεφάλαιο 4 του 
παρόντος 
κανονισμού

Αποσυνδεδεμένη ενίσχυση

Προαιρετική 
συνδεδεμένη 
στήριξη

Τίτλος IV 
κεφάλαιο 1 του 
παρόντος 
κανονισμού

Ειδική ενίσχυση 
για το βαμβάκι·

Τίτλος IV 
κεφάλαιο 2 του 
παρόντος 
κανονισμού

Ενίσχυση βάσει της έκτασης

Ενίσχυση για 
μικροκαλλιεργητές 

Τίτλος V του 
παρόντος 
κανονισμού

Αποσυνδεδεμένη ενίσχυση

Posei Κεφάλαιο IV του 
κανονισμού ΕΕ 
αριθ. 228/013

Άμεσες ενισχύσεις στο πλαίσιο μέτρων που 
θεσπίζονται στα προγράμματα

Νησιά του Αιγαίου Κεφάλαιο IV του 
κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 229/2013

Άμεσες ενισχύσεις στο πλαίσιο μέτρων που 
θεσπίζονται στα προγράμματα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Εθνικά ανώτατα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 6

(σε χιλιάδες ευρώ)
Ημερολογ. έτος ▌ 2015 2016 2017 2018 2019 και επόμενο έτος

Βέλγιο ▌  536 076  528 124  520 170  512 718  505 266 

Βουλγαρία ▌  721 251  792 449  793 226  794 759  796 292 

Τσεχική 

Δημοκρατία

▌  874 484  873 671  872 830  872 819  872 809 

Δανία ▌  916 580  907 108  897 625  889 004  880 384 

Γερμανία ▌  5 144 264  5 110 446  5 076 522  5 047 458  5 018 395 

Εσθονία ▌  121 870  133 701  145 504  157 435  169 366 

Ιρλανδία ▌  1 215 003  1 213 470  1 211 899  1 211 482  1 211 066 

Ελλάδα ▌  2 039 122  2 015 116  1 991 083  1 969 129  1 947 177 

Ισπανία ▌  4 842 658  4 851 682  4 866 665  4 880 049  4 893 433 

Γαλλία ▌  7 553 677  7 521 123  7 488 380  7 462 790  7 437 200 

Κροατία ▌  130 550  149 200  186 500  223 800  261 100 

Ιταλία ▌  3 902 039  3 850 805  3 799 540  3 751 937  3 704 337 

Κύπρος ▌  50 784  50 225  49 666  49 155  48 643 

Λετονία ▌  195 649  222 363  249 020  275 887  302 754 



RR\1008806EL.doc 133/225 PE474.052

EL

(σε χιλιάδες ευρώ)
Λιθουανία ▌  417 890  442 510  467 070  492 049  517 028 

Λουξεμβούργο ▌  33 603  33 545  33 486  33 459  33 431 

Ουγγαρία ▌  1 271 593  1 270 410  1 269 187  1 269 172  1 269 158 

Μάλτα ▌  5 127  5 015  4 904  4 797  4 689 

Κάτω Χώρες ▌  780 815  768 340  755 862  744 116  732 370 

Αυστρία ▌  693 065  692 421  691 754  691 746  691 738 

Πολωνία ▌  2 987 267  3 004 501  3 021 602  3 041 560  3 061 518 

Πορτογαλία ▌  565 816  573 954  582 057  590 706  599 355 

Ρουμανία ▌  1 629 889  1 813 795  1 842 446  1 872 821  1 903 195 

Σλοβενία ▌  137 987  136 997  136 003  135 141  134 278 

Σλοβακία ▌  380 680  383 938  387 177  390 781  394 385 

Φινλανδία ▌  523 333  523 422  523 493  524 062  524 631 

Σουηδία ▌  696 890  697 295  697 678  698 723  699 768 

Ηνωμένο 

Βασίλειο

▌  3 555 915  3 563 262  3 570 477  3 581 080  3 591 683 

* Για την Κροατία το εθνικό ανώτατο όριο για το ημερολογιακό έτος 2020 ανέρχεται σε 298 400, για το 

2021 σε 335 700 και για το 2022 σε 373 000 (σε χιλιάδες ευρώ).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Καθαρά ανώτατα όρια σύμφωνα με το άρθρο 7

(σε εκατομμύρια ευρώ)

Ημερολογ. έτος

▌

2015 2016 2017 2018

2019 και 

επόμενο έτος

Βέλγιο ▌ 536,1 528,1 520,2 512,7 505,3

Βουλγαρία ▌ 723,6 795,1 795,8 797,4 798,9

Τσεχική 

Δημοκρατία

▌ 874,5 873,7 872,8 872,8 872,8

Δανία ▌ 916,6 907,1 897,6 889,0 880,4

Γερμανία ▌ 5 144,3 5 110,4 5 076,5 5 047,5 5 018,4

Εσθονία ▌ 121,9 133,7 145,5 157,4 169,4

Ιρλανδία ▌ 1 215,0 1 213,5 1 211,9 1 211,5 1 211,1

Ελλάδα ▌ 2 227,0 2 203,0 2 178,9 2 157,0 2 135,0

Ισπανία ▌ 4 903,6 4 912,6 4 927,6 4 941,0 4 954,4

Γαλλία ▌ 7 553,7 7 521,1 7 488,4 7 462,8 7 437,2

Κροατία ▌ 130,6 149,2 186,5 223,8 261,1 

Ιταλία ▌ 3 902,0 3 850,8 3 799,5 3 751,9 3 704,3

Κύπρος ▌ 50,8 50,2 49,7 49,2 48,6

Λετονία ▌ 195,6 222,4 249,0 275,9 302,8
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(σε εκατομμύρια ευρώ)
Λιθουανία ▌ 417,9 442,5 467,1 492,0 517,0

Λουξεμβούργο ▌ 33,6 33,5 33,5 33,5 33,4

Ουγγαρία ▌ 1 271,6 1 270,4 1 269,2 1 269,2 1 269,2

Μάλτα ▌ 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7

Κάτω Χώρες ▌ 780,8 768,3 755,9 744,1 732,4

Αυστρία ▌ 693,1 692,4 691,8 691,7 691,7

Πολωνία ▌ 2 987,3 3 004,5 3 021,6 3 041,6 3 061,5

Πορτογαλία ▌ 566,0 574,1 582,2 590,9 599,5

Ρουμανία ▌ 1 629,9 1 813,8 1 842,4 1 872,8 1 903,2

Σλοβενία ▌ 138,0 137,0 136,0 135,1 134,3

Σλοβακία ▌ 380,7 383,9 387,2 390,8 394,4

Φινλανδία ▌ 523,3 523,4 523,5 524,1 524,6

Σουηδία ▌ 696,9 697,3 697,7 698,7 699,8

Ηνωμένο 

Βασίλειο

▌ 3 555,9 3 563,3 3 570,5 3 581,1 3 591,7

* Για την Κροατία το εθνικό ανώτατο όριο για το ημερολογιακό έτος 2020 ανέρχεται σε 298 400, για το 2021 σε 

335 700 και για το 2022 σε 373 000 (σε χιλιάδες ευρώ).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

Εφαρμοστέοι συντελεστές δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 1

Κράτος μέλος

Όριο για το κατώτατο όριο σε 

ευρώ (άρθρο 10 παράγραφος 1 

στοιχείο α))

Όριο για το κατώτατο όριο σε 

εκτάρια (άρθρο 10 παράγραφος 1 

στοιχείο β))

Βέλγιο 400 2

Βουλγαρία 200 0,5

Τσεχική Δημοκρατία 200 5

Δανία 300 5

Γερμανία 300 4

Εσθονία 100 3

Ιρλανδία 200 3

Ελλάδα 400 0,4

Ισπανία 300 2

Γαλλία 300 4

Κροατία 100 1 

Ιταλία 400 0,5

Κύπρος 300 0,3

Λετονία 100 1
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Κράτος μέλος

Όριο για το κατώτατο όριο σε 

ευρώ (άρθρο 10 παράγραφος 1 

στοιχείο α))

Όριο για το κατώτατο όριο σε 

εκτάρια (άρθρο 10 παράγραφος 1 

στοιχείο β))

Λιθουανία 100 1

Λουξεμβούργο 300 4

Ουγγαρία 200 0,3

Μάλτα 500 0,1

Κάτω Χώρες 500 2

Αυστρία 200 2

Πολωνία 200 0,5

Πορτογαλία 200 0,3

Ρουμανία 200 0,3

Σλοβενία 300 0,3

Σλοβακία 200 2

Φινλανδία 200 3

Σουηδία 200 4

Ηνωμένο Βασίλειο 200 5
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Δημοσιονομικές διατάξεις των άρθρων 16 και 17 που εφαρμόζονται στη Βουλγαρία και 

τη Ρουμανία

Α. Ποσά για τον υπολογισμό των εθνικών ανωτάτων ορίων για ενισχύσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 16:

(σε χιλιάδες ευρώ)

 ▌ 2015

Βουλγαρία  ▌ 790 909 

Ρουμανία  ▌ 1 783 426 

Β. Συνολικό ποσό των συμπληρωματικών εθνικών άμεσων ενισχύσεων στο καθεστώς 

βασικής ενίσχυσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2:

(σε χιλιάδες ευρώ)

 ▌ 2015

Βουλγαρία  ▌ 69 657 

Ρουμανία  ▌ 153 536 

Γ. Συνολικό ποσό των συμπληρωματικών εθνικών άμεσων ενισχύσεων προς την ειδική 

καλλιεργητική ενίσχυση για το βαμβάκι όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 3:

(σε ευρώ)

▌ 2015

Βουλγαρία ▌ 258 952 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Vα

Δημοσιονομικές διατάξεις των άρθρων 10 και 17α που εφαρμόζονται στην Κροατία

Α. Ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 10:

(σε χιλιάδες ευρώ)

Κροατία 373 000

Β. Συνολικό ποσό των συμπληρωματικών εθνικών άμεσων ενισχύσεων που 

αναφέρονται στο άρθρο 17α παράγραφος 3:

(σε χιλιάδες ευρώ)

 ▌ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Κροατία  ▌ 242 450 223 800 186 500 149 200 111 900 74 600 37 300
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Vβ

Ανώτατο ποσό που προστίθεται στα ποσά που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ σύμφωνα 

με το άρθρο 17β παράγραφος 2

(σε χιλιάδες ευρώ)

 ▌ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Κροατία
 ▌ 3 360 3 840 4 800 5 760 6 720

7 680 8 640
9 600
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Μέσο μέγεθος γεωργικής εκμετάλλευσης που πρέπει να εφαρμόζεται δυνάμει του 
άρθρου 25ζ παράγραφος 4

Κράτος μέλος Μέσο μέγεθος γεωργικής εκμετάλλευσης
(σε εκτάρια)

Βέλγιο 29

Βουλγαρία 6

Τσεχική Δημοκρατία 89

Δανία 60

Γερμανία 46

Εσθονία 39

Ιρλανδία 32

Ελλάδα 5

Ισπανία 24

Γαλλία 52

Κροατία 5,9

Ιταλία 8

Κύπρος 4

Λετονία 16
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Κράτος μέλος Μέσο μέγεθος γεωργικής εκμετάλλευσης
(σε εκτάρια)

Λιθουανία 12

Λουξεμβούργο 57

Ουγγαρία 7

Μάλτα 1

Κάτω Χώρες 25

Αυστρία 19

Πολωνία 6

Πορτογαλία 13

Ρουμανία 3

Σλοβενία 6

Σλοβακία 28

Φινλανδία 34

Σουηδία 43

Ηνωμένο Βασίλειο 54
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Α

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ που 

αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1β

I. Πρακτικές ισοδύναμες με τη διαφοροποίηση καλλιεργειών:

1) Διαφοροποίηση καλλιεργειών 

Απαίτηση: τουλάχιστον 3 καλλιέργειες, έως 75% κατά μέγιστο για την κύρια 

καλλιέργεια, και ένα ή περισσότερα από τα εξής:

– με τουλάχιστον 4 καλλιέργειες,

– με χαμηλότερα ανώτατα κατώφλια,

– με καταλληλότερη επιλογή καλλιεργειών, όπως για παράδειγμα 

πρωτεϊνούχες καλλιέργειες οσπρίων, καλλιέργειες οι οποίες δεν απαιτούν 

ύδρευση ή φυτοϋγειονομικές επεμβάσεις, κατά περίπτωση,

– συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ποικιλιών 

παλαιών/παραδοσιακών/απειλούμενων τύπων καλλιεργειών (σε 

τουλάχιστον 5 % της εναλλασσόμενης έκτασης)

2) Αμειψισπορά 

Απαίτηση: τουλάχιστον 3 καλλιέργειες, έως 75% κατά μέγιστο για την κύρια 

καλλιέργεια, και ένα ή περισσότερα από τα εξής:

– με πλέον ευεργετική για το περιβάλλον πολυετή σειρά καλλιεργειών και/ή 

αγρανάπαυση,

– με τουλάχιστον 4 καλλιέργειες

3) Χειμερινή εδαφοκάλυψη (*)

4) Εμβόλιμες καλλιέργειες (*)
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II. Πρακτικές ισοδύναμες με τη συντήρηση μόνιμων βοσκοτόπων: 

1) Διαχείριση μόνιμων βοσκοτόπων / λειμώνων

Απαίτηση: διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων και ένα ή περισσότερα από τα 

εξής:

– Καθεστώς κοπής / κατάλληλη χορτοκοπή (ημερομηνίες, μέθοδοι, όρια), 

– Συντήρηση των χαρακτηριστικών τοπίου σε μόνιμους βοσκότοπους και 

έλεγχος λοχμών, 

– Συγκεκριμένες ποικιλίες χόρτων και/ή καθεστώς σποράς για ανανέωση 

ανάλογα με τον τύπο χορτολιβαδικής έκτασης ( χωρίς καταστροφή 

υψηλής φυσικής αξίας), 

– Εκκένωση κτηνοτροφικών φυτών / σανού, 

– Κατάλληλη διαχείριση για απότομες πλαγιές,

– Καθεστώς λιπάσματος, 

– Περιορισμοί φυτοφαρμάκων

2) Συστήματα εκτατικής βόσκησης

Απαίτηση: διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων και ένα ή περισσότερα από τα 

εξής:

– Εκτατική βόσκηση (χρονοδιάγραμμα, μέγιστος δείκτης πυκνότητας),

– Βόσκηση / ορεινή κτηνοτροφία, 

– Χρήση τοπικών / παραδοσιακών φυλών για βόσκηση σε μόνιμα 

βοσκοτόπια.

III. Πρακτικές ισοδύναμες με περιοχές οικολογικής εστίασης: 

Απαίτηση: εφαρμογή τουλάχιστον στο ποσοστό της αρόσιμης γης που καθορίζεται 
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σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1

1) Οικολογική αγρανάπαυση

2) Δημιουργία "ζωνών προστασίας" για περιοχές υψηλής φυσικής αξίας, Natura 

2000 ή άλλες τοποθεσίες προστασίας της βιοποικιλότητας, μεταξύ άλλων κατά 

μήκος θαμνοστοιχιών και υδάτινων ρευμάτων 

3) Διαχείριση μη καλλιεργημένων λωρίδων προστασίας και παρυφών αγρών 

(καθεστώς κοπής, τοπικές / συγκεκριμένες ποικιλίες χόρτων και/ή καθεστώς 

σποράς, επανασπορά με τοπικές ποικιλίες, μη χρήση φυτοφαρμάκων, μη 

απομάκρυνση της κόπρου και/ή ορυκτών λιπασμάτων), μη ύδρευση, μη 

στεγανοποίηση του εδάφους 

4) Παρυφές, επιτόπιες λωρίδες προστασίας και αγροτεμάχια χρησιμοποιούμενα 

για άγρια ζώα / συγκεκριμένη πανίδα (ποώδης παρυφές, προστασία φωλιών, 

λωρίδες αγριολούλουδων, μίγματα τοπικών σπόρων, καλλιέργειες χωρίς 

συγκομιδή)

5) Διαχείριση (κλάδευση, αραίωμα, ημερομηνίες, μέθοδοι, αποκατάσταση) 

χαρακτηριστικών τοπίου (δένδρα, θαμνοστοιχίες, παρόχθια ξυλώδης 

βλάστηση, πέτρινοι τοίχοι ( αναβαθμίδες), χαντάκια, μικρές λίμνες) 

6) Διατήρηση αρόσιμου τυρφώδους / υγρού εδάφους καλυμμένου με χόρτο (χωρίς 

χρήση λιπασμάτων ή φυτοπροστατευτικών προϊόντων)

7) Παραγωγή σε αρόσιμη γη χωρίς χρήση λιπασμάτων (ορυκτών λιπασμάτων και 

κόπρου) και/ή φυτοπροστατευτικών προϊόντων, και χωρίς ύδρευση, χωρίς 

σπορά της ίδιας καλλιέργειας επί δύο συνεχόμενα έτη και σε σταθερό τόπο (*)

8) Μετατροπή αρόσιμης γης σε μόνιμο βοσκοτόπι εντατικής χρήσης

(*) Πρακτικές που υπόκεινται στη μέθοδο που αναφέρεται στο άρθρο 26, παρ. 6, 

στοιχείο γ).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI β

ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ που αναφέρεται στο 

άρθρο 32 παράγραφος 1α

Χαρακτηριστικά Συντελεστής 

μετατροπής

Συντελεστή

ς 

στάθμισης

Έκταση 

ΠΟΕ

Υπό αγρανάπαυση γη

Αναβαθμίδες

Χαρακτηριστικά τοπίου

Λωρίδες προστασίας

Γεωργοδασοκομικά εκτάρια

Λωρίδες επιλέξιμων εκταρίων κατά μήκος 

παρυφών δασών

Εκτάσεις με πρεμνοφυή δάση μικρού περίτροπου 

χρόνου

Αναδασωμένες εκτάσεις που αναφέρονται στο 

άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο (ii)

Εκτάσεις με εμβόλιμες καλλιέργειες ή φυτοκάλυψη

Εκτάσεις με καλλιέργειες που έχουν ικανότητες 

δέσμευσης του αζώτου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
[θα συμπληρωθεί αργότερα από τους Γλωσσομαθείς Νομικούς]

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 Παρών κανονισμός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] 
[ΟΡΖΚ]

Άρθρο 1 Άρθρο 1 -
- Άρθρο 2 -
Άρθρο 2 Άρθρο 4 -
- Άρθρο 5 παράγραφος 2 -
Άρθρο 3 Άρθρο 5 -
Άρθρο 4 παράγραφος 1 - Άρθρο 91
Άρθρο 4 παράγραφος 2 - Άρθρο 95
Άρθρο 5 - Άρθρο 93
Άρθρο 6 παράγραφος 1 - Άρθρο 94
Άρθρο 6 παράγραφος 2 - -
Άρθρο 7 - -
Άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2 Άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 3 -
- Άρθρο 7 παράγραφος 2 -
Άρθρο 9 - -
Άρθρο 10 - -
Άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 - Άρθρο 25 παράγραφοι 1 και 2
- Άρθρο 8 -
Άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2 - Άρθρο 12
Άρθρο 12 παράγραφος 3 - Άρθρο 14
Άρθρο 12 παράγραφος 4 - -
Άρθρο 13 - Άρθρο 13 παράγραφος 2
Άρθρο 14 - Άρθρο 68
Άρθρο 15 - Άρθρο 69
Άρθρο 16 - Άρθρο 70
Άρθρο 17 - Άρθρο 71
Άρθρο 18 - Άρθρο 72
Άρθρο 19 - Άρθρο 73
Άρθρο 20 - Άρθρο 75
Άρθρο 21 - Άρθρο 75 παράγραφος 4
Άρθρο 22 - Άρθρο 96
Άρθρο 23 - Άρθρο 97
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 Παρών κανονισμός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] 
[ΟΡΖΚ]

Άρθρο 24 - Άρθρο 99
Άρθρο 25 - Άρθρο 100
Άρθρο 26 - Άρθρο 63
Άρθρο 27 παράγραφος 1 - Άρθρο 102 παράγραφος 3
Άρθρο 27 παράγραφος 2 - Άρθρο 49
Άρθρο 27 παράγραφος 3 - Άρθρο 69 παράγραφος 3
- Άρθρο 9 -
Άρθρο 28 παράγραφοι 1 και 2 Άρθρο 10 παράγραφοι 1, 3 και 4 -
- Άρθρο 10 παράγραφος 2 -
Άρθρο 28 παράγραφος 3 Άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο 

α) σημείο ii)
-

- Άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο 
α) σημείο i) και στοιχεία γ) και δ)

-

- Άρθρο 11 -
Άρθρο 29 - Άρθρο 76
Άρθρο 30 - Άρθρο 62
Άρθρο 31 - Άρθρο 2 παράγραφος 2
Άρθρο 32 Άρθρο 15 -
Άρθρο 33 παράγραφος 1 Άρθρο 18 παράγραφος 1 -
- Άρθρο 18 παράγραφος 2 -
Άρθρο 34 παράγραφοι 1 και 2 Άρθρο 25 παράγραφοι 1 και 2 -
Άρθρο 35 Άρθρο 26 -
Άρθρο 36 - -
Άρθρο 37 Άρθρο 12 -
- Άρθρο 14 -
Άρθρο 38 - -
Άρθρο 39 παράγραφος 1 Άρθρο 25 παράγραφος 3 -
Άρθρο 40 παράγραφος 1 Άρθρο 6 παράγραφος 1 -
Άρθρο 40 παράγραφος 2 Άρθρο 19 παράγραφος 3 -
Άρθρο 41 παράγραφος 1 Άρθρο 23 παράγραφος 1 -
Άρθρο 41 παράγραφος 2 Άρθρο 23 παράγραφοι 3 και 4 -
Άρθρο 41 παράγραφος 3 Άρθρο 23 παράγραφος 5 στοιχείο 

α)
-

Άρθρο 41 παράγραφος 5 Άρθρο 23 παράγραφος 5 στοιχείο 
β)

-

- Άρθρο 23 παράγραφοι 2, 6 και 7 -
Άρθρο 41 παράγραφος 6 Άρθρο 22 παράγραφος 4 -
Άρθρο 42 Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο 

β)
-

Άρθρο 43 παράγραφοι 1 και 2 Άρθρο 25 παράγραφοι 1 και 2 -
Άρθρο 43 παράγραφος 3 - -
Άρθρο 44 - -
Άρθρο 45 - -
- - -
- Άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 2 -
Άρθρο 46 παράγραφοι 1 έως 4 Άρθρο 20 παράγραφοι 1 έως 4 -
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 Παρών κανονισμός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] 
[ΟΡΖΚ]

Άρθρο 46 παράγραφος 5 - -

- Άρθρο 21
Άρθρο 47 παράγραφος 1 - -
Άρθρο 47 παράγραφος 2 Άρθρο 22 παράγραφος 1 

περιφερειακή εφαρμογή
-

- Άρθρο 22 παράγραφος 1 εθνική 
εφαρμογή

-

- Άρθρο 22 παράγραφοι 2, 3, 5, 6 
και 7

-

Άρθρο 48 - -
Άρθρο 49 - -
Άρθρο 50 - -
Άρθρο 51 - -
Άρθρο 52 - -
Άρθρο 53 - -
Άρθρο 54 - -
Άρθρο 55 - -
Άρθρο 56 - -
Άρθρο 57 - -
Άρθρο 57α Άρθρο 17β -
Άρθρο 58 - -
Άρθρο 59 - -
Άρθρο 60 - -
Άρθρο 61 - -
Άρθρο 62 - -
Άρθρο 63 - -
Άρθρο 64 - -
Άρθρο 65 - -
Άρθρο 66 - -
Άρθρο 67 - -
Άρθρο 68 - -
Άρθρο 69 - -
Άρθρο 70 - -
Άρθρο 71 - -
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 Παρών κανονισμός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] 
[ΟΡΖΚ]

Άρθρο 72 - -
Άρθρο 73 - -
Άρθρο 74 - -
Άρθρο 75 - -
Άρθρο 76 - -
Άρθρο 77 - -
Άρθρο 78 - -
Άρθρο 79 - -
Άρθρο 80 - -
Άρθρο 81 - -
Άρθρο 82 - -
Άρθρο 83 - -
Άρθρο 84 - -
Άρθρο 85 - -
Άρθρο 86 - -
Άρθρο 87 - -
Άρθρο 88 Άρθρο 42 -
Άρθρο 89 Άρθρο 43 -
Άρθρο 90 Άρθρο 44 -
Άρθρο 91 Άρθρο 45 -
Άρθρο 92 Άρθρο 46 -
Άρθρο 93 - -
Άρθρο 94 - -
Άρθρο 95 - -
Άρθρο 96 - -
Άρθρο 97 - -
Άρθρο 98 - -
Άρθρο 99 - -
Άρθρο 100 - -
Άρθρο 101 - -
Άρθρο 102 - -
Άρθρο 103 - -
Άρθρο 104 - -
Άρθρο 105 - -
Άρθρο 106 - -
Άρθρο 107 - -
Άρθρο 108 - -
Άρθρο 109 - -
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 Παρών κανονισμός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] 
[ΟΡΖΚ]

Άρθρο 110 - -

Άρθρο 111 - -
Άρθρο 112 - -
Άρθρο 113 - -
Άρθρο 114 - -
Άρθρο 115 - -
Άρθρο 116 - -
Άρθρο 117 - -
Άρθρο 118 - -
Άρθρο 119 - -
Άρθρο 120 - -
Άρθρο 121 Άρθρα 16 και 16α -
Άρθρο 122 - -
Άρθρο 123 - -
Άρθρο 124 - -
Άρθρο 124 παράγραφος 6 - Άρθρο 98
Άρθρο 125 - -
Άρθρο 126 - -
Άρθρο 127 - -
Άρθρο 128 - -
Άρθρο 129 - -
Άρθρο 130 - -
Άρθρο 131 - -
Άρθρο 132 Άρθρα 17 και 17α -
Άρθρο 133 - -
- Άρθρο 28 -
- Άρθρο 29 -
- Άρθρο 20 -
- Άρθρο 31 -
- Άρθρο 32 -
- Άρθρο 33 -
- Άρθρο 34 -
- Άρθρο 35 -
- Άρθρο 36 -
- Άρθρο 37 -
- Άρθρο 47 -
- Άρθρο 48 -
- Άρθρο 49 -
- Άρθρο 50 -
- Άρθρο 51 -
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 Παρών κανονισμός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] 
[ΟΡΖΚ]

Άρθρο 134 - -

Άρθρο 135 - -
Άρθρο 136 - -
- Άρθρο 52 -
Άρθρο 137 - -
Άρθρο 138 Άρθρο 3 -
Άρθρο 139 Άρθρο 13 -
Άρθρο 140 Άρθρο 53 -
Άρθρο 141 Άρθρο 56 -
Άρθρο 142 Άρθρο 55 -
Άρθρο 142 στοιχείο ιη) Άρθρο 54 -
Άρθρο 143 - -
Άρθρο 144 - -
Άρθρο 145 - -
Άρθρο 146 Άρθρο 55 -
Άρθρο 146α - -
Άρθρο 147 Άρθρο 56 -
Άρθρο 148 - -
Άρθρο 149 Άρθρο 57 -

__________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣTO NOMOΘΕTΙKO ΨHΦΙΣMA

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Το άρθρο 9, παράγραφος 2 του κανονισμού περί των άμεσων ενισχύσεων δεν αποκλείει το να 
μπορεί ένας γεωργός να εκμισθώσει κτίρια ή τμήματα κτιρίων σε τρίτους ή να έχει στάβλο, 
εάν οι δραστηριότητες αυτές δεν αποτελούν κύρια απασχόληση του γεωργού.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Για τα γεωργικά προϊόντα, ιδίως δε τα μη επιλέξιμα για συνδεδεμένη στήριξη σύμφωνα με το 
άρθρο 38 παράγραφος 1 του κανονισμού για τις άμεσες ενισχύσεις, η Επιτροπή 
παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εξέλιξή τους στην αγορά και, σε περίπτωση σοβαρής 
κρίσης της αγοράς, μπορεί να προσφεύγει σε τυχόν κατάλληλα μέτρα που έχει στη διάθεσή 
της για τη βελτίωση της κατάστασης της αγοράς.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης 
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Birgit Schnieber-Jastram

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Από τη σκοπιά της αναπτυξιακής πολιτικής θα μπορούσε κανείς να προτείνει μια εντελώς 
διαφορετική ΚΓΠ από εκείνην που παρουσιάζεται στις μεταρρυθμιστικές προτάσεις της 
Επιτροπής. Mια πιο φιλόδοξη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, εντονότερα προσανατολισμένη στις 
άμεσες πληρωμές και με σταδιακή κατάργηση των συνδεδεμένων πληρωμών, θα είχε 
μεγαλύτερο αντίκτυπο στην εξάλειψη των στρεβλώσεων που εξακολουθεί να προκαλεί η 
ΚΓΠ στην παγκόσμια αγορά. 

Ωστόσο, κατά τις προηγούμενες μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ έχουν αντιμετωπιστεί ορισμένες 
γνωστές ανακολουθίες, τάση που συνεχίστηκε με τις τρέχουσες προτάσεις της Επιτροπής. Η 
στήριξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχει αποσυνδεθεί σε μεγάλο βαθμό και οι ρόλοι των 
μηχανισμών παρέμβασης στην αγορά και των επιστροφών κατά την εξαγωγή έχουν μειωθεί 
σημαντικά.

Μία από τις σημαντικές καινοτομίες στην πιο πρόσφατη μεταρρυθμιστική πρόταση είναι η 
υποχρεωτική οικολογική συνιστώσα των άμεσων ενισχύσεων, με τη στήριξη 
περιβαλλοντικών μέτρων σε ολόκληρη την ΕΕ, δίνοντας προτεραιότητα στους στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Αυτό δεν θα δημιουργήσει ανταγωνιστική 
κατάσταση με τους αγρότες στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επιπλέον, τα υποχρεωτικά 
περιβαλλοντικά μέτρα θα συμβάλουν στη συγκράτηση της κλιματικής αλλαγής η οποία έχει 
σοβαρές συνέπειες για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. Μολονότι μπορεί κάποιες 
λεπτομέρειες να χρειάζονται βελτίωση, η συντάκτρια της γνωμοδότησης υποστηρίζει 
αδιαμφισβήτητα την οικολογική συνιστώσα της πρότασης της Επιτροπής.

Παρά τις θετικές τάσεις, ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πραγματικά προβλήματα που 
θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τη σκοπιά της αναπτυξιακής πολιτικής. Η 
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μεταρρυθμισμένη ΚΓΠ εξακολουθεί να έχει εξωτερικές επιπτώσεις που δεν 
αντικατοπτρίζονται επαρκώς στις προτάσεις της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, οι κανονισμοί της 
ΚΓΠ πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά με γνώμονα την υποχρέωση που απορρέει από τη 
Συνθήκη να διασφαλίζεται η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) (άρθρο 208 ΣΛΕΕ). 

Οι επιπτώσεις της ΚΓΠ δεν είναι γενικευμένες σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά έχει 
αποδειχθεί ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μεμονωμένα μέτρα της ΚΓΠ μπορούν να 
οδηγήσουν σε υπερβολικές εισαγωγές στις αναπτυσσόμενες χώρες, στοιχείο που απειλεί την 
επιβίωση των τοπικών αγροτών και υπονομεύει τις πολιτικές στον τομέα της γεωργίας που 
εγκρίθηκαν από τις αναπτυσσόμενες χώρες για να ενισχυθεί η μακροπρόθεσμη επισιτιστική 
τους ασφάλεια. Επιπλέον, με γνώμονα μια ευρύτερη κατανόηση της ΣΑΠ που υπερβαίνει την 
αρχή της αποφυγής επιβλαβούς επίδρασης, ορισμένα στοιχεία του «δεύτερου πυλώνα» θα 
μπορούσαν να συμβάλουν στη δημιουργία συνεργειών και να ενισχύσουν τη συνεργασία 
μεταξύ των αγροτών στην Ευρώπη και στον αναπτυσσόμενο κόσμο. 

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης προτείνει επομένως τροπολογίες στο πλαίσιο των 
ακόλουθων κατευθυντήριων γραμμών:

● Η ΚΓΠ θα πρέπει να ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο της συνοχής της αναπτυξιακής 
πολιτικής της ΕΕ και οι επιπτώσεις της εκτός ΕΕ θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά, 
με τη συμμετοχή των κυβερνήσεων και ενδιαφερόμενων κύκλων συμφερόντων των 
χωρών εταίρων.

● Οι επιδοτήσεις εξαγωγών θα πρέπει να καταργηθούν πλήρως. Εν τω μεταξύ, δεν θα 
πρέπει να χορηγούνται επιστροφές κατά τις εξαγωγές εάν υπάρχει κίνδυνος σοβαρής 
επιβλαβούς επίδρασης για τους τοπικούς παραγωγούς στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
Γενικώς, μέτρα που θα λειτουργούν ως πλέγμα ασφάλειας όπως αγορά παρέμβασης, 
μπορεί να οδηγήσουν σε αντικατάσταση του κόστους της προσαρμογής για τους 
παραγωγούς εκτός ΕΕ. 

● Η πολιτική της ΕΕ και η εξάρτηση από τις εισαγωγές πρωτεϊνούχων φυτών έχει αρνητικό 
περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο στις εξαγωγές των αναπτυσσόμενων χωρών. Η 
προώθηση της καλλιέργειας οσπρίων στην Ευρώπη θα μπορούσε επίσης να μετριάσει την 
κλιματική αλλαγή και θα μπορούσε να συμβάλει θετικά στη βιοποικιλότητα και τη 
γονιμότητα του εδάφους. 

● Όπως ήδη πρότεινε η Επιτροπή Ανάπτυξης το 2011, οι άμεσες πληρωμές θα πρέπει να 
αποσυνδεθούν από την παραγωγή «ώστε να δημιουργηθεί ένα πεδίο ισότιμου 
ανταγωνισμού μεταξύ των αγροτικών προϊόντων της ΕΕ και εκείνων των 
αναπτυσσόμενων χωρών και να τονωθούν το δίκαιο εμπόριο και η βιώσιμη ανάπτυξη».

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης γνωρίζει ότι οι αλλαγές αυτές δεν επαρκούν για να 
αντιμετωπιστεί η παγκόσμια πρόκληση της επισιτιστικής ασφάλειας και να καθησυχαστούν 
οι αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά τη λειτουργία των γεωργικών αγορών. Άλλες 
πολιτικές, ιδιαίτερα η εμπορική πολιτική της ΕΕ, αλλά και η ενεργειακή πολιτική ή η 
πολιτική για την ασφάλεια των τροφίμων, επηρεάζουν καθοριστικά τον αναπτυσσόμενο 
κόσμο αλλά δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης για 
μεταρρυθμίσεις. Παραδείγματος χάριν, οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης θα 
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πρέπει να επιτρέπουν και να ενθαρρύνουν τις αναπτυσσόμενες χώρες που είναι καθαροί 
εισαγωγείς τροφίμων να οικοδομήσουν εκ νέου και να ενισχύσουν τον γεωργικό τους τομέα. 

Η αναπτυξιακή πολιτική και ο διάλογος για τη διαμόρφωση πολιτικής πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με εύστοχο τρόπο για να μπορέσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες να 
αντλήσουν οφέλη από το διεθνές εμπόριο γεωργικών προϊόντων και να εφαρμόσουν, όπως 
πράττει η Ένωση, σύγχρονα μέσα διαχείρισης της αγοράς. Ένα πρόβλημα στο πλαίσιο αυτό 
είναι η συγκέντρωση εξουσίας σε ορισμένα σημεία των τροφικών αλυσίδων. Στις 
αναπτυσσόμενες χώρες πρόκειται κατά κανόνα για τους μεγαλύτερους παραγωγούς που 
ευνοούνται από μια γεωργία εξαγωγικού χαρακτήρα.

Η βασική πρόκληση για τη ΣΑΠ είναι η περίπτωση κατά την οποία τα συμφέροντα των 
αναπτυσσόμενων χωρών έρχονται σε σύγκρουση με τα αντίστοιχα στην Ευρώπη. Η 
μακροπρόθεσμη προοπτική είναι αυτά τα συμφέροντα να μπορούν να ευθυγραμμίζονται και η 
δημιουργία επωφελών για όλους καταστάσεων να μπορεί να διευκολύνεται. Έτσι, ο στόχος 
των προτάσεων του συντάκτη γνωμοδότησης είναι να μην υπονομευθούν οι θεμιτοί στόχοι 
της ΚΓΠ, αλλά να διενεργηθούν επιλεκτικές προσαρμογές όπου κρίνεται αναγκαίο από τη 
σκοπιά της αναπτυξιακής πολιτικής.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 (1a) Σύμφωνα με το άρθρο 208 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η 
μεταρρύθμιση θα πρέπει να εξασφαλίσει 
ότι λαμβάνονται υπόψη από την ΚΓΠ οι 
στόχοι αναπτυξιακής συνεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
εγκρίθηκαν στο πλαίσιο των Ηνωμένων 
Εθνών και άλλων διεθνών οργανισμών. 
Μέτρα που λαμβάνονται βάσει του 
παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να 
θέτουν σε κίνδυνο την ικανότητα 
παραγωγής τροφίμων και τη 
μακροπρόθεσμη ασφάλεια τροφίμων των 
αναπτυσσομένων χωρών, ιδίως των 
ελάχιστα ανεπτυγμένων χωρών, και θα 
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πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη των 
δεσμεύσεων της Ένωσης για την 
άμβλυνση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής. 

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, όλες οι πολιτικές της ΕΕ οι οποίες ενδέχεται να 
επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους αναπτυξιακούς 
στόχους. Η διευκόλυνση της γεωργικής ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών και η αύξηση 
της ασφάλειας των τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελούν μείζονος σημασίας στόχους της 
αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ. Η γεωργική πολιτική της ΕΕ έχει εξωτερικές συνέπειες, 
επηρεάζοντας ιδίως το εμπόριο γεωργικών προϊόντων. Η αρχή της ΣΑΠ απαιτεί να 
παρακολουθούνται και, όπου είναι δυνατόν, να αποφεύγονται οι πιθανές επιπτώσεις στις 
τοπικές γεωργικές αγορές και στους τοπικούς παραγωγούς στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού 
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. 
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. 
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των 

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού 
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. 
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. 
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση και η παραγωγή δημητριακών τα 
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πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον 
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

οποία ωφελούν το κλίμα και το 
περιβάλλον, τα οποία συμβάλλουν σε 
χαμηλότερο κόστος παραγωγής και τα 
οποία τονώνουν τις τοπικές αγορές 
ζωοτροφών. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον 
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη η χρήση μέρους των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για συνδεδεμένη στήριξη σε 

(33) Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη έως το τέλος του 2016 η χρήση 
μέρους των εθνικών ανώτατων ορίων τους 
για τις άμεσες ενισχύσεις για συνδεδεμένη 
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συγκεκριμένους τομείς σε σαφώς 
οριζόμενες περιπτώσεις. Οι πόροι που 
ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για 
οποιαδήποτε συνδεδεμένη στήριξη πρέπει 
να περιορίζονται σε κατάλληλο επίπεδο, 
επιτρέποντας παράλληλα τη χορήγηση 
μιας τέτοιας στήριξης σε κράτη μέλη ή σε 
ειδικές περιοχές τους που αντιμετωπίζουν 
συγκεκριμένες καταστάσεις, όπου οι 
ειδικοί τύποι γεωργίας ή οι ειδικοί 
γεωργικοί τομείς είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για οικονομικούς, 
περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς 
λόγους. Ενδείκνυται να επιτραπεί στα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιούν έως 5% των 
εθνικών ανώτατων ορίων τους για την εν 
λόγω στήριξη, ή 10% σε περίπτωση που το 
επίπεδο συνδεδεμένης στήριξής τους σε 
τουλάχιστον ένα από τα έτη της περιόδου 
2010-2013 υπερέβαινε το 5%. Ωστόσο, σε 
δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις που 
μια έκταση παρουσιάζει ορισμένες 
ευαίσθητες ανάγκες και κατόπιν έγκρισης 
της Επιτροπής, θα πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν 
παραπάνω από το 10% του εν λόγω 
ανώτατου ορίου. Η συνδεδεμένη στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στον βαθμό που 
απαιτείται για τη δημιουργία κινήτρου για 
τη διατήρηση των τρεχόντων επιπέδων 
παραγωγής στις περιοχές αυτές. Η στήριξη 
αυτή πρέπει επίσης να διατίθεται σε 
γεωργούς που θα κατέχουν, στις 31 
Δεκεμβρίου 2013, ειδικά δικαιώματα 
ενίσχυσης που χορηγούνται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και οι 
οποίοι δεν έχουν στη διάθεσή τους 
επιλέξιμα εκτάρια για την ενεργοποίηση 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης. Όσον αφορά 
την έγκριση προαιρετικής συνδεμένης 
στήριξης που υπερβαίνει το 10% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται ανά κράτος μέλος, η Επιτροπή 
πρέπει επιπλέον να εξουσιοδοτείται για την 
έκδοση εκτελεστικών πράξεων χωρίς να 
εφαρμόζει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

στήριξη σε συγκεκριμένους τομείς σε 
σαφώς οριζόμενες περιπτώσεις. Οι πόροι 
που ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για 
οποιαδήποτε συνδεδεμένη στήριξη πρέπει 
να περιορίζονται σε κατάλληλο επίπεδο, 
επιτρέποντας παράλληλα τη χορήγηση 
μιας τέτοιας στήριξης σε κράτη μέλη ή σε 
ειδικές περιοχές τους που αντιμετωπίζουν 
συγκεκριμένες καταστάσεις, όπου οι 
ειδικοί τύποι γεωργίας ή οι ειδικοί 
γεωργικοί τομείς είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για οικονομικούς, 
περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς 
λόγους. Ενδείκνυται να επιτραπεί στα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιούν έως 5% των 
εθνικών ανώτατων ορίων τους για την εν 
λόγω στήριξη, ή 10% σε περίπτωση που το 
επίπεδο συνδεδεμένης στήριξής τους σε 
τουλάχιστον ένα από τα έτη της περιόδου 
2010-2013 υπερέβαινε το 5%. Ωστόσο, σε 
δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις που 
μια έκταση παρουσιάζει ορισμένες 
ευαίσθητες ανάγκες και κατόπιν έγκρισης 
της Επιτροπής, θα πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν 
παραπάνω από το 10% του εν λόγω 
ανώτατου ορίου. Η συνδεδεμένη στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στον βαθμό που 
απαιτείται για τη δημιουργία κινήτρου για 
τη διατήρηση των τρεχόντων επιπέδων 
παραγωγής στις περιοχές αυτές. Η στήριξη 
αυτή πρέπει επίσης να διατίθεται σε 
γεωργούς που θα κατέχουν, στις 31 
Δεκεμβρίου 2013, ειδικά δικαιώματα 
ενίσχυσης που χορηγούνται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και οι 
οποίοι δεν έχουν στη διάθεσή τους 
επιλέξιμα εκτάρια για την ενεργοποίηση 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης. Όσον αφορά 
την έγκριση προαιρετικής συνδεμένης 
στήριξης που υπερβαίνει το 10% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται ανά κράτος μέλος, η Επιτροπή 
πρέπει επιπλέον να εξουσιοδοτείται για την 
έκδοση εκτελεστικών πράξεων χωρίς να 
εφαρμόζει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
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182/2011. 182/2011.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3a
Συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής

Σύμφωνα με το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, 
στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι της 
αναπτυξιακής συνεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
εγκρίθηκαν στο πλαίσιο των Ηνωμένων 
Εθνών και άλλων διεθνών οργανισμών. 
Μέτρα που λαμβάνονται βάσει του 
παρόντος κανονισμού δεν θέτουν σε 
κίνδυνο την ικανότητα παραγωγής 
τροφίμων και την μακρoπρόθεσμη 
ασφάλεια τροφίμων των 
αναπτυσσομένων χωρών, ιδίως των 
ελάχιστα ανεπτυγμένων χωρών, και 
συμβάλλουν στην επίτευξη των 
δεσμεύσεων της Ένωσης για την 
άμβλυνση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής. 

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, όλες οι πολιτικές της ΕΕ οι οποίες ενδέχεται να 
επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους αναπτυξιακούς 
στόχους. Η διευκόλυνση της γεωργικής ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών και η αύξηση 
της ασφάλειας των τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελούν μείζονος σημασίας στόχους της 
αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ. Η γεωργική πολιτική της ΕΕ έχει εξωτερικές συνέπειες, 
επηρεάζοντας ιδίως το εμπόριο γεωργικών προϊόντων. Η αρχή της ΣΑΠ απαιτεί να 
παρακολουθούνται και, όπου είναι δυνατόν, να αποφεύγονται οι πιθανές επιπτώσεις στις 
τοπικές γεωργικές αγορές και στους τοπικούς παραγωγούς στις αναπτυσσόμενες χώρες.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή οικολογικής 
εστίασης όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του τοπίου, 
ζώνες ανάσχεσης και αναδασωμένες 
περιοχές όπως ορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii).

Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή οικολογικής 
εστίασης όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του τοπίου, 
ζώνες ανάσχεσης, γη με καλλιέργειες που 
δεσμεύουν το άζωτο και αναδασωμένες 
περιοχές όπως ορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii).

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, το άρθρο 14, το άρθρο 20 
παράγραφος 5, το άρθρο 22 παράγραφος 6, 
το άρθρο 35 παράγραφος 1, το άρθρο 37 
παράγραφος 1 και το άρθρο 39 
εφαρμόζονται από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ωστόσο, το άρθρο 14, το άρθρο 20 
παράγραφος 5, το άρθρο 22 παράγραφος 6, 
το άρθρο 35 παράγραφος 1, το άρθρο 37 
παράγραφος 1 και το άρθρο 39 
εφαρμόζονται από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τα άρθρα 38 έως 41 εφαρμόζονται μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος Άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο 
πλαίσιο της ΚΓΠ

Έγγραφα αναφοράς COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια
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25.10.2011

Γνωμοδότηση της
    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE
25.10.2011
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΏΝ

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης 
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Giovanni La Via

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς αποτελούν ζωτικό τμήμα της ΚΓΠ και υψηλή 
προτεραιότητα στο πλαίσιο της τρέχουσας μεταρρύθμισης. Η μεταρρύθμιση προσπαθεί να 
εξισορροπήσει τη στήριξη του εισοδήματος με τις νέες δημόσιες προκλήσεις 
ενσωματώνοντας στον πρώτο πυλώνα περιβαλλοντικές απαιτήσεις υπό τη μορφή μιας 
ισχυρής οικολογικής συνιστώσας. Τα οφέλη από πλευράς περιβάλλοντος και κλίματος 
συνηγορούν στη στήριξη του εισοδήματος των γεωργών καθώς η μεταρρύθμιση επιδιώκει να 
επιτύχει τη συμμετοχή όλων των γεωργών στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. 
Επιπλέον, θα διαφυλαχθούν τα δημοσιονομικά συμφέροντα της Ένωσης. 

Δεδομένου ότι η ΚΓΠ έχει καταστεί περισσότερο πολύπλοκη με την πάροδο του χρόνου, η 
καλύτερη ρύθμιση και η σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας για τους γεωργούς πρέπει να 
αποτελέσουν σημαντικές συνιστώσες της μελλοντικής ΚΓΠ. Πρέπει να αποφευχθούν 
οιεσδήποτε αδικαιολόγητες και υπερβολικές διοικητικές επιβαρύνσεις και δαπάνες για τις 
εθνικές αρχές, ιδίως υπό το πρίσμα της δημοσιονομικής εξυγίανσης που επιδιώκουν τα κράτη 
μέλη και της έλλειψης πόρων. Απαιτούνται στοχευμένες δαπάνες προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η υγιής διαχείριση των ενωσιακών πόρων με σκοπό την προσφορά βασικών 
δημόσιων αγαθών μέσω της πολυλειτουργικής ΚΓΠ. 

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην παρουσίαση ευρέων πολιτικών επιλογών 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μελλοντικές προκλήσεις για τη γεωργία και τις αγροτικές 
περιοχές και να επιτευχθούν οι στόχοι της ΚΓΠ και συγκεκριμένα, η βιώσιμη παραγωγή 
τροφίμων, η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων και της δράσης για την κλιματική 
αλλαγή καθώς και η ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη.
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Εν συντομία, η Επιτροπή προτείνει να συνδέεται το 30% των άμεσων ενισχύσεων με τις 
οικολογικές απαιτήσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλες οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
θα παράγουν οφέλη σε σχέση με το περιβάλλον και το κλίμα. Επιπλέον, προτείνεται ειδική 
στήριξη για τους κατόχους μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων προκειμένου να 
απλουστευθεί η στήριξη που τους παρέχεται, που πρέπει να αποτελεί συμπληρωματική 
στήριξη για νέους γεωργούς προκειμένου να παρασχεθούν κίνητρα ώστε ακόμη περισσότεροι 
νέοι γεωργοί να διατηρήσουν τις δραστηριότητές τους ή να εισέλθουν στη βιομηχανία. 
Προτείνεται επίσης ένα προαιρετικό καθεστώς πληρωμών για τις μειονεκτούσες περιοχές 
προκειμένου να υπογραμμισθεί η σημασία αυτών των περιοχών. Ανταποκρινόμενη στις 
εκκλήσεις για περισσότερο δίκαιη αντιμετώπιση, η Επιτροπή προτείνει τον καθορισμό 
ανωτάτου ορίου για τις εκμεταλλεύσεις που λαμβάνουν υψηλά ποσά αμέσων ενισχύσεων και 
προτείνει επίσης να μειωθούν οι διαφορές μεταξύ των άμεσων πληρωμών που λαμβάνουν οι 
εκμεταλλεύσεις στα διάφορα κράτη μέλη.  Σε σχέση με την πολλαπλή συμμόρφωση, η 
Επιτροπή προτείνει ορισμένες τροποποιήσεις στις απαιτήσεις για καλή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση (ΚΓΠΚ) και στις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης (ΚΑΔ). 

Είναι υψίστης σημασίας να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις δημοσίου 
συμφέροντος οι οποίες συνδέονται με την καταβολή των πληρωμών.

Η παρούσα γνωμοδότηση βασίζεται στις συνολικές πιστώσεις που προβλέπει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την ΚΓΠ στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ενδεχόμενες 
θεμελιώδεις αλλαγές στην εν λόγω πρόταση θα συνεπάγονταν την αναθεώρηση του 
περιεχομένου της γνωμοδότησης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Τα ποσά που διατίθενται στην ΚΓΠ 
για το οικονομικό έτος 2013 πρέπει 
τουλάχιστον να διατηρηθούν κατά την 
επόμενη περίοδο δημοσιονομικού 
προγραμματισμού. Θα χρειαστούν 
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επαρκείς δημοσιονομικοί πόροι, για να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της 
επισιτιστικής ασφάλειας, της προστασίας 
του περιβάλλοντος, της κλιματικής 
αλλαγής και της εδαφικής ισορροπίας σε 
μια διευρυμένη ΕΕ, καθώς και για να 
επιτραπεί στην ΚΓΠ να συμβάλει στην 
επιτυχία της στρατηγικής «ΕΕ 2020».

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Ανώτατο όριο Τομέα 2

Τα ποσά που διατίθενται στην ΚΓΠ για 
το οικονομικό έτος 2013 διατηρούνται 
τουλάχιστον κατά την επόμενη περίοδο 
δημοσιονομικού προγραμματισμού. Θα 
χρειαστούν επαρκείς δημοσιονομικοί 
πόροι, για να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις της επισιτιστικής ασφάλειας, 
της προστασίας του περιβάλλοντος, της 
κλιματικής αλλαγής και της εδαφικής 
ισορροπίας σε μια διευρυμένη ΕΕ, καθώς 
και για να επιτραπεί στην ΚΓΠ να 
συμβάλει στην επιτυχία της στρατηγικής 
«ΕΕ 2020».

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το ετήσιο ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων είναι μικρότερο από το 5% 
των συνολικών εσόδων που απέκτησαν 
από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά 

διαγράφεται
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το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος· ή

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για 
γεωργούς που εισέπραξαν λιγότερα από 
5.000 ευρώ ως άμεσες ενισχύσεις για το 
προηγούμενο έτος.

διαγράφεται

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν την 1η Αυγούστου 2013, τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 
διαθέσουν ως πρόσθετη στήριξη για μέτρα 
στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης που 
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[...] [RDR] έως το 10% των ετήσιων 
εθνικών ανώτατων ορίων για τα 
ημερολογιακά έτη 2014 έως 2019 όπως 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος 
κανονισμού. Κατά συνέπεια, το αντίστοιχο 
ποσό δεν θα διατίθεται πλέον για τη 
χορήγηση άμεσων ενισχύσεων.

1. Πριν την 1η Αυγούστου 2013, τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 
διαθέσουν ως πρόσθετη στήριξη για μέτρα 
στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης που 
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[...] [RDR] έως το 25% των ετήσιων 
εθνικών ανώτατων ορίων για τα 
ημερολογιακά έτη 2014 έως 2019 όπως 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος 
κανονισμού. Κατά συνέπεια, το αντίστοιχο 
ποσό δεν θα διατίθεται πλέον για τη 
χορήγηση άμεσων ενισχύσεων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν την 1η Αυγούστου 2013, η 
Βουλγαρία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η 
Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η 

2. Πριν την 1η Αυγούστου 2013, η 
Βουλγαρία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η 
Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η 
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Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η 
Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο μπορούν να αποφασίσουν να 
διαθέσουν ως άμεσες ενισχύσεις δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού έως το 5% του 
ποσού που χορηγήθηκε για τη στήριξη των 
μέτρων στο πλαίσιο του προγραμματισμού 
αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτείται 
στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 
2015-2020, όπως ορίζεται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [...] [RDR]. Κατά 
συνέπεια, το αντίστοιχο ποσό δεν θα 
διατίθεται πλέον για τη στήριξη των 
μέτρων στο πλαίσιο του προγραμματισμού 
αγροτικής ανάπτυξης.

Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η 
Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο μπορούν να αποφασίσουν να 
διαθέσουν ως άμεσες ενισχύσεις δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού έως το 5% του 
ποσού που χορηγήθηκε για τη στήριξη των 
μέτρων στο πλαίσιο του προγραμματισμού 
αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτείται 
στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 
2015-2020, όπως ορίζεται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [...] [RDR], εφόσον 
τουλάχιστον το 20% θα παραμείνει 
διαθέσιμο στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ. Κατά 
συνέπεια, το αντίστοιχο ποσό δεν θα 
διατίθεται πλέον για τη στήριξη των 
μέτρων στο πλαίσιο του προγραμματισμού 
αγροτικής ανάπτυξης.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο σε εθνικό ή, σε περίπτωση 
εφαρμογής του άρθρου 20, περιφερειακό 
επίπεδο. Σε περίπτωση εφαρμογής του 
περιφερειακού επιπέδου, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν σε κάθε περιφέρεια το 
μερίδιο του ανώτατου ορίου που ορίζεται 
δυνάμει της παραγράφου 3. Για κάθε 
περιφέρεια, το μερίδιο αυτό υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του αντίστοιχου 
περιφερειακού ανώτατου ορίου όπως 
θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 
παράγραφος 2 δια του ανωτάτου ορίου που 
καθορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1.

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο για κάθε δικαίωμα ενίσχυσης.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κάθε εθνικό ποσό που δεν 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με το παρόν 
κεφάλαιο χρησιμοποιείται για τη 
χρηματοδότηση αγροπεριβαλλοντικών 
μέτρων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2005.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Όλα τα ποσά που προέρχονται από 
μείωση της βασικής ενίσχυσης ή από 
πρόστιμα λόγω μη συμμόρφωσης προς το 
παρόν κεφάλαιο και τα άρθρα 30, 31 και 
32, παραμένουν στα κράτη μέλη και στις 
περιφέρειες από τις οποίες προέρχονται.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Όλα τα ποσά που προκύπτουν από 
μείωση ή από πρόστιμα λόγω μη 
συμμόρφωσης προς το παρόν άρθρο και 
τα άρθρα 30, 31 και 32, παραμένουν στο 
κράτος μέλος και στην περιφέρεια από 
την οποία προέρχονται.

Τροπολογία 11
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3δ. Οι μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις 
από τα εθνικά ανώτατα όρια των κρατών 
μελών που προβλέπονταν για τη 
χρηματοδότηση των πληρωμών που 
ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο, 
παραμένουν στα κράτη μέλη και 
χρησιμοποιούνται για 
αγροπεριβαλλοντικά μέτρα και μέτρα για 
το κλίμα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. …/20xx ΕΓΤΑΑ.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΛΈΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη θέσπιση κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο 
πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/028(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Monika Hohlmeier

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Όσον αφορά την πτυχή των άμεσων ενισχύσεων που χορηγούνται στους γεωργούς στο 
πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης της ΚΓΠ, που αφορά των έλεγχο του προϋπολογισμού, οι 
προτεραιότητες της εισηγήτριας της επιτροπής CONT είναι η διαφάνεια, η απλοποίηση και η 
μείωση του διοικητικού φόρτου με ταυτόχρονη διατήρηση των στόχων πολιτικής της 
επισιτιστικής ασφάλειας, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της εδαφικής συνοχής.

Η ανάγκη απλοποίησης αναφέρθηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2010 
σχετικά με την απλοποίηση της ΚΓΠ (2009/2155(INI)), το οποίο περιέχει τα εξής αιτήματα 
και τις εξής προτάσεις προς την Επιτροπή:

- κατά τη θέσπιση νέου κανονισμού, να καταβάλει ταυτόχρονα προσπάθειες και για την 
κατάργηση περιττών επιβαρύνσεων,

- η περαιτέρω απλούστευση της ΚΓΠ είναι απαραίτητη για τη μείωση του κόστους 
εφαρμογής της για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τους ίδιους τους 
δικαιούχους,

- τα μέτρα της ΚΓΠ θα πρέπει να ανταποκρίνονται στον στόχο και η νομική οδός θα πρέπει 
να επιλέγεται μόνον σε περίπτωση που αυτό δικαιολογείται πραγματικά,

- στο πλαίσιο σχεδίων ανάπτυξης της υπαίθρου, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα καθιέρωσης ενός ενιαίου καθεστώτος για τα αγροτεμάχια, ειδικά για τις μικρές 
εκμεταλλεύσεις,

- προκειμένου να απλουστευθούν οι κανόνες για το ενιαίο πλαίσιο πληρωμών, θα έπρεπε να 
καταργηθεί η παροχή των ιδίων λεπτομερών πληροφοριών σε ετήσια βάση,
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- στο μελλοντικό σύστημα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της απλοποίησης και η 
απλοποίηση, η διαφάνεια και η δικαιοσύνη πρέπει να αποτελούν βασικές προτεραιότητες της 
μεταρρύθμισης της ΚΓΠ.

Οι προβληματισμοί της εισηγήτριας της επιτροπής CONT συνίστανται στο γεγονός ότι η 
σημερινή πρόταση, εάν εξετασθεί στο πλαίσιο των πορισμάτων της εκτίμησης επιπτώσεων 
της Επιτροπής (SEC(2011) 1153 τελικό), περιλαμβάνει μια σειρά διατάξεων που ενδέχεται να 
θέσουν σε κίνδυνο τον στόχο της μείωσης του διοικητικού φόρτου, ειδικότερα όσον αφορά 
τις διατάξεις για την οικολογική συνιστώσα, τα υποχρεωτικά καθεστώτα για τους γεωργούς 
νεαρής ηλικίας και τους μικροκαλλιεργητές κλπ..

Προκειμένου να υποστηρίξει τη θέση της και τις κατατεθείσες τροπολογίες, η εισηγήτρια θα 
ήθελε να επιστήσει την προσοχή σε μια σειρά αξιοσημείωτα στοιχεία του παραρτήματος 8 
της εκτίμησης επιπτώσεων της Επιτροπής, "Απλοποίηση της ΚΓΠ".

Συγκεκριμένα, στο σημείο 2.4.2. "Αποτελέσματα της διαβούλευσης των ενδιαφερομένων 
μερών σχετικά με την εκτίμηση επιπτώσεων", αναφέρεται ότι "Πολλοί εξέφρασαν την άποψη 
ότι είναι σημαντικό να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος. Πολλοί ισχυρίστηκαν ότι ειδικά η 
οικολογική συνιστώσα θα επέφερε αύξηση του διοικητικού φόρτου [...]"

Επιπλέον, στο σημείο 2.4.3. "Αποτελέσματα της συμβουλευτικής ομάδας ad hoc για την 
απλοποίηση" αναφέρονται τα εξής: "Οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη εξέφρασαν τη βεβαιότητα 
ότι ορισμένα από τα προτεινόμενα νέα στοιχεία (συγκεκριμένα, ο ορισμός του ενεργού γεωργού, 
η θέσπιση ειδικού καθεστώτος στήριξης για τους μικροκαλλιεργητές και η οικολογική 
συνιστώσα) δε συνιστούν απλοποίηση, αλλά, αντίθετα, επιφέρουν αύξηση του διοικητικού 
φόρτου και των ελέγχων και του κινδύνου σφάλματος στις συναλλαγές". Εν προκειμένω, οι 
ενδιαφερόμενοι παράγοντες πρότειναν τα "νέα στοιχεία να είναι όσο το δυνατόν πιο απλά 
χωρίς υπερβολικά πολλούς περίπλοκους όρους, ούτως ώστε οι αρχές των κρατών μελών να 
είναι σε θέση να τα διαχειρίζονται και να τα ελέγχουν με όσο το δυνατόν πιο αυτόματο τρόπο 
και με τα υφιστάμενα μέσα [...]" και ανέφεραν ότι "[...] τα προβλεπόμενα νέα στοιχεία θα είναι 
διαχειρίσιμα και ελέγξιμα μόνο εάν δοθεί στα κράτη μέλη η αναγκαία ευελιξία για να 
προσαρμόζονται στις πολύ διαφορετικές εθνικές και περιφερειακές συνθήκες [...]". 

Η εισηγήτρια της επιτροπής CONT εκφράζει επίσης ανησυχία σχετικά με την παρατήρηση 
του σημείου 4.2.3. "Αποτελέσματα του ποσοτικού προσδιορισμού του διοικητικού κόστους των 
αλλαγών των νομικών υποχρεώσεων όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις μετά το 2013", και 
ειδικότερα, για τη διαπίστωση ότι "τα αποτελέσματα [..] καταδεικνύουν ότι το συνολικό 
διοικητικό κόστος του μελλοντικού συστήματος άμεσων ενισχύσεων θα συνιστούσε αύξηση του 
διοικητικού κόστους κατά περίπου 15%".

Τέλος, στο σημείο 4.3. "Αξιολόγηση των γενικών σεναρίων πολιτικής" αναφέρεται ότι "Η 
αναμενόμενη αύξηση του διοικητικού φόρτου για ορισμένες νέες έννοιες που επιτρέπουν 
καλύτερη στόχευση των ενισχύσεων του 1ου πυλώνα (οικολογική συνιστώσα και ενεργοί 
γεωργοί) είναι πιθανό να αντισταθμιστούν εν μέρει από την απλοποίηση που επιτυγχάνεται με 
το καθεστώς μικροκαλλιεργητών και τη νέα κατανομή των άμεσων ενισχύσεων μέσω ενιαίου 
συντελεστή ανά εκτάριο σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο." Ωστόσο, η εισηγήτρια είναι της 
γνώμης ότι η Επιτροπή προσπαθεί να αντισταθμίσει τα επαχθή στοιχεία όπως η οικολογική 
συνιστώσα και οι ενεργοί γεωργοί στις προτεινόμενες μορφές τους μέσω υπερβολικής 
απλοποίησης όσον αφορά το καθεστώς μικροκαλλιεργητών, το οποίο προτείνεται ως 
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υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη και εξαιρείται από τις διατάξεις για την πολλαπλή 
συμμόρφωση. Για το λόγο αυτό, η εισηγήτρια επιδιώκει διαφορετική εξισορρόπηση με ένα 
εθελοντικό καθεστώς μικροκαλλιεργητών και με λιγότερο επαχθείς διατάξεις όσον αφορά την 
οικολογική συνιστώσα και τους ενεργούς γεωργούς.
Για να υποστηρίξει περαιτέρω την άποψή της, η εισηγήτρια αναφέρεται στο υποπαράρτημα 
του παραρτήματος 8, "αποτελέσματα της διάσκεψης για την απλοποίηση", όπου, όσον αφορά 
τα ζητήματα των ενεργών γεωργών και της επιλεξιμότητας των εκτάσεων, η διάσκεψη 
κατέληξε ότι " [...] έχει γίνει σαφές ότι κανένα από τα κριτήρια που προτείνονται ως πιθανή 
προσέγγιση για τον ορισμό του ενεργού γεωργού δεν θα χρησίμευε ως κοινός δείκτης σε επίπεδο 
ΕΕ, λόγω του μοναδικού χαρακτήρα των διαρθρώσεων και των καταστάσεων που επικρατούν 
σε εθνικό επίπεδο." 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στους βασικούς στόχους και στις 
βασικές απαιτήσεις της μεταρρύθμισης 
της ΚΓΠ συγκαταλέγεται η μείωση του 
διοικητικού φόρτου. Ο στόχος αυτός θα 
πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά τη 
διαμόρφωση των σχετικών διατάξεων για 
το καθεστώς άμεσης στήριξης. Ο 
αριθμός των καθεστώτων στήριξης δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τον αναγκαίο βαθμό 
και οι γεωργοί και τα κράτη μέλη πρέπει 
να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις 
αντίστοιχες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
χωρίς υπερβολική γραφειοκρατία. Μέσω 
προσανατολισμένων στην πράξη 
επιπέδων ανοχής, εύλογων ελάχιστων 
ορίων και της κατάλληλης ισορροπίας 
μεταξύ εμπιστοσύνης και ελέγχου, θα 
μειωθεί ο μελλοντικός διοικητικός 
φόρτος των κρατών μελών και των 
δικαιούχων. 
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Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … για τη χρηματοδότηση, 
διαχείριση και παρακολούθηση της κοινής 
γεωργικής πολιτικής [οριζόντιος 
κανονισμός ΚΓΠ: ΟΡΚ] και οι διατάξεις 
που θεσπίζονται δυνάμει αυτού πρέπει να 
εφαρμόζονται σε σχέση με τα μέτρα που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Για 
λόγους συνοχής με άλλες νομοθετικές 
πράξεις σε σχέση με την ΚΓΠ, ορισμένοι 
κανόνες που προβλέπονται επί του 
παρόντος στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009, θεσπίζονται πλέον στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ], 
συγκεκριμένα κανόνες για την εγγύηση της 
συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που 
ορίζουν οι διατάξεις για τις άμεσες 
ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων 
ελέγχων και την επιβολή διοικητικών 
μέτρων και διοικητικών ποινών σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης, κανόνες 
σχετικοί με την πολλαπλή συμμόρφωση 
όπως οι κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης, η ορθή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση, η 
παρακολούθηση των αντίστοιχων μέτρων 
και κανόνες σχετικοί με την ανάκτηση των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

(3) Πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … για τη χρηματοδότηση, 
διαχείριση και παρακολούθηση της κοινής 
γεωργικής πολιτικής [οριζόντιος 
κανονισμός ΚΓΠ: ΟΡΚ] και οι διατάξεις 
που θεσπίζονται δυνάμει αυτού πρέπει να 
εφαρμόζονται σε σχέση με τα μέτρα που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Για 
λόγους συνοχής με άλλες νομοθετικές 
πράξεις σε σχέση με την ΚΓΠ, ορισμένοι 
κανόνες που προβλέπονται επί του 
παρόντος στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009, θεσπίζονται πλέον στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ], 
συγκεκριμένα κανόνες για την εγγύηση της 
συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που 
ορίζουν οι διατάξεις για τις άμεσες 
ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων 
ελέγχων και την επιβολή διοικητικών 
μέτρων και διοικητικών ποινών σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης, κανόνες 
σχετικοί με την πολλαπλή συμμόρφωση 
όπως οι κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης, η ορθή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση, η 
παρακολούθηση των αντίστοιχων μέτρων 
και κανόνες σχετικοί με την ανάκτηση των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Τα 
καθήκοντα του οργανισμού πιστοποίησης 
και η υποχρέωση διατύπωσης γνώμης 
σχετικά με τη νομιμότητα και την 
κανονικότητα των σχετικών πράξεων, 
καθώς και ο σεβασμός της αρχής της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, δεν 
πρέπει να οδηγούν σε περαιτέρω αύξηση 
του διοικητικού φόρτου στα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Για τη συμπλήρωση ή τροποποίηση 
ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή πρέπει 
να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης. 
Συνεπώς, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό η 
Επιτροπή να προβεί στις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη 
σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα 
πρέπει να διασφαλίζει την κατά τον δέοντα 
τρόπο ταυτόχρονη και έγκαιρη διαβίβαση 
των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(4) Για τη συμπλήρωση ή τροποποίηση 
ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή πρέπει 
να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης. 
Μπορεί να ανατεθεί μόνο η εξουσία 
έκδοσης μη νομοθετικών πράξεων 
γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή 
τροποποιούν μη ουσιώδη στοιχεία της 
νομοθετικής πράξης. Οι νομοθετικές 
πράξεις πρέπει να οριοθετούν σαφώς τους 
στόχους, το περιεχόμενο, την έκταση και 
τη διάρκεια της εξουσιοδότησης και τα 
ουσιώδη στοιχεία ενός τομέα ρυθμίζονται 
αποκλειστικά με νομοθετική πράξη και 
δεν μπορούν, συνεπώς, να αποτελέσουν 
αντικείμενο εξουσιοδότησης. Συνεπώς, 
όλες οι σημαντικές νομικές πτυχές 
ορίζονται στη βασική πράξη. Η Επιτροπή 
εξασφαλίζει ότι ο διοικητικός φόρτος που 
σχετίζεται με τις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις δεν υπερβαίνει τον ελάχιστο 
απαιτούμενο βαθμό. Επιπλέον, πρέπει να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να μειώνει η 
Επιτροπή το διοικητικό κόστος και να 
διεξάγει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, 
ακόμα και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. 
Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη 
σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα 
πρέπει να διασφαλίζει την κατά τον δέοντα 
τρόπο ταυτόχρονη και έγκαιρη διαβίβαση 
των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η νέα 
νομοθεσία σχετικά με τα καθεστώτα 
στήριξης που ενδέχεται να θεσπιστούν 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για την τροποποίηση του καταλόγου των 
καθεστώτων στήριξης που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό.

(8) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η νέα 
νομοθεσία σχετικά με τα καθεστώτα 
στήριξης που ενδέχεται να θεσπιστούν 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για την τροποποίηση του καταλόγου των 
καθεστώτων στήριξης που ορίζονται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η πείρα από την εφαρμογή των 
διάφορων καθεστώτων στήριξης σε 
γεωργούς κατέδειξε ότι, σε αρκετές 
περιπτώσεις, η στήριξη χορηγήθηκε σε 
δικαιούχους των οποίων ο επιχειρηματικός 
στόχος δεν αφορά καθόλου ή μόνο οριακά 
την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας, 
όπως σε αερολιμένες, σιδηροδρομικές 
εταιρίες, μεσιτικές εταιρίες και εταιρίες 
διαχείρισης αθλητικών γηπέδων Για τη 
διασφάλιση της καλύτερης στόχευσης της 
στήριξης, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να 
χορηγούν άμεσες ενισχύσεις σε τέτοια 
φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι 
μικροκαλλιεργητές μερικής απασχόλησης 
συμβάλλουν άμεσα στη ζωτικότητα των 
αγροτικών περιοχών και για αυτόν τον 
λόγο δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η 
χορήγηση άμεσων ενισχύσεων προς 
αυτούς.

(13) Η πείρα από την εφαρμογή των 
διάφορων καθεστώτων στήριξης σε 
γεωργούς κατέδειξε ότι, σε αρκετές 
περιπτώσεις, η στήριξη χορηγήθηκε σε 
δικαιούχους των οποίων ο επιχειρηματικός 
στόχος δεν αφορά καθόλου ή μόνο οριακά 
την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας, 
όπως σε αερολιμένες, σιδηροδρομικές 
εταιρίες, μεσιτικές εταιρίες και εταιρίες 
διαχείρισης αθλητικών γηπέδων Για τη 
διασφάλιση της καλύτερης στόχευσης της 
στήριξης, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να 
χορηγούν άμεσες ενισχύσεις σε τέτοια 
φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ωστόσο, οι 
κανόνες αυτοί πρέπει να διατηρούν την 
αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος 
και να αποτρέπουν τον υπερβολικό 
διοικητικό φόρτο για τα κράτη μέλη και 
τους δικαιούχους. Οι μικροκαλλιεργητές 
μερικής απασχόλησης συμβάλλουν άμεσα 
στη ζωτικότητα των αγροτικών περιοχών 
και για αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να 
παρεμποδίζεται η χορήγηση άμεσων 
ενισχύσεων προς αυτούς.
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Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού 
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. 
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι 
υποχρεωτικές πρακτικές από γεωργούς οι 
οποίοι επιδιώκουν κατά προτεραιότητα 
στόχους κλιματικής και περιβαλλοντικής 
πολιτικής. Οι πρακτικές αυτές πρέπει να 
λάβουν τη μορφή απλών, γενικών, μη 
συμβατικών και ετήσιων δράσεων οι 
οποίες ξεπερνούν την πολλαπλή 
συμμόρφωση και συνδέονται με τη 
γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός αναγκαστικού 
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. 
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι 
υποχρεωτικές πρακτικές από γεωργούς οι 
οποίοι επιδιώκουν κατά προτεραιότητα 
στόχους κλιματικής και περιβαλλοντικής 
πολιτικής. Οι πρακτικές αυτές πρέπει να 
λάβουν τη μορφή απλών, γενικών, μη 
συμβατικών και ετήσιων δράσεων οι 
οποίες ξεπερνούν την πολλαπλή 
συμμόρφωση και συνδέονται με τη 
γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση , ενώ παράλληλα θα λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη τις εθνικές και 
περιφερειακές ιδιαιτερότητες. Για λόγους 
διαφάνειας και αποτελεσματικότητας, θα 
πρέπει να αποφεύγονται τα πρακτικά 
εμπόδια για τους γεωργούς και οι 
περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες για 
τις αρχές• για να απλοποιηθούν δε οι 
διοικητικές διαδικασίες που αφορούν τα 
μέτρα αυτά, όλοι οι γεωργικοί έλεγχοι 
πρέπει να διενεργούνται κατά το δυνατόν 
ταυτόχρονα. Οι εν λόγω πρακτικές θα 
πρέπει να αφορούν επίσης τους γεωργούς 
των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται 
ολικά ή μερικά στις περιοχές του δικτύου 
Natura 2000 οι οποίες καλύπτονται από 
την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
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στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον 
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για 
οικολογική μέριμνα θα πρέπει να 
συνεπάγεται πρόστιμα με βάση το άρθρο 
65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR].

της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας και την 
οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον 
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Οι 
περιοχές με καλλιέργειες για τις οποίες δε 
χρησιμοποιούνται λιπάσματα αζώτου ή οι 
περιοχές με πολυετείς ενεργειακές 
καλλιέργειες πρέπει να θεωρούνται 
περιοχές οικολογικής εστίασης. Το ίδιο 
ισχύει για τις περιοχές η γεωργική 
εκμετάλλευση των οποίων υπάγεται στο 
δίκτυο "Natura 2000" ή υπόκειται στις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στην 
οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα ή στις οποίες 
περισσότερο από το 75% της γεωργικής 
έκτασης υπόκειται στις υποχρεώσεις που 
αφορούν τα γεωργοπεριβαλλοντικά 
μέτρα. 
Οι πιθανές κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περίπτωση μη τήρησης της συνιστώσας 
για οικολογική μέριμνα δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τα όρια της συνιστώσας για 
οικολογική μέριμνα. Οποιεσδήποτε 
μειώσεις ή οποιαδήποτε πρόστιμα 
επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησης 
της συνιστώσας για οικολογική μέριμνα 
πρέπει να παραμένουν στα κράτη μέλη 
και στις περιφέρειες από τις οποίες 
προήλθαν, εάν το ποσοστό σφάλματος 
του κράτους μέλους στο τομέα της 
γεωργικής πολιτικής δεν υπερβαίνει το 
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2%.

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες εξαιρέσεις θα επέφεραν σημαντική μείωση του διοικητικού φόρτου, 
λαμβάνοντας ταυτόχρονα δεόντως υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες.

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Για την προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης της γεωργίας σε περιοχές με 
ειδικούς φυσικούς περιορισμούς, τα κράτη 
μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν μέρος των καθαρών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης σε σχέση με την έκταση 
επιπλέον της βασικής ενίσχυσης, σε όλους 
τους ενεργούς γεωργούς σε τέτοιες 
περιοχές. Η ενίσχυση αυτή δεν πρέπει να 
αντικαθιστά τη στήριξη που χορηγείται 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης και δεν πρέπει να χορηγείται σε 
γεωργούς σε περιοχές οι οποίες έχουν 
οριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό 
1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής 
Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) αλλά δεν έχουν οριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 46, παράγραφος 1, 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) [RDR].

(30) Για την προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης της γεωργίας σε περιοχές με 
ειδικούς φυσικούς περιορισμούς, τα κράτη 
μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν μέρος των καθαρών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης σε σχέση με την έκταση 
επιπλέον της βασικής ενίσχυσης, σε όλους 
τους ενεργούς γεωργούς σε τέτοιες 
περιοχές. Η ενίσχυση αυτή δεν πρέπει να 
αντικαθιστά τη στήριξη που χορηγείται 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης και δεν πρέπει να χορηγείται σε 
γεωργούς σε περιοχές οι οποίες έχουν 
οριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό 
1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής 
Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) αλλά δεν έχουν οριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 46, παράγραφος 1, 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) [RDR]. Τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται για τον ορισμό των 
περιοχών με ειδικούς φυσικούς 
περιορισμούς δεν πρέπει να επιφέρουν 
αύξηση του σημερινού επιπέδου 
γραφειοκρατίας, πρέπει να στηρίζονται 
στα υφιστάμενα συστήματα τα οποία 
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επιτυγχάνουν τους στόχους και να 
οδηγούν στη δημιουργία συγκρίσιμου 
συστήματος εντός της ΕΕ. 

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι στόχοι των άμεσων πληρωμών είναι οι 
εξής:
- η βιώσιμη παραγωγή τροφίμων μέσω 
της συμβολής στα γεωργικά εισοδήματα 
και του περιορισμού της μεταβλητότητάς 
τους
- η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών 
πόρων και η δράση για την κλιματική 
αλλαγή μέσω της παροχής 
περιβαλλοντικών δημόσιων αγαθών και 
της συνέχισης των δράσεων μετριασμού 
της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής
- η ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη μέσω της 
παροχής αποζημίωσης όσον αφορά 
δυσκολίες στην παραγωγή σε περιοχές με 
συγκεκριμένους φυσικούς περιορισμούς.
Για καθέναν από αυτούς τους στόχους, η 
Επιτροπή θα ορίσει γραμμές βάσης, 
επιπτώσεις, αποτελέσματα και δείκτες. 

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι πολιτικής των άμεσων πληρωμών δε διατυπώνονται στα άρθρα του κανονισμού. Για 
το λόγο αυτό, προτείνεται, έστω, να συμπεριληφθούν στον κανονισμό οι στόχοι που ορίζονται 
στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο.

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει Σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, 
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κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τον σκοπό της 
τροποποίησης του καταλόγου των 
καθεστώτων στήριξης που ορίζονται στο 
παράρτημα Ι.

"με νομοθετική πράξη μπορεί να 
ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης μη νομοθετικών πράξεων 
γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή 
τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη 
στοιχεία της νομοθετικής πράξης". Οι 
νομοθετικές πράξεις οριοθετούν σαφώς 
τους στόχους, το περιεχόμενο, την έκταση 
και τη διάρκεια της εξουσιοδότησης. Τα 
ουσιώδη στοιχεία ενός τομέα ρυθμίζονται 
αποκλειστικά με νομοθετική πράξη και 
δεν μπορούν, συνεπώς, να αποτελέσουν 
αντικείμενο εξουσιοδότησης. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 55 για τον σκοπό της τροποποίησης 
του καταλόγου των καθεστώτων στήριξης 
που ορίζονται στο παράρτημα Ι.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η διατήρηση της γης σε κατάσταση, η 
οποία την καθιστά κατάλληλη για βοσκή 
και καλλιέργεια χωρίς ιδιαίτερες 
προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των 
παραδοσιακών γεωργικών μεθόδων και 
μηχανημάτων, ή

– η διατήρηση της γης σε κατάσταση, η 
οποία την καθιστά κατάλληλη για βοσκή 
και καλλιέργεια χωρίς ιδιαίτερες 
προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των 
παραδοσιακών ετήσιων γεωργικών 
μεθόδων και μηχανημάτων, ή

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η άσκηση της ελάχιστης δραστηριότητας 
που θεσπίζεται από κράτος μέλος για 
γεωργικές περιοχές εκ φύσεως κατάλληλες 
για βοσκή ή καλλιέργεια·

– η άσκηση της ελάχιστης ετήσιας 
δραστηριότητας που θεσπίζεται από 
κράτος μέλος για γεωργικές περιοχές εκ 
φύσεως κατάλληλες για βοσκή ή 
καλλιέργεια·
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί η συνέχιση της καταβολής των ενισχύσεων ακόμη και όταν οι 
δικαιούχοι δεν ασκούν καμία δραστηριότητα στις εκτάσεις τους, θα πρέπει να προβλέπεται μια 
ελάχιστη "ετήσια" δραστηριότητα.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα 
οποία ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν τη μη χορήγηση άμεσης 
ενίσχυσης σε νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου, όπως κρατικές, περιφερειακές 
και τοπικές αρχές, ή σε φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, ή σε ομάδες φυσικών ή 
νομικών προσώπων, εφαρμόζοντας ένα 
από τα ακόλουθα κριτήρια: 

(α) το ετήσιο ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων είναι μικρότερο από το 5% 
των συνολικών εσόδων που απέκτησαν 
από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά 
το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος· ή

(α) εξασφαλίζουν τη λειτουργία 
αερολιμένων, σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων, δικτύων ύδρευσης, 
κτηματομεσιτικών εταιριών, 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αθλητικών 
κέντρων και χώρων αναψυχής, 
κυνηγετικών εκτάσεων, κάμπινγκ, άλλων 
συναφών επιχειρήσεων ή ασκούν άλλες 
δραστηριότητες που πρέπει να ορισθούν 
ανάλογα από τα κράτη μέλη με βάση 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, 
εκτός εάν τα πρόσωπα αυτά μπορούν να 
παράσχουν επαληθεύσιμα αποδεικτικά 
στοιχεία σύμφωνα με προδιαγραφές που 
θα ορίσουν τα κράτη μέλη· ή

(β) οι γεωργικές τους εκτάσεις είναι 
κυρίως εκτάσεις διατηρούμενες σε 
κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή 
καλλιέργεια και στις εκτάσεις αυτές δεν 
ασκούν την ελάχιστη δραστηριότητα που 
έχει θεσπιστεί από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο γ).

(β) οι γεωργικές τους εκτάσεις είναι 
κυρίως εκτάσεις διατηρούμενες σε 
κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή 
καλλιέργεια και στις εκτάσεις αυτές δεν 
ασκούν την ελάχιστη δραστηριότητα που 
έχει θεσπιστεί από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο γ).
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Αιτιολόγηση

Στο παρελθόν χορηγήθηκε στήριξη σε αρκετές περιπτώσεις σε δικαιούχους των οποίων ο 
επιχειρηματικός στόχος δεν αφορούσε καθόλου ή μόνο οριακά την άσκηση γεωργικής 
δραστηριότητας, όπως σε αερολιμένες ή εταιρείες διαχείρισης αθλητικών γηπέδων. Στο μέλλον, 
η στήριξη θα πρέπει να είναι καλύτερα εστιασμένη σε συγκεκριμένους στόχους. Ωστόσο, στους 
κανόνες πρέπει να διατηρείται η αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος και να αποτρέπεται ο 
υπερβολικός διοικητικός φόρτος για τα κράτη μέλη και τους δικαιούχους.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) δε διατρέχουν τον οικονομικό 
κίνδυνο άσκησης της γεωργικής 
δραστηριότητας σε εκτάσεις που έχουν 
δηλωθεί για να λάβουν τις άμεσες 
ενισχύσεις.

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για 
γεωργούς που εισέπραξαν λιγότερα από 
5.000 ευρώ ως άμεσες ενισχύσεις για το 
προηγούμενο έτος.

διαγράφεται

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία 

5. Από την περίοδο αιτήσεων 2017 το 
αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε 
μια περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία 
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αξία. αξία.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις για τη μετάβαση, έως και το 60% της μελλοντικής στήριξης μπορεί να 
καταβληθεί στη βάση των ιστορικών ποσών αναφοράς έως το έτος αιτήσεων 2019 και, κατά 
συνέπεια, το ιστορικό μοντέλο παρατείνεται σε σημαντικό βαθμό. Στην ουσία, η ιστορική 
συνιστώσα θα συνεχίσει να έχει σημαντικό αντίκτυπο στο επίπεδο των ενισχύσεων. Προτείνεται 
να περιοριστεί η μεταβατική περίοδος σε μεσοπρόθεσμη βάση.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) τη χορήγηση στους γεωργούς 
ετήσιας αποζημίωσης για την απώλεια 
του ποσού των 5.000 ευρώ που 
προβλέπεται στο άρθρο 7, παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009. Για 
τους κατόχους μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, η αντιστάθμιση μπορεί 
να αυξηθεί κατά μια πρόσθετη ενίσχυση.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) κάθε γεωργική έκταση της 
εκμετάλλευσης που χρησιμοποιείται για 
γεωργική δραστηριότητα ή σε περίπτωση 
που η έκταση χρησιμοποιείται επίσης για 
μη γεωργικές δραστηριότητες να 
χρησιμοποιείται κυρίως για γεωργικές 
δραστηριότητες· ή

(α) κάθε γεωργική έκταση της 
εκμετάλλευσης που χρησιμοποιείται για 
γεωργική δραστηριότητα ή σε περίπτωση 
που η έκταση χρησιμοποιείται επίσης για 
μη γεωργικές δραστηριότητες να 
χρησιμοποιείται κυρίως για γεωργικές 
δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι 
οι μη γεωργικές δραστηριότητες δεν 
υπερβαίνουν μία περίοδο 4 εβδομάδων σε 
ένα ημερολογιακό έτος και δεν είναι 
επιζήμιες για το περιβάλλον· ή
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπή αντανακλά το κείμενο του κανονισμού που θεσπίστηκε μετά τον 
διαγνωστικό έλεγχο της ΚΓΠ. Ήταν καθήκον των κρατών μελών να ορίσουν τις συγκεκριμένες 
περιπτώσεις εκτάσεων που χρησιμοποιούνται "κυρίως για γεωργικές δραστηριότητες". Τούτο 
είχε ως αποτέλεσμα να χορηγηθούν δικαιώματα για εκτάσεις που χρησιμοποιούνται κυρίως για 
δραστηριότητες αναψυχής. Στις περιπτώσεις στις οποίες είναι δυνατόν να επιτραπεί η άσκηση 
μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε περιορισμένο βαθμό, θα πρέπει να οριστεί η διάρκειά τους 
και τα κριτήρια για την έγκρισή τους.

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι γεωργοί που συμμετέχουν στο 
καθεστώς μικροκαλλιεργητών εξαιρούνται 
από τις γεωργικές δραστηριότητες που 
θεσπίζονται στο κεφάλαιο 2 του τίτλου ΙΙΙ.

3. Οι γεωργοί που συμμετέχουν στο 
καθεστώς μικροκαλλιεργητών εξαιρούνται 
από τις γεωργικές δραστηριότητες που 
θεσπίζονται στο κεφάλαιο 2 του τίτλου ΙΙΙ, 
ωστόσο, πρέπει να εκπληρώνουν τις 
υποχρεώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης 
και ελέγχου, όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ].
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΊΜΩΝ

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης 
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Dan Jørgensen

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ανάγκη για πράσινη μεταρρύθμιση

Οι δαπάνες στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) αντιπροσωπεύουν σήμερα 
πάνω από το 40% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ. Πρόκειται για τεράστιο χρηματικό 
ποσό και επομένως έχει πολύ μεγάλη σημασία από περιβαλλοντική άποψη το κατά πόσον 
αυτά τα χρήματα δαπανώνται με βιώσιμο τρόπο ή όχι. Για να προστατεύσουμε το περιβάλλον 
μας, στα χρόνια που έρχονται, χρειαζόμαστε μια αλλαγή στάσης όσον αφορά την ΚΓΠ. 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εάν κοιτάξουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ο τρόπος με τον 
οποίο διεξάγεται σήμερα η γεωργία στην Ευρώπη δεν είναι βιώσιμος μακροπρόθεσμα. Αυτό 
έχει σοβαρές συνέπειες για τους φυσικούς πόρους μας, περιλαμβανομένων του εδάφους, των 
υδάτων, της βιοποικιλότητας και του κλίματος. Μερικά παραδείγματα επισημαίνουν το 
πρόβλημα αυτό:

 Οι γεωργικές εκτάσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση ενδιαιτήματος για 
την άγρια πανίδα και διάφορα είδη πτηνών. Το 2011 ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Πτηνών 
των Αγρών που παρακολουθεί τους πληθυσμούς πτηνών των αγρών, έπεσε στο 
χαμηλότερο όσο ποτέ άλλοτε επίπεδο.

 Η γεωργία αποτελεί σημαντική πηγή ρύπανσης στα ευρωπαϊκά ύδατα. Οι 
καλλιέργειες είναι υπεύθυνες για πάνω από 50% του αζώτου στο νερό και αποτελούν 
σημαντική πηγή φωσφορικών αλάτων.
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 Η γεωργία ευθύνεται για το 9,6% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ - 75% 
των εκπομπών οξειδίου του αζώτου της ΕΕ και 49% των εκπομπών μεθανίου. 

Αν θέλουμε να αλλάξουμε αυτήν την εξέλιξη και να καταστήσουμε την ευρωπαϊκή γεωργία 
βιώσιμη, πρέπει να αλλάξουμε εκ θεμελίων τη φιλοσοφία της ΚΓΠ. Οι άμεσες ενισχύσεις - 
που αποτελούν το 75% του προϋπολογισμού της ΚΓΠ - ανέκαθεν στήριζαν την εντατική 
γεωργία. Και εκτός από τους κανόνες για την πολλαπλή συμμόρφωση, οι άμεσες ενισχύσεις 
δεν παρέχουν κίνητρα για βιώσιμες πρακτικές. 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να αναμορφωθούν οι άμεσες ενισχύσεις της ΚΓΠ, 
ώστε αυτές να δίδονται κατά προτεραιότητα στους αγρότες που καλλιεργούν με αειφόρες 
μεθόδους. Η κατευθυντήρια αρχή της ΚΓΠ πρέπει να είναι η εγγύηση ότι το δημόσιο χρήμα 
στηρίζει τα δημόσια αγαθά. 

Η πρόταση της Επιτροπή και πώς μπορεί να ενισχυθεί

Η Επιτροπή υπέβαλε τον Νοέμβριο 2011 πρόταση για μεταρρύθμιση με σκοπό να προσδώσει 
φιλοπεριβαλλοντικό προσανατολισμό στις άμεσες ενισχύσεις. Η Επιτροπή πρότεινε τρία 
φιλοπεριβαλλοντικά στοιχεία: διαφοροποίηση των καλλιεργειών, μόνιμους βοσκότοπους και 
περιοχές με οικολογική εστίαση. Ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να ενισχυθούν τα 
στοιχεία με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Αντί για διαφοροποίηση των καλλιεργειών πρέπει να επιβληθεί η αμειψισπορά. Η 
διαφοροποίηση των καλλιεργειών απλώς δίνει κίνητρο στους γεωργούς να χρησιμοποιούν 
μικρά αγροτεμάχια για να καλλιεργούν διαφορετικά φυτά· αυτό δεν προσφέρει τίποτε στο 
περιβάλλον. Η αμειψισπορά αντιθέτως προλαμβάνει τις μονοκαλλιέργειες, βελτιώνει τη 
βιοποικιλότητα και μειώνει την ανάγκη για χρήση φυτοφαρμάκων.

2. Ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει την ιδέα της προστασίας των μόνιμων 
χορτολιβαδικών εκτάσεων / βοσκοτόπων προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα βοσκοτόπια 
παραμένουν τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με σήμερα. Αλλά για να εξασφαλισθεί αυτός 
στόχος, το έτος βάσης για το πόσοι μόνιμοι βοσκότοποι θα πρέπει να διατηρηθούν, πρέπει να 
καθοριστεί με αναφορά στο παρελθόν παρά στο μέλλον. Διαφορετικά παρέχεται στους 
γεωργούς το κίνητρο να καλλιεργούν το λιβάδι τους για να αποφεύγουν να τηρούν αυτήν την 
υποχρέωση.

3. Το ότι δεν πρέπει να θιγεί η ιδέα του να μην καλλιεργούνται οι αγροί για να μετατρέπονται 
σε περιοχές οικολογικής εστίασης (EFA) είναι πολύ χρήσιμο στοιχείο της πρότασης της 
Επιτροπής. Ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει πάντως να αυξηθεί το ποσοστό των αγρών 
που πρέπει να μετατραπούν σε EFA από 7% σε 10%, δεδομένου ότι από αναλύσεις προκύπτει 
ότι για να επιτευχθούν σημαντικά αποτελέσματα από την πρακτική αυτή τουλάχιστον 10% 
των αγρών πρέπει να ορισθούν για τον σκοπό αυτό1. 

4. Τέλος ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να προστεθεί τέταρτο φιλοπεριβαλλοντικό 

1 Βλ. μεταξύ άλλων: Naturschutzbund Deutschland (NABU), Ιανουάριος 2008: "Die Bedeutung der 
obligatorischen Flächenstilllegung für die biologische Vielfalt". Βερολίνο.
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στοιχείο στη δέσμη μέτρων, ήτοι η υποχρέωση για εδαφοκάλυψη. Οι αγρότες θα πρέπει να 
φροντίζουν να μην αφήνουν τη γη τους ακάλυπτη για περισσότερο από πέντε έως οκτώ 
συνεχείς εβδομάδες. Η πρακτική αυτή θα είναι σημαντικό μέσο για να προλαμβάνεται η 
διάβρωση του εδάφους και η ρύπανση του υδάτινου περιβάλλοντος από τα λιπάσματα.

Διαμόρφωση των ποσών

Ένα άλλο κρίσιμο θέμα προς συζήτηση σε σχέση με τον φιλοπεριβαλλοντικό 
προσανατολισμό είναι το θέμα της διαμόρφωσης των ποσών. Τι μέρος των κονδυλίων του 
πρώτου πυλώνα θα πρέπει να διατίθεται για τη διαμόρφωση των ποσών στον δεύτερο 
πυλώνα; Η Επιτροπή προτείνει 10% αλλά δεν είναι σαφές πού στηρίζεται για να ορίσει τον 
αριθμό αυτό. Η διαμόρφωση των ποσών είναι προαιρετική και επομένως δεν υπάρχει βάσιμος 
λόγος για τον οποίο τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να αποφασίζουν μόνα τους σε ποιο βαθμό 
θα ήθελαν να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια από τον πρώτο στον δεύτερο πυλώνα. 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να αρθεί η δυνατότητα για αντίστροφη διαμόρφωση η 
οποία υπάρχει για μερικά κράτη μέλη στην πρόταση της Επιτροπής. Αυτή η δυνατότητα δεν 
υπάρχει σήμερα και η εισαγωγή τέτοιας δυνατότητας θα ήταν όντως πολύ προβληματική από 
περιβαλλοντική σκοπιά. 

Προς μια γεωργία πιο βιώσιμη

Η ΕΕ δεσμεύθηκε στη στρατηγική της για το 2020 να εξασφαλίσει ότι η οικονομική αύξηση 
πρέπει να είναι πιο βιώσιμη. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕ έθεσε στόχο την «ανάσχεση της 
απώλειας βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην ΕΕ 
έως το 2020 και την αποκατάστασή τους στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό». Και στον «χάρτη 
πορείας της για την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα» η ΕΕ 
δεσμεύθηκε να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τον γεωργικό τομέα κατά 
42-49% το 2050. 

Εάν θέλουμε οι στόχοι αυτοί να υλοποιηθούν πρέπει η ΕΕ να προβεί σε τολμηρή 
μεταρρύθμιση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι άμεσες ενισχύσεις στην ΚΓΠ. 
Το δημόσιο χρήμα πρέπει να στηρίζει τα δημόσια αγαθά. Δικός μας στόχος είναι να 
διαφυλάξουμε αυτήν την αρχή στην μεταρρύθμιση της ΚΓΠ.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη ειδικά 
νέα στοιχεία και να διασφαλιστεί η 
προστασία των δικαιωμάτων των 
δικαιούχων, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη θέσπιση πρόσθετων ορισμών 
σχετικά με την πρόσβαση στη στήριξη 
βάσει του παρόντος κανονισμού, τον 
καθορισμό του πλαισίου εντός του οποίου 
τα κράτη μέλη καθορίζουν τις ελάχιστες 
δραστηριότητες που πρόκειται να 
ασκούνται σε εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη 
για βοσκή ή καλλιέργεια, καθώς και των 
κριτηρίων που πρέπει να πληρούν οι 
γεωργοί, ώστε να θεωρείται ότι έχουν 
τηρήσει την υποχρέωση της διατήρησης 
της γεωργικής έκτασης σε κατάσταση 
κατάλληλη για παραγωγή και των 
κριτηρίων προσδιορισμού της επικράτησης 
αγρωστωδών και λοιπών ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών όσον αφορά τους 
μόνιμους βοσκότοπους.

(9) Οι εγκριθέντες κανόνες πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι η επιλεξιμότητα της γης 
συνδέεται με τις μοναδικές συνθήκες που 
επικρατούν στο εκάστοτε κράτος μέλος 
όσον αφορά την καλλιέργεια και την 
αξιοποίηση για γεωργικούς σκοπούς, 
καθώς και τα φυσικά χαρακτηριστικά 
των παραδοσιακών βοσκοτόπων, 
προκειμένου να αποφεύγεται η 
εγκατάλειψη και να διατηρούνται η 
βιοποικιλότητα και τα χαρακτηριστικά 
του τοπίου.  Προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη ειδικά νέα στοιχεία και να 
διασφαλιστεί η προστασία των 
δικαιωμάτων των δικαιούχων καθώς και η 
παροχή δημόσιων αγαθών, η Επιτροπή 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη θέσπιση πρόσθετων 
ορισμών σχετικά με την πρόσβαση στη 
στήριξη βάσει του παρόντος κανονισμού, 
τις ελάχιστες δραστηριότητες που 
πρόκειται να ασκούνται σε εκτάσεις εκ 
φύσεως διατηρούμενες σε κατάσταση 
κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια και 
τις ελάχιστες δραστηριότητες που πρέπει 
να ασκούνται με σκοπό την προστασία 
της φύσης δυνάμει του Natura 2000 ή 
ισοδύναμων προγραμμάτων για την 
προστασία της φύσης, καθώς και των 
κριτηρίων που πρέπει να πληρούν οι 
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γεωργοί, ώστε να θεωρείται ότι έχουν 
τηρήσει την υποχρέωση της διατήρησης 
της γεωργικής έκτασης σε καλή γεωργική 
και περιβαλλοντική κατάσταση (ΚΓΠΚ) 
και των κριτηρίων προσδιορισμού της 
επικράτησης αγρωστωδών και λοιπών 
κτηνοτροφικών φυτών όσον αφορά τους 
μόνιμους βοσκότοπους.

Αιτιολόγηση

Ο ισχύων ορισμός της γεωργικής δραστηριότητας είναι ικανοποιητικός καθώς αναγνωρίζει 
τόσο την παραγωγή γεωργικών βασικών προϊόντων από τη γεωργία όσο και βασικών 
περιβαλλοντικών δημοσίων αγαθών που μπορεί να εξασφαλίσει η ΚΓΠΚ. Επειδή η τήρηση των 
απαιτήσεων της ΚΓΠΚ θα εξακολουθήσει να αποτελεί προϋπόθεση για τις περισσότερες άμεσες 
ενισχύσεις του πρώτου πυλώνα, πρέπει επίσης να αποτελεί βασικό μέρος του ορισμού της 
γεωργικής δραστηριότητας.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν 
να μεταφέρουν ποσά που τα ίδια 
επιλέγουν από τον Πυλώνα Ι στον 
Πυλώνα ΙΙ. Το επιλεγέν ποσό μπορεί να 
συγκεντρώνεται ετησίως σύμφωνα με το 
άρθρο 14, αν ένα κράτος μέλος επιθυμεί 
να το πράξει. Αυτή η ευελιξία μεταξύ των 
δύο πυλώνων πρέπει να βεβαιώνει ότι η 
Κοινή Γεωργική Πολιτική συμβάλλει σε 
θετικές περιβαλλοντικές εξελίξεις εντός 
της Ένωσης.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 

(26) Ένας από τους βασικούς στόχους της 
νέας ΚΓΠ είναι η ενίσχυση της βιώσιμης 
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επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού 
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. 
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. 
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον 
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 

γεωργίας και των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού 
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων. Οι γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα, τη 
βιοποικιλότητα και το περιβάλλον 
στηρίζονται με αυτό τον τρόπο σε 
ολόκληρη την Ένωση, ενώ διατηρείται η 
ισορροπία, από άποψη χρήσης της γης, 
ανάμεσα στην επισιτιστική ασφάλεια και 
στις περιβαλλοντικούς προβληματισμούς. 
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, στενά συνδεδεμένης με τη 
βασική ενίσχυση, προκειμένου να 
τηρούνται οι υποχρεωτικές πρακτικές από 
γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν κατά 
προτεραιότητα στόχους κλιματικής και 
περιβαλλοντικής πολιτικής. Οι πρακτικές 
αυτές πρέπει να λάβουν τη μορφή απλών, 
γενικών, ελεγχόμενων, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η αμειψισπορά, η 
συντήρηση των μόνιμων βοσκότοπων, η 
εδαφοκάλυψη και οι περιοχές με 
οικολογική εστίαση. Η υποχρεωτική φύση 
των πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά 
επίσης τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
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των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/9121 πρέπει να επωφελούνται από 
τον «οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR]. 

Αιτιολόγηση

Ο οικολογικός συντελεστής δεν θα πρέπει να λαμβάνει τη μορφή προσθήκης επί της βασικής 
ενίσχυσης αλλά θα πρέπει να συνδέεται με τη βασική ενίσχυση, για να εξασφαλίζεται η 
αποτελεσματικότητά της και η εξάπλωσή της σε όλη την ΕΕ.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
υποχρεώσεις που προβλέπονται για το 
μέτρο της διαφοροποίησης της γεωργίας 
εφαρμόζονται με αναλογικό και 
αμερόληπτο τρόπο και οδηγούν στη 
βελτίωση της περιβαλλοντικής 
προστασίας, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τον σκοπό της θέσπισης του ορισμού 
της έννοιας «καλλιέργεια» και των 
κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του 
μέτρου.

(27) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
υποχρεώσεις που προβλέπονται για το 
μέτρο της αμειψισποράς εφαρμόζονται με 
αναλογικό και αμερόληπτο τρόπο και 
οδηγούν στη βελτίωση της 
περιβαλλοντικής προστασίας, η Επιτροπή 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τον σκοπό της θέσπισης του 
ορισμού της έννοιας «καλλιέργεια» και 
των κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του 
μέτρου.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για να διασφαλιστεί ότι οι εκτάσεις 
εντός των μόνιμων βοσκοτόπων 
διατηρούνται ως τέτοιες από τους 
γεωργούς, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τον σκοπό της θέσπισης κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου.

(28) δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν από το 
μέτρο για την εδαφοκάλυψη εκτελούνται 
με δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο και 
οδηγούν σε ενίσχυση της προστασίας του 
υδάτινου περιβάλλοντος και πρόληψη της 
διάβρωσης των εδαφών, η Επιτροπή 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης με σκοπό τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Για την προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης της γεωργίας σε περιοχές με 
ειδικούς φυσικούς περιορισμούς, τα κράτη 

(30) Για την προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης της γεωργίας σε περιοχές με 
ειδικούς φυσικούς περιορισμούς, τα κράτη 
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μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν μέρος των καθαρών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης σε σχέση με την έκταση 
επιπλέον της βασικής ενίσχυσης, σε όλους 
τους ενεργούς γεωργούς σε τέτοιες 
περιοχές. Η ενίσχυση αυτή δεν πρέπει να 
αντικαθιστά τη στήριξη που χορηγείται 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης και δεν πρέπει να χορηγείται σε 
γεωργούς σε περιοχές οι οποίες έχουν 
οριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό 
1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής 
Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) αλλά δεν έχουν οριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 46, παράγραφος 1, 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) [RDR].

μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν μέρος των καθαρών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης σε σχέση με την έκταση 
επιπλέον της βασικής ενίσχυσης, σε όλους 
τους ενεργούς γεωργούς σε τέτοιες 
περιοχές. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιλέγουν, βάσει αντικειμενικών 
περιβαλλοντικών κριτηρίων, όπως η 
υψηλή φυσική αξία, να περιορίζουν αυτές 
τις ενισχύσεις σε γεωργούς όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) [RDR].  Η ενίσχυση αυτή δεν 
πρέπει να αντικαθιστά τη στήριξη που 
χορηγείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
αγροτικής ανάπτυξης και δεν πρέπει να 
χορηγείται σε γεωργούς σε περιοχές οι 
οποίες έχουν οριστεί σύμφωνα με τον 
κανονισμό 1698/2005 του Συμβουλίου, της 
20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) αλλά δεν έχουν 
οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 46 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] [RDR].

Αιτιολόγηση

Οι αγρότες από περιοχές με φυσικούς περιορισμούς οι οποίοι συμβάλλουν ενεργά στην 
διαφύλαξη του φυσικού τοπίου και την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, του 
εδάφους, του κλίματος και των υδάτων πρέπει να υποστηρίζονται μέσω αυτού του μέτρου. Τα 
συστήματα γεωργίας σε συνδυασμό με τις λιγότερο ευνοημένες περιοχές, όπως η γεωργία 
υψηλής φυσικής αξίας μπορούν να παραγάγουν υψηλής ποιότητας προϊόντα διατροφής και να 
συμβάλουν σημαντικά σε περιβαλλοντικά δημόσια αγαθά περιλαμβανομένων της αποθήκευσης 
άνθρακα, του καθαρού νερού, της ποιότητας του τοπίου και της βιοποικιλότητας. 

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη η χρήση μέρους των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για συνδεδεμένη στήριξη σε 
συγκεκριμένους τομείς σε σαφώς 
οριζόμενες περιπτώσεις. Οι πόροι που 
ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για 
οποιαδήποτε συνδεδεμένη στήριξη πρέπει 
να περιορίζονται σε κατάλληλο επίπεδο, 
επιτρέποντας παράλληλα τη χορήγηση 
μιας τέτοιας στήριξης σε κράτη μέλη ή σε 
ειδικές περιοχές τους που αντιμετωπίζουν 
συγκεκριμένες καταστάσεις, όπου οι 
ειδικοί τύποι γεωργίας ή οι ειδικοί 
γεωργικοί τομείς είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για οικονομικούς, 
περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς 
λόγους. Ενδείκνυται να επιτραπεί στα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιούν έως 5% των 
εθνικών ανώτατων ορίων τους για την εν 
λόγω στήριξη, ή 10% σε περίπτωση που το 
επίπεδο συνδεδεμένης στήριξής τους σε 
τουλάχιστον ένα από τα έτη της περιόδου 
2010-2013 υπερέβαινε το 5%. Ωστόσο, σε 
δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις 
που μια έκταση παρουσιάζει ορισμένες 
ευαίσθητες ανάγκες και κατόπιν έγκρισης 
της Επιτροπής, θα πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν 
παραπάνω από το 10% του εν λόγω 
ανώτατου ορίου. Η συνδεδεμένη στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στον βαθμό 
που απαιτείται για τη δημιουργία 
κινήτρου για τη διατήρηση των 
τρεχόντων επιπέδων παραγωγής στις 
περιοχές αυτές. Η στήριξη αυτή πρέπει 
επίσης να διατίθεται σε γεωργούς που θα 
κατέχουν, στις 31 Δεκεμβρίου 2013, 
ειδικά δικαιώματα ενίσχυσης που 
χορηγούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 73/2009 και οι οποίοι δεν 
έχουν στη διάθεσή τους επιλέξιμα 
εκτάρια για την ενεργοποίηση των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης. Όσον αφορά την 

(33) Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη η χρήση μέρους των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για συνδεδεμένη στήριξη σε 
συγκεκριμένους τομείς σε σαφώς 
οριζόμενες περιπτώσεις. Οι πόροι που 
ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για 
οποιαδήποτε συνδεδεμένη στήριξη πρέπει 
να περιορίζονται σε κατάλληλο επίπεδο, 
επιτρέποντας παράλληλα τη χορήγηση 
μιας τέτοιας στήριξης σε κράτη μέλη ή σε 
ειδικές περιοχές τους που αντιμετωπίζουν 
συγκεκριμένες καταστάσεις, όπου οι 
ειδικοί τύποι γεωργίας ή οι ειδικοί 
γεωργικοί τομείς είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για οικονομικούς, 
περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς 
λόγους. Ενδείκνυται να επιτραπεί στα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιούν έως 5% των 
εθνικών ανώτατων ορίων τους για την εν 
λόγω στήριξη, ή 10% σε περίπτωση που το 
επίπεδο συνδεδεμένης στήριξής τους σε 
τουλάχιστον ένα από τα έτη της περιόδου 
2010-2013 υπερέβαινε το 5%. Η 
δυνατότητα συνδεδεμένης στήριξης 
πρέπει να περιορίζεται σε μικρούς τομείς 
με ειδικές ανάγκες και δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως γενικό μέσο. Σε 
συνδυασμό με αυτό, οι συνδεδεμένες 
ενισχύσεις πρέπει να καταργηθούν το 
συντομότερο δυνατό.
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έγκριση προαιρετικής συνδεμένης 
στήριξης που υπερβαίνει το 10% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται ανά κράτος μέλος, η Επιτροπή 
πρέπει επιπλέον να εξουσιοδοτείται για 
την έκδοση εκτελεστικών πράξεων χωρίς 
να εφαρμόζει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Πρέπει να δημιουργηθεί ένα απλό και 
ειδικό καθεστώς για τους 
μικροκαλλιεργητές προκειμένου να 
μειωθούν τα διοικητικά κόστη που 
συνδέονται με τη διαχείριση και τον 
έλεγχο της άμεσης στήριξης. Για τον λόγο 
αυτό, πρέπει να θεσπιστεί μια κατ’ 
αποκοπή ενίσχυση η οποία θα αντικαθιστά 
όλες τις άμεσες ενισχύσεις. Θα πρέπει να 
προβλεφθούν κανόνες με σκοπό την 
απλούστευση των διατυπώσεων, 
μετριάζοντας, μεταξύ άλλων, τις 
υποχρεώσεις των μικροκαλλιεργητών όπως 
εκείνες που σχετίζονται με την αίτηση 
στήριξης, τις γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον, την πολλαπλή συμμόρφωση 
και τους ελέγχους όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] χωρίς να 
τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη του συνόλου 
των μεταρρυθμιστικών στόχων, υπό την 
έννοια ότι η νομοθεσία της Ένωσης στην 
οποία παραπέμπει το παράρτημα ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] 
εφαρμόζεται στους μικροκαλλιεργητές. 
Στόχος του καθεστώτος αυτού θα πρέπει 
να είναι η στήριξη της υφιστάμενης 
γεωργικής διάρθρωσης των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση 
χωρίς να εναντιώνεται στην ανάπτυξη προς 

(38) Πρέπει να είναι δυνατή η δημιουργία 
ενός απλού και ειδικού καθεστώτος για 
τους μικροκαλλιεργητές προκειμένου να 
μειωθούν τα διοικητικά κόστη που 
συνδέονται με τη διαχείριση και τον 
έλεγχο της άμεσης στήριξης. Τα κράτη 
μέλη πρέπει ωστόσο να μπορούν να 
αποφασίζουν από μόνα τους αν θα 
δημιουργούν ένα ειδικό καθεστώς. Για 
τον λόγο αυτό, πρέπει να θεσπιστεί μια 
κατ’ αποκοπή ενίσχυση η οποία θα 
αντικαθιστά όλες τις άμεσες ενισχύσεις. 
Θα πρέπει να προβλεφθούν κανόνες με 
σκοπό την απλούστευση των 
διατυπώσεων, μετριάζοντας, μεταξύ 
άλλων, τις υποχρεώσεις των 
μικροκαλλιεργητών όπως εκείνες που 
σχετίζονται με την αίτηση στήριξης και 
τους ελέγχους όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] χωρίς να 
τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη του συνόλου 
των μεταρρυθμιστικών στόχων, υπό την 
έννοια ότι η νομοθεσία της Ένωσης στην 
οποία παραπέμπει το παράρτημα ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] 
εφαρμόζεται στους μικροκαλλιεργητές. 
Μολονότι είναι δυνατόν να μειωθούν οι 
υποχρεώσεις των μικροκαλλιεργητών 
όσον αφορά γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 



PE474.052 198/225 RR\1008806EL.doc

EL

πλέον ανταγωνιστικές δομές. Για τον λόγο 
αυτό, η πρόσβαση στο καθεστώς θα πρέπει 
να περιορίζεται στις υφιστάμενες 
εκμεταλλεύσεις. 

περιβάλλον, όπως ορίζεται στον Τίτλο III, 
Κεφάλαιο 2 του παρόντος κανονισμού, οι 
κανόνες για την πολλαπλή συμμόρφωση 
θα πρέπει να εξακολουθούν να 
εφαρμόζονται στους μικροκαλλιεργητές. 
Στόχος του καθεστώτος αυτού θα πρέπει 
να είναι η στήριξη της υφιστάμενης 
γεωργικής διάρθρωσης των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση 
χωρίς να εναντιώνεται στην ανάπτυξη προς 
πλέον ανταγωνιστικές δομές. Για τον λόγο 
αυτό, η πρόσβαση στο καθεστώς θα πρέπει 
να περιορίζεται στις υφιστάμενες 
εκμεταλλεύσεις. 

Αιτιολόγηση

Ενώ μπορεί να δικαιολογείται η μείωση των οικολογικών απαιτήσεων για τους 
μικροκαλλιεργητές, προκειμένου να προωθούν τη γεωργία μικρής κλίμακας, είναι σκόπιμο 
ωστόσο οι αγρότες να ενεργούν σύμφωνα με τους κανόνες της πολλαπλής συμμόρφωσης, καθώς 
οι κανόνες αυτοί εγγυώνται ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Με σκοπό την ενίσχυση της πολιτικής 
τους για την αγροτική ανάπτυξη, θα πρέπει 
να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα 
μεταφοράς πόρων από το ανώτατο όριο 
των άμεσων ενισχύσεών τους στην 
στήριξή τους με σκοπό την αγροτική 
ανάπτυξη. Συγχρόνως, στα κράτη μέλη 
στα οποία το επίπεδο των άμεσων 
ενισχύσεων παραμένει χαμηλότερο από 
το 90% του μέσου επιπέδου της Ένωσης 
θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα 
μεταφοράς πόρων από τη στήριξή τους 
για περιβαλλοντική ανάπτυξη στο 
ανώτατο όριο των άμεσων ενισχύσεών 
τους. Τέτοιες επιλογές πρέπει να 

(43) Με σκοπό την ενίσχυση της πολιτικής 
τους για την αγροτική ανάπτυξη, θα πρέπει 
να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα 
μεταφοράς πόρων από το ανώτατο όριο 
των άμεσων ενισχύσεών τους στην 
στήριξή τους με σκοπό την αγροτική 
ανάπτυξη.
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πραγματοποιούνται, εντός ορισμένων 
ορίων, άπαξ και για τη συνολική περίοδο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ως «γεωργική δραστηριότητα» νοείται: (γ) ως «γεωργική δραστηριότητα» νοείται:

– η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια 
γεωργικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων της συγκομιδής, 
της άμελξης, της αναπαραγωγής και 
εκτροφής ζώων για γεωργική 
εκμετάλλευση,

– η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια 
γεωργικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων της συγκομιδής, 
της άμελξης, της αναπαραγωγής και 
εκτροφής ζώων για γεωργική 
εκμετάλλευση,

– η διατήρηση της γης σε κατάσταση, η 
οποία την καθιστά κατάλληλη για βοσκή 
και καλλιέργεια χωρίς ιδιαίτερες 
προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των 
παραδοσιακών γεωργικών μεθόδων και 
μηχανημάτων, ή

– η διατήρηση της γης σε καλή γεωργική 
και περιβαλλοντική κατάσταση (ΚΓΠΚ) 
όπως ορίζεται στο άρθρο 94 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ],

– η άσκηση της ελάχιστης δραστηριότητας 
που θεσπίζεται από κράτος μέλος για 
γεωργικές περιοχές εκ φύσεως κατάλληλες 
για βοσκή ή καλλιέργεια·

– η άσκηση της ελάχιστης δραστηριότητας 
που θεσπίζεται από κράτος μέλος για 
γεωργικές περιοχές εκ φύσεως κατάλληλες 
για βοσκή ή καλλιέργεια ή η άσκηση 
δραστηριοτήτων που ασκούνται με σκοπό 
την προστασία της φύσης δυνάμει του 
Natura 2000 ή ισοδύναμων 
προγραμμάτων για την προστασία της 
φύσης· 

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- η αποκατάσταση ακαλλιέργητων 
εκτάσεων προς γεωργική αξιοποίηση.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) ως «γεωργική έκταση» νοείται 
οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, 
μόνιμων βοσκότοπων ή μόνιμων 
καλλιεργειών·

δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) ως «μόνιμες καλλιέργειες» νοούνται οι 
μη εναλλασσόμενες καλλιέργειες, εκτός 
από τους μόνιμους βοσκότοπους, οι 
οποίες καταλαμβάνουν τις εκτάσεις για 
περίοδο πέντε ετών ή μεγαλύτερη και 
αποδίδουν επαναλαμβανόμενες 
συγκομιδές, συμπεριλαμβανομένων των 
φυτωρίων, και τα πρεμνοφυή δάση 
βραχυχρόνιας αμειψισποράς·

 δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4– παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· 
μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη 
κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 

(η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών, ξυλωδών ή άλλων 
κτηνοτροφικών φυτών που δεν έχει 
οργωθεί ή σπαρθεί επί τουλάχιστον επτά 
έτη και που περιλαμβάνει επίσης είδη που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βοσκή, 
πέρα από αγρωστώδη ή άλλα 
κτηνοτροφικά φυτά· 
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επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια α) ως «γεωργία υψηλής φυσικής 
αξίας» νοούνται τα γεωργικά συστήματα 
που περιλαμβάνουν γεωργικές 
δραστηριότητες και αγρούς οι οποίοι, 
λόγω των χαρακτηριστικών τους, 
μπορούν να στηρίξουν υψηλά επίπεδα 
βιοποικιλότητας ή ειδών και 
ενδιαιτημάτων που παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον από άποψη διατήρησης. Τα 
συστήματα αυτά χαρακτηρίζονται από 
χαμηλής έντασης γεωργική 
δραστηριότητα και υψηλό ποσοστό 
φυσικής ή ημιφυσικής βλάστησης. 
Μπορεί να χαρακτηρίζονται επίσης από 
υψηλή ποικιλότητα κάλυψης της γης.

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία 16 του εισηγητή.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 της Συνθήκης με σκοπό:

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 της Συνθήκης με σκοπό:

(α) τη θέσπιση πρόσθετων ορισμών 
σχετικά με την πρόσβαση στη στήριξη 
βάσει του παρόντος κανονισμού·

(α) τη θέσπιση πρόσθετων ορισμών 
σχετικά με την πρόσβαση στη στήριξη 
βάσει του παρόντος κανονισμού·

(β) τον καθορισμό του πλαισίου εντός του 
οποίου τα κράτη μέλη καθορίζουν τις 

(β) τον καθορισμό του πλαισίου που θα 
ορίζει τις ελάχιστες δραστηριότητες που 



PE474.052 202/225 RR\1008806EL.doc

EL

ελάχιστες δραστηριότητες που πρόκειται 
να ασκούνται σε περιοχές εκ φύσεως 
κατάλληλες για βοσκή ή καλλιέργεια·

πρόκειται να ασκούνται σε περιοχές εκ 
φύσεως κατάλληλες για βοσκή ή 
καλλιέργεια και τις ελάχιστες 
δραστηριότητες που πρέπει να ασκούνται 
με σκοπό την προστασία της φύσης 
δυνάμει του Natura 2000 ή ισοδύναμων 
προγραμμάτων για την προστασία της 
φύσης, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο γ) τρίτη 
περίπτωση·

(γ) τη θέσπιση των κριτηρίων που πρέπει 
να πληρούν οι γεωργοί, ώστε να θεωρείται 
ότι έχουν τηρήσει την υποχρέωση της 
διατήρησης της γεωργικής έκτασης σε 
κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή 
καλλιέργεια, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο γ).

(γ) τη θέσπιση των κριτηρίων που πρέπει 
να πληρούν οι γεωργοί, ώστε να θεωρείται 
ότι έχουν τηρήσει την υποχρέωση της 
διατήρησης της γεωργικής έκτασης σε 
καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση (ΚΓΠΚ), όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) δεύτερη 
περίπτωση 2.

(δ) τη θέσπιση των κριτηρίων 
προσδιορισμού της επικράτησης 
αγρωστωδών και λοιπών ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών για τους σκοπούς 
της παραγράφου 1 στοιχείο η).

(δ) τη θέσπιση των κριτηρίων 
προσδιορισμού της επικράτησης 
αγρωστωδών και λοιπών κτηνοτροφικών 
φυτών για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
στοιχείο η).

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα 
οποία ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

1. Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων που δεν 
ασκούν στις γεωργικές εκτάσεις τους την 
ελάχιστη δραστηριότητα σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

(a) το ετήσιο ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων είναι μικρότερο από το 5% 
των συνολικών εσόδων που απέκτησαν 
από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά 
το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος· ή
(β) οι γεωργικές τους εκτάσεις είναι 
κυρίως εκτάσεις διατηρούμενες σε 
κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή 
καλλιέργεια και στις εκτάσεις αυτές δεν 
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ασκούν την ελάχιστη δραστηριότητα που 
έχει θεσπιστεί από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο γ).
2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για 
γεωργούς που εισέπραξαν λιγότερα από 
5.000 ευρώ ως άμεσες ενισχύσεις για το 
προηγούμενο έτος.
3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 55 της Συνθήκης 
με σκοπό να τάσσει:
(a) κριτήρια για τον καθορισμό του ποσού 
των άμεσων ενισχύσεων σε συσχετισμό 
με τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 
2, ειδικότερα κατά το πρώτο έτος 
χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης 
εφόσον δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί 
οριστικά η αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, όπως και για νέους γεωργούς·
(β) εξαιρέσεις από τον κανόνα σύμφωνα 
με τον οποίο πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι εισπράξεις στη διάρκεια του 
πλέον πρόσφατου οικονομικού έτους 
εφόσον οι ανωτέρω αριθμητικές τιμές δεν 
είναι διαθέσιμες· και
(γ) κριτήρια για να προσδιορίζεται πότε η 
γεωργική έκταση ενός γεωργού πρέπει να 
θεωρείται ως κυρίως εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη 
για βοσκή ή καλλιέργεια.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν την 1η Αυγούστου 2013, τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 
διαθέσουν ως πρόσθετη στήριξη για μέτρα 
στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης που 
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

1. Πριν την 1η Αυγούστου 2013, τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 
διαθέσουν ως πρόσθετη στήριξη για μέτρα 
στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης που 
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
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[...] [RDR] έως το 10% των ετήσιων 
εθνικών ανώτατων ορίων για τα 
ημερολογιακά έτη 2014 έως 2019 όπως 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος 
κανονισμού. Κατά συνέπεια, το αντίστοιχο 
ποσό δεν θα διατίθεται πλέον για τη 
χορήγηση άμεσων ενισχύσεων.

[...] [RDR] ένα συγκεκριμένο ποσοστό 
των ετήσιων εθνικών ανώτατων ορίων για 
τα ημερολογιακά έτη 2014 έως 2019 όπως 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος 
κανονισμού. Κατά συνέπεια, το αντίστοιχο 
ποσό δεν θα διατίθεται πλέον για τη 
χορήγηση άμεσων ενισχύσεων. 

Η απόφαση που προβλέπεται στο πρώτο 
εδάφιο κοινοποιείται στην Επιτροπή μέχρι 
την ημερομηνία που προβλέπεται στο εν 
λόγω εδάφιο.

Η απόφαση που προβλέπεται στο πρώτο 
εδάφιο κοινοποιείται στην Επιτροπή μέχρι 
την ημερομηνία που προβλέπεται στο εν 
λόγω εδάφιο.

Το ποσοστό που κοινοποιείται σύμφωνα με 
το δεύτερο εδάφιο είναι το ίδιο για τα έτη 
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Το ποσοστό που κοινοποιείται σύμφωνα με 
το δεύτερο εδάφιο είναι το ίδιο για τα έτη 
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

1a. Μετά το 2014 τα κράτη μέλη μπορούν 
να αποφασίζουν, πριν από την 1η 
Αυγούστου εκάστου έτους, να αυξάνουν 
το ποσοστό των ετήσιων εθνικών 
ανώτατων ορίων τους που διαθέτουν για 
μέτρα στο πλαίσιο της αγροτικής 
ανάπτυξης που χρηματοδοτείται στο 
πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ για το επόμενο έτος.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν την 1η Αυγούστου 2013, η 
Βουλγαρία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η 
Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η 
Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η 
Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο μπορούν να αποφασίσουν να 
διαθέσουν ως άμεσες ενισχύσεις δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού έως το 5% του 
ποσού που χορηγήθηκε για τη στήριξη 
των μέτρων στο πλαίσιο του 

διαγράφεται
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προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης 
που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 2015-2020, 
όπως ορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. [...] [RDR]. Κατά συνέπεια, το 
αντίστοιχο ποσό δεν θα διατίθεται πλέον 
για τη στήριξη των μέτρων στο πλαίσιο 
του προγραμματισμού αγροτικής 
ανάπτυξης.
Η απόφαση που προβλέπεται στο πρώτο 
εδάφιο κοινοποιείται στην Επιτροπή 
μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται 
στο εν λόγω εδάφιο.
Το ποσοστό που κοινοποιείται σύμφωνα 
με το δεύτερο είναι το ίδιο για τα έτη που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο 
εδάφιο.

Αιτιολόγηση

Η αντίστροφη διαφοροποίηση δεν θα πρέπει να επιτρέπεται καθώς αυτό θα αποτελούσε 
οπισθοδρόμηση σε σύγκριση με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα κονδύλια του πυλώνα 2 δεν θα 
πρέπει επομένως να χρησιμοποιούνται για να αντισταθμίζεται η άδικη ανακατανομή στον 
πυλώνα 1.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το εθνικό 
απόθεμα για τη χορήγηση δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, κατά προτεραιότητα σε 
γεωργούς νεαρής ηλικίας που αρχίζουν τη 
γεωργική δραστηριότητά τους.

4. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το εθνικό 
απόθεμα για τη χορήγηση δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, κατά προτεραιότητα σε 
γεωργούς νεαρής ηλικίας που αρχίζουν τη 
γεωργική δραστηριότητά τους. Τα 
δικαιώματα μέγιστων πληρωμών θα 
χορηγούνται στους νέους αγρότες οι 
οποίοι δεσμεύονται να εφαρμόζουν 
φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές 
πρακτικές: ολοκληρωμένη βιολογική 
καταπολέμηση, γεωργία υψηλής φυσικής 
αξίας και βιολογική γεωργία.
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) η αποκατάσταση ακαλλιέργητων 
εκτάσεων προς γεωργική αξιοποίηση.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφοι 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 ασκούν στα επιλέξιμα εκτάριά τους όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 
τις ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον: 

1. Προκειμένου να λάβουν ενίσχυση στο 
πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1, οι γεωργοί που δικαιούνται τέτοια 
ενίσχυση ασκούν στα επιλέξιμα εκτάριά 
τους όπως καθορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2 τις ακόλουθες γεωργικές 
πρακτικές που είναι επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον:

(α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου 
η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

(α) να διασφαλιστεί αμειψισπορά όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 30·

(β) να διατηρούν τους υφιστάμενους 
μόνιμους βοσκοτόπους στην εκμετάλλευσή 
τους· και

(β) να διατηρούν τους υφιστάμενους 
μόνιμους βοσκοτόπους στην εκμετάλλευσή 
τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 31· 

(γ) να διαθέτουν περιοχή οικολογικής 
εστίασης στη γεωργική τους έκταση.

(γ) να διαθέτουν περιοχή οικολογικής 
εστίασης στη γεωργική τους έκταση, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 32· και
(γα) να μην αφήνουν τη γη τους ακάλυπτη 
για περισσότερο από πέντε έως οκτώ 
διαδοχικές εβδομάδες, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 31α·
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2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 
και 4 και της αρχής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 7 και ενδεχόμενων 
μειώσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR], τα κράτη μέλη χορηγούν την 
ενίσχυση του παρόντος κεφαλαίου σε 
γεωργούς οι οποίοι τηρούν όσες από τις 
τρεις πρακτικές της παραγράφου 1 έχουν 
συνάφεια με τη δραστηριότητά τους και 
συναρτήσει της συμμόρφωσής τους με τις 
διατάξεις των άρθρων 30, 31 και 32. 

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 
και 4 και της αρχής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 7 και ενδεχόμενων 
μειώσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR], τα κράτη μέλη χορηγούν την 
ενίσχυση του παρόντος κεφαλαίου σε 
γεωργούς οι οποίοι τηρούν όσες από τις 
τέσσερεις πρακτικές της παραγράφου 1 
έχουν συνάφεια με τη δραστηριότητά τους 
και συναρτήσει της συμμόρφωσής τους με 
τις διατάξεις των άρθρων 30, 31 και 32. 

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαφοροποίηση καλλιεργειών Αμειψισπορά

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο 
από το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται για παραγωγή 
χορτονομών (σπαρμένων ή αυτοφυών), δεν 
είναι ακαλλιέργητη ή δεν έχει 
καλλιεργηθεί με μόνιμες καλλιέργειες 
όπως ελαιώνες, αμπελώνες ή οπωρώνες ή 
καλλιέργειες κάτω από το νερό για 
σημαντικό τμήμα του έτους, η καλλιέργεια 
σε αρόσιμη γη θα αποτελείται από τρεις 
καλλιέργειες με αμειψισπορά, κατάλληλες 
για το τοπικό κλίμα, έδαφος και νερό ή θα 
ή θα παραμένει ακαλλιέργητη επί τρία 
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καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

συναπτά έτη. Στις καλλιέργειες με 
αμειψισπορά περιλαμβάνεται μια 
καλλιέργεια οσπρίων.

1a. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, σε περιοχές που δεν είναι γεωπονικά 
δυνατή, π.χ. λόγω ψυχρών κλιματικών 
συνθηκών, η διαδοχή τριών καλλιεργειών 
επί τρία συναπτά χρόνια η καλλιέργεια 
στην καλλιεργήσιμη γη θα αποτελείται 
από δύο διαφορετικές καλλιέργειες με 
αμειψισπορά. 
1β. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, σε περιοχές που δεν είναι γεωπονικά 
δυνατή η ενσωμάτωση καλλιέργειας 
οσπρίων στην αμειψισπορά, οι γεωργοί 
απαλλάσσονται από αυτήν.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31 Άρθρο 31

Μόνιμοι βοσκότοποι Μόνιμοι βοσκότοποι

1. Οι γεωργοί διατηρούν ως μόνιμους 
βοσκότοπους τις περιοχές των 
εκμεταλλεύσεών τους που δηλώνονται ως 
τέτοιες στην αίτηση που συμπληρώνεται 
δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ (ΗΖ) για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2014, οι οποίες 
εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων». 

1. Οι γεωργοί διατηρούν ως μόνιμους 
βοσκότοπους τις περιοχές των 
εκμεταλλεύσεών τους που δηλώνονται ως 
τέτοιες στην αίτηση που συμπληρώνεται 
δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ (ΗΖ) για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2011, οι οποίες 
εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων».

Οι εκτάσεις αναφοράς εντός μονίμων 
βοσκοτόπων αυξάνονται στις περιπτώσεις 
που ο γεωργός υποχρεούται να μετατρέψει 
εκ νέου εκτάσεις σε μόνιμους 
βοσκότοπους το 2014 ή/και το 2015 όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 93 του κανονισμού 

Οι εκτάσεις αναφοράς εντός μονίμων 
βοσκοτόπων αυξάνονται στις περιπτώσεις 
που ο γεωργός υποχρεούται να μετατρέψει 
εκ νέου εκτάσεις σε μόνιμους 
βοσκότοπους το 2014 ή/και το 2015 όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 93 του κανονισμού 
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(ΕΕ) αριθ. […] HZR. (ΕΕ) αριθ. […] HZR.

2. Επιτρέπεται στους γεωργούς η 
μετατροπή του 5% κατ’ ανώτατο όριο των 
εκτάσεών τους αναφοράς εντός μονίμων 
βοσκοτόπων. Το όριο αυτό δεν ισχύει σε 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις.

2. Επιτρέπεται στα κράτη μέλη η 
μετατροπή του 5% κατ’ ανώτατο όριο των 
εκτάσεων αναφοράς εντός μονίμων 
βοσκοτόπων σε περιφερειακό επίπεδο. Τα 
κράτη μέλη σε αυτή την περίπτωση 
πιστοποιούν ότι οι μετατρεπόμενες 
περιοχές δεν ανήκουν στις 
σημαντικότερες από περιβαλλοντική 
άποψη. Το όριο αυτό δεν ισχύει σε 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, την ανανέωση των μόνιμων 
βοσκοτόπων, τη μετατροπή των γεωργικών 
εκτάσεων σε μόνιμους βοσκότοπους σε 
περίπτωση που έχει ξεπεραστεί η 
επιτρεπόμενη μείωση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, καθώς και την 
τροποποίηση των εκτάσεων αναφοράς 
εντός μονίμων βοσκοτόπων σε περίπτωση 
μεταβίβασης γης.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων 
αναφοράς εντός μονίμων βοσκοτόπων 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, την ανανέωση των μόνιμων 
βοσκοτόπων, τη μετατροπή των γεωργικών 
εκτάσεων σε μόνιμους βοσκότοπους σε 
περίπτωση που έχει ξεπεραστεί η 
επιτρεπόμενη μείωση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, καθώς και την 
τροποποίηση των εκτάσεων αναφοράς 
εντός μονίμων βοσκοτόπων σε περίπτωση 
μεταβίβασης γης.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31a
Εδαφοκάλυψη

1. Οι γεωργοί εξασφαλίζουν ότι η 
επιλέξιμη έκτασή τους δεν θα μείνει 
χωρίς φυτική κάλυψη για περισσότερες 
από πέντε συναπτές εβδομάδες, και, υπό 
ειδικές συνθήκες ξηρασίας ή όταν πρέπει 
να καθαρισθούν τα ζιζάνια, όχι 
περισσότερο από οκτώ συναπτές 
εβδομάδες. Μεγαλύτερο χρονικό 
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διάστημα μπορεί να γίνει δεκτό ως 
εξαίρεση για τον έλεγχο των ζιζανίων σε 
ένα μόνον έτος όταν το όριο των πέντε 
εβδομάδων τηρείται υπολογιζόμενο σε 
περίοδο πέντε ετών. Είναι επίσης 
αποδεκτές οι ακάλυπτες ζώνες εφόσον 
αποτελούν φυσικό στοιχείο διαχείρισης. 
Η φυτική εδαφοκάλυψη μπορεί να 
περιλαμβάνει: φυσική βλάστηση, 
ενδιάμεσες καλλιέργειες, εναπομένοντα 
από τον θερισμό στάχια, χορτονομή ή 
άλλου είδους φυτική κάλυψη κάτω από 
τις μόνιμες καλλιέργειες. 
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με τον καθορισμό 
των κανόνων όσον αφορά τις 
υποχρεώσεις δυνάμει του μέτρου για την 
εδαφοκάλυψη όπως εμφαίνεται στην 
παράγραφο 1. 

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή οικολογικής 
εστίασης όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του τοπίου, 
ζώνες ανάσχεσης και αναδασωμένες 
περιοχές όπως ορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii).

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
λιβαδιών, να είναι περιοχή οικολογικής 
εστίασης όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του τοπίου, 
ζώνες ανάσχεσης και ημιφυσικά 
ενδιαιτήματα. Για να υπολογίζονται ως 
περιοχές οικολογικής εστίασης, αυτές οι 
περιοχές δεν καλλιεργούνται, δεν 
σπέρνονται ούτε αυξάνεται η γονιμότητά 
τους με ανόργανο λίπασμα ούτε 
ψεκάζονται αλλά μπορούν να 
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χρησιμοποιούνται για βοσκή και να 
θερίζονται στην κατάλληλη εποχή που 
είναι συμβατή με τις ανάγκες διατήρησης 
της βιοποικιλότητας.

1a. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, το ελάχιστο ποσοστό που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 μειώνεται κατά 5% 
τουλάχιστον σε περιπτώσεις κοινών 
επιχειρήσεων ομάδων γεωργών που 
σχηματίζουν συνεχείς, παρακείμενες 
περιοχές οικολογικής εστίασης.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν τη χορήγηση της ενίσχυσης 
που ορίζεται στην παράγραφο 1 σε όλες τις 
περιοχές που υπάγονται στην παράγραφο 
αυτή, ή εναλλακτικά, με βάση 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, 
τον περιορισμό της ενίσχυσης σε 
ορισμένες από τις περιοχές που 
προβλέπονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [RDR].

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν τη χορήγηση της ενίσχυσης 
που ορίζεται στην παράγραφο 1 σε όλες τις 
περιοχές ή τα γεωργικά συστήματα που 
υπάγονται στην παράγραφο αυτή, ή 
εναλλακτικά, με βάση αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια που αφορούν το 
περιβάλλον και τη βιωσιμότητα όπως η 
υψηλή φυσική αξία, τον περιορισμό της 
ενίσχυσης σε ορισμένες από τις περιοχές 
που προβλέπονται στο άρθρο 33 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] [RDR].

Αιτιολόγηση

Οι αγρότες από περιοχές με φυσικούς περιορισμούς οι οποίοι συμβάλλουν ενεργά στην 
διαφύλαξη του φυσικού τοπίου και την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, του 
εδάφους, του κλίματος και των υδάτων να πρέπει να υποστηρίζονται μέσω αυτού του μέτρου. 
Τα συστήματα γεωργίας σε συνδυασμό με τις λιγότερο ευνοημένες περιοχές, όπως η γεωργία 
υψηλής φυσικής αξίας, μπορούν να παραγάγουν υψηλής ποιότητας προϊόντα διατροφής και να 
συμβάλουν σημαντικά σε περιβαλλοντικά δημόσια αγαθά περιλαμβανομένων της αποθήκευσης 
άνθρακα, του καθαρού νερού, της ποιότητας του τοπίου και της βιοποικιλότητας. 
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Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2  

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε αυτήν την περίπτωση, τα κράτη μέλη 
ορίζουν τις περιφέρειες σύμφωνα με 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια 
όπως τα στοιχεία φυσικού περιορισμού 
τους και τις γεωπονικές συνθήκες.

Σε αυτήν την περίπτωση, τα κράτη μέλη 
ορίζουν τις περιφέρειες σύμφωνα με 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια 
όπως τα χαρακτηριστικά τους που 
συνδέονται με φυσικούς περιορισμούς και 
με το περιβάλλον και τις γεωπονικές 
συνθήκες.

Αιτιολόγηση

Οι αγρότες από περιοχές με φυσικούς περιορισμούς οι οποίοι συμβάλλουν ενεργά στην 
διαφύλαξη του φυσικού τοπίου και την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, του 
εδάφους, του κλίματος και των υδάτων να πρέπει να υποστηρίζονται μέσω αυτού του μέτρου. 
Τα συστήματα γεωργίας σε συνδυασμό με τις λιγότερο ευνοημένες περιοχές, όπως η γεωργία 
υψηλής φυσικής αξίας μπορούν να παραγάγουν υψηλής ποιότητας προϊόντα διατροφής και να 
συμβάλουν σημαντικά σε περιβαλλοντικά δημόσια αγαθά περιλαμβανομένων της αποθήκευσης 
άνθρακα, του καθαρού νερού, της ποιότητας του τοπίου και της βιοποικιλότητας. 

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.

1. Τα κράτη μέλη μπορεί να χορηγούν 
ετήσια ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής 
ηλικίας οι οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο 
πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1.
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Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται μόνο σε τομείς ή σε περιοχές 
κράτους μέλους όπου συγκεκριμένοι τύποι 
γεωργικής δραστηριότητας ή 
συγκεκριμένοι γεωργικοί τομείς συναντούν 
ορισμένες δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για οικονομικούς ή/και 
κοινωνικούς ή/και περιβαλλοντικούς 
λόγους.

2. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται μόνο σε τομείς ή σε περιοχές 
κράτους μέλους όπου συγκεκριμένοι τύποι 
γεωργικής δραστηριότητας ή 
συγκεκριμένοι γεωργικοί τομείς συναντούν 
ορισμένες δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για οικονομικούς ή/και 
κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς λόγους.

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής 
διαχείρισης της ειδικής καλλιεργητικής 
ενίσχυσης για το βαμβάκι, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 55 σχετικά με κανόνες και όρους για 
την έγκριση των εκτάσεων και των 
ποικιλιών για τους σκοπούς της ειδικής 
καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι.

3. Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής 
διαχείρισης της ειδικής καλλιεργητικής 
ενίσχυσης για το βαμβάκι, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 55 σχετικά με κανόνες και όρους για 
την έγκριση των εκτάσεων και των 
ποικιλιών για τους σκοπούς της ειδικής 
καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι. 
Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν επίσης 
την απαίτηση υποβολής εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι στις καλλιέργειες βαμβακιού χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες 
φυτοφαρμάκων και καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες υδάτων για την άρδευση, κρίνεται 
σκόπιμο να απαιτείται η διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν κάποια 
έκταση λάβει έγκριση για καλλιέργεια βαμβακιού.

Τροπολογία 34
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη δημιουργούν ένα 
καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές 
σύμφωνα με τον παρόντα Τίτλο. 
Ωστόσο, όταν το ποσοστό των εν δυνάμει 
δικαιούχων ενισχύσεως σε ένα κράτος 
μέλος είναι χαμηλότερο του 5% των 
γεωργών του, το κράτος μέλος δεν 
χρειάζεται να εφαρμόζει το καθεστώς για 
τους μικροκαλλιεργητές.

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί η υπερβολική γραφειοκρατία, η συγκρότηση ενός καθεστώτος για τους 
μικροκαλλιεργητές πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης 
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Catherine Grèze

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μαζί με την πρόταση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014 - 2020, η 
Επιτροπή παρουσίασε μια σειρά κανονισμών που καθορίζουν το νομοθετικό πλαίσιο για την 
Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) κατά την περίοδο 2014-2020. Σε αυτό το πλαίσιο ετέθησαν 
τρεις βασικές προκλήσεις, δηλαδή 1) η βιώσιμη παραγωγή τροφίμων 2) η βιώσιμη διαχείριση 
των φυσικών πόρων και δράση για την κλιματική αλλαγή, και 3) η ισόρροπη εδαφική 
ανάπτυξη. Όπως επεσήμανε η Επιτροπή, αμφότεροι οι πυλώνες της ΚΓΠ είναι σημαντικοί για 
να αντιμετωπιστούν με τον δέοντα τρόπο τα εν λόγω ζητήματα, τα οποία προκαλούν μεγάλη 
ανησυχία στις ευρωπαϊκές περιφέρειες και τα ευρωπαϊκά εδάφη. Οι νέοι κανόνες σχετικά με 
τις άμεσες ενισχύσεις πρέπει να διασφαλίζουν δίκαιη και βιώσιμη κατανομή των πόρων. 

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης υποστηρίζει πλήρως την ιδέα της φιλόδοξης 
οικολογικοποίησης των άμεσων ενισχύσεων στους γεωργούς. Είναι μία από τις απαντήσεις 
στις υφιστάμενες περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις.  Ωστόσο, η συντάκτρια θεωρεί 
ότι οι τρέχουσες προτάσεις είναι πολύ ελλιπείς ώστε να οδηγήσουν σε μεταστροφή προς 
εξελιγμένα βιώσιμα γεωργικά συστήματα, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη 
εδαφική ανάπτυξη σε αγροτικές περιοχές. Ειδικότερα, η συντάκτρια προτείνει την εφαρμογή 
μέτρων, τα οποία θα λαμβάνουν καλύτερα υπόψη τα ευρωπαϊκά αγροτικά εδάφη.

Όσον αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη, η συντάκτρια ζητεί μεγαλύτερο μερίδιο των 
ετήσιων εθνικών ανώτατων ορίων που προορίζονται για πρόσθετη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης. Στο ίδιο πνεύμα, η συντάκτρια αντιτίθεται σε κάθε μείωση των ποσών που 
προορίζονται για την αγροτική ανάπτυξη.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
για την αποφυγή του αθέμιτου 
ανταγωνισμού ή των διακρίσεων μεταξύ 
των γεωργών, πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή, 
σχετικά με: τον καθορισμό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου για το καθεστώς βασικής 
στήριξης· τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 
αιτήσεις χορήγησης δικαιωμάτων 
ενίσχυσης· τη θέσπιση μέτρων σχετικά με 
την επιστροφή των αχρησιμοποίητων 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στο εθνικό 
απόθεμα· τη θέσπιση απαιτήσεων σχετικά 
με την κοινοποίηση της μεταβίβασης 
δικαιωμάτων ενίσχυσης προς τις εθνικές 
αρχές και τις προθεσμίες εντός των οποίων 
πραγματοποιείται η κοινοποίηση αυτή· τον 
καθορισμό του ανώτατου ορίου για την 
ενίσχυση γεωργικών πρακτικών 
επωφελών για το κλίμα και το 
περιβάλλον· τον καθορισμό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου για την ενίσχυση 
περιοχών με φυσικούς περιορισμούς· τον 
καθορισμό του ετήσιου ανώτατου ορίου 
για την ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας· 
τον καθορισμό του ετήσιου ανώτατου 
ορίου για την προαιρετική συνδεδεμένη 
ενίσχυση· τη θέσπιση κανόνων για τη 
διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των 
αποφάσεων στο πλαίσιο της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης· τη θέσπιση 
κανόνων για τη διαδικασία έγκρισης και 
τις κοινοποιήσεις προς τους παραγωγούς 

(5) Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
για την αποφυγή του αθέμιτου 
ανταγωνισμού ή των διακρίσεων μεταξύ 
των γεωργών, πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή, 
σχετικά με: τον καθορισμό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου για το καθεστώς βασικής 
στήριξης· τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 
αιτήσεις χορήγησης δικαιωμάτων 
ενίσχυσης· τη θέσπιση μέτρων σχετικά με 
την επιστροφή των αχρησιμοποίητων 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στο εθνικό 
απόθεμα· τη θέσπιση απαιτήσεων σχετικά 
με την κοινοποίηση της μεταβίβασης 
δικαιωμάτων ενίσχυσης προς τις εθνικές 
αρχές και τις προθεσμίες εντός των οποίων 
πραγματοποιείται η κοινοποίηση αυτή· τον 
καθορισμό του ανώτατου ορίου ενίσχυσης 
για την εφαρμογή εξελιγμένων βιώσιμων 
και επωφελών συστημάτων γεωργικής 
δραστηριότητας για την αντιμετώπιση 
και τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής και την προστασία του 
περιβάλλοντος· τον καθορισμό του 
ετήσιου ανώτατου ορίου για την ενίσχυση 
περιοχών με φυσικούς περιορισμούς· τον 
καθορισμό του ετήσιου ανώτατου ορίου 
για την ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας· 
τον καθορισμό του ετήσιου ανώτατου 
ορίου για την προαιρετική συνδεδεμένη 
ενίσχυση· τη θέσπιση κανόνων για τη 
διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των 
αποφάσεων στο πλαίσιο της προαιρετικής 
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σχετικά με την έγκριση των εκτάσεων και 
των ποικιλιών για τους σκοπούς της 
ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το 
βαμβάκι· τη θέσπιση κανόνων για τον 
υπολογισμό της μείωσης του ποσού της 
ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το 
βαμβάκι· τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 
γενικές απαιτήσεις κοινοποίησης. Οι 
εξουσίες αυτές πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

συνδεδεμένης στήριξης· τη θέσπιση 
κανόνων για τη διαδικασία έγκρισης και 
τις κοινοποιήσεις προς τους παραγωγούς 
σχετικά με την έγκριση των εκτάσεων και 
των ποικιλιών για τους σκοπούς της 
ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το 
βαμβάκι· τη θέσπιση κανόνων για τον 
υπολογισμό της μείωσης του ποσού της 
ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το 
βαμβάκι· τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 
γενικές απαιτήσεις κοινοποίησης. Οι 
εξουσίες αυτές πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η πείρα από την εφαρμογή των 
διάφορων καθεστώτων στήριξης σε 
γεωργούς κατέδειξε ότι, σε αρκετές 
περιπτώσεις, η στήριξη χορηγήθηκε σε 
δικαιούχους των οποίων ο επιχειρηματικός 
στόχος δεν αφορά καθόλου ή μόνο οριακά 
την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας, 
όπως σε αερολιμένες, σιδηροδρομικές 
εταιρίες, μεσιτικές εταιρίες και εταιρίες 
διαχείρισης αθλητικών γηπέδων. Για τη 
διασφάλιση της καλύτερης στόχευσης της 
στήριξης, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να 
χορηγούν άμεσες ενισχύσεις σε τέτοια 
φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι 
μικροκαλλιεργητές μερικής απασχόλησης 
συμβάλλουν άμεσα στη ζωτικότητα των 
αγροτικών περιοχών και για αυτόν τον 
λόγο δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η 
χορήγηση άμεσων ενισχύσεων προς 

(13) Η πείρα από την εφαρμογή των 
διάφορων καθεστώτων στήριξης σε 
γεωργούς κατέδειξε ότι, σε αρκετές 
περιπτώσεις, η στήριξη χορηγήθηκε σε 
δικαιούχους των οποίων ο επιχειρηματικός 
στόχος δεν αφορά καθόλου ή μόνο οριακά 
την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας, 
όπως σε αερολιμένες, σιδηροδρομικές 
εταιρίες, μεσιτικές εταιρίες και εταιρίες 
διαχείρισης αθλητικών γηπέδων. Για τη 
διασφάλιση της καλύτερης στόχευσης της 
στήριξης, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να 
χορηγούν άμεσες ενισχύσεις σε τέτοια 
φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι 
μικροκαλλιεργητές μερικής απασχόλησης 
συμβάλλουν άμεσα στη ζωτικότητα των 
αγροτικών περιοχών: και για αυτόν τον 
λόγο πρέπει να διασφαλίζεται η χορήγηση 
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αυτούς. άμεσων ενισχύσεων προς αυτούς.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Η καταβολή των ενισχύσεων για τα 
εξελιγμένα βιώσιμα γεωργικά συστήματα, 
την περιβαλλοντική διαχείριση και την 
άμβλυνση των κλιματικών αλλαγών σε 
περιφερειακό επίπεδο, όπως προβλέπεται 
από τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να 
συνοδεύεται από τη σύναψη εδαφικών 
συμβάσεων που θα συνυπογράφονται από 
τις περιφερειακές αρχές και τους 
γεωργούς. Οι εδαφικές συμβάσεις 
καθιστούν δυνατή την ανάληψη ειδικών 
δράσεων βάσει κινήτρων μείζονος 
σημασίας, που διεξάγονται συλλογικά 
στις επιλέξιμες γεωργικές εκτάσεις, με 
στόχο την προστασία των υδάτινων 
πόρων, της βιοποικιλότητας και των 
εδαφών, σε συνάρτηση με τις τοπικές 
ιδιαιτερότητες και στη βάση κοινών και 
μετρήσιμων στόχων.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44α) Κατά παρέκκλιση των κανόνων του 
παρόντος κανονισμού, σε περιπτώσεις 
όπου η γεωργική παραγωγή και οι 
γεωργοί επηρεάζονται από καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης ή φυσικές 
καταστροφές, η Επιτροπή μπορεί να 
λάβει τα μέτρα που είναι απαραίτητα και 
δικαιολογημένα για την επίλυση ειδικών 
προβλημάτων.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 11 δεν εφαρμόζονται στις 
περιφέρειες της Ένωσης που ορίζονται στο 
άρθρο 349 της Συνθήκης, εφεξής 
καλούμενες «άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες» και στις άμεσες ενισχύσεις 
που χορηγούνται στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1405/2006.

Τα άρθρα 10 και 11 δεν εφαρμόζονται 
στις περιφέρειες της Ένωσης που ορίζονται 
στο άρθρο 349 της Συνθήκης, εφεξής 
καλούμενες «άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες» και στις άμεσες ενισχύσεις 
που χορηγούνται στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1405/2006.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενεργός γεωργός Αποκλεισμός από τις άμεσες ενισχύσεις

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν, πριν την 1η Αυγούστου 
2013, να εφαρμόσουν το καθεστώς 
βασικής ενίσχυσης σε περιφερειακό 
επίπεδο Σε αυτήν την περίπτωση, τα κράτη 
μέλη προσδιορίζουν τις περιφέρειες με 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, 
όπως τα γεωπονικά, οικονομικά και 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά τους και 
το περιφερειακό γεωργικό δυναμικό ή τη 
θεσμική ή διοικητική δομή τους.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν, πριν την 1η Αυγούστου 
2013, να εφαρμόσουν το καθεστώς 
βασικής ενίσχυσης σε περιφερειακό 
επίπεδο Σε αυτήν την περίπτωση, τα κράτη 
μέλη προσδιορίζουν τις περιφέρειες με 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, 
όπως τα γεωπονικά, οικονομικά και 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά τους και 
το περιφερειακό γεωργικό δυναμικό ή τη 
θεσμική ή διοικητική δομή τους. 
Προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικές 
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διαφορές στην περιφερειακή κατανομή 
των ενισχύσεων, κάθε καθεστώς 
ενίσχυσης και σχετικός ορισμός πρέπει να 
υποβάλλεται σε εκ των προτέρων 
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων.

Αιτιολόγηση

Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος οι τοπικές και περιφερειακές προσπάθειες ανάπτυξης να 
εμποδιστούν ή να περιοριστούν, εάν ενισχύσεις του παρελθόντος που οδηγούν σε άδικη και μη 
βιώσιμη κατανομή των πόρων συνεχίσουν να αποτελούν τη βάση για περαιτέρω ενισχύσεις.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28α
Η εφαρμογή ενισχύσεων για εξελιγμένα 
βιώσιμα γεωργικά συστήματα, 
περιβαλλοντική διαχείριση και άμβλυνση 
των κλιματικών αλλαγών σε περιφερειακό 
επίπεδο, όπως προβλέπεται στα άρθρα 20 
και 29, μπορεί να συνοδεύεται από τη 
σύναψη εδαφικών συμβάσεων που θα 
συνυπογράφονται από τις περιφερειακές 
αρχές και από τους γεωργούς, εντός του 
ανωτάτου ορίου του 30% που 
προβλέπεται στο άρθρο 33. Οι εδαφικές 
συμβάσεις καθιστούν δυνατή την 
ανάληψη ειδικών δράσεων βάσει 
κινήτρων μείζονος σημασίας, που 
διεξάγονται συλλογικά στις επιλέξιμες 
γεωργικές εκτάσεις, με στόχο την 
προστασία των υδάτινων πόρων, της 
βιοποικιλότητας και των εδαφών, σε 
συνάρτηση με τις τοπικές ιδιαιτερότητες 
και στη βάση κοινών και μετρήσιμων 
στόχων.
(να παρεμβληθεί ως νέο άρθρο πριν από το 
άρθρο 29)



PE474.052 222/225 RR\1008806EL.doc

EL

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γεωργοί που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στο καθεστώς 
μικροκαλλιεργητών υποβάλλουν αίτηση 
έως τις 15 Οκτωβρίου 2014.

Οι γεωργοί που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στο καθεστώς 
μικροκαλλιεργητών υποβάλλουν αίτηση 
έως την ημερομηνία που ορίζεται από τα 
κράτη μέλη αλλά όχι αργότερα από:

1. τις 15 Οκτωβρίου 2014 με ισχύ από το 
2014,

ή
2. τις 15 Οκτωβρίου 2015 με ισχύ από το 
2015.
Η ημερομηνία που ορίζουν τα κράτη μέλη 
δεν μπορεί, ωστόσο, να προηγείται της 
καταληκτικής ημερομηνίας για την 
υποβολή αίτησης υπαγωγής στο 
καθεστώς βασικής ενίσχυσης.

Αιτιολόγηση

Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής ενός νέου συστήματος, ιδιαίτερα στα κράτη μέλη όπου δεν έχει 
εφαρμοστεί στο παρελθόν το σύστημα βάσει δικαιωμάτων, ενδέχεται να προκληθούν 
προβλήματα τόσο για τους γεωργούς όσο και για τις διοικητικές αρχές. Οι γεωργοί θα πρέπει να 
επιλέξουν μεταξύ δύο διαφορετικών, άγνωστων σε αυτούς συστημάτων. Ως εκ τούτου, 
προκειμένου να διασφαλισθεί η επίτευξη του στόχου του μηχανισμού, η ένταξη στο καθεστώς 
μικροκαλλιεργητών θα πρέπει να είναι δυνατή για τουλάχιστον μία ακόμη φορά στο πλαίσιο 
των δημοσιονομικών προοπτικών.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή θεσπίζει, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, μέτρα που είναι 
τόσο απαραίτητα όσο και δικαιολογημένα 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την 
επίλυση ειδικών προβλημάτων. Τα μέτρα 
αυτά μπορεί να παρεκκλίνουν από τις 

1. Η Επιτροπή θεσπίζει, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, μέτρα που είναι 
τόσο απαραίτητα όσο και δικαιολογημένα 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή 
φυσικής καταστροφής με επιπτώσεις στη 
γεωργική παραγωγή και τους γεωργούς, 
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διατάξεις του παρόντος κανονισμού, αλλά 
μόνο στον βαθμό, και για το χρονικό 
διάστημα, που είναι απολύτως αναγκαίο. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 56 
παράγραφος 2.

για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Τα 
μέτρα αυτά μπορεί να παρεκκλίνουν από 
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, 
αλλά μόνο στον βαθμό, και για το χρονικό 
διάστημα, που είναι απολύτως αναγκαίο. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 56 
παράγραφος 2.
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Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, 
Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Hynek 
Fajmon, Iratxe García Pérez, Martin Häusling, Peter Jahr, Elisabeth 
Jeggle, Jarosław Kalinowski, George Lyon, Mairead McGuinness, 
Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike 
Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, 
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, 
Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Мария Габриел

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Karin Kadenbach, 
Sandra Kalniete, Christa Klaß, Giovanni La Via, Petri Sarvamaa, 
Димитър Стоянов

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) 
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

María Muñiz De Urquiza
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