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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Έγγραφο της Προεδρίας για το Καθεστώς βασικής ενίσχυσης  
 
Εισαγωγή 
 
Η Ειδική Επιτροπή Γεωργίας, για να αντιμετωπίσει ορισμένες σημαντικές ανησυχίες των 
αντιπροσωπιών όσον αφορά τη λειτουργία του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, κατά τη 
συνεδρίασή της στις 18 Φεβρουαρίου 2013, εξέτασε δέσμη τροπολογιών που πρότεινε η Προεδρία 
(έγγρ. 6372/13). 
 
Κατόπιν των συζητήσεων της ΕΕΓ και των γραπτών εισηγήσεων που έλαβε μετέπειτα, η Προεδρία 
προέβη σε ορισμένες ρυθμίσεις της εν λόγω δέσμης. Ο σκοπός των προτάσεων της Προεδρίας 
παρατίθεται κατωτέρω. 
 
Πρόταση της Προεδρίας 
 
1) Ευελιξία όσον αφορά το επίπεδο των πληρωμών και το σύνολο της έκτασης που θα 

υπόκεινται στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης (άρθρο 21 παράγρ. 2β, 2γ και 2δ και 
επακόλουθη τροπολογία του άρθρου 29) 

 
Η Προεδρία, για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες ότι το σχέδιο κανονισμού θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του αριθμού των επιλέξιμων εκταρίων το 2014 σε σύγκριση 
με τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων που δηλώθηκαν το 2009, πρότεινε τροποποιήσεις 
που αποσκοπούν να επιτρέψουν στα κράτη μέλη να περιορίσουν τον αριθμό των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης για τα νέα εκτάρια που εισέρχονται στο σύστημα. Έτσι θα 
μπορούσε να αποφευχθεί μια δυσανάλογη μείωση της αξίας των υφιστάμενων δικαιωμάτων 
ενίσχυσης. 

 
Επιπλέον, ο ορισμός των μόνιμων βοσκοτόπων στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο η) θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε δυσανάλογα υψηλά δικαιώματα ενίσχυσης για μόνιμους 
βοσκότοπους σε ορισμένες εκτάσεις με δύσκολες συνθήκες λόγω υψομέτρου ή άλλων 
φυσικών περιορισμών. Η Προεδρία πρότεινε τροποποιήσεις που αποσκοπούν να επιτρέψουν 
στα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα με την εφαρμογή ενός συντελεστή 
μείωσης. 
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Όσον αφορά τις ανησυχίες που εξέφρασαν ορισμένες αντιπροσωπείες στην ΕΕΓ, η 
Προεδρία εισηγήθηκε μια ακόμη τροποποίηση του Άρθρου 21 παράγραφος 2 για να δοθεί 
στα κράτη μέλη επίσης η δυνατότητα να εξαιρούν εκτάσεις που χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για την παραγωγή κρασιού 

 

Όσον αφορά την φιλοπεριβαλλοντική ενίσχυση, χρειάζεται επακόλουθη τροποποίηση στο 

άρθρο 29 παράγραφος 5.  

 

2) Επιπλέον ευελιξία για την εσωτερική σύγκλιση (άρθρα 22 παρ. 5α και 29 παρ. 2)  

 

Η Προεδρία πρότεινε τροπολογίες που έχουν ως στόχο να παρέχουν στα κράτη μέλη που 

εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και στα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το 

καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης επιπλέον ευελιξία, επιτρέποντάς τους να 

επιτύχουν μερική και όχι πλήρη σύγκλιση, εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα ελάχιστο 

ποσοστό σύγκλισης που να αντανακλά τον μηχανισμό για εξωτερική σύγκλιση που 

καθορίζεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση αυτής της επιλογής θα έχουν 

επίσης τη δυνατότητα να θεσπίζουν ελάχιστα και μέγιστα όρια για την αξία των 

δικαιωμάτων ενίσχυσης σε σχέση με τις εθνικές ή περιφερειακές τους αξίες. Με το ίδιο 

πνεύμα, η Προεδρία προτείνει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν εσωτερική 

σύγκλιση στον οικολογικό προσανατολισμό της ενίσχυσης με τον καθορισμό αυτής της 

πληρωμής ως ποσοστού της ατομικής ενίσχυσης του γεωργού και όχι ως ποσοστού του 

εθνικού ή περιφερειακού κατ ‘αποκοπή ποσού. 

 

3) Αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης και σύγκλιση - Άρθρο 22 παρ. 2 και άρθρο 22 παρ. 

3α 

 

Για την αντιμετώπιση των ανησυχιών που προβλήθηκαν στην ΕΕΓ όσον αφορά απότομες 

αλλαγές των προτύπων πληρωμών, η Προεδρία εισήγαγε τροποποίηση του άρθρου 22 

παράγραφος 2 και 22 παράγραφος 3α για μείωση στο 10% του ποσού στο οποίο μπορεί να 

περιοριστεί ο υπολογισμός της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων κατά το πρώτο έτος της 

λειτουργίας του συστήματος. Η τροποποίηση αυτή ισχύει εξίσου για τα κράτη μέλη που 

εφαρμόζουν σήμερα ΚΕΕ και ΚΕΣΕ. 
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4) Αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης και σύγκλιση - Άρθρο 22 παρ. 3 και 22 παρ. 3α 

 

Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο, το άρθρο 22 παράγραφος 3 (σύγκλιση) ισχύει μόνο για 

εκείνα τα κράτη μέλη που δεν επιλέγουν να διατηρήσουν τα υφιστάμενα δικαιώματα 

ενίσχυσής τους σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3. Κατόπιν των συζητήσεων στην 

ΕΕΓ, η Προεδρία εισήγαγε περαιτέρω τροποποίηση με στόχο την επέκταση του πεδίου 

εφαρμογής του άρθρου 22 παράγραφος 3 ώστε να συμπεριλάβει τα κράτη μέλη που έχουν 

επιλέξει να διατηρήσουν τα υφιστάμενα δικαιώματα ενίσχυσής τους. 

 

Επιπλέον, η Προεδρία προτείνει να αφαιρέσει τις αγκύλες από το κείμενο του άρθρου 22 

παράγραφος 3α ώστε να παρασχεθεί ισοδύναμη ευελιξία όσον αφορά τα κράτη μέλη που επί 

του παρόντος εφαρμόζουν ΚΕΣΕ. 

 

5) Σύγκλιση σε περίπτωση ειδικών δικαιωμάτων - Άρθρο 22 παρ. 3 

 

Κατόπιν της συζήτησης στην ΕΕΓ, η Προεδρία εισήγαγε περαιτέρω τροποποίηση όσον 

αφορά τις δυνατότητες σύγκλισης για τους γεωργούς που κατέχουν ειδικά δικαιώματα που 

δεν συνδέονται με εκτάρια. Στόχος είναι να αποφευχθεί η δυσανάλογη αραίωση της αξίας 

αυτών των δικαιωμάτων κατά τη μετάβαση στην πλήρη σύγκλιση. 

 

6) Παραγωγή και Σύγκλιση - Άρθρο 22 παρ. 7 

 

Η τροποποίηση της Προεδρίας προβλέπει ότι ένα κράτος μέλος μπορεί να λαμβάνει υπόψη 

το επίπεδο παραγωγής στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε πρόσφατο έτος (όχι αργότερα από 

το 2011), κατά τον καθορισμό του ρυθμού σύγκλισης, προκειμένου να επιταχυνθεί η 

σύγκλιση σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτή η τροπολογία εισήχθη για να αντιμετωπίσει τις 

ανησυχίες που εκφράστηκαν κατά τη ΕΕΓ σχετικά με το ρυθμό σύγκλισης σε σχέση με τους 

αγρότες με μικρή ή και καθόλου παραγωγή. 
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7) Αύξηση του εθνικού αποθέματος - Άρθρο 23 παρ. 1  
 

Το σχέδιο κανονισμού επιτρέπει στα κράτη μέλη να χρηματοδοτούν τη σύσταση εθνικού 
αποθέματος, με την εφαρμογή γραμμικής μείωσης με ανώτατο όριο το 3% στα ανώτατα 
όρια βασικών πληρωμών τους. Η Προεδρία πρότεινε τροποποιήσεις που αποσκοπούν να 
επιτρέπεται έκτακτη αύξηση του ανωτάτου ορίου του 3%, προκειμένου να λαμβάνονται 
υπόψη τρέχουσες αναδιαρθρώσεις γης σε ορισμένα κράτη μέλη και να ενθαρρύνεται η 
επιστροφή ακαλλιέργητης γης στη γεωργική παραγωγή. 

 
8) Χρήση του εθνικού αποθέματος για την αποφυγή της εγκατάλειψης γης - Άρθρο 23 

παρ. 5 
 

Η Προεδρία, για να ικανοποιήσει τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι αντιπροσωπείες στην 
ΕΕΓ, εισήγαγε περαιτέρω προταθείσα τροπολογία στο άρθρο 23 παράγραφος 5 στοιχείο α) 
ώστε να θεσπιστεί ρητή διάταξη για τη χρήση του εθνικού αποθεματικού προκειμένου να 
λαμβάνεται υπόψη τρέχουσα αναδιάρθρωση γης σε ορισμένα κράτη μέλη. 

 
9) Μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων που χορηγούνται από το εθνικό απόθεμα - Άρθρο 23 

παρ. 6 
 

Η Προεδρία συμπεριέλαβε επίσης περαιτέρω τροποποίηση που διευκρινίζει ότι σε όλες τις 
περιπτώσεις εσωτερικής σύγκλισης, η αξία των δικαιωμάτων που χορηγούνται από το 
εθνικό απόθεμα θα πρέπει να είναι ίση με τη μέση τιμή μονάδας η οποία υπολογίζεται 
ετησίως σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Η τροποποίηση αυτή προκύπτει ως συνέπεια 
των τροποποιήσεων των άρθρων 22 και 23. 

 
10) Εθελοντική αναδιανεμητική πληρωμή (Άρθρα 28α και 28β) 
 

Η Προεδρία πρότεινε τροποποιήσεις που αποσκοπούν να εισαγάγουν εθελοντική 
«αναδιανεμητική πληρωμή» η οποία θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να χορηγούν 
συμπληρωματική πληρωμή της βασικής ενίσχυσης για τα πρώτα εκτάρια κάθε γεωργικής 
εκμετάλλευσης και με τον τρόπο αυτό να λαμβάνουν υπόψη τη μεγαλύτερη ένταση 
εργασίας στις μικρότερες εκμεταλλεύσεις και τις οικονομίες κλίμακας στις μεγαλύτερες 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 

 
Οι αντιπροσωπίες θα πρέπει να σημειώσουν ότι ορισμένες ημερομηνίες στο αναθεωρημένο 
κείμενο πρέπει ακόμη να προσαρμοστούν ώστε να ληφθεί υπόψη η μεταγενέστερη έναρξη 
του νέου καθεστώτος. 
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Συμπέρασμα 
 

Η Προεδρία σημείωσε σημαντικό βαθμό στήριξης κατά την ΕΕΓ για τις προτεινόμενες 

τροποποιήσεις της. 

 

Με τις περαιτέρω προτεινόμενες προσαρμογές που περιλαμβάνονται στο κείμενο που παρατίθεται 

στο παράρτημα του παρόντος εγγράφου, η Προεδρία θεωρεί ότι οι ανησυχίες των αντιπροσωπιών 

έχουν αντιμετωπιστεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. 

 

Σε αυτή τη βάση, η Προεδρία καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο που παρατίθεται στο 

παράρτημα του παρόντος εγγράφου.  

________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

Σημείωση προς τις αντιπροσωπίες: 

Οι τροπολογίες της Προεδρίας σημειώνονται με παχείς και πλάγιους χαρακτήρες και διαγραφή. 

Αφορούν:  

το έγγρ. 17383/1/12 REV 1: Αναθεωρημένο ενοποιημένο σχέδιο κανονισμού της 

κυπριακής προεδρίας όπως τροποποιήθηκε με:  

το έγγρ. 5225/1/13 REV 1: Τροπολογίες της Προεδρίας για οριζόντιο μηχανισμό για να 

αποφεύγονται αχρησιμοποίητα ποσά και  

το έγγρ. 5876/13: Τροπολογίες της Προεδρίας για την αποφυγή κερδοσκοπικών 

μεταβιβάσεων. 

 

(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 της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για 

τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση 

ορισμένων ειδικών καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς1, 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 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 στον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων τα οποία διαθέτουν οι γεωργοί 

κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος. Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθεί η 

σημαντική αύξηση του αριθμού των δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγήθηκαν το 2014 η 

οποία θα αποδυνάμωνε δυσανάλογα την αξία τους, τα κράτη μέλη μπορούν, υπό 

ορισμένες προϋποθέσεις, να χορηγούν δικαιώματα στις νέες εκτάσεις που θα δηλωθούν 

το 2014 σε αναλογική βάση. 

                                                 
1 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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Νέα αιτιολογική παράγραφος: 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία ενίσχυση για τους αγρότες με μικρότερες 

εκμεταλλεύσεις πρέπει να είναι επαρκής ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικά ο στόχος 

της στήριξης του εισοδήματος, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

αναδιανέμουν την άμεση στήριξη μεταξύ των γεωργών, παρέχοντάς τους επιπλέον 

πληρωμή για τα πρώτα εκτάρια για τα οποία ενεργοποιούν δικαιώματα ενίσχυσης. 
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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 

(εφεξής «άμεσες ενισχύσεις»)· 

 

β) ειδικούς κανόνες για τα εξής θέματα: 

(i) βασική ενίσχυση για τους γεωργούς (εφεξής «καθεστώς βασικής ενίσχυσης»)· 

(ia) εθελοντική αναδιανεμητική πληρωμή (εφεξής «αναδιανεμητική πληρωμή»)· 

(ii)-(viii) (…) 
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Άρθρο 6 

Εθνικά ανώτατα όρια 

 

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

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

ανώτατων ορίων που καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 28β, 33, 35, 37 και 39, είναι 

αυτό που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ. 

 

2. (…) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

 

Άρθρο 16 

 

Σταδιακή εισαγωγή των άμεσων ενισχύσεων στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία 

 

 

Στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, τα εθνικά ανώτατα όρια για τις ενισχύσεις που προβλέπονται στα 

άρθρα 28β, 33, 35, 37, 39 και 51 θεσπίζονται το 2014 και το 2015 με βάση τα ποσά που 

προβλέπονται στο παράρτημα V σημείο A.  
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Άρθρο 17 

Συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις και άμεσες ενισχύσεις στη Βουλγαρία και τη 

Ρουμανία 

 

1. Το 2014 και 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. 

 

2. Το συνολικό ποσό των εθνικών άμεσων ενισχύσεων που μπορούν να χορηγηθούν σε 

σχέση με το 2014 και το 2015 ως συμπλήρωμα του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης δεν 

υπερβαίνει τα ποσά που προβλέπονται στο παράρτημα V σημείο B για καθένα από τα έτη 

αυτά. 

 

3.-4. (…) 
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Άρθρο 17α 

 

Συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις για την Κροατία 

 
1.-2. (…) 

 

2α. [διαγράφεται] 

 

3.-8. (…) 
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ΤΙΤΛΟΣ III  

 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

 

ΤΜΗΜΑ 1 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

Άρθρο 18 

Δικαιώματα ενίσχυσης 

 

1. Η στήριξη στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης χορηγείται στους γεωργούς 

εάν αποκτούν δικαιώματα ενίσχυσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού μέσω κατανομής 

σύμφωνα με το άρθρο 17β παράγραφος 4, πρώτης κατανομής σύμφωνα με το άρθρο 21, 

από το εθνικό απόθεμα σύμφωνα με το άρθρο 23, ή με μεταφορά σύμφωνα με το άρθρο 

27. 

 

Στήριξη στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης διατίθεται επίσης στους 

γεωργούς που διαθέτουν δικαιώματα ενίσχυσης και των οποίων η εκμετάλλευση βρίσκεται 

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 2013.  

 

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, τα κράτη μέλη τα οποία, έως τις 31 Δεκεμβρίου 

2013, εφαρμόζουν το σύστημα ενιαίας ενίσχυσης σε περιφερειακή ή περιφερειακή 

υβριδική βάση μπορούν, έως την 1η Αυγούστου 2013, να αποφασίσουν να διατηρήσουν τα 

υφιστάμενα δικαιώματα ενίσχυσης. 
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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 

ανώτατο όριο που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ τα ετήσια ποσά που ορίζονται σύμφωνα με 

τα άρθρα 28β, 33, 35, 37 και 39. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με 

τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2. 

 

Το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο μπορεί να αυξάνεται κατά 

ποσοστό μέχρι 3% του ετήσιου ανώτατου ορίου, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ, μετά 

την αφαίρεση του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή του ποσοστού που ορίζεται στο 

πρώτο εδάφιο του άρθρου 33 για το αντίστοιχο έτος. Όταν ένα κράτος μέλος κάνει χρήση 

της δυνατότητας αυτής, 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 το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 

Επιτροπή, μέχρι την 1η Αυγούστου 2013, 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 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 θεσπίζει από την Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 1 διαφέρει 

από το προηγούμενο έτος, το κράτος μέλος αυξάνει ή μειώνει γραμμικά την αξία όλων των 

δικαιωμάτων ενίσχυσης για να διασφαλίσει την τήρηση της παραγράφου 2. 

 

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η εν λόγω τροποποίηση οφείλεται 

στην εφαρμογή του άρθρου 17β παράγραφος 2. 
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Άρθρο 20 
Περιφερειακή κατανομή των εθνικών ανώτατων ορίων 

 
1. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν, πριν από 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 και οικονομικά χαρακτηριστικά τους και το 
περιφερειακό γεωργικό δυναμικό τους, ή τη θεσμική ή διοικητική δομή τους. 

 

2. Τα κράτη μέλη διαιρούν το εθνικό ανώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 1 μεταξύ των περιφερειών τους με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια.  
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, τα κράτη μέλη που 
δεν εφαρμόζουν το άρθρο 23 παράγραφος 2 διαιρούν μεταξύ των περιφερειών τους το 
εθνικό ανώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 σύμφωνα με 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, αφού εφαρμόσουν τη γραμμική μείωση που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1. 

 

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι τα περιφερειακά ανώτατα όρια αυτά 
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 
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, έως τις 31 Ιουλίου 2013, 
να αποφασίσει την παύση της εφαρμογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε 
περιφερειακό επίπεδο από ημερομηνία που ορίζει το ίδιο. 

 

5. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν, κατά περίπτωση, στην Επιτροπή έως την 1η Αυγούστου 2013 
την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τα μέτρα που έλαβαν για την 
εφαρμογή των παραγράφων 2, 3 και 4α. 
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Άρθρο 21 
Πρώτη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης 

 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18 παράγραφος 3, τα δικαιώματα ενίσχυσης χορηγούνται 

σε γεωργούς εάν υποβάλουν αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης δυνάμει του 

καθεστώτος βασικής ενίσχυσης έως την ημερομηνία του 2014 που θα καθοριστεί 

σύμφωνα με το άρθρο 78 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ... (ΟΡΖΚ) εκτός από 

περίπτωση ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων. Ο αριθμός των δικαιωμάτων 

ενίσχυσης ισούται με τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων που δηλώνουν οι γεωργοί 

σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1. 

 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν, έως τις 31 Ιουλίου 2013, να αποφασίσουν ότι, κατά το πρώτο 

έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, χορηγούνται δικαιώματα ενίσχυσης 

μόνο σε γεωργούς που δικαιούνται να λάβουν άμεσες ενισχύσεις σύμφωνα με το άρθρο 9 

και πληρούν μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

α) κατά το 2010 ή το 2011, ή στην περίπτωση της Κροατίας, κατά το 2013, έλαβαν 

άμεσες ενισχύσεις ή συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις, ή, στην 

περίπτωση της Κύπρου, κρατική ενίσχυση, και τα δύο κράτη σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009. 

 

β) δεν έλαβαν κατά το 2010 ή το 2011 καμία στήριξη σύμφωνα με το στοιχείο α) και: 

(i) βάσει του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, παρήγαγαν οπωροκηπευτικά, 

εδώδιμα γεώμηλα και/ή καλλιεργούν αμπελώνες· ή 

(ii) βάσει του καθεστώτος 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· 

 

γ) κατά το 2012 ή το 2013 τους χορηγήθηκαν δικαιώματα ενίσχυσης βάσει του 

καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 63 ή το παράρτημα ΙΧ σημείο 

Β ή Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009· 
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δ) κατά το 2012 ή 2013 τους χορηγήθηκαν δικαιώματα ενίσχυσης από το εθνικό 

απόθεμα βάσει του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 41 

παράγραφος 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009. 

 

2α. Εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, ο αριθμός των 

δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται ανά γεωργό ισούται με τον αριθμό των 

επιλέξιμων εκταρίων, τον οποίο δηλώνει ο γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 

1 για το 2014.  

 

2β. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2α, όταν ο συνολικός αριθμός εκταρίων που 

δηλώθηκαν σε κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 για το 2014 

συνεπάγεται αύξηση άνω του 45% του συνολικού αριθμού επιλέξιμων εκταρίων που 

δηλώθηκαν το 2009, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τα 

κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που θα 

διατεθούν το 2014 στο 145% του συνολικού αριθμού εκταρίων που δηλώθηκαν το 2009, 

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, που θα πρέπει να υπολογίζονται με εφαρμογή 

αναλογικής μείωσης του επιπρόσθετου αριθμού επιλέξιμων εκταρίων που δηλώθηκαν 

από κάθε γεωργό το 2014 σε σύγκριση με τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων 

σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 που 

ανέφερε στην αίτηση ενίσχυσης το 2011, σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 73/2009. 

 

2γ. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2α, ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να 

εφαρμόσει, με σκοπό τον καθορισμό του αριθμού των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 

μπορεί να λάβει ένας γεωργός, συντελεστή μείωσης, αν επιλέξιμα εκτάρια που 

δηλώθηκαν από τον γεωργό σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του παρόντος 

κανονισμού αποτελούνται από μόνιμους βοσκότοπους που βρίσκονται σε περιοχές με 

δύσκολες καιρικές συνθήκες, ιδίως λόγω του υψομέτρου και άλλων φυσικών εμποδίων, 

όπως η χαμηλή ποιότητα του εδάφους, η κλίση του και η παροχή ύδατος. 
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2δ. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2α, ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι ο 

αριθμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης ισούται με τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων 

που δηλώνει ο γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1, τα οποία δεν ήταν 

εκτάρια αμπελώνων τα ημερολογιακά έτη 2011 ή 2012. 

 

3. Σε περίπτωση πώλησης ή μίσθωσης της εκμετάλλευσής τους ή τμήματος αυτής, τα φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα που τηρούν τις διατάξεις της παραγράφου 2 μπορούν, με συμβόλαιο 

υπογεγραμμένο πριν από τις 15 Μαΐου 2014, 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. 

 

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 σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2. 

 

5. Το κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να καθορίσει ελάχιστο μέγεθος ανά 

εκμετάλλευση, εκφραζόμενο σε επιλέξιμα εκτάρια για τα οποία είναι δυνατόν να ζητηθεί ο 

καθορισμός δικαιωμάτων ενίσχυσης. Αυτό το ελάχιστο μέγεθος δεν υπερβαίνει τα 

κατώτατα όρια που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) σε 

συνδυασμό με το άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο. 
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Άρθρο 22 

Αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης και σύγκλιση 

 

1. Για κάθε σχετικό έτος, η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπολογίζεται με τη 

διαίρεση του εθνικού ή του περιφερειακού ανώτατου ορίου που καθορίζεται σύμφωνα με 

τα άρθρα 19 ή 20, μετά την εφαρμογή της γραμμικής μείωσης που προβλέπεται στο άρθρο 

23 παράγραφος 1 ή, όπου συντρέχει περίπτωση, το άρθρο 23 παράγραφος 2, δια του 

αριθμού των δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγήθηκαν ή υπήρχαν το 2014 σε εθνικό ή 

περιφερειακό επίπεδο, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται 

από το εθνικό ή περιφερειακό απόθεμα σύμφωνα με το άρθρο 23. Ο αριθμός των 

δικαιωμάτων ενίσχυσης εκφράζεται σε εκτάρια. 

 

2. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 μπορούν να περιορίζουν την υπολογιζόμενη μοναδιαία αξία 

των δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 σε ποσό που αντιστοιχεί 

τουλάχιστον στο [410 %] του εθνικού ή του περιφερειακού ανώτατου ορίου που 

καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 19 ή 20, μετά την εφαρμογή της γραμμικής μείωσης 

που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 ή, όπου συντρέχει περίπτωση, στο άρθρο 23 

παράγραφος 2. 

 

3. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 

του παρόντος άρθρου χρησιμοποιούν το μέρος του ανώτατου ορίου που απομένει μετά την 

εφαρμογή της εν λόγω παραγράφου για να αυξήσουν την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης 

σε περιπτώσεις που η υπολογιζόμενη σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 

συνολική αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει ένας γεωργός στο πλαίσιο του 

καθεστώτος βασικής ενίσχυσης είναι χαμηλότερη από τη συνολική αξία των 

δικαιωμάτων ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών δικαιωμάτων, τα οποία 

κατείχε ο γεωργός την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του για το 2013 στο πλαίσιο 

του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009.  
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Προς αυτόν το σκοπό, η εθνική ή περιφερειακή μοναδιαία αξία καθενός εκ των 

δικαιωμάτων ενίσχυσης του οικείου γεωργού αυξάνεται κατά ένα μερίδιο της διαφοράς 

μεταξύ της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος 

βασικής ενίσχυσης που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 

και της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων των 

ειδικών δικαιωμάτων, που κατείχε ο γεωργός την ημερομηνία υποβολής της αίτησής 

του για το 2013 στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009. 

 

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την παράγραφο 3, μπορούν να οριοθετήσουν την 

συνολική αξία των ειδικών δικαιωμάτων για το 2013 για λογαριασμό των αγροτών που 

διέθεταν ειδικά δικαιώματα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για 

ενιαία ενίσχυση για το 2013. 

 

Για τον υπολογισμό της αύξησης, ένα κράτος μέλος μπορεί επίσης να λάβει υπόψη τη 

στήριξη που χορηγείται κατά το ημερολογιακό έτος 2013 σύμφωνα με το άρθρο 52, το 

άρθρο 53 παράγραφος 1 και το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 73/2009, υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος αυτό έχει αποφασίσει να μην 

εφαρμόσει στους αντίστοιχους τομείς την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη σύμφωνα με 

τον τίτλο IV του παρόντος κανονισμού. 

 

3α. Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης που 

προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009, μπορούν να περιορίζουν την 

υπολογιζόμενη μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 σε ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο [10 %] του εθνικού ή του 

περιφερειακού ανώτατου ορίου που καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 19 ή 20, μετά την 

εφαρμογή της γραμμικής μείωσης που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 ή, όπου 

συντρέχει περίπτωση, στο άρθρο 23 παράγραφος 2. 
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Τα εν λόγω κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν την εθνική ή περιφερειακή αξία των 

δικαιωμάτων ενίσχυσης που υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες η συνολική αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει 

ένας γεωργός δυνάμει του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης είναι χαμηλότερη από τη 

συνολική αξία της ενίσχυσης, περιλαμβανομένων των κρατικών ενισχύσεων, που έλαβε ο 

γεωργός αυτός κατά τη διάρκεια οιουδήποτε ημερολογιακού έτους της περιόδου μεταξύ 

2009 και 2013, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009. 

 

Προς αυτόν το σκοπό, η εθνική ή περιφερειακή αξία κάθε δικαιώματος ενίσχυσης του 

οικείου γεωργού αυξάνεται με μερίδιο της διαφοράς μεταξύ της συνολικής αξίας της 

ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης και της συνολικής αξίας της 

ενίσχυσης, περιλαμβανομένων των κρατικών ενισχύσεων, που έλαβε ο γεωργός αυτός 

κατά το έτος που έχει επιλέξει το κράτος μέλος σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, δυνάμει 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009. 

 

Για τον υπολογισμό της αύξησης, ένα κράτος μέλος μπορεί να λάβει υπόψη τη στήριξη 

που χορηγείται σε γεωργό σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 κατά το έτος 

που έχει επιλέξει το κράτος μέλος σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, εκτός από τις 

ενισχύσεις του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης με την προϋπόθεση ότι το εν 

λόγω κράτος μέλος έχει αποφασίσει να μην εφαρμόσει την προαιρετική συνδεδεμένη 

στήριξη σύμφωνα με τον Τίτλο IV του παρόντος κανονισμούς στους σχετικούς τομείς. 

 

4. 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 35 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, 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 και περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

α) μια ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης· 

β) το ποσοστό της ληφθείσας ενίσχυσης που επιστρέφεται στο εθνικό απόθεμα. 

 

4α. Τα κράτη μέλη που, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3, αποφασίζουν να 

διατηρήσουν τα υφιστάμενα δικαιώματα ενίσχυσης μπορούν να αποφασίζουν να 

υπολογίζουν την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει ένας γεωργός είτε ως 

ενιαία αξία ανά δικαίωμα ενίσχυσης είτε με προσαρμογή της αξίας των υφιστάμενων 

δικαιωμάτων ενίσχυσης.  

 

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, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι η 

μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης των οποίων η μοναδιαία αξία το 2014 είναι 

μικρότερη από το 90% της εθνικής ή περιφερειακής μοναδιαίας αξίας το 2019, για το 

έτος υποβολής αιτήσεων 2019 το αργότερο, θα αυξηθεί τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο 

της διαφοράς μεταξύ της μοναδιαίας αξίας τους το 2014 και του 90% της εθνικής ή 

περιφερειακής μοναδιαίας αξίας το 2019. 

 

Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι κανένα δικαίωμα ενίσχυσης δεν 

έχει μοναδιαία αξία υψηλότερη και / ή χαμηλότερη από σταθερά ποσοστά της εθνικής ή 

περιφερειακής μοναδιαίας αξίας, για το έτος υποβολής αιτήσεων 2019 το αργότερο. 
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Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου: 

 

α) η μοναδιαία αξία ενός δικαιώματος ενίσχυσης το 2014 υπολογίζεται διαιρώντας 

το ποσό που αντιστοιχεί σε ένα σταθερό ποσοστό της ενίσχυσης που έλαβε ο 

γεωργός στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 το 2013, πριν από τις μειώσεις και τους 

αποκλεισμούς που προβλέπονται στο κεφάλαιο 4 του τίτλου ΙΙ του εν λόγω 

κανονισμού, με τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων που δηλώθηκαν το 2014, 

σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος κανονισμού. 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 2014, με το ποσό των 

ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης το 

2013 στο οικείο κράτος μέλος ή περιφέρεια, πριν από τις μειώσεις και τους 

αποκλεισμούς. 

 

β) η εθνική ή περιφερειακή μοναδιαία αξία το 2019 υπολογίζεται διαιρώντας το 

ποσό που αντιστοιχεί σε σταθερό ποσοστό του εθνικού ανώτατου ορίου, όπως 

ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ, ή του περιφερειακού ανώτατου ορίου, για το 

ημερολογιακό έτος 2019, δια του αριθμού των επιλέξιμων εκταρίων που 

δηλώθηκαν το 2014, σύμφωνα με το άρθρο 26. 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 έτος 2014, με το εθνικό ή 

περιφερειακό ανώτατο όριο για το 2014.  

 

Τα περιφερειακά ανώτατα όρια που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο υπολογίζονται 

με εφαρμογή ενός σταθερού ποσοστού του εθνικού ανώτατου ορίου 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, δια του ανώτατου ορίου που καθορίζεται σύμφωνα 

με το άρθρο 19 παράγραφος 1 για το έτος 2014, μετά την εφαρμογή της 

γραμμικής μείωσης που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 σε περίπτωση 

εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 20 παράγραφος 2. 
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Για τη χρηματοδότηση των αυξήσεων της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 

αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, τα δικαιώματα ενίσχυσης που το 2014 έχουν 

μοναδιαία αξία υψηλότερη από τον εθνικό ή περιφερειακό μέσο όρο το 2019, θα 

υποστούν αναλογική μείωση της διαφοράς μεταξύ της μοναδιαίας αξίας τους και της 

εθνικής ή περιφερειακής μοναδιαίας αξίας το 2019.  

 

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, μέχρι την 1η Αυγούστου 2013, κάθε 

απόφαση να παρεκκλίνουν από την ενιαία μοναδιαία αξία που ορίζεται στην παράγραφο 

5 και τους κανόνες για την εφαρμογή διαφοροποιημένης μοναδιαίας αξίας. 

 

6. Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3, τα κράτη μέλη, ενεργώντας σύμφωνα με το 

δίκαιο της Ένωσης και ιδίως τις αρχές της αναλογικότητας και της μη διάκρισης, 

προβαίνουν σε σύγκλιση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε εθνικό ή περιφερειακό 

επίπεδο. Προς τούτο, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις ενέργειες στις οποίες πρόκειται να 

προβούν και τις κοινοποιούν στην Επιτροπή έως την 1η Αυγούστου 2013. Οι ενέργειες 

αυτές περιλαμβάνουν ετήσιες σταδιακές τροποποιήσεις των δικαιωμάτων ενίσχυσης 

σύμφωνα με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια. 

 

7. Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 4α, [5α] και 6, τα κράτη μέλη μπορούν να 

λαμβάνουν υπόψη την παραγωγή σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης κατά ένα έτος 

αναφοράς μέχρι το [2011], κατά τον καθορισμό των σταδίων και του ρυθμού 

προσαρμογής των δικαιωμάτων ενίσχυσης για μεμονωμένους αγρότες.  
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ΤΜΗΜΑ 2 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ 

 

Άρθρο 23 

Δημιουργία και χρήση του εθνικού αποθέματος 

 

1. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί εθνικό απόθεμα. Για το 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. Η μείωση αυτή δεν 

υπερβαίνει το 3% εκτός, εάν απαιτείται, για να καλυφθούν οι ανάγκες χορήγησης που 

ορίζονται στα στοιχεία αα) και/ή α) της παραγράφου 5 για το έτος 2014. 

 

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το άρθρο 20 

μπορούν να δημιουργούν περιφερειακά αποθέματα. Για το 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 

περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2, προκειμένου να 

συγκροτήσουν το περιφερειακό απόθεμα. Η μείωση δεν υπερβαίνει το 3%. 

 

3. Τα κράτη μέλη χορηγούν δικαιώματα ενίσχυσης από το εθνικό ή περιφερειακό απόθεμα 

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.  

 

4. [διαγράφεται] 

 

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν το εθνικό ή περιφερειακό απόθεμα για:  

αα) τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και/ή γεωργούς 

που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα· 
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α) τη χορήγηση δικαιωμάτων 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 των περιοχών αυτών και/ή σε περιπτώσεις 

ανωτέρας βίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις· 

β) τη γραμμική αύξηση σε μόνιμη βάση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης στο 

πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, υπό 

την προϋπόθεση ότι παραμένουν διαθέσιμα επαρκή ποσά για τη χορήγηση 

δικαιωμάτων δυνάμει του παρόντος άρθρου. 

ββ) την κάλυψη των ετήσιων αναγκών σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 2 και το 

άρθρο 51 παράγραφος 1. 

 

Τα κράτη μέλη αποφασίζουν τις προτεραιότητες μεταξύ των διαφόρων χρήσεων του 

εθνικού αποθέματος. 

 

6.  Κατά την εφαρμογή των στοιχείων αα) και α) 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 της 

κατανομής. 

 

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 είναι μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

αιτήσεων στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που έπεται της ημερομηνίας 

έκδοσης της δικαστικής απόφασης ή της διοικητικής πράξης, λαμβανομένης υπόψη της 

εφαρμογής των άρθρων 25 και 26. 

 

Εάν το εθνικό ή το περιφερειακό απόθεμα δεν επαρκεί για την κάλυψη των περιπτώσεων 

που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε γραμμική μείωση των 

δικαιωμάτων ενίσχυσης. 
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Άρθρο 24 

Τροφοδότηση του εθνικού αποθέματος 

 

1. Το εθνικό ή το περιφερειακό απόθεμα τροφοδοτείται 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·  

 

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. 

 

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 σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2.  
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ΤΜΗΜΑ 3 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 
Άρθρο 25 

Ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενίσχυσης 

 

1. Η στήριξη στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης χορηγείται στους γεωργούς 

κατόπιν ενεργοποίησης, μέσω δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1, 

δικαιώματος ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο στο κράτος μέλος όπου έχει κατανεμηθεί 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 και τυχόν μειώσεων και αποκλεισμών επιβαλλόμενων σύμφωνα με 

τον κανονισμό (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 που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για γεωργικές 

δραστηριότητες, σε περίπτωση που χρησιμοποιείται και για μη 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 

β) κάθε έκταση από την οποία προέκυψε δικαίωμα ενίσχυσης το 2008 στο πλαίσιο του 

καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ή του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης 

που ορίζονται, αντίστοιχα, στον τίτλο ΙΙΙ και τον τίτλο IV α 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 

της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον 

τομέα της πολιτικής των υδάτων2 και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ· ή  

                                                 
2  ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1. 
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(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 και 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 γεωργικές 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 κυρίως για μη γεωργικές δραστηριότητες. 

 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κριτήρια για την εφαρμογή του πρώτου και 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. 
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Για τους σκοπούς του προσδιορισμού του «επιλέξιμου εκταρίου», τα κράτη μέλη που 

αποφασίζουν να περιλάβουν εκτάρια μόνιμων βοσκοτόπων 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%. 
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Άρθρο 26 

Δήλωση επιλέξιμων εκταρίων 

 

1. Για τους σκοπούς της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται 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 ορίζεται στο εν λόγω κράτος μέλος για την 

τροποποίηση της αίτησης στήριξης που προβλέπεται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΖΚ]. 

 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να επιτρέπουν στο 

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 βασικής ενίσχυσης για τη συγκεκριμένη έκταση. 
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Άρθρο 27 
Μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης 

 

1. Τα δικαιώματα ενίσχυσης μπορούν να μεταβιβάζονται μόνο σε γεωργό 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 χρησιμοποιούνται μόνο στο κράτος μέλος όπου 

αποκτήθηκαν.  

 

2. Τα δικαιώματα ενίσχυσης μπορούν να μεταβιβάζονται μόνον εντός της ίδιας περιφέρειας ή 

μεταξύ περιφερειών του ίδιου κράτους μέλους εφόσον η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης 

ανά εκτάριο που προκύπτει από την εφαρμογή είτε του άρθρου 22 παράγραφος 1 είτε του 

άρθρου 22 παράγραφος 2 είναι η ίδια. 

 

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 

πραγματοποιείται η κοινοποίηση αυτή. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2.  
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Άρθρο 28 

Εκχώρηση εξουσιών 

 

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και να διευκρινιστούν οι ειδικές καταστάσεις που 

ενδέχεται να προκύψουν κατά την εφαρμογή του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, εκχωρείται στην 

Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 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, καθώς και σε περίπτωση συγχώνευσης ή κατάτμησης της 

εκμετάλλευσης· 

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 προσωρινής αξίας και αριθμού ή 

προσωρινής 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· 

δ) κανόνες για την τροποποίηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης 

στην περίπτωση υποδιαιρέσεων των δικαιωμάτων ενίσχυσης· 

ε) κριτήρια προς εφαρμογή από τα κράτη μέλη σε περίπτωση που αποφασίσουν να 

χορηγήσουν δικαιώματα ενίσχυσης σε γεωργούς που δεν ενεργοποίησαν δικαίωμα 

το 2010 ή το 2011 ή δεν ζήτησαν στήριξη στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας 

στρεμματικής ενίσχυσης το 2010 ή το 2011 όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 

παράγραφος 2, και να χορηγήσουν δικαιώματα ενίσχυσης σε περίπτωση εφαρμογής 

της ρήτρας σύναψης συμβολαίου που περιέχεται στο άρθρο 21 παράγραφος 3· 
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στ) κριτήρια για τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 23 

παράγραφοι 4 και 5· 

ζ) κανόνες για το περιεχόμενο της δήλωσης και τις απαιτήσεις για την ενεργοποίηση 

των δικαιωμάτων ενίσχυσης·  

η) κανόνες που εξαρτούν τη χορήγηση ενισχύσεων από τη χρήση πιστοποιημένων 

σπόρων ορισμένων ποικιλιών κάνναβης και ορίζουν τη διαδικασία για τον 

καθορισμό των ποικιλιών κάνναβης και την εξακρίβωση της περιεκτικότητάς τους 

σε τετραϋδροκανναβινόλη σύμφωνα με άρθρο 25 παράγραφος 3· 

(i) κριτήρια για τον καθορισμό του συντελεστή μείωσης που αναφέρεται στο άρθρο 25 

παράγραφος 2 πέμπτο εδάφιο. 
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Κεφάλαιο 1α 
 

ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
 

Άρθρο 28α 
Γενικοί κανόνες 

 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν κάθε έτος, έως την 1η Αυγούστου, 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. 

 

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 του 

παρόντος κεφαλαίου σε περιφερειακό επίπεδο 

 

3. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής δημοσιονομικής πειθαρχίας, προοδευτικής μείωσης 

και επιβολής ανωτάτου ορίου, γραμμικών μειώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 7, και 

ενδεχόμενων μειώσεων και αποκλεισμών που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 65 του 

κανονισμού (ΕΕ ) αριθ. […] [HZR], η ενίσχυση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου χορηγείται ετησίως κατόπιν ενεργοποίησης των δικαιωμάτων 

ενίσχυσης από τον γεωργό. 

 

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 και που αντιστοιχούν σε αριθμό εκταρίων που καθορίζει το κράτος μέλος 

και δεν είναι μεγαλύτερος από το μέσο μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης που 

καθορίζεται στο Παράρτημα VI. 
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Εφόσον τηρούνται τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη 

μπορούν, σε εθνικό επίπεδο, να θεσπίζουν διαβάθμιση εντός του αριθμού των εκταρίων 

που καθορίζεται βάσει του εν λόγω εδαφίου, η οποία εφαρμόζεται πανομοιότυπα σε 

όλους τους γεωργούς. 

 

Η εθνική μέση ενίσχυση 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 των επιλέξιμων εκταρίων που δηλώνονται 

σύμφωνα με το άρθρο 26 το 2014.  

 

Η περιφερειακή μέση ενίσχυση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο καθορίζεται από τα 

κράτη μέλη με βάση ένα μερίδιο του εθνικού ανωτάτου ορίου που ορίζεται στο 

παράρτημα ΙΙ για το ημερολογιακό έτος 2019 και τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων 

που δηλώνονται στη συγκεκριμένη περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 26 το 2014. Για κάθε 

περιφέρεια, το μερίδιο αυτό υπολογίζεται με τη διαίρεση του αντίστοιχου περιφερειακού 

ανώτατου ορίου που θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 με το ανώτατο 

όριο που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1. 

 

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να μην καταβάλλεται ενίσχυση σε γεωργούς για τους 

οποίους αποδεικνύεται ότι, 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. 
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Άρθρο 28β 

Δημοσιονομικές διατάξεις 

 

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα κράτη 

μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν έως το [30%] του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 

ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ. 

 
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 σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 

στο άρθρο 56 παράγραφος 2.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
Άρθρο 29 

Γενικοί κανόνες 

 

1-1γ. (…) 

 

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 και της εφαρμογής δημοσιονομικής 

πειθαρχίας, γραμμικών μειώσεων σύμφωνα με το άρθρο 7 και ενδεχόμενων μειώσεων και 

κυρώσεων επιβαλλόμενων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΖΚ], τα κράτη 

μέλη χορηγούν την ενίσχυση του παρόντος κεφαλαίου σε γεωργούς οι οποίοι τηρούν όσες 

από τις πρακτικές της παραγράφου 1 έχουν συνάφεια με τη δραστηριότητά τους και 

συναρτήσει της συμμόρφωσής τους προς 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, το ποσό της οποίας 

υπολογίζεται ετησίως με τη διαίρεση του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή του 

άρθρου 33 παράγραφος 1 με τον συνολικό αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων που 

δηλώνονται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. Δεν θίγει τον υπολογισμό των δαπανών και 

του διαφυγόντος εισοδήματος για τις ισοδύναμες πρακτικές που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1β σημείο α). 
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Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο, τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να 

εφαρμόσουν την παράγραφο 2 και/ ή την παράγραφο 5α του άρθρου 22 μπορούν να 

αποφασίσουν να χορηγήσουν την ενίσχυση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ως 

ποσοστό της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων που ενεργοποιεί ο γεωργός σύμφωνα με 

το άρθρο 25 για κάθε συγκεκριμένο έτος. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται, για κάθε έτος 

και κάθε κράτος μέλος, διαιρώντας το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του 

άρθρου 33 με τη συνολική αξία όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης που ενεργοποιούνται 

βάσει του άρθρου 25 στο συγκεκριμένο κράτος μέλος ή τη συγκεκριμένη περιοχή. 

 

3-4 (…) 

 

5. Το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, η ενίσχυση αυτή 

λαμβάνει τη μορφή ετήσιας ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο που δηλώνεται σύμφωνα 

με το άρθρο 26 παράγραφος 1 και, κατά περίπτωση, για το οποίο χορηγούνται 

δικαιώματα ενίσχυσης σύμφωνα με τα εδάφια [xxx, xxx και xxx]του άρθρου 21 

παράγραφος 2, το ύψος της οποίας υπολογίζεται ετησίως διαιρώντας το ποσό που 

προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 33 παράγραφος 1 με τον συνολικό αριθμό 

επιλέξιμων εκταρίων που δηλώνονται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος σύμφωνα με το 

άρθρο 26 παράγραφος 1 και, κατά περίπτωση, για τα οποία χορηγούνται δικαιώματα 

ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2. 

 

6.. (…) 
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Άρθρο 59 

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή 

 

(…) 

 

Ωστόσο, τα άρθρα 14, 18 παράγραφος 2, 20 παράγραφος 5, 22 παράγραφος 6, 28α παράγραφος 1, 

35 παράγραφος 1, 37 παράγραφος 1 και 39 εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού. 

 

(…) 

___________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Κατάλογος καθεστώτων στήριξης 

Τομέας Νομική βάση Σημειώσεις 
Βασική ενίσχυση Τίτλος ΙΙΙ κεφάλαιο 1 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 

Ενίσχυση για γεωργούς σε 
περιοχές με ειδικούς 
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 

 

Βαμβάκι Τίτλος IV κεφάλαιο 2 του 
παρόντος κανονισμού 

Ενίσχυση με βάση την έκταση 

Ενίσχυση για 
μικροκαλλιεργητές  

Τίτλος V του παρόντος 
κανονισμού 

Αποσυνδεδεμένη ενίσχυση 

Posei Τίτλος ΙΙΙ του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 247/2006 

Άμεσες ενισχύσεις στο πλαίσιο 
μέτρων που θεσπίζονται σε 
προγράμματα 

Νησιά του Αιγαίου Κεφάλαιο ΙΙΙ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1405/2006 

Άμεσες ενισχύσεις στο πλαίσιο 
μέτρων που θεσπίζονται σε 
προγράμματα 

___________________ 
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