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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 795/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 21 Απριλίου 2004

σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών
κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ►C1 ορισμένων

καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς ◄

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (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 (1),
και ιδίως το άρθρο 40 παράγραφος 5, το άρθρο 42 παράγραφοι 4 και
9, το άρθρο 46 παράγραφος 3, το άρθρο 52 παράγραφος 2, το άρθρο 54
παράγραφος 5, το άρθρο 145 στοιχεία γ) και δ) και το άρθρο 155,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1) Κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής
του τίτλου III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 που θεσπί-
ζει το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης για τους γεωργούς.

(2) Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να προβλεφθούν ορισμένοι ορι-
σμοί. Κρίνεται σκόπιμο, ενδεχομένως, να χρησιμοποιηθούν οι
ορισμοί που εφαρμόζονται ήδη σε παρόμοιες περιστάσεις και/ή
οι οποίοι χρησιμοποιούνται ήδη επί σειρά ετών.

(3) Για να διευκολυνθεί ο υπολογισμός της αξίας ανά μονάδα των
δικαιωμάτων ενίσχυσης, πρέπει να προβλεφθούν σαφείς κανόνες
για τη στρογγυλοποίηση των αριθμών και για τη δυνατότητα
διαχωρισμού των υφιστάμενων δικαιωμάτων ενίσχυσης σε περί-
πτωση που το μέγεθος του αγροτεμαχίου το οποίο δηλώνεται ή
μεταβιβάζεται με τα δικαιώματα αντιπροσωπεύει μόνο μία υπο-
διαίρεση του εκταρίου.

(4) Κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για τη
σύσταση του εθνικού αποθέματος και ιδίως, για τον υπολογισμό
των μειώσεων που εφαρμόζονται στα ποσά αναφοράς ή στα
δικαιώματα ενίσχυσης, καθώς και για την εφαρμογή μείωσης
σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποσύνδεσης των πριμοδοτήσεων
γαλακτοπαραγωγής και των πρόσθετων ενισχύσεων που
αναφέρονται στα άρθρα 95 και 96 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003.

(5) Το άρθρο 42 παράγραφοι 3 και 5 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003 προβλέπει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης του
εθνικού αποθέματος για τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης.
Κρίνεται σκόπιμο να θεσπιστούν κανόνες για τον υπολογισμό
του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορη-
γούνται κατά τον τρόπο αυτό. Για να δοθεί δυνατότητα ευελιξίας
στα κράτη μέλη τα οποία μπορούν να αξιολογήσουν καλύτερα
την κατάσταση κάθε γεωργού που υποβάλλει αίτηση για τα
μέτρα αυτά, πρέπει ο ανώτατος αριθμός δικαιωμάτων που χορη-
γούνται να μην υπερβαίνει τον αριθμό των εκταρίων που δηλώ-
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νονται και η αξία τους να μην είναι μεγαλύτερη από ποσό που
καθορίζεται από το κράτος μέλος σύμφωνα με αντικειμενικά
κριτήρια. Βάσει του άρθρου 42 παράγραφος 6 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003, σε περίπτωση αύξησης της μοναδιαίας
αξίας των υφιστάμενων δικαιωμάτων ενίσχυσης, πρέπει να τηρεί-
ται ο περιφερειακός μέσος όρος. Κρίνεται σκόπιμο να επιτραπεί
στα κράτη μέλη να καθορίσουν την εν λόγω περιφερειακή αξία
στο κατάλληλο περιφερειακό επίπεδο. Ωστόσο, δεδομένου ότι
πρόκειται για ενίσχυση που είναι αποσυνδεδεμένη από την παρα-
γωγή, το ποσό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι διαφο-
ροποιημένο ή να υπολογίζεται ανάλογα με την τομεακή παρα-
γωγή.

(6) Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατόν οι γεωργοί να διαθέτουν
περισσότερα δικαιώματα παρά εκτάσεις για τη χρησιμοποίησή
τους, για παράδειγμα σε περίπτωση κοινής χρήσης κτηνοτροφι-
κής έκτασης, λήξης μίσθωσης, συμμετοχής σε πρόγραμμα ανα-
δάσωσης ή αγοράς σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις ποσοτήτων
γάλακτος αναφοράς που εκμισθώθηκαν με γη για την περίοδο
αναφοράς. Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί
μηχανισμός ο οποίος να εξασφαλίζει τη στήριξη των γεωργών
συγκεντρώνοντάς την στα διαθέσιμα εκτάρια που υπολείπονται.
Ωστόσο, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε καταχρηστική χρησιμο-
ποίηση του μηχανισμού αυτού, πρέπει να προβλεφθούν ορισμένοι
όροι πρόσβασης.

(7) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, το εθνικό
απόθεμα αναπληρώνεται από τα δικαιώματα που δεν έχουν χρη-
σιμοποιηθεί ή, εάν το επιθυμούν τα κράτη μέλη, από παρακρα-
τήσεις κατά την πώληση των δικαιωμάτων ενίσχυσης ή κατά την
πώληση που πραγματοποιήθηκε πριν από μια συγκεκριμένη ημε-
ρομηνία. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να καθοριστεί η ημερο-
μηνία μετά την οποία τα δικαιώματα που δεν έχουν χρησιμοποιη-
θεί διατίθενται στο εθνικό απόθεμα. Για διοικητικούς λόγους,
κρίνεται επίσης σκόπιμο να προβλεφθεί ότι τα δικαιώματα ενί-
σχυσης που συνοδεύονται από άδεια για την καλλιέργεια οπωρο-
κηπευτικών ή γεωμήλων κατανάλωσης και τα δικαιώματα παύ-
σης καλλιέργειας όταν διατίθενται στο εθνικό απόθεμα δεν είναι
πλέον συνδεδεμένα με τις υποχρεώσεις ή τις άδειες που τα συν-
οδεύουν. Επιπλέον, τα ανωτέρω αιτιολογούνται από το γεγονός
ότι οι υποχρεώσεις ή οι άδειες καταρτίζονται βάσει ιστορικών
αναφορών και ότι με την εφαρμογή του καθεστώτος ενιαίας
ενίσχυσης δεν θα είναι πλέον δυνατός ο καθορισμός των δικαιού-
χων των δικαιωμάτων παύσης καλλιέργειας που αντιστοιχούν
στις άδειες οι οποίες προέρχονται από το απόθεμα, δεδομένου
ότι η ενίσχυση θα είναι αποσυνδεδεμένη.

(8) Σε περίπτωση εφαρμογής της παρακράτησης κατά την πώληση
δικαιωμάτων ενίσχυσης, πρέπει να καθοριστούν και να διαφορο-
ποιηθούν τα ανώτατα ποσοστά και τα κριτήρια εφαρμογής λαμ-
βάνοντας υπόψη το είδος των μεταβιβάσεων και των δικαιωμά-
των ενίσχυσης που πρέπει να μεταβιβαστούν. Εάν υπάρχει κίνδυ-
νος κερδοσκοπίας κατά τα πρώτα πέντε έτη εφαρμογής του καθε-
στώτος ενιαίας ενίσχυσης, πρέπει να επιτραπεί στο κράτος μέλος
να αυξήσει το ποσοστό παρακράτησης κατά την πώληση χωρίς
γη. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η εφαρμογή των παρακρατή-
σεων αυτών να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικών
εμποδίων ή την απαγόρευση της μεταβίβασης των δικαιωμάτων
ενίσχυσης.

(9) Για να διευκολυνθεί η διαχείριση του εθνικού αποθέματος, πρέπει
να προβλεφθεί η διαχείρισή του σε περιφερειακό επίπεδο, εκτός
από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 42 παράγραφος
3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, ενδεχομένως και στο
άρθρο 42 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού, όταν τα κράτη
μέλη αναλαμβάνουν να χορηγήσουν τα δικαιώματα ενίσχυσης.
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(10) Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυ-
σης, κρίνεται σκόπιμο τα κράτη μέλη να μπορέσουν να προβούν
ήδη από το έτος που προηγείται του πρώτου έτους εφαρμογής
του καθεστώτος, στον προσδιορισμό των ενδεχόμενων δικαιού-
χων του εν λόγω καθεστώτος, ιδίως στην περίπτωση που η εκμε-
τάλλευση υπέστη αλλαγές λόγω κληρονομιάς ή οι οποίες συν-
δέονται με τροποποιήσεις νομικής φύσης, και να καταρτίσουν
προσωρινά τα δικαιώματα ενίσχυσης.

(11) Στο άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ορίζονται οι
ειδικές περιπτώσεις βάσει των οποίων οι γεωργοί έχουν πρό-
σβαση στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Προκειμένου να απο-
φευχθεί η χρήση των περιπτώσεων αυτών ως πρόσχημα για την
μη εφαρμογή των κανόνων που διέπουν τις κανονικές μεταβιβά-
σεις μίας εκμετάλλευσης και τα σχετικά ποσά αναφοράς, πρέπει
να καθοριστούν οι όροι και οι ορισμοί που εφαρμόζονται στις
περιπτώσεις αυτές.

(12) Το άρθρο 46 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003 ορίζει ότι ένας γεωργός μπορεί να μεταβιβάσει
τα δικαιώματα ενίσχυσής του χωρίς γη, μόνο αφού χρησιμοποιή-
σει, σύμφωνα με το άρθρο 44 του εν λόγω κανονισμού, τουλάχι-
στον το 80 % των δικαιωμάτων του κατά τη διάρκεια ενός του-
λάχιστον ημερολογιακού έτους. Για να ληφθούν υπόψη οι μετα-
βιβάσεις γης που πραγματοποιήθηκαν πριν από την εφαρμογή
του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, η μεταβίβαση εκμετάλλευσης
ή ενός τμήματος εκμετάλλευσης και των μελλοντικών δικαιωμά-
των ενίσχυσης πρέπει να θεωρείται ως μεταβίβαση δικαιωμάτων
ενίσχυσης με γη, κατά την έννοια του άρθρου 46 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003, υπό τον όρο ότι πληρούνται ορισμένες
προϋποθέσεις, ιδίως, ότι ο πωλητής υποβάλει αίτηση για τον
καθορισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης, στο μέτρο που ο εν
λόγω κανονισμός ορίζει σαφώς ότι μόνο οι δικαιούχοι άμεσων
ενισχύσεων κατά την περίοδο αναφοράς έχουν πρόσβαση στο
καθεστώς.

(13) Το άρθρο 42 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003 προβλέπει ότι η Επιτροπή καθορίζει τις ειδικές
περιπτώσεις στο πλαίσιο των οποίων επιτρέπεται ο καθορισμός
των ποσών αναφοράς για ορισμένους γεωργούς που λόγω των
περιστάσεων δεν μπόρεσαν να λάβουν το σύνολο ή ένα μέρος
των άμεσων ενισχύσεων κατά την περίοδο αναφοράς. Κατά συν-
έπεια, πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος των εν λόγω ειδικών
περιπτώσεων και να προβλεφθούν κανόνες για να αποφευχθεί η
σώρευση οφελών από τις διάφορες δυνατότητες χορήγησης
δικαιωμάτων ενίσχυσης στον ίδιο γεωργό, με την επιφύλαξη
της δυνατότητας της Επιτροπής να συμπληρώσει ενδεχομένως
και άλλες περιπτώσεις στον κατάλογο αυτό. Επιπλέον, πρέπει
να δοθεί περιθώριο ελιγμών στα κράτη μέλη για να καθορίσουν
τα ποσά αναφοράς τα οποία πρόκειται να χορηγηθούν.

(14) Όταν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή τη συνήθη πρακτική
σε ένα κράτος μέλος η έννοια της μίσθωσης για μεγάλο χρονικό
διάστημα περιλαμβάνει επίσης τη μίσθωση για 5 έτη, πρέπει το
κράτος μέλος να μπορεί ενδεχομένως να εφαρμόσει τη μικρότερη
αυτή διάρκεια.

(15) Δεδομένου ότι οι πριμοδοτήσεις γαλακτοπαραγωγής και οι πρό-
σθετες ενισχύσεις περιλαμβάνονται στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυ-
σης με βάση διαφορετική περίοδο αναφοράς από εκείνη που
αναφέρεται στο άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003, πρέπει για να καταστεί δυνατός ο καθορισμός
του ποσού αναφοράς, να ληφθούν υπόψη οι παραγωγοί γαλακτο-
κομικών προϊόντων που επηρεάστηκαν από περιστάσεις οι οποίες
αναφέρονται στο άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003, οι οποίοι λόγω των περιστάσεων αυτών εκμι-
σθώνουν το σύνολο ή ένα μέρος της ατομικής ποσότητας ανα-
φοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ)
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αριθ. 1788/2003 κατά τη διάρκεια της περιόδου των δώδεκα
μηνών που λήγει στις 31 Μαρτίου του πρώτου έτους εφαρμογής
του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.

(16) Στην περίπτωση γεωργού που συνταξιοδοτήθηκε ή αποβίωσε και
ο οποίος μεταβίβασε την εκμετάλλευσή του ή ένα μέρος της
εκμετάλλευσής του σε ένα μέλος της οικογένειάς του ή σε κλη-
ρονόμο που σκοπεύει να συνεχίσει τη γεωργική δραστηριότητα
στην εκμετάλλευση αυτή, πρέπει να διευκολυνθεί η μεταβίβαση
όλης ή ενός μέρους της εκμετάλλευσης εντός της ίδιας οικογέ-
νειας, ιδίως όταν οι εκτάσεις που μεταβιβάζονται έχουν εκμισθω-
θεί σε τρίτο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, με την
επιφύλαξη της δυνατότητας του κληρονόμου να συνεχίσει τη
γεωργική δραστηριότητα.

(17) Οι γεωργοί που πραγματοποίησαν επενδύσεις οι οποίες μπορεί να
είχαν ως αποτέλεσμα ενδεχόμενη αύξηση του ποσού των άμεσων
πληρωμών τις οποίες θα είχαν λάβει εάν δεν είχε εφαρμοστεί το
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, πρέπει επίσης να επωφεληθούν από
τη χορήγηση δικαιωμάτων. Κρίνεται σκόπιμο να θεσπιστούν ειδι-
κοί κανόνες για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε
περίπτωση που ένας γεωργός διαθέτει ήδη δικαιώματα ενίσχυσης
ή δεν διαθέτει εκτάρια. Υπό τις συνθήκες αυτές, οι γεωργοί που
έχουν αγοράσει ή μισθώσει εκτάσεις ή έχουν συμμετάσχει σε
εθνικά προγράμματα μετατροπής της παραγωγής για τα οποία
έπρεπε να είχε χορηγηθεί άμεση ενίσχυση κατά τη διάρκεια της
περιόδου αναφοράς στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυ-
σης δεν θα λάβουν δικαιώματα ενίσχυσης, παρόλο που έχουν
αγοράσει εκτάσεις ή έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα του
είδους αυτού για να ασκήσουν γεωργική δραστηριότητα η
οποία ενδεχομένως να δώσει δικαίωμα στο μέλλον σε άμεσες
ενισχύσεις. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση αυτή πρέπει επίσης
να προβλεφθεί η χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης.

(18) Για την ορθή διαχείριση του καθεστώτος, κρίνεται σκόπιμο να
προβλεφθούν κανόνες για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων ενί-
σχυσης.

(19) Στο άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 προβλέπε-
ται ότι ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι τα δικαιώ-
ματα ενίσχυσης μπορούν να μεταβιβαστούν ή να χρησιμοποιη-
θούν μόνο στο πλαίσιο της ίδιας περιφέρειας. Για την αποφυγή
πρακτικών προβλημάτων, πρέπει να προβλεφθούν ειδικοί κανό-
νες για τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται μεταξύ δύο ή περισ-
σοτέρων περιφερειών.

(20) Το άρθρο 43 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003 ορίζει ότι στον υπολογισμό των δικαιωμάτων
ενίσχυσης πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι κτηνοτροφικές
εκτάσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Για να διευ-
κολυνθεί το έργο των εθνικών διοικήσεων σχετικά με τον καθο-
ρισμό του αριθμού των κτηνοτροφικών εκταρίων πρέπει να τους
επιτραπεί να λάβουν υπόψη τους την κτηνοτροφική έκταση που
δηλώθηκε στις αιτήσεις στρεμματικής ενίσχυσης πριν από την
εισαγωγή του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, παρέχοντας ταυτό-
χρονα τη δυνατότητα στον γεωργό να αποδείξει ότι η κτηνοτρο-
φική έκταση που διέθετε κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφο-
ράς ήταν μικρότερη.

(21) Το άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 επιτρέπει
την παραγωγή κάνναβης υπό ορισμένους όρους. Κρίνεται σκό-
πιμο να καταρτιστεί κατάλογος των εγκεκριμένων ποικιλιών και
να προβλεφθεί η πιστοποίηση των εν λόγω ποικιλιών.

(22) Κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθούν ειδικοί κανόνες για τον υπο-
λογισμό της μονάδας μεγάλων ζώων στην περίπτωση καθορισμού
των δικαιωμάτων που υπόκεινται σε ειδικούς όρους, σε συνάρ-
τηση με τον πίνακα μετατροπής που προβλέπεται για τον τομέα
του βοείου κρέατος.
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(23) Κρίνεται επίσης σκόπιμο να καθοριστούν κανόνες για να διευκο-
λυνθεί ο καθορισμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε περίπτωση
πρόωρης αποσύνδεσης των ενισχύσεων στον τομέα του γάλα-
κτος.

(24) Σύμφωνα με το άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003,
κάθε δικαίωμα παύσης καλλιέργειας το οποίο συνοδεύεται από
εκτάριο επιλέξιμο για δικαίωμα παύσης καλλιέργειας δίνει
δικαίωμα καταβολής του ποσού που έχει καθοριστεί από το
δικαίωμα παύσης καλλιέργειας. Η διάρκεια της ελάχιστης περιό-
δου κατά την οποία οι εκτάσεις πρέπει να παραμείνουν υπό
καθεστώς παύσης καλλιέργειας πρέπει να καλύπτει το βλαστικό
κύκλο των αροτραίων καλλιεργειών. Ωστόσο, για να ληφθούν
υπόψη ορισμένες ειδικές περιστάσεις, κρίνεται σκόπιμο να προ-
βλεφθεί η δυνατότητα χρησιμοποίησης των εκτάσεων υπό παύση
καλλιέργειας πριν από τη λήξη της ελάχιστης περιόδου παύσης
καλλιέργειας. Πρέπει επίσης να προβλεφθούν διατάξεις για την
προστασία του περιβάλλοντος, τη συντήρηση και τη χρησιμο-
ποίηση των εκτάσεων υπό παύση καλλιέργειας.

(25) Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποφασίσει να χρησιμοποιή-
σει τη δυνατότητα περιφερειοποίησης του καθεστώτος ενιαίας
ενίσχυσης, πρέπει να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για να διευ-
κολυνθεί ο υπολογισμός του περιφερειακού ποσού αναφοράς για
τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων
περιφερειών και για να εξασφαλιστεί η χορήγηση του συνολικού
περιφερειακού ποσού κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους εφαρ-
μογής του καθεστώτος. Κρίνεται σκόπιμο να προσαρμοστούν
ορισμένες διατάξεις που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό
ιδίως, εκείνες που αφορούν τη σύσταση του εθνικού αποθέματος,
την αρχική χορήγηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης και τη μετα-
βίβαση των δικαιωμάτων ενίσχυσης ώστε να καταστεί δυνατή η
εφαρμογή τους σε περιφερειακό επίπεδο.

(26) Το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ορίζει ότι τα
κράτη μέλη μπορούν, στο πλαίσιο των διαθέσιμων πιστώσεων, να
καταβάλουν πρόσθετη ενίσχυση για συγκεκριμένους τύπους
γεωργίας οι οποίοι είναι σημαντικοί για την προστασία ή τη
βελτίωση του περιβάλλοντος ή για τη βελτίωση της ποιότητας
και της εμπορίας των γεωργικών προϊόντων. Κατά συνέπεια,
είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν οι σχετικοί γεωργοί, να καθο-
ριστεί σε ποιο βαθμό η ενίσχυση αυτή είναι συμβατή με τα μέτρα
που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης και να
οριστούν οι τύποι γεωργίας που δίνουν δικαίωμα στο μέτρο αυτό.

(27) Το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ορίζει ότι τα
κράτη μέλη καθορίζουν τις περιφέρειες σύμφωνα με αντικειμε-
νικά κριτήρια και το άρθρο 59 του εν λόγω κανονισμού ορίζει ότι
τα κράτη μέλη μπορούν σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις
και σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια να περιφερειοποιήσουν
το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να
προβλεφθεί η κοινοποίηση των στοιχείων και των πληροφοριών
που κρίνονται αναγκαίες για τους σκοπούς της αξιολόγησης των
εν λόγω κριτηρίων.

(28) Για την αξιολόγηση της εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενί-
σχυσης, πρέπει να καθοριστούν οι λεπτομέρειες και οι προθε-
σμίες για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής
και των κρατών μελών και να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή οι
εκτάσεις στις οποίες χορηγήθηκε η ενίσχυση σε εθνικό επίπεδο
και ενδεχομένως, σε περιφερειακό επίπεδο.

(29) Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι σύμφωνες με τη
γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης Άμεσων Πληρωμών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
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ΚΕΦΛΆΑΙΟ 1

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚέΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός ορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώ-
τος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον τίτλο III του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του τίτλου III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003
και του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

(α) «γεωργική έκταση» η συνολική έκταση της αρόσιμης γης, των
μόνιμων βοσκοτόπων και των μόνιμων καλλιεργειών·

▼C1
(β) «αρόσιμη γη», η «αρόσιμη γη» κατά την έννοια του άρθρου 2

σημείο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ►M1 796/2004 ◄ της Επι-
τροπής (1)·

▼M14
(γ) «μόνιμες καλλιέργειες», 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 φυτω-
ρίων, και τα δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια
αμειψισπορά (κωδικός ΣΟ ex 0602 90 41) με εξαίρεση τις πολυε-
τείς καλλιέργειες και τα φυτώρια πολυετών καλλιεργειών·

▼M5
(δ) «πολυετείς καλλιέργειες», οι καλλιέργειες των ακόλουθων προϊό-

ντων και τα φυτώρια των καλλιεργειών αυτών:

Κωδικός ΣΟ

0709 10 00 Αγκινάρες

0709 20 00 Σπαράγγια

0709 90 90 Ραβέντι (ρείο)

0810 20 Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα και μούρα-
σμέουρα

0810 30 Φραγκοστάφυλα κάθε είδους, στα οποία περιλαμ-
βάνονται και τα μούρα (cassis)

0810 40 Καρποί των φυτών airelles, myrtilles και άλλοι
του γένους Vaccinium

▼M11

1212 99 20 ζαχαροκάλαμο

▼C1
(ε) «μόνιμοι βοσκότοποι», οι «μόνιμοι βοσκότοποι» κατά την έννοια του

άρθρου 2 σημείο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ►M1 796/2004 ◄·
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(στ) «χορτολιβαδικές εκτάσεις», η αρόσιμη γη που χρησιμοποιείται για
την παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή αυτοφυών). Για τους
σκοπούς του άρθρου 61 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003,
οι χορτολιβαδικές εκτάσεις περιλαμβάνουν επίσης τους μόνιμους
βοσκότοπους·

(ζ) «πώληση», η πώληση ή οποιαδήποτε άλλη οριστική μεταβίβαση
ιδιοκτησίας γης ή δικαιωμάτων ενίσχυσης. Ο ορισμός αυτός δεν
περιλαμβάνει την πώληση γης σε περίπτωση μεταβίβασης γης σε
δημόσιες αρχές και/ή για χρήση προς το δημόσιο συμφέρον ή όταν
η μεταβίβαση πραγματοποιείται για μη γεωργικούς σκοπούς·

(η) «μίσθωση», η μίσθωση ή οποιαδήποτε άλλη προσωρινή συναλ-
λαγή του ίδιου τύπου·

(θ) «μεταβίβαση ή πώληση ή μίσθωση δικαιωμάτων ενίσχυσης με
γη», η πώληση ή η μίσθωση δικαιωμάτων ενίσχυσης που συν-
οδεύεται αντιστοίχως από πώληση ή μίσθωση ισοδύναμου αριθμού
εκταρίων που είναι επιλέξιμα για την ενίσχυση, κατά την έννοια
του άρθρου 44 παράγραφος 2 τα οποία έχει στην κατοχή του ο
μεταβιβάζων.

Σε περίπτωση μίσθωσης, τα δικαιώματα ενίσχυσης και τα εκτάρια
μισθώνονται για την ίδια χρονική περίοδο.

Η περίπτωση, που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, κατά την οποία όλα τα δικαιώ-
ματα ενίσχυσης τα οποία υπόκεινται σε ειδικούς όρους μεταβιβά-
ζονται, θεωρείται ως περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυ-
σης με γη.

▼M1
Η περίπτωση της μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυσης χωρίς γη,
που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, θεωρείται ως περίπτωση πώλη-
σης δικαιωμάτων ενίσχυσης χωρίς γη·

▼B
(ι) «μονάδα παραγωγής» τουλάχιστον μία έκταση, συμπεριλαμβανο-

μένης της έκτασης χορτονομών, που έδωσε δικαιώματα άμεσων
ενισχύσεων κατά την περίοδο αναφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 43
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, ή ένα ζώο
το οποίο θα είχε δώσει δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς, σε άμεσες ενισχύσεις συνοδευόμενες ενδεχομένως, από
αντίστοιχο δικαίωμα πριμοδότησης·

(ια) «γεωργός που αρχίζει μία γεωργική δραστηριότητα» για τους σκο-
πούς του άρθρου 37 παράγραφος 2 και του άρθρου 42 παράγραφος
3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, οποιοδήποτε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο που δεν έχει ασκήσει γεωργική δραστηριότητα
στο όνομά του ή για λογαριασμό του ή δεν πρέπει να είχε τον
έλεγχο νομικού προσώπου που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα
κατά τα 5 έτη που προηγούνται της έναρξης της νέας γεωργικής
δραστηριότητας.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, το/τα φυσικό(ά) πρόσωπο(α)
που ελέγχει/ουν το νομικό πρόσωπο δεν πρέπει να έχει ασκήσει
γεωργική δραστηριότητα στο όνομά του και για λογαριασμό του ή
δεν πρέπει να είχε τον έλεγχο νομικού προσώπου το οποίο έχει
ασκήσει γεωργική δραστηριότητα, κατά τα 5 έτη που προηγούνται
της έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας του νομικού προσώ-
που·

▼M14
(ιβ) Ο ορισμός των «φυτωρίων» περιλαμβάνεται στο σημείο Ζ/5 το

παραρτήματος Ι της απόφασης της Επιτροπής 2000/115/ΕΚ (1)
σχετικά με τους ορισμούς των χαρακτηριστικών, τον κατάλογο
των γεωργικών προϊόντων, τις εξαιρέσεις και τις περιφέρειες και

2004R0795— EL — 17.11.2008 — 008.001— 8

(1) ΕΕ L 38 της 12.2.2000, σ. 1.



▼M14

περιοχές όσον αφορά τις έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων.

▼B

Άρθρο 3

Υπολογισμός της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης

1. Τα δικαιώματα ενίσχυσης υπολογίζονται με ακρίβεια τριών δεκα-
δικών και γίνεται στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο ανώτερο ή κατώ-
τερο δεύτερο δεκαδικό. Εάν το αποτέλεσμα του υπολογισμού βρίσκεται
ακριβώς στο μέσον, το ποσό στρογγυλεύεται στο πλησιέστερο ανώτερο
δεύτερο δεκαδικό.

2. ►M1 Σε περίπτωση όπου ένας γεωργός, αφού έχει δηλώσει όλα
τα πιθανά ακέραια δικαιώματα ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 44
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, πρέπει να δηλώ-
σει δικαιώματα ενίσχυσης που συνοδεύουν αγροτεμάχιο του οποίου το
μέγεθος ανέρχεται σε υποδιαίρεση του εκταρίου, τα εν λόγω δικαιώ-
ματα ενίσχυσης θεμελιώνουν την καταβολή ενίσχυσης της οποίας το
ύψος υπολογίζεται κατ' αναλογία προς το μέγεθος του αγροτεμαχίου και
θεωρείται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί πλήρως για τους σκοπούς του
άρθρου 45 του ίδιου κανονισμού. ◄

▼M9
3. Εάν το μέγεθος του αγροτεμαχίου που μεταβιβάζεται με δικαιώ-
ματα ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 αποτελεί υποδιαίρεση ενός εκταρίου, ο
γεωργός δύναται να μεταβιβάσει με τη γη και το αντίστοιχο τμήμα
δικαιώματος, με αξία υπολογιζόμενη κατ’ αναλογία προς το μέγεθος
της ιδίας υποδιαίρεσης. Το εναπομένον τμήμα των δικαιωμάτων παρα-
μένει στη διάθεση του γεωργού, με αξία υπολογιζόμενη αντιστοίχως.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 46 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονι-
σμού, εάν ένας γεωργός μεταβιβάσει τμήμα δικαιώματος χωρίς γη, η
αξία των δύο τμημάτων υπολογίζεται αναλογικά.

__________

▼M1

Άρθρο 3α

Καθορισμένα εκτάρια και ζώα

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του παραρτήματος VII του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, ο αριθμός εκταρίων ή ζώων για τα οποία
χορηγήθηκε ή θα έπρεπε να έχει χορηγηθεί άμεση ενίσχυση κατά την
περίοδο αναφοράς, που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό
του ποσού αναφοράς του άρθρου 37 παράγραφος 1 του εν λόγω κανο-
νισμού, είναι ο αριθμός εκταρίων καθορισθείσας έκτασης ή καθορισμέ-
νων ζώων υπό την έννοια του άρθρου 2 στοιχεία ιη) και ιθ) του κανο-
νισμού (ΕΚ) αριθ. 2419/2001 για καθεμία από τις άμεσες ενισχύσεις
που αναφέρονται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003.

▼M5

Άρθρο 3β

Επιλεξιμότητα

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 44 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003, οι ακόλουθες εκτάσεις θεωρούνται ως επιλέξιμα
εκτάρια για τον καθορισμό και τη χρήση των δικαιωμάτων ενίσχυσης:

(α) οι εκτάσεις που καλύπτονταν από δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης
με βραχυχρόνια αμειψισπορά (κωδικός ΣΟ ex 0602 90 41), Mis-
canthus sinensis (μίσχανθο) (κωδικός ΣΟ ex 0602 90 51) ή Phalaris

2004R0795— EL — 17.11.2008 — 008.001— 9



▼M5

arundicea (φάλαρη) την περίοδο μεταξύ 30ής Απριλίου 2004 και
10ης Μαρτίου 2005·

(β) οι εκτάσεις που καλύπτονταν από δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης
με βραχυχρόνια αμειψισπορά (κωδικός ΣΟ ex 0602 90 41), Mis-
canthus sinensis (μίσχανθο) (κωδικός ΣΟ ex 0602 90 51) ή Phalaris
arundicea (φάλαρη) πριν από τις 30 Απριλίου 2004 και μισθώθηκαν
ή αποκτήθηκαν την περίοδο μεταξύ 30ής Απριλίου 2004 και 10ης
Μαρτίου 2005, με την προοπτική να υποβληθεί αίτηση στο πλαίσιο
του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.

2. Για τους σκοπούς του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003, οι εκτάσεις υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας οι
οποίες καλύπτονται από μόνιμες καλλιέργειες, χρησιμοποιούμενες για
τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 55 στοιχείο β) του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, καθώς και οι εκτάσεις που καλύπτονται
από μόνιμες καλλιέργειες και για τις οποίες έχει επίσης υποβληθεί
αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης για ενεργειακές καλλιέργειες που προ-
βλέπεται στο άρθρο 88 του ίδιου κανονισμού, θεωρούνται ως επιλέξιμα
εκτάρια για τη χρήση των δικαιωμάτων από παύση καλλιέργειας και
των δικαιωμάτων ενίσχυσης, αντίστοιχα.

3. Για τους σκοπούς του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003, οι εκτάσεις υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας
που καλύπτονταν από μόνιμες καλλιέργειες, προκειμένου να χρησιμο-
ποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος
3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 του Συμβουλίου (1) και για τις
οποίες χορηγήθηκε για το έτος 2003 η στρεμματική ενίσχυση που ανα-
φέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του ίδιου κανονισμού, θεωρούνται
ως επιλέξιμα εκτάρια για τη χρήση των δικαιωμάτων από παύση καλ-
λιέργειας που αναφέρονται στο άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 51 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και για τους σκοπούς του άρθρου 54 παράγρα-
φος 2 του ίδιου κανονισμού, οι εκτάσεις που καλύπτονταν από πολυε-
τείς καλλιέργειες κατά την ημερομηνία η οποία προβλεπόταν για τις
αιτήσεις στρεμματικής ενίσχυσης για το 2003, θεωρούνται ως επιλέξιμα
εκτάρια για τη χρήση των δικαιωμάτων από παύση καλλιέργειας που
αναφέρονται στο άρθρο 53 του εν λόγω κανονισμού.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 60 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003, σε περίπτωση όπου ένα κράτος μέλος κάνει
χρήση της εναλλακτικής δυνατότητας που παρέχει το άρθρο 59 του
ίδιου κανονισμού:

(α) για τους σκοπούς του άρθρου 63 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003, οι εκτάσεις υπό καθεστώς παύσης καλλιέρ-
γειας που καλύπτονταν από μόνιμες καλλιέργειες προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 6
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 και για τις
οποίες χορηγήθηκε για το έτος 2003 η στρεμματική ενίσχυση που
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του ίδιου κανονισμού, θεω-
ρούνται ως επιλέξιμα εκτάρια για τον καθορισμό των δικαιωμάτων
από παύση καλλιέργειας·

(β) για τους σκοπούς του άρθρου 63 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003, οι εκτάσεις που καλύπτονται από μόνιμες
καλλιέργειες, χρησιμοποιούμενες για τους σκοπούς που αναφέρο-
νται στο άρθρο 55 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003, θεωρούνται ως επιλέξιμα εκτάρια για τον καθορι-
σμό των δικαιωμάτων από παύση καλλιέργειας·

(γ) για τους σκοπούς του άρθρου 59 παράγραφος 4 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003, οι εκτάσεις που καλύπτονται από μόνιμες
καλλιέργειες και για τις οποίες έχει επίσης υποβληθεί αίτηση χορή-
γησης της ενίσχυσης για ενεργειακές καλλιέργειες που προβλέπεται
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▼M5

στο άρθρο 88 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, θεωρούνται
ως επιλέξιμα εκτάρια για τον καθορισμό των δικαιωμάτων ενίσχυ-
σης·

(δ) για τους σκοπούς του άρθρου 59 παράγραφος 4 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003, οι εκτάσεις που καλύπτονται από πολυετείς
καλλιέργειες θεωρούνται ως επιλέξιμα εκτάρια για τον καθορισμό
των δικαιωμάτων ενίσχυσης.

6. Οι γεωργοί τους οποίους αφορά η εφαρμογή των παραγράφων 2
έως 5 του παρόντος άρθρου το 2005, δύνανται να τροποποιήσουν την
οικεία αίτηση χορήγησης ενιαίας ενίσχυσης, εντός τεσσάρων εβδομά-
δων από 19 Οκτωβρίου 2005 ή από ημερομηνία που θα καθορίσουν τα
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

▼B

ΚΕΦΛΆΑΙΟ 2

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ

Τμήμα 1

Σύσταση του εθνικού αποθέματος

Άρθρο 4

Μειώσεις

1. Η μείωση που προβλέπεται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 εφαρμόζεται σε όλα τα ποσά ανα-
φοράς μετά από οποιαδήποτε ενδεχόμενη μείωση, σύμφωνα με το
άρθρο 41 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού και ενδεχομένως,
μετά από οποιαδήποτε ενδεχόμενη μείωση σύμφωνα με το άρθρο 65
παράγραφος 1 και το άρθρο 70 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του εν
λόγω κανονισμού.

2. Σε περίπτωση εφαρμογής της μείωσης που αναφέρεται στο άρθρο
42 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, η αξία ανά
μονάδα όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης που καθορίστηκαν την ημε-
ρομηνία εφαρμογής της γραμμικής μείωσης μειώνεται αναλόγως.

▼M7
3. Στην περίπτωση που τα ποσά, τα οποία περιλαμβάνονται στο
εθνικό απόθεμα, εμφανίζονται υψηλότερα του αναγκαίου για την
κάλυψη των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 42 του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, τα κράτη μέλη δύνανται να αυξάνουν κατ’
αναλογία τη μοναδιαία αξία όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης. Το
χρησιμοποιούμενο για την αύξηση αυτή συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει
το συνολικό ποσό που προκύπτει από τη γραμμική μείωση η οποία
εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφοι 1 και 7 του εν
λόγω κανονισμού.

▼B

Άρθρο 5

Πριμοδοτήσεις γαλακτοπαραγωγής και πρόσθετες ενισχύσεις

1. Το ποσοστό της μείωσης που καθορίστηκε από τα κράτη μέλη
σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003 εφαρμόζεται, το 2007, στα ποσά τα οποία αντιστοι-
χούν στις πριμοδοτήσεις γαλακτοπαραγωγής και στις πρόσθετες ενισχύ-
σεις που πρέπει να συμπεριληφθούν στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.

2. Όταν ένα κράτος μέλος χρησιμοποιεί τη δυνατότητα που προβλέ-
πεται στο άρθρο 62 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003 να συμπεριλάβει εξ ολοκλήρου τα ποσά που αντιστοι-
χούν στις πριμοδοτήσεις γαλακτοπαραγωγής και στις πρόσθετες ενισχύ-
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▼B

σεις στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, εφαρμόζει το ποσοστό μείωσης
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου για το έτος
κατά το οποίο χρησιμοποιεί τη δυνατότητα αυτή. Κατά τα επόμενα έτη,
το σχετικό κράτος μέλος εφαρμόζει τη μείωση εντός του ορίου της
αύξησης των ποσών που προβλέπεται στο άρθρο 95 παράγραφος 2
και στο άρθρο 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003.

3. Όταν ένα κράτος μέλος χρησιμοποιεί τη δυνατότητα που προβλέ-
πεται στο άρθρο 62 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003 να συμπεριλάβει εν μέρει τα ποσά που αντιστοιχούν
στις πριμοδοτήσεις γαλακτοπαραγωγής και στις πρόσθετες ενισχύσεις
στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, εφαρμόζει το ποσοστό μείωσης που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου στα αντίστοιχα
ποσά που περιλαμβάνονται στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης για το
έτος κατά το οποίο χρησιμοποιεί τη δυνατότητα αυτή, λαμβανομένης
υπόψη της αύξησης των ποσών που προβλέπεται στο άρθρο 95 παρά-
γραφος 2 και στο άρθρο 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003.

Τμήμα 2

Καθορισμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα

Άρθρο 6

Καθορισμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης

1. Όταν ένα κράτος μέλος χρησιμοποιεί τις δυνατότητες που προβλέ-
πονται στο άρθρο 42 παράγραφοι 3 και 5 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003, οι γεωργοί μπορούν να λάβουν δικαιώματα ενίσχυσης
από το εθνικό απόθεμα, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο
παρόν τμήμα και τα αντικειμενικά κριτήρια που ορίζονται από το σχε-
τικό κράτος μέλος.

2. Όταν ένας γεωργός ο οποίος δεν διαθέτει δικαιώματα ενίσχυσης
υποβάλλει αίτηση για χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό
απόθεμα, μπορεί να λάβει αριθμό δικαιωμάτων ενίσχυσης μικρότερο ή
ίσο με τον αριθμό των εκταρίων που κατέχει (ιδιόκτητων ή μισθωμέ-
νων) κατά την σχετική περίοδο.

3. Όταν ένας γεωργός ο οποίος διαθέτει δικαιώματα ενίσχυσης υπο-
βάλλει αίτηση για δικαιώματα ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα, μπο-
ρεί να λάβει αριθμό δικαιωμάτων ενίσχυσης μικρότερο ή ίσο με τον
αριθμό των εκταρίων που κατέχει για τα οποία δεν διαθέτει κανένα
δικαίωμα ενίσχυσης.

Η αξία ανά μονάδα κάθε δικαιώματος ενίσχυσης που ήδη διαθέτει
μπορεί να αυξηθεί εντός του ορίου του περιφερειακού μέσου όρου
που αναφέρεται στην παράγραφο 4.

▼M9
Το άρθρο 42 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003 εφαρμόζεται σε δικαιώματα ενισχύσεων, η μοναδιαία
αξία των οποίων έχει αυξηθεί κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 20 %
κατά την έννοια του δεύτερου εδαφίου της εν λόγω παραγράφου. Το
άρθρο 42 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού εφαρ-
μόζεται μόνο στο τμήμα της αυξημένης αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυ-
σης, η μοναδιαία αξία των οποίων αυξήθηκε κατά ποσοστό μεγαλύτερο
του 20 % σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της εν λόγω παραγράφου.

▼B
4. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον περιφερειακό μέσο όρο στο
κατάλληλο εδαφικό επίπεδο σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια και
κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ισότιμη μεταχείριση μεταξύ των
γεωργών και να αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς ή του ανταγω-
νισμού. Ο περιφερειακός μέσος όρος καθορίζεται σε ημερομηνία η
οποία ορίζεται από τα κράτη μέλη. Μπορεί να επανεξεταστεί ετησίως.
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▼B

Βασίζεται στην αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται
στους γεωργούς στη σχετική περιοχή. Δεν διαφοροποιείται ανά τομέα
παραγωγής.

5. Η αξία κάθε δικαιώματος ενίσχυσης που λαμβάνεται κατ’ εφαρ-
μογή των παραγράφων 2 ή 3, εκτός από το δεύτερο εδάφιο της παρα-
γράφου 3, υπολογίζεται διαιρώντας τον περιφερειακό μέσο όρο που
καθορίστηκε από το κράτος μέλος, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια
και κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση μεταξύ των
γεωργών και να αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς ή του ανταγω-
νισμού, με αριθμό εκταρίων μικρότερο ή ίσο με τον αριθμό των εκτα-
ρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 7

Εφαρμογή του άρθρου 42 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003 σε περίπτωση που τα εκτάρια υπολείπονται των

δικαιωμάτων ενίσχυσης

1. Όταν ένα κράτος μέλος χρησιμοποιεί την επιλογή που προβλέπε-
ται στο άρθρο 42 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003
μπορεί να χορηγήσει ιδίως, μετά από αίτηση, σύμφωνα με το παρόν
άρθρο, δικαιώματα ενίσχυσης στους γεωργούς στις σχετικές περιοχές οι
οποίοι δηλώνουν λιγότερα εκτάρια από τον αντίστοιχο αριθμό δικαιω-
μάτων ενίσχυσης που θα τους χορηγηθούν ή που τους έχουν ήδη χορη-
γηθεί σύμφωνα με το άρθρο 43 του εν λόγω κανονισμού.

Στην περίπτωση αυτή ο γεωργός εκχωρεί στο εθνικό απόθεμα όλα τα
δικαιώματα ενίσχυσης που διαθέτει ή τα οποία έπρεπε να είχε λάβει,
εκτός από τα δικαιώματα παύσης καλλιέργειας και τα δικαιώματα ενί-
σχυσης τα οποία υπόκεινται σε ειδικούς όρους που αναφέρονται στο
άρθρο 49 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

▼M1
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «δικαιώματα ενίσχυσης»
νοούνται μόνον τα δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγήθηκαν από το
κράτος μέλος κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας
ενίσχυσης.

▼B
2. Ο αριθμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται από το
εθνικό απόθεμα είναι ίσος με τον αριθμό των εκταρίων που δηλώνονται
από τον γεωργό.

3. Η περίοδος των πέντε ετών που προβλέπεται στο άρθρο 42 παρά-
γραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 εφαρμόζεται ή, ενδε-
χομένως, αρχίζει εκ νέου να εφαρμόζεται σε όλα τα δικαιώματα ενί-
σχυσης που χορηγούνται.

4. Η αξία ανά μονάδα των δικαιωμάτων ενίσχυσης που προέρχονται
από το εθνικό απόθεμα υπολογίζεται διαιρώντας το ποσό αναφοράς του
γεωργού με τον αριθμό των εκταρίων που δήλωσε και αφαιρώντας από
το αποτέλεσμα που προκύπτει αριθμό εκταρίων ίσο με τον αριθμό των
δικαιωμάτων παύσης καλλιέργειας που διαθέτει. Ο περιφερειακός μέσος
όρος που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 δεν εφαρμόζεται.

5. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 δεν εφαρμόζονται στους γεωργούς
που δηλώνουν λιγότερο από 50 % του συνολικού αριθμού των εκτα-
ρίων, κατά την έννοια του άρθρου 43 παράγραφοι 1 και 2 του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, που διαθέτουν (ιδιόκτητων και μισθωμέ-
νων) κατά την περίοδο αναφοράς.

▼M2
6. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1, 2, 3 και 4, τα εκτάρια που
μεταβιβάζονται με πώληση ή μίσθωση και τα οποία δεν αντικαθίστανται
από αντίστοιχο αριθμό εκταρίων, περιλαμβάνονται στον αριθμό των
εκταρίων που δηλώνει ο γεωργός.
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▼B

7. Ο σχετικός γεωργός δηλώνει το σύνολο των εκταρίων που κατέχει
κατά τη στιγμή της αίτησης.

Τμήμα 3

Αναπλήρωση του εθνικού αποθέματος

Άρθρο 8

Μη χρησιμοποιηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 34 παράγραφος 3
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 τα μη χρησιμοποιηθέντα δικαιώ-
ματα ενίσχυσης διατίθενται στο εθνικό απόθεμα μία ημέρα μετά τη
λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται για την τροποποίηση των αιτή-
σεων στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης κατά το ημερολο-
γιακό έτος λήξης της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 42 παράγρα-
φος 8 δεύτερο εδάφιο στο άρθρο 45 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «μη χρησιμοποιηθέντα
δικαιώματα ενίσχυσης» σημαίνει ότι καμία ενίσχυση δεν χορηγήθηκε
για τα εν λόγω δικαιώματα κατά την περίοδο που αναφέρεται στο
πρώτο εδάφιο. Τα δικαιώματα ενίσχυσης για τα οποία έχει υποβληθεί
αίτηση και τα οποία συνδέονται με μία προσδιορισθείσα έκταση, κατά
την έννοια του άρθρου 2 σημείο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
►M1 796/2004 ◄, θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκαν.

2. Τα δικαιώματα παύσης καλλιέργειας και τα δικαιώματα ενίσχυσης
τα οποία συνοδεύονται από την άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 60
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 όταν διατίθενται στο εθνικό
απόθεμα, δεν είναι πλέον συνδεδεμένα με τις υποχρεώσεις ή τις άδειες
που τα συνοδεύουν.

Άρθρο 9

Παρακράτηση κατά την πώληση δικαιωμάτων ενίσχυσης

1. Το κράτος μέλος που κάνει χρήση της δυνατότητας που προβλέ-
πεται στο άρθρο 46 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003 μπορεί να αποφασίσει τη διάθεση στο εθνικό απόθεμα:

(α) στην περίπτωση πώλησης δικαιωμάτων ενίσχυσης χωρίς γη, μέχρι
το 30 % της αξίας κάθε δικαιώματος ενίσχυσης ή ποσού ισοδύνα-
μου που εκφράζεται σε αριθμό δικαιωμάτων ενίσχυσης. Ωστόσο,
κατά τα 3 πρώτα έτη εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης,
το ποσοστό 30 % μπορεί να αντικατασταθεί από το 50 %·

και/ή

(β) στην περίπτωση πώλησης δικαιωμάτων ενίσχυσης με γη, μέχρι το
10 % της αξίας κάθε δικαιώματος ενίσχυσης ή ισοδύναμου ποσού
που εκφράζεται σε αριθμό δικαιωμάτων ενίσχυσης·

και/ή

(γ) στην περίπτωση πώλησης δικαιωμάτων παύσης καλλιέργειας χωρίς
γη, μέχρι το 30 % της αξίας κάθε δικαιώματος ενίσχυσης. Ωστόσο,
κατά τα 3 πρώτα έτη εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης,
το ποσοστό 30 % μπορεί να αντικατασταθεί από το 50 %·

και/ή

(δ) στην περίπτωση πώλησης δικαιωμάτων ενίσχυσης με όλη την εκμε-
τάλλευση, μέχρι 5 % της αξίας κάθε δικαιώματος ενίσχυσης και/ή
ποσού ισοδύναμου που εκφράζεται σε αριθμό δικαιωμάτων ενίσχυ-
σης·

και/ή
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▼B

(ε) στην περίπτωση πώλησης δικαιωμάτων ενίσχυσης που συνοδεύο-
νται με την άδεια η οποία προβλέπεται στο άρθρο 60 του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, μέχρι το 10 % της αξίας κάθε δικαιώ-
ματος ενίσχυσης.

Στην περίπτωση πώλησης δικαιωμάτων ενίσχυσης με ή χωρίς γη σε
γεωργό που αρχίζει γεωργική δραστηριότητα και στην περίπτωση
δικαιωμάτων ενίσχυσης που προέρχονται από υφιστάμενη ή αναμενό-
μενη κληρονομιά δεν εφαρμόζεται καμία παρακράτηση.

2. Κατά τον καθορισμό των ποσοστών που αναφέρονται στην παρά-
γραφο 1, ένα κράτος μέλος μπορεί να διαφοροποιήσει το ποσοστό για
μια από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχεία
α) μέχρι ε), σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια και κατά τρόπο ώστε
να εξασφαλίζεται ισότιμη μεταχείριση μεταξύ των γεωργών και να
αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς ή του ανταγωνισμού.

Άρθρο 10

Ρήτρα απροσδόκητου κέρδους

1. Στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 42 παράγραφος 9 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, διατίθεται στο εθνικό απόθεμα:

(α) σε περίπτωση πώλησης, μέχρι το 90 % του ποσού αναφοράς που
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003 για τον πωλητή, ανάλογα με τις μονάδες παραγω-
γής και τα εκτάρια της εκμετάλλευσης ή του τμήματος της εκμε-
τάλλευσης που μεταβιβάζεται ►M1 ή με τα μεταβιβαζόμενα
δικαιώματα πριμοδότησης· ◄

(β) σε περίπτωση μίσθωσης έξι ετών, μέχρι 50 % του ποσού αναφοράς
που καθορίζεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 37 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τον εκμισθωτή, ανάλογα με τις μονάδες
παραγωγής και τα εκτάρια της εκμετάλλευσης ή το τμήμα της
εκμετάλλευσης που μεταβιβάζεται ►M1 ή με τα μεταβιβαζόμενα
δικαιώματα πριμοδότησης· ◄

(γ) σε περίπτωση μίσθωσης άνω των έξι ετών, 5 % για κάθε έτος μετά
την περίοδο των έξι ετών, αλλά όχι πάνω από 20 % του ποσού
αναφοράς που καθορίζεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 37 του κανο-
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τον εκμισθωτή, ανάλογα με τις
μονάδες παραγωγής και τα εκτάρια της εκμετάλλευσης ή το τμήμα
της εκμετάλλευσης που μεταβιβάζεται ►M1 ή με τα μεταβιβαζό-
μενα δικαιώματα πριμοδότησης. ◄

2. Τα δικαιώματα ενίσχυσης που καθορίζονται για τον πωλητή ή τον
εκμισθωτή υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003, βάσει ►M1 του υπόλοιπου ποσού αναφοράς
και των εκταρίων της περιόδου αναφοράς που αντιστοιχούν στο εν
λόγω υπόλοιπο ποσό αναφοράς. ◄

3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που εντός ενός
έτους αλλά όχι αργότερα από τις ►M1 15 Μαΐου 2004 ◄ από την
πώληση ή τη μίσθωση, ο πωλητής ή ο εκμισθωτής αγοράσει ή εκμι-
σθώσει για έξι έτη ή περισσότερο άλλη εκμετάλλευση ή μέρος της.
Στην περίπτωση αυτή, ο πωλητής ή ο εκμισθωτής διατηρεί αριθμό
δικαιωμάτων ενίσχυσης τουλάχιστον ίσο με τον αριθμό των δικαιωμά-
των ενίσχυσης που ο γεωργός μπορεί να χρησιμοποιήσει στη νέα εκμε-
τάλλευση, σύμφωνα με το άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003.

4. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που ο γεωργός
αποδείξει κατά ικανοποιητικό τρόπο στο σχετικό κράτος μέλος, ότι η
τιμή πώλησης ή εκμίσθωσης αντιστοιχεί στην αξία της εκμετάλλευσης
ή σε περίπτωση μερικής μεταβίβασης στην αξία τμήματος της εκμετάλ-
λευσης χωρίς δικαιώματα ενίσχυσης.
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▼M1

5. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της παραγράφου 4, η παράγρα-
φος 1 δεν ισχύει στις περιπτώσεις όπου η συμβατική ρήτρα που ανα-
φέρεται στο άρθρο 17 ή, κατά περίπτωση, στο άρθρο 27 έχει εισαχθεί
σε σύμβαση πριν από τις 15 Μαΐου 2004.

▼M2
6. Τα κράτη μέλη δύνανται να ορίσουν οροφή πέραν της οποίας
εφαρμόζεται η παράγραφος 1.

▼B

Τμήμα 4

Περιφερειακή διαχείριση

Άρθρο 11

Περιφερειακά αποθέματα

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να διαχειριστούν το εθνικό απόθεμα σε
περιφερειακό επίπεδο.

Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγήσουν εξ ολο-
κλήρου ή εν μέρει τα ποσά που είναι διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο,
σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 8, 9 και 10.

2. Τα ποσά που χορηγούνται σε κάθε περιφερειακό επίπεδο μπορούν
να χορηγηθούν μόνο εντός της σχετικής περιφέρειας, εκτός από τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 4 του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ή, σύμφωνα με την επιλογή του κράτους
μέλους, σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 42 παράγραφος 3 του εν
λόγω κανονισμού.

ΚΕΦΛΆΑΙΟ 3

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τμήμα 1

Αρχική χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης

Άρθρο 12

Αιτήσεις

1. Από το ημερολογιακό έτος που προηγείται του πρώτου έτους
εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, τα κράτη μέλη μπορούν
να προβούν στον προσδιορισμό των επιλέξιμων γεωργών που αναφέρο-
νται στο άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, στον προ-
σωρινό καθορισμό των ποσών και του αριθμού των εκταρίων που ανα-
φέρονται αντίστοιχα στο άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του
εν λόγω κανονισμού και στην προκαταρκτική επαλήθευση των όρων
που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του εν λόγω άρθρου.

2. Για τον προσωρινό καθορισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης, τα
κράτη μέλη μπορούν να αποστείλουν το έντυπο αίτησης που αναφέρε-
ται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003
σε ημερομηνία που καθορίζεται από τα κράτη μέλη, αλλά το αργότερο
μέχρι τις 15 Απριλίου του πρώτου έτους εφαρμογής του καθεστώτος
ενιαίας ενίσχυσης, στους γεωργούς οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 33
παράγραφος 1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού ή ενδεχομένως,
στους γεωργούς που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή εντός των ίδιων προθε-
σμιών, οι γεωργοί εκτός από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 33
παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 υπο-
βάλλουν αίτηση για τον καθορισμό των δικών τους δικαιωμάτων ενί-
σχυσης.
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3. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν κάνει χρήση της δυνα-
τότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 2, το κράτος μέλος αποστέλ-
λει το έντυπο της αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 σε ημερομηνία που καθορίζεται
από το κράτος μέλος, αλλά το αργότερο ένα μήνα πριν τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο του καθεστώτος
ενιαίας ενίσχυσης.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003, ο οριστικός καθορισμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης
που πρέπει να χορηγηθούν κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθε-
στώτος ενιαίας ενίσχυσης εξαρτάται από την υποβολή αίτησης στο
πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος.

▼M1
Δεν είναι δυνατή η οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης πριν
από τον οριστικό καθορισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης.

Σε κάθε περίπτωση, τα οριστικά δικαιώματα ενίσχυσης καθορίζονται το
αργότερο στις 15 Αυγούστου του πρώτου έτους εφαρμογής του καθε-
στώτος ενιαίας ενίσχυσης. Εφόσον δικαιολογείται από συγκεκριμένες
διοικητικές συνθήκες, ένα κράτος μέλος δύναται να αποφασίσει να
συμπίπτει η ημερομηνία οριστικού κανονισμού με την ημερομηνία κοι-
νοποίησης της ενίσχυσης για το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος
ενιαίας ενίσχυσης, χωρίς όμως να είναι, σε καμία περίπτωση, μεταγενέ-
στερη από την 31η Δεκεμβρίου του πρώτου έτους εφαρμογής.

Οι γεωργοί δύνανται να υποβάλλουν αιτήσεις στο πλαίσιο του καθε-
στώτος ενιαίας ενίσχυσης, επιφυλασσόμενοι του οριστικού καθορισμού
τους, με βάση τα προσωρινά δικαιώματα ενίσχυσης που έχουν καθορι-
στεί από το κράτος μέλος ή έχουν αποκτηθεί μέσω της συμβατικής
ρήτρας που αναφέρεται στο άρθρο 17 ή 27.

▼B
5. Ο αιτών αποδεικνύει κατά τρόπο ικανοποιητικό στο κράτος μέλος
ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δικαιωμάτων ενίσχυ-
σης, ήταν γεωργός κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο α) του κανο-
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

6. Ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να καθορίσει ένα ελάχι-
στο μέγεθος ανά εκμετάλλευση ►M1 εκφραζόμενο σε γεωργική
έκταση ◄ για το οποίο μπορεί να ζητηθεί ο καθορισμός δικαιωμάτων
ενίσχυσης. Ωστόσο, η εν λόγω ελάχιστη έκταση δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει τα 0,3 εκτάρια.

Δεν καθορίζεται ελάχιστη έκταση για τον καθορισμό δικαιωμάτων ενί-
σχυσης που υπόκεινται σε ειδικούς όρους οι οποίοι αναφέρονται στα
άρθρα 47 μέχρι 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

7. Ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι η αίτηση για τον
οριστικό καθορισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που αναφέρεται στο
άρθρο 4 μπορεί να υποβληθεί ταυτόχρονα με την αίτηση ενίσχυσης στο
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.

▼M1
8. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος
άρθρου, δεν απαιτείται δήλωση των αγροτεμαχίων για τον καθορισμό
των δικαιωμάτων ενίσχυσης, εκτός εάν πρόκειται για τον καθορισμό
δικαιωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα, που αναφέρεται στα
άρθρα 6, 7 και 18 έως 23α. Για τις αιτήσεις καταβολής των δικαιωμά-
των ενίσχυσης βάσει του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, ισχύει η
δήλωση αγροτεμαχίων που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 3
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.
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Τμήμα 2

ορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης που δεν προέρχονται από το εθνικό
απόθεμα

Άρθρο 13

Υφιστάμενη και αναμενόμενη κληρονομιά

1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1
στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, ο γεωργός που έχει
λάβει την εκμετάλλευση ή τμήμα της εκμετάλλευσης ζητά, εξ ονόματός
του, τα δικαιώματα ενίσχυσης να υπολογιστούν για την εκμετάλλευση ή
το τμήμα της εκμετάλλευσης που έλαβε.

Ο αριθμός και η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης καθορίζονται βάσει
του ποσού αναφοράς και του αριθμού των εκταρίων που αντιστοιχούν
στις μονάδες παραγωγής που έλαβε ως κληρονομιά.

2. Σε περίπτωση αναμενόμενης κληρονομιάς που μπορεί να ανακλη-
θεί, η πρόσβαση στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης παρέχεται μία μόνο
φορά στον ορισθέντα κληρονόμο κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.

Σε περίπτωση διαδοχής στο πλαίσιο συμβατικής μίσθωσης ή υφιστάμε-
νης ή αναμενόμενης κληρονομιάς εκ μέρους ενός γεωργού που είναι
φυσικό πρόσωπο και ο οποίος κατά την περίοδο αναφοράς ήταν μισθω-
τής μίας εκμετάλλευσης ή ενός τμήματος εκμετάλλευσης η οποία θα
έδινε δικαιώματα ενίσχυσης, η εν λόγω διαδοχή θεωρείται κληρονομιά
εκμετάλλευσης.

3. Στην περίπτωση του γεωργού που αναφέρεται στην παράγραφο 1,
ο οποίος δικαιούται ήδη να λάβει δικαιώματα ενίσχυσης, ο αριθμός και
η αξία των εν λόγω δικαιωμάτων ενίσχυσης καθορίζονται με βάση τα
συνολικά ποσά αναφοράς και του συνολικού αριθμού εκταρίων που
αντιστοιχούν στην αρχική εκμετάλλευσή του και στις μονάδες παραγω-
γής που έλαβε ως κληρονομιά.

4. Σε περίπτωση που ο γεωργός που αναφέρεται στην παράγραφο 1
πληροί τους όρους για την εφαρμογή δύο ή περισσοτέρων από τα άρθρα
19 μέχρι 23 του παρόντος κανονισμού ή του άρθρου 37 παράγραφος 2,
του άρθρου 40, του άρθρου 42 παράγραφος 3, ή του άρθρου 42 παρά-
γραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, λαμβάνει αριθμό
δικαιωμάτων ενίσχυσης μικρότερο ή ίσο με τον ανώτατο αριθμό εκτα-
ρίων μεταξύ αυτών που έλαβε ως κληρονομιά και εκείνων που δήλωσε
το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης και των
οποίων η αξία είναι ίση με την ανώτατη αξία που μπορεί να λάβει,
εφαρμόζοντας χωριστά κάθε ένα από τα άρθρα των οποίων πληροί τους
όρους.

5. Για τους σκοπούς του άρθρου 33 παράγραφος 1 στοιχείο β) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και του παρόντος κανονισμού, πρέ-
πει να χρησιμοποιηθούν οι ορισμοί των όρων«υφιστάμενη κληρονομιά»
και«αναμενόμενη κληρονομιά» που περιλαμβάνονται στην εθνική νομο-
θεσία.

Άρθρο 14

Τροποποίηση του νομικού καθεστώτος ή της επωνυμίας

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 33 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003, σε περίπτωση τροποποίησης του νομικού καθε-
στώτος ή της επωνυμίας, ο γεωργός έχει πρόσβαση στο καθεστώς
ενιαίας ενίσχυσης υπό τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και οι γεωργοί
που διαχειρίζονταν αρχικά τις εκμεταλλεύσεις, εντός του ορίου των
δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται για την αρχική εκμετάλλευση,
υπό τους ακόλουθους όρους:
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(α) ο αριθμός και η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης καθορίζονται
βάσει του ποσού αναφοράς ή του αριθμού των εκταρίων που αντι-
στοιχούν στην αρχική εκμετάλλευση·

(β) σε περίπτωση τροποποίησης του νομικού καθεστώτος ενός νομικού
προσώπου ή μετατροπής ενός φυσικού προσώπου σε νομικό πρό-
σωπο ή ενός νομικού προσώπου σε φυσικό πρόσωπο, ο γεωργός
που διαχειρίζεται τη νέα εκμετάλλευση είναι ο γεωργός ο οποίος
είχε τον έλεγχο της αρχικής εκμετάλλευσης σε θέματα διαχείρισης,
κερδών και χρηματοοικονομικού κινδύνου.

2. Όταν οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος
2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 λαμβάνουν χώρα μεταξύ της
1ης Ιανουαρίου και της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων κατά τη
διάρκεια του πρώτου έτους εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυ-
σης, εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 15

Συγχωνεύσεις και κατατμήσεις

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 33 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, ως «συγχώνευση» νοείται η συγχώ-
νευση δύο ή περισσοτέρων διαφορετικών εκμεταλλεύσεων σε μία νέα
εκμετάλλευση, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, η οποία ελέγχεται όσον αφορά τη διαχεί-
ριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους από τους
γεωργούς που αρχικά διαχειρίζονταν τις εκμεταλλεύσεις ή μία από
αυτές.

Ο αριθμός και η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης καθορίζονται με
βάση το ποσό αναφοράς και τον αριθμό εκταρίων που αντιστοιχούν
στις μονάδες παραγωγής των αρχικών εκμεταλλεύσεων.

2. Για τους σκοπούς του άρθρου 33 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, ως «κατάτμηση» νοείται η
κατάτμηση μιας εκμετάλλευσης σε τουλάχιστον δύο νέες χωριστές
εκμεταλλεύσεις, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, εκ των οποίων τουλάχιστον η μια εξακο-
λουθεί να ελέγχεται όσον αφορά τη διαχείριση, τα κέρδη και τους
χρηματοοικονομικούς κινδύνους από τουλάχιστον ένα από τα νομικά
ή φυσικά πρόσωπα που διαχειρίζονταν την αρχική εκμετάλλευση ή η
κατάτμηση μιας εκμετάλλευσης σε τουλάχιστον μια νέα χωριστή εκμε-
τάλλευση, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003, ενώ η άλλη εξακολουθεί να ελέγχεται όσον
αφορά τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύ-
νους από τον γεωργό που διαχειριζόταν την αρχική εκμετάλλευση.

Ο αριθμός και η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης καθορίζονται με
βάση το ποσό αναφοράς και τον αριθμό εκταρίων που αντιστοιχούν
στις μονάδες παραγωγής της αρχικής εκμετάλλευσης που μεταβιβάζο-
νται.

3. Όταν οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο πρώτο ή στο δεύτερο
εδάφιο του άρθρου 33 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003 λαμβάνουν χώρα μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της
ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων κατά το πρώτο έτος εφαρμογής
του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, εφαρμόζονται αντιστοίχως οι παρά-
γραφοι 1 ή 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 16

Περιπτώσεις αντίξοων συνθηκών

1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 5
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, όταν οι γεωργοπεριβαλλοντικές
δεσμεύσεις που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο λήγουν μετά την προ-
θεσμία υποβολής αίτησης για ενίσχυση στα πλαίσια του καθεστώτος
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ενιαίας ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του, το κράτος μέλος
καθορίζει, κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενί-
σχυσης, ποσά αναφοράς για κάθε ενδιαφερόμενο γεωργό σύμφωνα με
το άρθρο 40 παράγραφοι 1, 2, 3 ή 5 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω
κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι αποκλείονται τυχόν διπλές ενι-
σχύσεις στα πλαίσια αυτών των γεωργοπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων.

Ποσά κάτω των 10 ευρώ ανά δικαίωμα ειδικής ενίσχυσης ή μικρότερα
από το συνολικό ποσό των 100 ευρώ ανά γεωργό δεν θεωρούνται
διπλές ενισχύσεις.

Στην περίπτωση που το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν τροποποιήσει
τα προς καταβολή ποσά στα πλαίσια των εν λόγω γεωργοπεριβαλλο-
ντικών δεσμεύσεων, οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί είναι δυνατόν:

(α) να λάβουν μειωμένο ποσό αναφοράς και να ζητήσουν, στα πλαίσια
προγράμματος που θα θεσπίσει το κράτος μέλος σύμφωνα με το
άρθρο 45 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003,
μετά την λήξη των γεωργοπεριβαλλοντικών δεσμεύσεών του, προ-
κειμένου να προσαρμοσθεί η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων ενί-
σχυσής του εντός προθεσμίας που θα καθορισθεί από το κράτος
μέλος η οποία όμως δεν θα υπερβαίνει την απώτατη προθεσμία
υποβολής αίτησης για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης κατά το επό-
μενο έτος,

ή εναλλακτικά

(β) να λάβουν πλήρες ποσό αναφοράς υπό την προϋπόθεση ότι αποδέ-
χονται την τροποποίηση των προς καταβολή ποσών στα πλαίσια
των εν λόγω γεωργοπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων.

2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου
40 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, στον γεωργό
θα χορηγηθούν δικαιώματα ενίσχυσης που υπολογίζονται με τη διαί-
ρεση του ποσού αναφοράς, το οποίο καθορίστηκε από το κράτος μέλος,
σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια και με τρόπο τέτοιο ώστε να εξα-
σφαλιστεί ισότιμη μεταχείριση μεταξύ γεωργών και να αποφευχθούν
στρεβλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού, με τον αριθμό των
εκταρίων που δεν υπερβαίνει τον αριθμό των εκταρίων που δηλώνει
κατά το πρώτο έτος της εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.

▼M1
3. Το άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 εφαρμόζεται
για κάθε άμεση ενίσχυση που αναφέρεται στο παράρτημα VI του εν
λόγω κανονισμού.

▼B

Άρθρο 17

Ρήτρα ιδιωτικής σύμβασης σε περίπτωση πώλησης

1. Στην περίπτωση κατά την οποία μία σύμβαση πώλησης καταρτί-
σθηκε ή τροποποιήθηκε το αργότερο μέχρι την τελευταία προθεσμία
κατάθεσης αίτησης στα πλαίσια του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης
κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του, αναφέρει πως όλη η εκμετάλλευση
ή μέρος αυτής πωλείται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, μαζί με τα δικαιώ-
ματα ενισχύσεων που θα καθοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 43 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, όσον αφορά τα εκτάρια της μεταβι-
βαζόμενης εκμετάλλευσης ή μέρους αυτής, η σύμβαση πώλησης θεω-
ρείται ως μεταβίβαση των δικαιωμάτων ενισχύσεων συνοδευόμενα από
γη κατά την έννοια του άρθρου 46 του εν λόγω κανονισμού υπό τον
όρο εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρό-
ντος άρθρου.

2. Τα άρθρα 42 παράγραφος 9 και 46 παράγραφος 3 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ισχύουν αναλόγως της περιπτώσεως, για τα
δικαιώματα ενισχύσεων που θα υπολογιστούν με βάση τις μονάδες
παραγωγής και τα εκτάρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της σύμ-
βασης.
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3. Ο πωλητής υποβάλλει αίτηση για τον καθορισμό των δικαιωμάτων
ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 12, επισυνάπτοντας στην αίτησή του
αντίγραφο της σύμβασης πώλησης και υποδεικνύοντας τις μονάδες
παραγωγής και τον αριθμό των εκταρίων για τα οποία έχει την πρόθεση
να μεταβιβάσει τα δικαιώματα ενισχύσεων.

Το κράτος μέλος είναι δυνατόν να επιτρέψει στον αγοραστή να υπο-
βάλλει αίτηση αντί του πωλητή και με την ρητή έγκρισή του για τον
καθορισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 12. Στην
περίπτωση αυτή το κράτος μέλος επαληθεύει πως ο πωλητής εκπληρώ-
νει τα κριτήρια επιλεξιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 33 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και ιδίως τον όρο που αναφέρεται
στο άρθρο 12 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού.

4. Ο αγοραστής υποβάλλει αίτηση για ενισχύσεις στα πλαίσια του
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 12, επισυνάπτο-
ντας στην αίτησή του αντίγραφο του συμβολαίου πώλησης.

5. Το κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει οι αιτήσεις του
αγοραστή και του πωλητή να κατατεθούν από κοινού ή να υπάρχει
αναφορά της πρώτης αίτησης στη δεύτερη.

Τμήμα 3

Χορήγηση δικαιωμάτων ενισχύσησ από το εθνικό απόθεμα

Άρθρο 18

Γενικές διατάξεις για γεωργούς που βρίσκονται σε ειδική
κατάσταση

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 42 παράγραφος 4 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ως «γεωργοί που βρίσκονται σε ειδική κατά-
σταση» νοούνται οι γεωργοί που αναφέρονται στα άρθρα 19 έως
►M1 23α ◄ του παρόντος κανονισμού.

2. Στις περιπτώσεις που κάποιος γεωργός ο οποίος βρίσκεται σε
ειδική κατάσταση εκπληρώνει τα κριτήρια εφαρμογής δύο ή περισσό-
τερων από τα άρθρα 19 έως ►M1 23α ◄ του παρόντος κανονισμού ή
τα άρθρα 37 παράγραφος 2, 40, 42 παράγραφος 3 ή 42 παράγραφος 5
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, λαμβάνει αριθμό δικαιωμάτων
ενισχύσεως που δεν υπερβαίνει τον αριθμό των εκταρίων τα οποία
δηλώνει κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενί-
σχυσης και των οποίων η αξία είναι η μέγιστη αξία που έχει τη δυνα-
τότητα να λάβει μέσω της ξεχωριστής εφαρμογής καθενός από τα
άρθρα των οποίων εκπληρώνει τους όρους.

3. Το άρθρο 6 δεν ισχύει για γεωργούς που βρίσκονται σε ειδική
κατάσταση, εκτός από το τρίτο εδάφιο του άρθρου 6 παράγραφος 3.

4. Στις περιπτώσεις όπου η μίσθωση που αναφέρεται στα άρθρα 20
και 22 ή τα προγράμματα που αναφέρονται στο άρθρο 23 λήγουν μετά
την προθεσμία κατάθεσης αίτησης για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης
κατά το πρώτο έτος εφαρμογής τους, ο ενδιαφερόμενος γεωργός είναι
δυνατόν να υποβάλει αίτηση για τον καθορισμό των δικαιωμάτων ενι-
σχύσεως μετά τη λήξη της μίσθωσης ή του προγράμματος, και εντός
προθεσμίας που θα πρέπει να καθοριστεί από τα κράτη μέλη που όμως
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την απώτατη προθεσμία υποβολής αίτησης
για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης κατά το επόμενο έτος.

5. Στην περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εθνική τους
νομοθεσία ή με καλώς καθορισμένες συνήθεις πρακτικές, ο καθορισμός
μακροχρόνιας μίσθωσης περιλαμβάνει επίσης μίσθωση για πενταετία, τα
κράτη μέλη είναι δυνατόν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τα άρθρα
20, 21 και 22 στις μισθώσεις αυτές.
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Άρθρο 19

Παραγωγοί γαλακτοκομικών προϊόντων

Προκειμένου να καθοριστεί το ποσόν αναφοράς για παραγωγό γαλα-
κτοκομικών προϊόντων που βρίσκεται στην κατάσταση η οποία αναφέ-
ρεται στο άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και ο οποίος
διαθέτει προς μίσθωση, λόγω αυτής της κατάστασης, την ατομική ποσό-
τητα αναφοράς που του ανήκει ή μέρος αυτής σύμφωνα με το άρθρο 16
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 κατά τη διάρκεια της δωδεκά-
μηνης περιόδου που λήγει στις 31 Μαρτίου του πρώτου έτους εφαρμο-
γής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης στις πριμοδοτήσεις γαλακτοπα-
ραγωγής και πρόσθετες ενισχύσεις, η ατομική ποσότητα αναφοράς θεω-
ρείται ότι διατίθεται στην εκμετάλλευση του γεωργού για το εν λόγω
ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 20

Μεταβίβαση ενοικιασμένης γης

1. Ο γεωργός που έλαβε, ►M1 μέσω μεταβίβασης με πώληση ή με
εκμίσθωση διάρκειας έξι ή περισσότερων ετών, δωρεάν ή με συμβολικό
τίμημα, ◄ ή μέσω υφιστάμενης ή αναμενόμενης κληρονομιάς, εκμε-
τάλλευση ή τμήμα εκμετάλλευσης, που ήταν ενοικιασμένο σε τρίτο
άτομο κατά την περίοδο αναφοράς, από γεωργό που συνταξιοδοτήθηκε
►M1 παύοντας τη γεωργική δραστηριότητα ◄ ή αποβίωσε πριν από
την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στα πλαίσια του καθεστώτος
ενιαίας πληρωμής κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του, λαμβάνει
δικαιώματα ενισχύσεων που υπολογίζονται με τη διαίρεση ποσού ανα-
φοράς, το οποίο καθορίζεται από το κράτος μέλος, σύμφωνα με αντι-
κειμενικά κριτήρια και κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ισότιμη μετα-
χείριση μεταξύ των παραγωγών και αποφυγή στρεβλώσεων της αγοράς
και του ανταγωνισμού, με αριθμό εκταρίων ο οποίος δεν υπερβαίνει τον
αριθμό των εκταρίων της εκμετάλλευσης ή του τμήματος της εκμετάλ-
λευσης που λαμβάνει.

2. Οι γεωργοί που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αντιστοιχούν σε
κάθε άτομο που είναι δυνατόν να λάβει την εκμετάλλευση ή μέρος της
εκμετάλλευσης η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1, μέσω υφιστά-
μενης ή αναμενόμενης κληρονομιάς.

Άρθρο 21

Επενδύσεις

1. Ο γεωργός που πραγματοποίησε επενδύσεις σε δυναμικότητα
παραγωγής ή που αγόρασε γη σύμφωνα με τους όρους που καθορίζο-
νται στις παραγράφους 2 έως 6 μέχρι τις ►M1 15 Μαΐου 2004 ◄ το
αργότερο, λαμβάνει δικαιώματα ενισχύσεων που υπολογίζονται με τη
διαίρεση ποσού αναφοράς, το οποίο καθορίζεται από το κράτος μέλος,
σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια και με τρόπο που να εξασφαλίζει
ισότιμη μεταχείριση μεταξύ των γεωργών και την αποφυγή στρεβλώ-
σεων της αγοράς και του ανταγωνισμού, με αριθμό εκταρίων ο οποίος
δεν υπερβαίνει τον αριθμό των εκταρίων που αγόρασε.

▼M6
Ωστόσο, στην περίπτωση των επενδύσεων για τη φύτευση ελαιόδεν-
τρων στο πλαίσιο προγραμμάτων που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή,
η αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου
2006.

▼M7
Για τις επενδύσεις στον τομέα της ζάχαρης, η ημερομηνία, η αναφερό-
μενη στο πρώτο εδάφιο, είναι η 3η Μαρτίου 2006.

▼M12
Για τις επενδύσεις στο τομέα της μπανάνας η ημερομηνία που προβλέ-
πεται στο πρώτο εδάφιο είναι η 1η Ιανουαρίου 2007.
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Για τις επενδύσεις στον τομέα των οπωροκηπευτικών η ημερομηνία που
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο είναι η 1η Νοεμβρίου 2007.

▼B
2. Οι επενδύσεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα πρόγραμμα ή
σχέδιο του οποίου η υλοποίηση έχει ήδη αρχίσει μέχρι τις
►M1 15 Μαΐου 2004 ◄ το αργότερο. Το σχέδιο ή πρόγραμμα κοι-
νοποιείται από τον γεωργό στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους.

Στην περίπτωση που δεν υφίσταται γραπτό πρόγραμμα ή σχέδιο, το
κράτος μέλος είναι δυνατόν να λάβει υπόψη του άλλες αντικειμενικές
αποδείξεις της επένδυσης.

▼M6
Ωστόσο, στη περίπτωση των επενδύσεων που αναφέρονται στο δεύτερο
εδάφιο της παραγράφου 1, η υλοποίηση του σχεδίου ή προγράμματος
περατώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2006 το αργότερο.

▼M7
Για τις επενδύσεις στον τομέα της ζάχαρης, η ημερομηνία η αναφερό-
μενη στο πρώτο εδάφιο, είναι η 3η Μαρτίου 2006.

▼M12
Για τις επενδύσεις στο τομέα της μπανάνας η ημερομηνία που προβλέ-
πεται στο πρώτο εδάφιο είναι η 1η Ιανουαρίου 2007.

▼M14
Για τις επενδύσεις στον τομέα των οπωροκηπευτικών η ημερομηνία που
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο είναι η 1η Νοεμβρίου 2007.

▼B
3. Η αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής αφορά μόνον εκείνους
τους τομείς για τους οποίους θα ήταν δυνατόν να χορηγηθεί άμεση
ενίσχυση από αυτές που αναγράφονται στο παράρτημα ΝΙ του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 κατά την περίοδο αναφοράς λαμβανομένης
υπόψη της εφαρμογής των δυνατοτήτων που προβλέπονται στα άρθρα
66 έως 70 του εν λόγω κανονισμού.

Η αγορά γης αφορά μόνον την αγορά επιλέξιμης γης κατά την έννοια
του άρθρου 44 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

Εν πάση περιπτώσει, το τμήμα της αύξησης της δυναμικότητας παρα-
γωγής και/ή η αγορά γης για την οποία ο γεωργός δικαιούται ήδη τη
χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης και/ή ποσών αναφοράς για την
περίοδο αναφοράς δεν θα ληφθούν υπόψη για την εφαρμογή του παρό-
ντος άρθρου.

▼M2
4. Μία μακροπρόθεσμη μίσθωση, της οποίας η διάρκεια είναι ανώ-
τερη ή ίση των έξι ετών και η οποία άρχισε να ισχύει στις 15 Μαΐου
2004 ή αργότερα, θεωρείται ως αγορά γης ή ως επένδυση σε δυναμι-
κότητα παραγωγής για τους σκοπούς της εφαρμογής της παραγράφου 1.

▼M7
Για τις επενδύσεις στον τομέα της ζάχαρης, η ημερομηνία η αναφερό-
μενη στο πρώτο εδάφιο, είναι η 3η Μαρτίου 2006.

▼M12
Για τις μακροπρόθεσμες μισθώσεις στο τομέα της μπανάνας η ημερο-
μηνία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο είναι η 1η Ιανουαρίου 2007.

▼M14
Για τις μακροπρόθεσμες μισθώσεις στον τομέα των οπωροκηπευτικών η
ημερομηνία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο είναι η 1η Νοεμβρίου
2007.

▼B
5. Στην περίπτωση που ο γεωργός διαθέτει ήδη δικαιώματα ενισχύ-
σεων, στην περίπτωση αγοράς ή μακροχρόνιας μίσθωσης, ο αριθμός
των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση τα εκτάρια που αγο-
ράστηκαν ή ενοικιάστηκαν και, στην περίπτωση άλλων επενδύσεων, η
συνολική τιμή των υφιστάμενων δικαιωμάτων ενισχύσεων είναι δυνα-
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▼B

τόν να αυξηθεί εντός των ορίων του ποσού αναφοράς που αναφέρεται
στην παράγραφο 1.

6. Στην περίπτωση που ο γεωργός δεν διαθέτει εκτάρια ή δεν κατέχει
δικαιώματα ενισχύσεων, ο αριθμός των δικαιωμάτων ενισχύσεων υπο-
λογίζεται με τη διαίρεση του ποσού αναφοράς που αναφέρεται στην
παράγραφο 1, με μοναδιαία αξία που δεν υπερβαίνει τα 5 000 ευρώ.

Η αξία κάθε δικαιώματος ενίσχυσης αντιστοιχεί σε αυτή την μοναδιαία
αξία.

Τα δικαιώματα ενίσχυσης υπόκεινται στους όρους που αναφέρονται στο
άρθρο 49 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Το 50 % της γεωργι-
κής δραστηριότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου
αυτού καθορίζεται από το κράτος μέλος σύμφωνα με αντικειμενικά
κριτήρια.

Άρθρο 22

Ενοικίαση και αγορά ενοικιασμένης γης

1. Ο γεωργός που ενοικίασε, από το τέλος της περιόδου αναφοράς
μέχρι την ►M1 15 Μαΐου 2004 ◄ το αργότερο, για έξι ή περισσό-
τερα έτη εκμετάλλευση ή τμήμα αυτής για την οποία οι όροι μίσθωσης
δεν είναι δυνατόν να προσαρμοστούν, λαμβάνει δικαιώματα ενίσχυσης
που υπολογίζονται με τη διαίρεση ποσού αναφοράς, το οποίο καθορί-
ζεται από το κράτος μέλος, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια και με
τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ισότιμη μεταχείριση μεταξύ των
γεωργών και η αποφυγή στρεβλώσεων της αγοράς και του ανταγωνι-
σμού, με αριθμό εκταρίων που δεν υπερβαίνει τον αριθμό των εκταρίων
το οποία έχει ενοικιάσει.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται σε γεωργό ο οποίος αγόρασε, κατά
την περίοδο αναφοράς ή πριν από αυτήν, ή μέχρι τις ►M1 15 Μαΐου
2004 ◄ το αργότερο, εκμετάλλευση ή τμήμα αυτής της οποίας η γη
είχε ενοικιασθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, με σκοπό
την έναρξη ή την επέκταση της γεωργικής του δραστηριότητας εντός
ενός έτους μετά τη λήξη του συμβολαίου μίσθωσης.

▼M2
Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, νοείται
ως «νοικιασμένη γη», η γη η οποία, κατά την αγορά ή μετά την αγορά,
αποτελούσε το αντικείμενο μίσθωσης, η οποία ουδέποτε ανανεώθηκε
παρά μόνο όταν η ανανέωση επεβλήθη από νομική υποχρέωση.

▼B

Άρθρο 23

Μετατροπή της παραγωγής

1. Ο γεωργός ο οποίος συμμετείχε, κατά την περίοδο αναφοράς και
μέχρι τις ►M1 15 Μαΐου 2004 ◄ το αργότερο, σε εθνικά προγράμ-
ματα επαναπροσανατολισμού της παραγωγής για τα οποία θα ήταν
δυνατόν να χορηγηθεί άμεση ενίσχυση στα πλαίσια του καθεστώτος
ενιαίας ενίσχυσης όπως, ιδιαίτερα, τα προγράμματα μετατροπής της
παραγωγής, λαμβάνουν δικαιώματα ενίσχυσης που υπολογίζονται με
τη διαίρεση ποσού αναφοράς, το οποίο καθορίζεται από το κράτος
μέλος, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια και με τρόπο ώστε να εξα-
σφαλίζεται η ισότιμη μεταχείριση μεταξύ των γεωργών και η αποφυγή
στρέβλωσης της αγοράς και του ανταγωνισμού, με αριθμό εκταρίων
που δεν υπερβαίνει τον αριθμό των εκταρίων τα οποία δηλώνει κατά
το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται σε γεωργό που μετέτρεψε κατά τη
διάρκεια της περιόδου αναφοράς και μέχρι τις ►M1 15 Μαΐου
2004 ◄ το αργότερο, την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων σε
οποιαδήποτε άλλη παραγωγή τομέα που αναφέρεται στο παράρτημα
ΝΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.
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▼M1

Άρθρο 23α

Διοικητικές πράξεις και δικαστικές αποφάσεις

Σε περίπτωση όπου πρέπει να χορηγηθούν σε γεωργό δικαιώματα ενί-
σχυσης ή να αυξηθεί η αξία υφισταμένων δικαιωμάτων του βάσει ορι-
στικής απόφασης δικαστηρίου 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, το αργότερο όμως την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτή-
σεων στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης μετά την ημερο-
μηνία έκδοσης της απόφασης ή πράξης και λαμβανομένης υπόψη της
εφαρμογής του άρθρου 44 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003. ►M9 Το άρθρο 42 παράγραφος 8 του εν λόγω κανο-
νισμού δεν ισχύει για δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται δυνάμει
του παρόντος άρθρου. ◄

▼B

ΚΕΦΛΆΑΙΟ 4

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τμήμα 1

Δήλωση και μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης

Άρθρο 24

Δήλωση και χρήση δικαιωμάτων ενίσχυσης

▼M7
1. Τα δικαιώματα ενίσχυσης μπορεί να τα δηλώνει ο δικαιούχος
γεωργός προς πληρωμή μόνο μία φορά ετησίως, εφόσον παραμένει
κάτοχός τους την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής της
ενιαίας αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 796/2004.

Εντούτοις, όταν ο γεωργός κάνει χρήση της δυνατότητας για τροπο-
ποίηση της ενιαίας αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 15 του εν λόγω
κανονισμού, δύναται επίσης να δηλώσει δικαιώματα ενίσχυσης τα
οποία κατέχει κατά την ημερομηνία της εκ μέρους του κοινοποίησης
των τροποποιήσεων στην αρμόδια αρχή, υπό τον όρο ότι τα σχετικά
δικαιώματα ενίσχυσης δεν έχουν δηλωθεί από άλλον γεωργό για το ίδιο
έτος.

Όταν ο γεωργός αποκτά τα σχετικά δικαιώματα ενίσχυσης λόγω μετα-
βιβάσεως από άλλον γεωργό και στην περίπτωση που αυτός ο άλλος
γεωργός είχε ήδη δηλώσει τα εν λόγω δικαιώματα ενίσχυσης, η πρό-
σθετη δήλωση των δικαιωμάτων ενίσχυσης είναι αποδεκτή μόνον εφό-
σον ο μεταβιβάζων έχει ήδη ενημερώσει την αρμόδια αρχή σχετικά με
τη μεταβίβαση, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2 του παρόντος
κανονισμού, και αποσύρει αυτά τα δικαιώματα ενίσχυσης από τη δική
του ενιαία αίτηση εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο
15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004.

▼M15
__________

▼M9
3. Ο γεωργός δύναται να παραχωρήσει εκουσίως δικαιώματα ενίσχυ-
σης στο εθνικό απόθεμα, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ενίσχυσης για
παύση καλλιέργειας.
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▼B

Άρθρο 25

Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ενίσχυσης

1. Τα δικαιώματα ενίσχυσης είναι δυνατόν να μεταβιβαστούν ανά
πάσα στιγμή του έτους.

2. Ο μεταβιβάζων πληροφορεί την αρμόδια αρχή του κράτους
μέλους σχετικά με τη μεταβίβαση εντός περιόδου που καθορίζεται
από το κράτος μέλος.

▼M7
3. Το κράτος μέλος δύναται να απαιτεί εκ μέρους του μεταβιβάζο-
ντος την κοινοποίηση της μεταβίβασης στην αρμόδια αρχή του κράτους
μέλους στο οποίο θα παράγει αποτελέσματα η μεταβίβαση, εντός χρο-
νικού διαστήματος καθοριζόμενου από αυτό το κράτος μέλος, και
πάντως το αργότερο έξι εβδομάδες πριν από την πραγματοποίηση της
μεταβίβασης και λαμβανομένης υπόψη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των αιτήσεων βάσει του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης. Η
μεταβίβαση πραγματοποιείται όπως προβλέπεται στην κοινοποίηση,
εκτός εάν η αρμόδια αρχή εναντιωθεί στη μεταβίβαση και ειδοποιήσει
σχετικά τον μεταβιβάζοντα εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος. Η
αρμόδια αρχή δύναται να εναντιώνεται σε μεταβίβαση μόνον εφόσον
αυτή δεν συνάδει με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003 και του παρόντος κανονισμού.

▼M2
4. Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 46 παράγραφος 2
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, το επί τοις
εκατό ποσοστό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που χρησιμοποιήθηκαν
από γεωργό, εξαιρέσει των δικαιωμάτων ενίσχυσης που πωλήθηκαν
με τη γη, υπολογίζεται βάσει του αριθμού των δικαιωμάτων ενίσχυσης
που του διετέθησαν κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους εφαρμογής του
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης και πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά τη
διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους.

▼B

Άρθρο 26

Περιφερειακός περιορισμός

1. Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος χρησιμοποιήσει την
δυνατότητα που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 46 παρά-
γραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, τα κράτη μέλη καθο-
ρίζουν την περιοχή στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο σύμφωνα με αντι-
κειμενικά κριτήρια και κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ισότιμη μετα-
χείριση μεταξύ των γεωργών και αποφυγή στρεβλώσεων της αγοράς και
του ανταγωνισμού.

2. ►M15 Το κράτος μέλος καθορίζει την περιοχή που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 το αργότερο ένα μήνα πριν από την ημερομηνία που
καθορίζεται από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος
3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. ◄

Ο γεωργός του οποίου η εκμετάλλευση βρίσκεται στη σχετική περιοχή
δεν είναι δυνατόν να μεταβιβάσει ή να χρησιμοποιήσει εκτός της εν
λόγω περιοχής τα δικαιώματα ενίσχυσης που αντιστοιχούν στον αριθμό
των εκταρίων τα οποία δηλώνει κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της
δυνατότητας που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 46 παρά-
γραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

Ο γεωργός του οποίου η εκμετάλλευση βρίσκεται εν μέρει στη σχετική
περιοχή, δεν είναι δυνατόν να μεταβιβάσει ή να χρησιμοποιήσει εκτός
της εν λόγω περιοχής τα δικαιώματα ενίσχυσης που αντιστοιχούν στον
αριθμό των εκταρίων, τα οποία ευρίσκονται στην εν λόγω περιοχή, τα
οποία δηλώνει κατά το πρώτο έτος της εφαρμογής της δυνατότητας.

3. Ο περιορισμός των μεταβιβάσεων δικαιωμάτων πληρωμής που
αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 46 παράγραφος 1 του κανο-
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 δεν ισχύει στην περίπτωση υφιστάμενης ή
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▼B

αναμενόμενης κληρονομιάς δικαιωμάτων ενίσχυσης χωρίς ισοδύναμο
αριθμό επιλέξιμων εκταρίων.

4. Το κράτος μέλος είναι δυνατόν να αποφασίσει να εφαρμόσει τον
περιορισμό μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυσης που αναφέρονται στο
τρίτο εδάφιο του άρθρου 46 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003 μόνο για δικαιώματα πληρωμής παύσης καλλιέργειας.

Άρθρο 27

Ρήτρα ιδιωτικής σύμβασης σε περίπτωση μίσθωσης

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, η ρήτρα σε σύμβαση
μίσθωσης που προβλέπει τη μεταβίβαση αριθμού δικαιωμάτων ο οποίος
δεν υπερβαίνει τον αριθμό των εκταρίων που μισθώνονται θεωρείται ως
μίσθωση δικαιωμάτων ενίσχυσης που συνοδεύονται από γη κατά την
έννοια του άρθρου 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 στις περι-
πτώσεις όπου:

(α) ο γεωργός έχει μισθώσει σε άλλο γεωργό την εκμετάλλευσή του ή
τμήμα της το αργότερο μέχρι την ημερομηνία υποβολής αίτησης
στα πλαίσια του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης κατά τα πρώτο έτος
εφαρμογής του,

(β) η σύμβαση μίσθωσης λήγει μετά την τελευταία ημερομηνία υποβο-
λής αίτησης για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης,

και

(γ) αποφασίζει να μισθώσει τα δικαιώματα ενίσχυσης στον γεωργό
στον οποίο έχει μισθώσει την εκμετάλλευση ή τμήμα της.

2. Ο εκμισθωτής υποβάλλει αίτηση για τον καθορισμό των δικαιω-
μάτων ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 12, επισυνάπτοντας στην
αίτηση αντίγραφο της σύμβασης μίσθωσης και συμπεριλαμβάνοντας
τον αριθμό των εκταρίων για τα οποία έχει την πρόθεση να εκμισθώσει
τα δικαιώματα ενίσχυσης. Ανάλογα με την περίπτωση ισχύει το άρθρο
42 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

3. Ο μισθωτής υποβάλλει αίτηση για ενίσχυση στα πλαίσια του καθε-
στώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 12, επισυνάπτοντας
στην αίτηση αντίγραφο της σύμβασης μίσθωσης.

4. Το κράτος μέλος είναι δυνατόν να απαιτήσει οι αιτήσεις του
μισθωτή και του εκμισθωτή να υποβάλλονται από κοινού ή η δεύτερη
αίτηση να περιλαμβάνει αναφορά στην πρώτη.

Τμήμα 2

Άλλοι ειδικοί όροι

Άρθρο 28

Κτηνοτροφική έκταση

▼M1
1. Για τους σκοπούς του άρθρου 34 παράγραφος 1 στοιχείο β) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, το κράτος μέλος δύναται να αποφα-
σίσει να χρησιμοποιήσει, ανάλογα με την περίπτωση:

(α) την κτηνοτροφική έκταση που έχει δηλώσει ο γεωργός στην αίτηση
στρεμματικής ενίσχυσης για το 2004 ή κατά το έτος που προηγείται
του πρώτου έτους εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, ή

(β) την κτηνοτροφική έκταση που έχει δηλωθεί κατ' εφαρμογή του
άρθρου 12 παράγραφος 1 ή 2 του παρόντος κανονισμού.

2. Για τον καθορισμό των οριστικών δικαιωμάτων ενίσχυσης, ο
γεωργός δύναται να αποδείξει, κατά τρόπο ικανοποιητικό για την αρμό-
δια αρχή, ότι η κτηνοτροφική του έκταση κατά την περίοδο αναφοράς
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▼M1

ήταν μικρότερη ή, εάν η έκταση που χρησιμοποιεί το κράτος μέλος
είναι μικρότερη, δηλώνει το σύνολο της κτηνοτροφικής έκτασης που
διατηρούσε την περίοδο αναφοράς κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43
παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

▼M3

Άρθρο 28α

Περίοδος τριών μηνών που προβλέπεται στο άρθρο 51 στοιχείο β)
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003

Τα αναφερόμενα ►M4 στο παράρτημα Ι ◄ κράτη μέλη εξουσιοδο-
τούνται να επιτρέπουν δευτερεύουσες καλλιέργειες στις επιλέξιμες για
την ενίσχυση εκτάσεις κατά τη διάρκεια ανωτάτης περιόδου τριών
μηνών με ημερομηνία έναρξης, κάθε χρόνο, την οριζόμενη στο παράρ-
τημα αυτό για καθένα από τα κράτη μέλη ημερομηνία.

▼M16

Άρθρο 29

Παραγωγή κάνναβης

Για τους σκοπούς του άρθρου 52 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003, η καταβολή των δικαιωμάτων για εκτάσεις που καλ-
λιεργούνται με κάνναβη προϋποθέτει τη χρήση σπόρων προς σπορά των
ποικιλιών που περιλαμβάνονται στον «κοινό κατάλογο ποικιλιών καλ-
λιεργούμενων φυτικών ειδών» στις 15 Μαρτίου του έτους για το οποίο
χορηγείται η ενίσχυση και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 17 της
οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου, με εξαίρεση τις ποικιλίες Finola
και Tiborszallasi. Οι σπόροι πιστοποιούνται σύμφωνα με την οδηγία
2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου (1).

▼B

Άρθρο 30

Δικαιώματα που υπόκεινται σε ειδικούς όρους

1. ►M1 Για τον υπολογισμό της γεωργικής δραστηριότητας, εκφρα-
ζόμενης σε μονάδες μεγάλων ζώων (ΜΜΖ), που αναφέρεται στο άρθρο
49 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, ο πίνακας
μετατροπής που προβλέπεται στο άρθρο 131 παράγραφος 2 στοιχείο
α) του εν λόγω κανονισμού εφαρμόζεται στον μέσο όρο τριετίας του
αριθμού ζώων για τα οποία χορηγήθηκε άμεση ενίσχυση που αναφέρε-
ται στο άρθρο 47 του ίδιου κανονισμού κατά την περίοδο αναφοράς. ◄

2. Τααρσενικάκαιθηλυκάβοοειδήηλικίαςκάτωτωνέξιμηνώνμετατρέπο-
νταισεΜΜΖμετηχρήσητουσυντελεστή 0,2.

▼M1
Στην περίπτωση της πριμοδότησης γαλακτοπαραγωγής και των πρόσθε-
των ενισχύσεων, οι ΜΜΖ υπολογίζονται με διαίρεση της ποσότητας
αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του ύψους της
πριμοδότησης γαλακτοπαραγωγής και της πρόσθετης ενίσχυσης κατά
την ένταξη στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης διά της τότε ισχύουσας
μέσης απόδοσης σε γάλα που προβλέπεται στο παράρτημα XVI του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1973/2004 (2) ή διά της ατομικής απόδοσης
σε γάλα, εφόσον αυτή ήταν μεγαλύτερη από τη μέση απόδοση. Σε
περίπτωση όπου το κράτος μέλος κάνει χρήση της εναλλακτικής δυνα-
τότητας που προβλέπεται στο άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003, ο αριθμός ΜΜΖ τροποποιείται αναλόγως.

Στην περίπτωση της πριμοδότησης σφαγής, εάν τα αναγκαία στοιχεία
για την ηλικία των ζώων δεν είναι διαθέσιμα, το κράτος μέλος δύναται
να μετατρέπει σε ΜΜΖ τους ταύρους, τα βόδια, τις αγελάδες και τις
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δαμαλίδες εφαρμόζοντας το συντελεστή 0,7 και τα μοσχάρια εφαρμό-
ζοντας το συντελεστή 0,25.

Σε περίπτωση χορήγησης περισσοτέρων της μίας πριμοδοτήσεων για το
ίδιο ζώο, ο εφαρμοστέος συντελεστής είναι ο μέσος όρος των συντελε-
στών που ισχύουν για τις διάφορες πριμοδοτήσεις.

▼B
3. Προκειμένου να ελεγχθεί πως εφαρμόζεται πράγματι η ελάχιστη
γεωργική δραστηριότητα η οποία εκφράζεται σε ΜΜΖ σύμφωνα με την
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη καθορίζουν τον αριθμό των ζώων με βάση
μια από τις ακόλουθες μεθόδους:

(α) τα κράτη μέλη ζητούν από κάθε παραγωγό να δηλώσει, με βάση το
γεωργικό του μητρώο, εντός προθεσμίας που καθορίζεται από το
κράτος μέλος αλλά όχι μετά την ημερομηνία καταβολής της ενί-
σχυσης, τον αριθμό των ΜΜΖ·

και/ή

(β) τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική βάση δεδομένων
που δημιουργήθηκε σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου
92/102/ΕΟΚ (1) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) προκειμένου
να καθορίσουν τον αριθμό των ΜΜΖ υπό τον όρο ότι η εν λόγω
βάση δεδομένων παρέχει, κατά ικανοποιητικό για τα κράτη μέλη
τρόπο, επαρκείς διαβεβαιώσεις όσον αφορά την ακρίβεια των περιε-
χόμενων δεδομένων για τους σκοπούς του καθεστώτος ενιαίας ενί-
σχυσης.

▼M1
3α. Ο αριθμός ΜΜΖ υπολογίζεται κατ' αναλογία προς τα δικαιώματα
ενίσχυσης για τα οποία ο γεωργός δεν διέθετε εκτάρια κατά την περίοδο
αναφοράς και ζητά την εφαρμογή των ειδικών όρων. Ο εν λόγω αριθ-
μός εφαρμόζεται πρώτα στα δικαιώματα ενίσχυσης με τη χαμηλότερη
αξία.

Η αίτηση υποβάλλεται μόνον κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθε-
στώτος ενιαίας ενίσχυσης. Το κράτος μέλος καθορίζει ημερομηνία για
την υποβολή της αίτησης. Η αίτηση μπορεί να ανανεωθεί τα επόμενα
έτη για τον ίδιο αριθμό υποκείμενων σε ειδικούς όρους δικαιωμάτων
ενίσχυσης όπως κατά το προηγούμενο έτος ή, σε περίπτωση μεταβίβα-
σης μέρους των εν λόγω δικαιωμάτων ενίσχυσης ή δήλωσης μέρους
αυτών με αντίστοιχο αριθμό εκταρίων, για τα υπόλοιπα δικαιώματα
ενίσχυσης.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο αριθμός ΜΜΖ υπολογίζεται εκ νέου κατ'
αναλογία προς τα υπόλοιπα δικαιώματα ενίσχυσης, για τα οποία ο
γεωργός ζητά την εφαρμογή των ειδικών όρων.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 49 παράγραφος 2 δεύ-
τερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, δεν επιτρέπεται να
υποβληθεί αίτηση νέας εφαρμογής των ειδικών όρων για τα δικαιώματα
ενίσχυσης που έχουν δηλωθεί με αντίστοιχο αριθμό εκταρίων ή έχουν
μεταβιβαστεί.

▼B
4. Θεωρείται ότι εφαρμόζεται η απαίτηση για ελάχιστη γεωργική
δραστηριότητα όταν ο αριθμός των ΜΜΖ ανέρχεται στο 50 % κατά
τη διάρκεια περιόδου ή σε ορισμένες ημερομηνίες που θα πρέπει να
καθοριστούν από τα κράτη μέλη. Λαμβάνονται υπόψη όλα τα ζώα που
πωλήθηκαν ή εσφάγησαν κατά τη διάρκεια του υπόψη ημερολογιακού
έτους.

▼M11
5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρ-
μογή του άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 στην περί-
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πτωση παραγωγών οι οποίοι, μέσω αφύσικα υψηλών αριθμών ΜΜΖ
κατά τη διάρκεια μέρους του έτους, δημιουργούν τεχνητά τους όρους
που απαιτούνται για την εφαρμογή της ελάχιστης γεωργικής δραστη-
ριότητας.

▼B

Άρθρο 31

Πριμοδότηση γαλακτοπαραγωγής και πρόσθετες ενισχύσεις

1. Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος χρησιμοποιεί την δυνα-
τότητα που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 62 του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 το 2005, ή σε επίπτωση εφαρμογής του
άρθρου 71 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 κατά το πρώτο έτος
εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης:

(α) στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος γαλακτοπαραγωγός έλαβε
άλλες άμεσες ενισχύσεις κατά την περίοδο αναφοράς:

— εάν διέθετε εκτάρια κατά την περίοδο αναφοράς, τα δικαιώματα
ενίσχυσης υπολογίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, με βάση όλα τα εκτάρια τα οποία
κατά την περίοδο αναφοράς έδιναν δικαίωμα σε αυτές τις άμε-
σες ενισχύσεις συμπεριλαμβανομένης και της κτηνοτροφικής
έκτασης·

— εάν δεν διέθετε εκτάρια κατά την περίοδο αναφοράς, λαμβάνει
δικαιώματα ενίσχυσης υπό τους ειδικούς όρους τα οποία υπο-
λογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003·

(β) στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος γαλακτοπαραγωγός δεν
έλαβε άλλες άμεσες ενισχύσεις κατά την περίοδο αναφοράς:

— εάν διαθέτει εκτάρια, τα δικαιώματα ενίσχυσης υπολογίζονται
με διαίρεση του ποσού που θα πρέπει να χορηγηθεί με βάση τα
άρθρα 95 και 96 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 με τα
εκτάρια που έχει στην κατοχή του το 2005, ή σε επίπτωση
εφαρμογής του άρθρου 71 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003 κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώ-
τος ενιαίας ενίσχυσης·

— εάν δεν διαθέτει εκτάρια, θα λάβει δικαιώματα ενίσχυσης που
υπόκεινται σε ειδικούς όρους και που υπολογίζονται σύμφωνα
με το άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

2. Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος χρησιμοποιεί την δυνα-
τότητα που περιλαμβάνεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 62 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 το 2006, ισχύει το άρθρο 50 του
εν λόγω κανονισμού.

▼M1

Άρθρο 31α

Ενισχύσεις για βόειο κρέας και για αιγοπρόβατα

1. Για τον υπολογισμό του ποσού αναφοράς για τις ενισχύσεις εκτα-
τικοποίησης και τις πρόσθετες ενισχύσεις στους κλάδους του βοείου
κρέατος και των αιγοπροβάτων, που αναφέρονται στο παράρτημα VI
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, τα κράτη μέλη λαμβάνουν
υπόψη, με βάση αντικειμενικά κριτήρια και κατά τρόπο που διασφαλίζει
την ίση μεταχείριση των γεωργών και αποτρέπει τις στρεβλώσεις στην
αγορά και στον ανταγωνισμό, τους όρους επιλεξιμότητας και τα ποσά
που τα ίδια καθόρισαν όταν χορήγησαν τις σχετικές ενισχύσεις κατά την
περίοδο αναφοράς, υπό τον όρο ότι δεν σημειώνεται υπέρβαση της
συνιστώσας των εν λόγω ενισχύσεων στο ανώτατο ποσό που εμφαίνεται
στο παράρτημα VIII του ίδιου κανονισμού.

2. Για τον υπολογισμό του ποσού αναφοράς για την πριμοδότηση
σφαγής στον κλάδο του βοείου κρέατος, που αναφέρεται στο παράρ-
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▼M1

τημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, τα κράτη μέλη λαμβά-
νουν υπόψη την εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 4 του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999.

▼M6

Άρθρο 31β

Καθορισμός και χρήση των δικαιωμάτων στον τομέα του
ελαιολάδου

1. Ο αναφερόμενος στο άρθρο 43 και στο παράρτημα VII σημείο H
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 αριθμός εκταρίων, που πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του αριθμού δικαιωμάτων ενί-
σχυσης, υπολογίζεται από τα κράτη μέλη σε ελαιοκομικά εκτάρια ΣΓΠ
(Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών) σύμφωνα με την κοινή μέθοδο
που καθορίζεται στο παράρτημα XXIV του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1973/2004.

2. Στην περίπτωση των αγροτεμαχίων που ένα τμήμα τους καλύπτε-
ται από ελαιώνες και το υπόλοιπο από άλλες καλλιέργειες, υπαγόμενες
στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων
υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας, πρέπει να χρησιμοποιείται για τον
υπολογισμό της καλυπτόμενης από τους ελαιώνες έκτασης η μέθοδος
που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η έκταση του τμήματος του αγρο-
τεμαχίου που καλύπτεται από τις άλλες καλλιέργειες οι οποίες υπάγο-
νται στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, προσδιορίζεται σύμφωνα με το
ολοκληρωμένο σύστημα του κεφαλαίου 4 του τίτλου II του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

Από τη εφαρμογή των ανωτέρω δύο μεθόδων υπολογισμού δεν είναι
δυνατόν να προκύπτει έκταση μεγαλύτερη από τη γεωργική έκταση του
αγροτεμαχίου.

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1, η κοινή
μέθοδος που καθορίζεται στο παράρτημα XXIV δεν εφαρμόζεται, εφό-
σον:

α) το ελαιοκομικό αγροτεμάχιο έχει ελάχιστη έκταση, την οποία καθο-
ρίζει το κράτος μέλος εντός ανωτάτου ορίου 0,1 εκταρίου·

β) το ελαιοκομικό αγροτεμάχιο βρίσκεται σε διοικητική υποδιαίρεση
για την οποία το κράτος μέλος έχει θεσπίσει εναλλακτικό σύστημα
ελαιοκομικού ΣΓΠ.

Στις περιπτώσεις αυτές, το κράτος μέλος προσδιορίζει την επιλέξιμη για
ενίσχυση έκταση με αντικειμενικά κριτήρια και με τρόπο ώστε να δια-
σφαλίζεται η ίση μεταχείριση των γεωργών.

4. Η έκταση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τη χρήση των
δικαιωμάτων ενίσχυσης υπό την έννοια του άρθρου 44 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003, υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2
και 3 του παρόντος άρθρου.

▼B

ΚΕΦΛΆΑΙΟ 5

ΠΑΥΟΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 32

Όροι για παύση καλλιέργειας

1. Οι εκτάσεις που τίθενται σε παύση καλλιέργειας θα πρέπει να
παραμείνουν έτσι για περίοδο που αρχίζει στις 15 Ιανουαρίου το αργό-
τερο και τελειώνει στις 31 Αυγούστου το νωρίτερο. Ωστόσο τα κράτη
μέλη θα καθορίσουν τους όρους υπό τους οποίους είναι δυνατόν να
επιτραπεί στους παραγωγούς να σπείρουν σπόρους για σπορά από τις
15 Ιουλίου για συλλογή κατά το επόμενο έτος και τους όρους που
πρέπει να εφαρμοστούν προκειμένου να επιτραπεί η βόσκηση από τις
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▼B

15 Ιουλίου, ή σε περίπτωση εξαιρετικών κλιματικών συνθηκών από τις
15 Ιουνίου στα κράτη μέλη στα οποία εφαρμόζεται παραδοσιακά η
εποχιακή μετακίνηση.

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα συμβατά με τις
ειδικές καταστάσεις των εκτάσεων που τίθενται σε παύση καλλιέργειας
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι αυτές διατηρούνται σε καλή γεωρ-
γική και περιβαλλοντική κατάσταση και ότι προστατεύεται περιβάλλον.

Τα μέτρα αυτά είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν φυτική κάλυψη. Στην
περίπτωση αυτή τα μέτρα θα εξασφαλίζουν πως η φυτική κάλυψη δεν
είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή σπόρων για σπορά
και ότι δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για γεωργικούς σκοπούς
πριν τις 31 Αυγούστου ή πριν τις 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους,
για καλλιέργειες που παράγουν εμπορεύσιμα προϊόντα.

3. Η παράγραφος 2 δεν ισχύει για εκτάσεις που έχουν τεθεί σε
παύση καλλιέργειας ή που έχουν αναδασωθεί σύμφωνα με τα άρθρα
22, 23, 24 και 31 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ)
αριθ. 1257/1999 (1) και που συνυπολογίζονται για τους σκοπούς της
υποχρεωτικής παύσης καλλιέργειας, στην περίπτωση που τα μέτρα τα
οποία αναφέρονται στην παράγραφο 2 αποδειχθούν ασύμβατα με τις
περιβαλλοντικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις αναδάσωσης οι οποίες καθο-
ρίζονται στα εν λόγω άρθρα.

▼M1
4. Για τους σκοπούς του άρθρου 54 παράγραφος 2 και του άρθρου
61 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, οι εκτάσεις που καλύπτονται
από μόνιμους βοσκότοπους το 2003 είναι:

(α) εκτάσεις που έχουν δηλωθεί από γεωργό ως μόνιμοι βοσκότοποι
στην αίτηση ενίσχυσης, την οποία υπέβαλε για το 2003 και

(β) εκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί από γεωργό στην αίτηση ενίσχυ-
σης, την οποία υπέβαλε για το 2003, εκτός εάν είναι δυνατόν να
αποδειχθεί ότι οι εν λόγω εκτάσεις δεν καλύπτονταν από μόνιμους
βοσκότοπους το 2003.

Τα κράτη μέλη δύνανται, ωστόσο, να προβλέπουν ότι οι εκτάσεις που
καλύπτονται από μόνιμους βοσκότοπους το 2003 είναι εκτάσεις που
έχουν δηλωθεί στην αίτηση ενίσχυσης για το 2003 και στις αιτήσεις
ενίσχυσης για τα πέντε τουλάχιστον συναπτά έτη πριν από το 2003 ως
γη χρησιμοποιούμενη για την καλλιέργεια αγρωστωδών ή άλλων ποω-
δών κτηνοτροφικών φυτών.

▼M4
Στις περιπτώσεις που έχει γίνει νέα κατανομή εκτάσεων, στο πλαίσιο
εθνικού καθεστώτος αναδασμού, μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της
αιτήσεως ενίσχυσης για το 2003 και της ημερομηνίας υπαγωγής στο
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του, το
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος προσδιορίζει τις εκτάσεις εκείνες που
πρέπει να θεωρούνται ως μόνιμοι βοσκότοποι για τους σκοπούς των
άρθρων 54 παράγραφος 2 και 61 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003. Στις περιπτώσεις αυτές, τα κράτη μέλη λαμβάνουν
υπόψη τους την υπάρχουσα πριν τον αναδασμό κατάσταση στο επίπεδο
γεωργού, ελαχιστοποιώντας, όσον το δυνατόν περισσότερο, την όποια
επίπτωση επί των δυνατοτήτων του γεωργού να χρησιμοποιήσει τα
δικαιώματά του για ενίσχυση. Πράττοντας τούτο, τα κράτη μέλη ενερ-
γούν ώστε να προλαμβάνουν, στην περιοχή που επηρεάζεται από το
καθεστώς αναδασμού, οποιαδήποτε σημαντική αύξηση της συνολικής
έκτασης που είναι επιλέξιμη για δικαιώματα παύσης καλλιέργειας,
καθώς και οποιαδήποτε σημαντική μείωση των μόνιμων βοσκοτόπων.

▼M14
Με την επιφύλαξη του άρθρου 33 αυτού του κανονισμού, στην περί-
πτωση που τα νέα κράτη μέλη κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο
ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 συναντούν τεχνικές δυσκολίες
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▼M14

προκειμένου να καθορίσουν τα όρια ορισμένων αγροτεμαχίων ως απο-
τέλεσμα της μετάβασης από το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων
που υπήρχε κατά την ημερομηνία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 54
παράγραφος 2 αυτού του κανονισμού προς το σύστημα αναγνώρισης
αγροτεμαχίων το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 20 του ιδίου κανονι-
σμού, επιτρέπεται να παρεκκλίνουν από το πρώτο εδάφιο της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 54 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και να
καθορίσουν ως ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης
όσον αφορά το 2003 την 30ή Ιουνίου 2006. Λαμβάνουν μάλιστα τα
δέοντα μέτρα ώστε να μην αυξηθεί σημαντικά η συνολική επιλέξιμη
έκταση για δικαιώματα από παύση καλλιέργειας. Η Βουλγαρία και η
Ρουμανία πάντως επιτρέπεται να καθορίσουν ως ημερομηνία αναφοράς
την 30ή Ιουνίου 2007.

▼M10
5. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 4
στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, τα κράτη μέλη δύνα-
νται να επιτρέπουν σε όλους τους παραγωγούς που έχουν πληγεί να
χρησιμοποιούν για τη διατροφή των ζώων εκτάσεις που έχουν τεθεί υπό
καθεστώς παύσης καλλιέργειας για το έτος της ενιαίας αίτησης. Τα
κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξα-
σφαλίσουν ότι η έκταση που τίθεται σε παύση καλλιέργειας και απο-
τελεί το αντικείμενο έγκρισης δεν χρησιμοποιείται για κερδοσκοπικούς
σκοπούς, και ειδικότερα ότι οι ζωοτροφές που παράγονται στην έκταση
αυτή που έχει τεθεί σε παύση καλλιέργειας δεν πωλούνται.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την απόφασή τους σχετικά
με την έγκριση και την αιτιολόγησή της.

▼B

Άρθρο 33

Ανταλλαγή γης που είναι επιλέξιμη για παύση καλλιέργειας

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 54 παράγραφος 5 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να
παρεκκλίνουν από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του εν λόγω
άρθρου μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις και υπό τους ακόλουθους
όρους:

(α) για εκτάσεις που υπόκεινται σε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, το
οποίο αναφέρεται ως «αλλαγή στη δομή και/ή την επιλέξιμη έκταση
εκμετάλλευσης που επιβλήθηκε από τις δημόσιες αρχές»,

(β) στην περίπτωση κάποιου είδους δημόσιας παρέμβασης, κατά την
οποία η παρέμβαση αυτή έχει ως αποτέλεσμα ο γεωργός να θέσει
σε παύση καλλιέργειας γη η οποία προηγουμένως θεωρείτο ως μη
επιλέξιμη προκειμένου να συνεχίσει την κανονική γεωργική του
δραστηριότητα και η εν λόγω παρέμβαση σημαίνει πως η αρχικά
επιλέξιμη γη παύει να είναι τέτοια,

(γ) στην περίπτωση που γεωργοί έχουν τη δυνατότητα να δώσουν συν-
αφείς και αντικειμενικούς λόγους για την ανταλλαγή μη επιλέξιμης
γης με επιλέξιμη γη στις εκμεταλλεύσεις τους.

Στις περιπτώσεις αυτές, τα κράτη μέλη ενεργούν προκειμένου να εμπο-
δίσουν τη σημαντική αύξηση της συνολικής έκτασης που είναι επιλέ-
ξιμη για δικαιώματα παύσης καλλιέργειας. Αυτό είναι δυνατόν ιδίως να
περιλαμβάνει τον χαρακτηρισμό ως μη επιλέξιμων εκτάσεων που εθεω-
ρούντο προηγουμένως επιλέξιμες στα πλαίσια αντισταθμιστικού μέτρου.
Οι εκτάσεις που κηρύχθηκαν για πρώτη φορά επιλέξιμες από τα κράτη
μέλη δεν θα πρέπει να ξεπερνούν την έκταση που κηρύχθηκε για πρώτη
φορά μη επιλέξιμη κατά ποσοστό που να υπερβαίνει τα [5]%. Τα κράτη
μέλη είναι δυνατόν να προβλέψουν σύστημα για την εκ των προτέρων
κοινοποίηση και έγκριση τέτοιων ανταλλαγών.
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Άρθρο 34

Βιολογικός τρόπος παραγωγής

1. Η εξαίρεση από την παύση καλλιέργειας που προβλέπεται στο
άρθρο 55 παράγραφος α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ισχύει
για αριθμό εκταρίων που δεν υπερβαίνει τον αριθμό των δικαιωμάτων
παύσης καλλιέργειας τα οποία έλαβε κάποιος γεωργός κατά το πρώτο
έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.

2. Στην περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων παύσης καλλιέργειας
που συνοδεύονται από γη, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 1 υπό τον
όρο ότι εφαρμόζεται το άρθρο 55 παράγραφος α) του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003.

ΚΕΦΛΆΑΙΟ 6

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Τμήμα 1

Περιφερειακή εφαρμογή

Άρθρο 35

Γενικές διατάξεις

Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος χρησιμοποιεί τις δυνατότητες
που παρέχονται στα άρθρα 58 παράγραφος 1 και 59 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, εκτός των περιπτώσεων για τις
οποίες υπάρχουν διαφορετικές προβλέψεις στο παρόν τμήμα, ισχύουν
οι άλλες διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 36

Υπολογισμός του περιφερειακού ανώτατου ορίου

1. Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος χρησιμοποιεί την δυνα-
τότητα που προβλέπεται στα άρθρα 58 παράγραφος 1 και 59 παράγρα-
φος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, στην περίπτωση γεωργών
των οποίων οι εκμεταλλεύσεις ευρίσκονται εν μέρει μόνο στη σχετική
περιοχή, και με επιφύλαξη του άρθρου 58 παράγραφος 3 του εν λόγω
κανονισμού, το περιφερειακό ανώτατο όριο υπολογίζεται με βάση το
ποσό αναφοράς το οποίο αντιστοιχεί στις μονάδες παραγωγής που γέν-
νησαν δικαίωμα για άμεσες ενισχύσεις κατά την περίοδο αναφοράς και
που ευρίσκονται στην εν λόγω περιοχή, ή σύμφωνα με αντικειμενικά
κριτήρια που καθορίζονται από το κράτος μέλος.

2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το ατομικό
ποσό αναφοράς το οποίο αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου
59 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 είναι εκείνο το
οποίο αντιστοιχεί στις μονάδες παραγωγής που γέννησαν δικαίωμα για
άμεσες ενισχύσεις κατά την περίοδο αναφοράς και που βρίσκονται στη
σχετική περιοχή ή που καθορίζονται σύμφωνα με αντικειμενικά κριτή-
ρια τα οποία καθορίζονται από το κράτος μέλος.

3. Ισχύει τηρουμένων των αναλογιών το άρθρο 26 παράγραφος 2.

Άρθρο 37

Σύσταση του εθνικού αποθέματος

Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος χρησιμοποιεί την δυνατότητα
που προβλέπεται στα άρθρα 58 και 59 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003, για τους σκοπούς σύστασης του εθνικού αποθέματος,
η μείωση που αναφέρεται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 του εν λόγω
κανονισμού εφαρμόζεται στο ανώτατο όριο που αναφέρεται στο Παράρ-
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τημα ΝΙΙΙ του εν λόγω κανονισμού και είναι δυνατόν να προσαρμοσθεί
κατά περίπτωση πριν από τον οριστικό καθορισμό των δικαιωμάτων
ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 3 του παρόντος
κανονισμού.

Άρθρο 38

Αρχική χορήγηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 59 παράγραφος 2 και 3 του κανο-
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, τα κράτη μέλη καθορίζουν τον αριθμό
των επιλέξιμων εκταρίων που αναφέρονται στις παραγράφους αυτές
συμπεριλαμβανομένων και των χορτολιβαδικών εκτάσεων, χρησιμο-
ποιώντας τον αριθμό των εκταρίων που δηλώθηκαν για τον καθορισμό
των δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθε-
στώτος ενιαίας ενίσχυσης.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη έχουν τη
δυνατότητα να καθορίσουν τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων που
αναφέρονται στα άρθρα 59 παράγραφος 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003 συμπεριλαμβανομένων και των χορτολιβαδικών εκτά-
σεων, χρησιμοποιώντας τον αριθμό των εκταρίων που δηλώθηκαν στις
δηλώσεις στρεμματικής ενίσχυσης για το 2004 ή για το έτος που προη-
γείται του πρώτου έτους εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.
Στη περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αριθμός των επιλέξιμων εκταρίων
που δηλώθηκαν από τους γεωργούς κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης είναι μικρότερος από τον αριθμό των
επιλέξιμων εκταρίων που καθορίστηκαν σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο
1, το κράτος μέλος είναι δυνατόν να διαθέσει εκ νέου, εν μέρει ή
πλήρως, τα ποσά που αντιστοιχούν στα εκτάρια τα οποία δεν έχουν
δηλωθεί ως συμπλήρωμα κάθε δικαιώματος ενίσχυσης που διετέθη
κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.
Το συμπλήρωμα υπολογίζεται με διαίρεση του σχετικού ποσού δια
του αριθμού των διατεθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης.

3. Η αξία και ο αριθμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης που διετέθησαν
με βάση τις δηλώσεις των γεωργών για τον καθορισμό των δικαιωμά-
των ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας
ενίσχυσης είναι προσωρινές. Η οριστική αξία και ο τελικός αριθμός
καθορίζονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του πρώτου έτους εφαρμογής
του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης το αργότερο, μετά την πραγματο-
ποίηση των ελέγχων που θα γίνουν με βάση τον κανονισμό της Επι-
τροπής (ΕΚ) αριθ. ►M1 796/2004 ◄.

▼M1
4. Το άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και το άρθρο
16 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλο-
γιών.

5. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η αναφορά του άρθρου
12 παράγραφος 6 σε «γεωργική έκταση» νοείται ως αναφορά σε «επι-
λέξιμα εκτάρια υπό την έννοια του άρθρου 44 παράγραφος 2 του κανο-
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003».

▼B

Άρθρο 39

Αρχική χορήγηση των δικαιωμάτων παύσης καλλιέργειας

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 63 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, τα κράτη μέλη καθορίζουν το ποσο-
στό παύσης καλλιέργειας χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα δεδομένα που
αφορούν τη σχετική γη.

2. Ο αριθμός των εκταρίων που αντιστοιχεί σε δικαιώματα παύσης
καλλιέργειας τα οποία χορηγούνται κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης δεν κυμαίνεται κατά ποσοστό μεγαλύ-
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τερο του [5]% του μέσου αριθμού εκταρίων που τέθηκαν σε παύση
καλλιέργειας κατά την περίοδο αναφοράς.

Στην περίπτωση που ξεπεραστεί το ποσοστό το οποίο αναφέρεται στο
πρώτο εδάφιο, ο αριθμός των εκταρίων προσαρμόζεται μέχρι την 1η
Αυγούστου του πρώτου έτους εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενί-
σχυσης το αργότερο. Ωστόσο, η υποχρέωση παύση καλλιέργειας που
σχετίζεται με τα νέα δικαιώματα ενίσχυσης παύσης καλλιέργειας εφαρ-
μόζεται για τον υπόψη γεωργό μόνον από το ακόλουθο έτος.

Άρθρο 40

Εφαρμογή του άρθρου 42 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003 σε περίπτωση που τα εκτάρια υπολείπονται των

δικαιωμάτων ενίσχυσης

Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος χρησιμοποιήσει την δυνατό-
τητα η οποία προβλέπεται στο άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003, και που αποφασίζει να εφαρμόσει το άρθρο 7 του
παρόντος κανονισμού, για τους σκοπούς διάθεσης δικαιωμάτων ενίσχυ-
σης σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο 7, ο αριθμός των δικαιωμάτων
ενίσχυσης με τα οποία συνδέεται η άδεια με βάση τα αναφερόμενα
στο άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ισούται προς
τον αρχικό αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης με τα οποία συνδέεται
η άδεια και κατά περίπτωση δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των διατεθέ-
ντων δικαιωμάτων ενίσχυσης.

Άρθρο 41

Καθορισμός και μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης με άδεια

1. Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος χρησιμοποιήσει την
δυνατότητα η οποία προβλέπεται στο άρθρο 59 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, οι άδειες που χορηγήθηκαν σύμ-
φωνα με το άρθρο 60 του εν λόγω κανονισμού συνδέονται με κάθε
μεμονωμένο δικαίωμα ενίσχυσης που θα διατεθεί στον υπόψη γεωργό.

2. Στην περίπτωση που ο αριθμός της άδειας είναι μικρότερος από
τον αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης, η άδεια συνδέεται με τα
δικαιώματα ενίσχυσης αρχής γενομένης με εκείνα που έχουν την υψη-
λότερη μοναδιαία αξία. Σε περίπτωση μεταβίβασης των δικαιωμάτων
ενίσχυσης, η άδεια ακολουθεί το δικαίωμα ενίσχυσης με το οποίο συν-
δέεται.

3. Τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να εγκρίνουν μετά από αίτηση του
γεωργού την μεταβίβαση άδειας που συνδέεται με δικαίωμα παύσης
καλλιέργειας σε δικαίωμα ενίσχυσης.

▼M1
4. Για τους σκοπούς του άρθρου 60 παράγραφος 3 στοιχείο β) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, τα άρθρα 20 έως 23α του παρόντος
κανονισμού ισχύουν τηρουμένων των αναλογιών για τους παραγωγούς
των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 60 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

▼M4
5. Ο μέσος αριθμός εκταρίων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,
που αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003, καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονι-
σμού.

▼B

Άρθρο 42

Πριμοδότηση γαλακτοπαραγωγής και πρόσθετες ενισχύσεις

1. Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος το οποίο χρησιμοποιεί
την δυνατότητα που προβλέπεται στο άρθρο 59 παράγραφος 1 του
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κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 αποφασίζει να χρησιμοποιήσει την
δυνατότητα που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 62 του εν
λόγω κανονισμού το 2005 ή σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 71
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 κατά το πρώτο έτος εφαρμογής
του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, ισχύουν αντίστοιχα τα άρθρα 59
παράγραφος 2 και 3 του εν λόγω κανονισμού.

2. Στην περίπτωση που κάποιος γεωργός δεν διαθέτει εκτάρια, λαμ-
βάνει δικαιώματα ενίσχυσης υπό ειδικούς όρους, τα οποία υπολογίζο-
νται σύμφωνα με το άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

3. Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος το οποίο χρησιμοποιεί
την δυνατότητα που προβλέπεται στο άρθρο 59 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 αποφασίσει να χρησιμοποιήσει την
δυνατότητα που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 62 το 2006
ή το 2007, εφαρμόζονται κατ αναλογία τα άρθρα 48, 49 και 50 του εν
λόγω κανονισμού.

Άρθρο 43

Παύση καλλιέργειας

1. Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος χρησιμοποιεί την δυνα-
τότητα που προβλέπεται στο άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003, θα καθορίσει και θα κοινοποιήσει στους γεωρ-
γούς το ποσοστό παύσης καλλιέργειας που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο
του άρθρου 63 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού μέχρι την 1η
Αυγούστου του έτους που προηγείται του πρώτου έτους εφαρμογής του
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.

2. Στην περίπτωση γεωργών των οποίων η εκμετάλλευση ευρίσκεται
εν μέρει σε περιοχή την οποία αφορά η εφαρμογή του άρθρου 59 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, το ποσοστό παύσης καλλιέργειας θα
ισχύει στην επιλέξιμη γη του γεωργό, στην οποία αναφέρεται το άρθρο
63 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού, η οποία
ευρίσκεται στη σχετική περιοχή.

Άρθρο 44

Παρακράτηση κατά την πώληση δικαιωμάτων ενίσχυσης

Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος χρησιμοποιεί την δυνατότητα
που προβλέπεται στο άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003 αποφασίσει να χρησιμοποιήσει την δυνατότητα που
προβλέπεται στο άρθρο 46 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού,
τα ποσοστά μείωσης που προβλέπονται στο άρθρο 9 του παρόντος
κανονισμού ισχύουν μετά από αφαίρεση από την αξία των δικαιωμάτων
ενίσχυσης ατέλειας που ισούται με την περιφερειακή μοναδιαία αξία
που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφοι 2 ή 3 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

Άρθρο 45

Ρήτρα απροσδόκητου κέρδους

Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος το οποίο χρησιμοποιεί την
δυνατότητα που αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 αποφασίσει να χρησιμοποιήσει την δυνα-
τότητα που αναφέρεται στο άρθρο 42 παράγραφος 9 του εν λόγω
κανονισμού, τα ποσοστά μείωσης που προβλέπονται στο άρθρο 10
του παρόντος κανονισμού ισχύουν για την αξία κάθε δικαιώματος ενί-
σχυσης και/ή το ισοδύναμο ποσό που εκφράζεται σε αριθμό προς διά-
θεση δικαιωμάτων ενίσχυσης.
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Άρθρο 46

Ρήτρα ιδιωτικού συμφωνητικού

Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος το οποίο χρησιμοποιεί την
δυνατότητα που αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, για τους σκοπούς του άρθρου 17 του
παρόντος κανονισμού, το ποσόν αναφοράς που υπολογίζεται για τις
μονάδες παραγωγής οι οποίες μεταβιβάστηκαν λαμβάνεται υπόψη για
τον καθορισμό της αξίας όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης του αγορα-
στή.

Το άρθρο 27 δεν εφαρμόζεται.

Τμήμα 2

Προαιρετική εφαρμογή

▼M2

Άρθρο 47

Υπέρβαση των ανωτάτων ορίων

Όταν το άθροισμα των προς πληρωμήν ποσών στα πλαίσια καθενός από
τα καθεστώτα που προβλέπονται στα άρθρα 66 έως 71 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 υπερβαίνει το ανώτατο όριο που καθορίστηκε
σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, το
ποσό που θα καταβληθεί μειώνεται αναλογικά κατά το σχετικό έτος.

▼B

Άρθρο 48

Εφαρμογή του άρθρου 69 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003

1. Η πρόσθετη ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 69 του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 χορηγείται με επιφύλαξη του άρθρου 37
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 και των κανόνων
εφαρμογής του, υπό τους όρους που προβλέπονται στις παραγράφους 2
έως 6 του παρόντος άρθρου.

2. Η ενίσχυση δίδεται μόνο σε γεωργούς κατά την έννοια του
άρθρου 2 παράγραφος α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, ανε-
ξάρτητα του κατά πόσο έχουν υποβάλει αίτηση ή όχι στα πλαίσια του
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ή διαθέτουν δικαιώματα ενίσχυσης.

3. Η έκφραση «στον τομέα ή τους τομείς που αφορά η παρακρά-
τηση» σημαίνει πως η ενίσχυση είναι δυνατόν να ζητηθεί, καταρχάς,
από όλους τους γεωργούς που παράγουν, κατά τη στιγμή της υποβολής
αίτησης, για την πρόσθετη ενίσχυση και υπό τους όρους που προβλέ-
πονται στο παρόν άρθρο, τα προϊόντα που καλύπτονται από τον τομέα ή
τους τομείς που αναφέρονται στο παράρτημα ΝΙ του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003.

4. Στην περίπτωση που ενίσχυση καλύπτει τύπους γεωργίας ή μέτρα
ποιότητας και εμπορίας για τα οποία δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένη
παραγωγή ή η παραγωγή δεν καλύπτεται άμεσα από κάποιον τομέα, η
ενίσχυση είναι δυνατόν να προβλεφθεί υπό τον όρο ότι η παρακράτηση
πραγματοποιείται σε όλους τους τομείς που αναφέρονται στο παράρ-
τημα ΝΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και συμμετέχουν στο
καθεστώς μόνον οι γεωργοί που ανήκουν σε κάποιον από τους τομείς
που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα.

5. Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 69 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003 σε περιφερειακό επίπεδο, η παρακράτηση υπολογίζεται
με βάση το τμήμα των ενισχύσεων των σχετικών τομέων στην εν λόγω
περιοχή.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν την περιοχή στο κατάλληλο εδαφικό επί-
πεδο σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια και με τέτοιο τρόπο ώστε να
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εξασφαλίζεται ισότιμη μεταχείριση των γεωργών και η αποφυγή στρε-
βλώσεων της αγοράς και του ανταγωνισμού.

6. Τα σχετικά κράτη μέλη κοινοποιούν τις λεπτομέρειες της ενίσχυ-
σης που προτίθενται να διαθέσουν και ιδιαίτερα, τους όρους επιλεξιμό-
τητας και τους σχετικούς τομείς μέχρι την 1η Αυγούστου του έτους που
προηγείται του πρώτου έτους εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενί-
σχυσης το αργότερο.

Οποιαδήποτε μεταβολή στην ανακοίνωση που αναφέρεται στο πρώτο
εδάφιο πραγματοποιείται μέχρι την 1η Αυγούστου δεδομένου έτους το
αργότερο και ισχύει για το επόμενο έτος. Κοινοποιείται άμεσα στην
Επιτροπή συνοδευόμενο από τα αντικειμενικά κριτήρια που δικαιολο-
γούν τέτοιες αλλαγές. Ωστόσο, τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να μην
τροποποιήσουν τους σχετικούς τομείς ούτε το ποσοστό της κράτησης.

▼M1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6α

ΝΕΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Άρθρο 48α

Εφαρμογή στα νέα κράτη μέλη

1. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύουν για τα νέα κράτη
μέλη, εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου.

2. Οι παραπομπές του παρόντος κανονισμού στο άρθρο 42 του κανο-
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο
71δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

3. Οι παραπομπές του άρθρου 6 παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος
κανονισμού στον περιφερειακό μέσο όρο νοούνται ως παραπομπές
στο όριο των 5 000 ευρώ που αναφέρεται στο άρθρο 71δ παράγρα-
φος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

4. ►M5 Οι παραπομπές του άρθρου 3β και των κεφαλαίων 6 και 7
του παρόντος κανονισμού στα άρθρα 58 και 59 ή στο άρθρο 58
παράγραφος 1 και στο άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 71ε του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. ◄

5. Οι παραπομπές του άρθρου 38 του παρόντος κανονισμού στο
άρθρο 59 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003 νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 71στ του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

6. ►M5 Οι παραπομπές του άρθρου 3β, του άρθρου 8 παράγραφος
2, του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και των άρθρων 41 και
50α του παρόντος κανονισμού στο άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003 νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 71ζ του κανο-
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. ◄

7. ►M5 Οι παραπομπές των άρθρων 39, 43 και 48β του παρόντος
κανονισμού στο άρθρο 63 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003 νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 71ι παράγρα-
φος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. ◄

8. ►M5 Το άρθρο 3α, το άρθρο 3β παράγραφοι 1, 3 και 4 και τα
άρθρα 7, 10, 12 έως 17, 27, 28, 30, 31, 31α, 40, 42, 45, 46 και 49
δεν ισχύουν. ◄

9. Τα άρθρα 5, 19, 23, 31 και 42 δεν ισχύουν σε περίπτωση εφαρμο-
γής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης βάσει της έκτασης που προ-
βλέπεται στο άρθρο 143β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

▼M5
10. Οι παραπομπές του άρθρου 3β του παρόντος κανονισμού στο

άρθρο 59 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003
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νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 71στ παράγραφος 2 του κανο-
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

▼M8
11. Το 2006, η Μάλτα και η Σλοβενία δύνανται να χορηγήσουν ενί-

σχυση για τους ελαιώνες ανά ελαιοκομικό εκτάριο ΣΓΠ για πέντε
το πολύ κατηγορίες εκτάσεων ελαιώνων σύμφωνα με το άρθρο
110θ παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και
εντός του ορίου των ποσών που καθορίζονται αντιστοίχως σε
0,047 και 0,120 εκατ. ευρώ.

12. Για τη Σλοβενία, τα άρθρα 12 και 13 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1696/71 του Συμβουλίου (1) και ο κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 1098/98 του Συμβουλίου (2) συνεχίζουν να ισχύουν αντιστοί-
χως, για τη συγκομιδή του 2006 και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006.

▼M1

Άρθρο 48β

Κοινοποίηση αποφάσεων

Σε περίπτωση όπου ένα κράτος μέλος αποφασίσει να κάνει χρήση της
εναλλακτικής δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 71 παράγραφος
1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, κοινοποιεί, μέχρι την 1η
Αυγούστου του έτους που προηγείται του πρώτου έτους εφαρμογής
του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, τις αποφάσεις που έχει λάβει σύμ-
φωνα με τα άρθρα 58, 59, 61 έως 64 και 70 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003.

▼M12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 β

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟ, ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΤΟ
ΒΑΜΒΑΚΙ, ΤΟΝ ΛΥΚΙΣΚΟ, ΤΑ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ, ΤΟ
ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟ, ΤΟ ΚΙΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΣΤΟ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

▼M6

Άρθρο 48γ

Γενικοί κανόνες

1. Εφόσον ένα κράτος μέλος έκανε χρήση της δυνατότητας που
προβλέπει το άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και απο-
φάσισε να εφαρμόσει το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης το 2006, ισχύουν
οι κανόνες του τίτλου III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και
των κεφαλαίων 1 έως 6 του παρόντος κανονισμού.

▼M7
Εντούτοις, η μείωση που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 δεν εφαρμόζεται στο ποσό αναφοράς
το οποίο υπολογίζεται για τη στήριξη για ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο
και κιχώριο σύμφωνα με το σημείο ΙΑ του παραρτήματος VII του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

2. Εάν ένα κράτος μέλος εφάρμοσε το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης
το 2005, και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 71 παρά-
γραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, για τον
καθορισμό του ποσού και τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων ενίσχυ-
σης στο πλαίσιο της ένταξης των ενισχύσεων για καπνό, ελαιόλαδο και
βαμβάκι καθώς και της στήριξης για ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και
κιχώριο στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, εφαρμόζονται τα άρθρα 37
και 43 του εν λόγω κανονισμού, με την επιφύλαξη των κανόνων του
άρθρου 48δ του παρόντος κανονισμού και, στην περίπτωση που το
κράτος μέλος έκανε χρήση της προβλεπόμενης στο άρθρο 59 του κανο-
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▼M7

νισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ευχέρειας, με την επιφύλαξη του άρθρου
48ε του παρόντος κανονισμού.

▼M12
Για τον καθορισμό του ποσού και των δικαιωμάτων ενίσχυσης στο
πλαίσιο της ένταξης της ενίσχυσης για τις μπανάνες στο καθεστώς
ενιαίας ενίσχυσης εφαρμόζονται τα άρθρα 37 και 43 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003, με την επιφύλαξη των κανόνων που προβλέπει
το άρθρο 48δ του παρόντος κανονισμού.

▼M6
3. Εφόσον ένα κράτος μέλος εφάρμοσε το καθεστώς ενιαίας ενίσχυ-
σης το 2005, το εν λόγω κράτος μέλος διασφαλίζει την τήρηση του
εθνικού ανωτάτου ορίου που καθορίζεται στο παράρτημα VIII του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

▼M12
4. Το άρθρο 41 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003 εφαρμόζεται, κατά περίπτωση, ως προς την αξία
όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης που υφίσταντο πριν από την ένταξη
των ενισχύσεων για τις μπανάνες ή/και τα γαλακτοκομικά προϊόντα
καθώς και ως προς τα ποσά αναφοράς για τις ενισχύσεις για τις μπα-
νάνες ή/και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

▼M7
5. Εάν ένα κράτος μέλος εφάρμοσε το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης
το 2005, η εκατοστιαία μείωση που καθορίζεται από το κράτος μέλος
σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003 εφαρμόζεται το 2006 στα ποσά αναφοράς για τον
καπνό, το ελαιόλαδο, το βαμβάκι, τα ζαχαρότευτλα, το ζαχαροκάλαμο
και το κιχώριο, τα οποία θα ενσωματωθούν στο καθεστώς ενιαίας ενί-
σχυσης.

▼M12
Το ποσοστό της μείωσης που καθορίζεται από το κράτος μέλος σύμ-
φωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003 κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος
ενιαίας ενίσχυσης εφαρμόζεται ως προς τα ποσά αναφοράς για τις
μπανάνες τα οποία θα ενσωματωθούν στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.

▼M6
6. Η πενταετής περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 42 παράγραφος
8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 δεν επαναρχίζει για τα προερ-
χόμενα από το εθνικό απόθεμα δικαιώματα ενίσχυσης, των οποίων το
ύψος υπολογίστηκε εκ νέου ή αυξήθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 48δ και
48ε του παρόντος κανονισμού.

▼M7
7. Εάν ένα κράτος μέλος εφάρμοσε το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης
το 2005, για τους σκοπούς καθορισμού των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε
σχέση με το βαμβάκι, τον καπνό, το ελαιόλαδο, το λυκίσκο, τα ζαχα-
ρότευτλα, το ζαχαροκάλαμο και το κιχώριο, το πρώτο έτος εφαρμογής
του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παρά-
γραφος 1, στα άρθρα 12 έως 17 και 20, είναι το 2006.

▼M12
Όσον αφορά τον καθορισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης για τις μπα-
νάνες, το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που
προβλέπεται από το άρθρο 7 παράγραφος 1, τα άρθρα 12 έως 17 και το
άρθρο 20 είναι το 2007.

8. Στις περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος να καταστήσει αδύνατη
την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 34 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και στο άρθρο 12 του παρόντος
κανονισμού η ενσωμάτωση στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης των
ποσών αναφοράς για τη ζάχαρη και τις μπανάνες, τα οποία υπολογίζο-
νται σύμφωνα με τα σημεία Ια και Ιβ του παραρτήματος VII του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, τα κράτη μέλη παρατείνουν τις προ-
θεσμίες αυτές κατά ένα μήνα.
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Άρθρο 48δ

Ειδικοί κανόνες

▼M12
1. Οι γεωργοί στους οποίους δεν έχουν χορηγηθεί ή οι οποίοι δεν
έχουν αγοράσει δικαιώματα ενίσχυσης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων καθορισμού δικαιωμάτων ενίσχυσης για το
2006, λαμβάνουν δικαιώματα ενίσχυσης για τον καπνό, το ελαιόλαδο,
το βαμβάκι, τα ζαχαρότευτλα, το ζαχαροκάλαμο και το κιχώριο, τα
οποία υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 37 και 43 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Ως έτος ένταξης της ενίσχυσης για τις μπανάνες
στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης θεωρείται το 2007.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει επίσης για τους γεωργούς που έχουν μισθώσει
δικαιώματα ενίσχυσης για το 2005 ή/και για το 2006 ή/και, όσον αφορά
την ένταξη της ενίσχυσης για τις μπανάνες, για το 2007.

▼M6
2. Η αξία και ο αριθμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης των γεωργών
εκείνων στους οποίους είχαν χορηγηθεί, ή οι οποίοι είχαν αγοράσει ή
αποκτήσει, δικαιώματα ενίσχυσης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής αιτήσεων καθορισμού δικαιωμάτων ενίσχυσης για το 2006,
υπολογίζονται εκ νέου ως εξής:

▼M7
α) ο αριθμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης ισούται προς τον αριθμό των

δικαιωμάτων ενίσχυσης που διαθέτει ο γεωργός, προσαυξανόμενος
κατά τον αριθμό εκταρίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο
43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για καπνό, ελαιόλαδο και
βαμβάκι, καθώς και για ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και κιχώριο·

β) η αξία είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος της αξίας των
δικαιωμάτων ενίσχυσης που διαθέτει ο γεωργός και του ποσού ανα-
φοράς που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τα ζαχαρότευτλα, το ζαχαροκάλαμο και
το κιχώριο που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή ζάχαρης ή
σιροπιού ινουλίνης και για καπνό, ελαιόλαδο και βαμβάκι, διά του
αριθμού που καθορίστηκε σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρούσας
παραγράφου.

▼M12
Η αξία και ο αριθμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης των γεωργών στους
οποίους είχαν χορηγηθεί ή οι οποίοι είχαν αγοράσει ή αποκτήσει
δικαιώματα ενίσχυσης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων καθορισμού των δικαιωμάτων ενίσχυσης για το 2007 στο
πλαίσιο της ένταξης της ενίσχυσης για τις μπανάνες υπολογίζονται εκ
νέου ως εξής:

α) ο αριθμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης ισούται προς τον αριθμό των
δικαιωμάτων ενίσχυσης που διαθέτει ο γεωργός προσαυξανόμενος
κατά τον αριθμό εκταρίων που προσδιορίζεται για τις μπανάνες
σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003·

β) η αξία είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος της αξίας των
δικαιωμάτων ενίσχυσης που διαθέτει ο γεωργός και του ποσού ανα-
φοράς που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τις μπανάνες δια του αριθμού που καθο-
ρίζεται σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου.

Κατά τον υπολογισμό που περιγράφεται στο πρώτο και στο δεύτερο
εδάφιο δεν λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα ενίσχυσης για παύση
καλλιέργειας.

▼M6
3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων το άρθρου 27, επιτρέπεται η
εισαγωγή ή τροποποίηση, στις συμβάσεις μίσθωσης, της ρήτρας ιδιωτι-
κής σύμβασης που αναφέρεται στο ίδιο άρθρο, το αργότερο έως την
ημερομηνία υποβολής αίτησης βάσει του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης
το 2006.
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4. Τα δικαιώματα ενίσχυσης που είχαν εκμισθωθεί πριν από την
ημερομηνία υποβολής αίτησης βάσει του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης
το 2006, λαμβάνονται υπόψη στον αναφερόμενο στην παράγραφο 2
υπολογισμό. Ωστόσο, τα δικαιώματα ενίσχυσης που είχαν εκμισθωθεί
με ρήτρα σύμβασης του άρθρου 27 πριν από τις 15 Μαΐου 2004,
λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό που αναφέρεται στην παράγραφο
2 του παρόντος άρθρου, μόνον εάν είναι δυνατή η αναπροσαρμογή των
συμβατικών όρων.

▼M12
5. Όσον αφορά την ένταξη της ενίσχυσης για τις μπανάνες στο
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, το έτος 2006 που αναφέρεται στις παρα-
γράφους 3 και 4 αντικαθίσταται από το έτος 2007.

▼M6

Άρθρο 48ε

Περιφερειακή εφαρμογή

▼M7
1. Εάν κράτος μέλος έχει κάνει χρήση της παρεχόμενης από το
άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ευχέ-
ρειας, όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης προσαυξάνονται κατά ένα συμπλη-
ρωματικό ποσό που αντιστοιχεί προς το πηλίκο της διαίρεσης της αύξη-
σης του περιφερειακού ανωτάτου ορίου του οικείου έτους, διά του
συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ενίσχυσης που έχει προσδιοριστεί
στην περιφέρεια το αργότερο κατά την τελευταία ημερομηνία υποβολής
των αιτήσεων για την υπαγωγή στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.

▼M6
2. Εφόσον ένα κράτος μέλος έκανε χρήση της δυνατότητας που
προβλέπει το άρθρο 59 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003, οι γεωργοί εισπράττουν ένα συμπληρωματικό ποσό
ανά δικαίωμα ενίσχυσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου
48 του ίδιου κανονισμού.

Το συμπληρωματικό αυτό ποσό είναι το άθροισμα:

▼M7
α) του πηλίκου του αντίστοιχου μέρους της αύξησης του περιφερειακού

ανωτάτου ορίου διά του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ενίσχυσης
που έχουν προσδιοριστεί στην περιφέρεια, το αργότερο κατά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης·

β) του ποσού αναφοράς που αντιστοιχεί, για κάθε γεωργό, προς το
πηλίκο του υπόλοιπου μέρους της αύξησης του περιφερειακού ανω-
τάτου ορίου δια του αριθμού δικαιωμάτων ενίσχυσης που διέθετε ο
γεωργός, το αργότερο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης το 2006.

▼M6
Ωστόσο, στην περίπτωση των δικαιωμάτων ενίσχυσης για παύση καλ-
λιέργειας, ο γεωργός εισπράττει, ανά δικαίωμα ενίσχυσης για παύση
καλλιέργειας, μόνο το συμπληρωματικό ποσό που υπολογίζεται σύμ-
φωνα με το στοιχείο α).

▼M14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 γ

ΈΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Άρθρο 48στ

Γενικοί κανόνες

1. Όσον αφορά τον υπολογισμό του ποσού και τον καθορισμό των
δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο της ένταξης του τομέα των οπω-
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ροκηπευτικών στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης ισχύουν τα άρθρα 37
και 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 με την επιφύλαξη των
κανόνων που προβλέπονται στο άρθρο 48ζ αυτού του κανονισμού και,
στην περίπτωση που το κράτος μέλος έχει κάνει χρήση της δυνατότητας
που προβλέπεται στο άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003,
στο άρθρο 48η του παρόντος κανονισμού.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 795/2004, όσον αφορά τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης
ως αποτέλεσμα της ένταξης του τομέα των οπωροκηπευτικών στο καθε-
στώς ενιαίας ενίσχυσης, τα κράτη μέλη μπορούν να αρχίσουν να κατα-
γράφουν τους επιλέξιμους γεωργούς από την 1η Ιανουαρίου 2008.

3. Το άρθρο 41 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003 ισχύει, ανάλογα με την περίπτωση, όσον αφορά την
αξία όλων των υφισταμένων δικαιωμάτων ενίσχυσης πριν από την
ένταξη της ενίσχυσης για τα οπωροκηπευτικά καθώς και όσον αφορά
τα ποσά αναφοράς σχετικά με την ενίσχυση για τα οπωροκηπευτικά.

4. Ο συντελεστής μείωσης που καθορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα
με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003
εφαρμόζεται στα ποσά αναφοράς που αντιστοιχούν στα προϊόντα οπω-
ροκηπευτικών τα οποία εντάσσονται στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.

5. Η πενταετής περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 42 παράγραφος
8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 δεν αρχίζει από την αρχή όσον
αφορά τα προερχόμενα από το εθνικό απόθεμα δικαιώματα ενίσχυσης,
των οποίων τα ποσά έχουν επανυπολογισθεί ή αυξηθεί σύμφωνα με τα
άρθρα 48ζ και 48η του παρόντος κανονισμού.

6. Όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 1, των
άρθρων 12 έως 17, του άρθρου 20 και του άρθρου 27 του παρόντος
κανονισμού σε σχέση με τον τομέα των οπωροκηπευτικών, το πρώτο
έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης είναι το έτος καθο-
ρισμού εκ μέρους του κράτους μέλους των ποσών και των επιλέξιμων
εκταρίων που προβλέπονται στο σημείο ΙΓ του παραρτήματος VII του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, λαμβανομένης υπόψη της προαιρε-
τικής μεταβατικής περιόδου των τριών ετών που προβλέπεται στην
τρίτη παράγραφο αυτού του σημείου.

Άρθρο 48ζ

Ειδικοί κανόνες

1. Εάν ο γεωργός δεν διαθέτει δικαιώματα ενίσχυσης ή διαθέτει μόνο
δικαιώματα από παύση καλλιέργειας ή δικαιώματα που υπόκεινται σε
ειδικούς όρους έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης για τον
καθορισμό δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρό-
ντος κανονισμού, αποκτά δικαιώματα ενίσχυσης τα οποία υπολογίζονται
σύμφωνα με τα άρθρα 37 και 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003
όσον αφορά τα οπωροκηπευτικά.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει επίσης για τους γεωργούς που έχουν μισθώσει
δικαιώματα ενίσχυσης από το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος
ενιαίας ενίσχυσης έως το έτος ένταξης του τομέα των οπωροκηπευτι-
κών.

2. Όσον αφορά τους γεωργούς στους οποίους έχουν χορηγηθεί ή οι
οποίοι έχουν αγοράσει ή αποκτήσει δικαιώματα ενίσχυσης έως τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής αίτησης για τον καθορισμό των δικαιωμάτων
ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού η αξία
και ο αριθμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης που διαθέτουν επανυπολο-
γίζονται ως εξής:

α) ο αριθμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης ισούται προς τον αριθμό των
δικαιωμάτων ενίσχυσης που διαθέτουν προσαυξανόμενος κατά τον
αριθμό των εκταρίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 43
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τα οπωροκηπευτικά, τις
φαγώσιμες πατάτες και τα φυτώρια·
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β) η αξία είναι το πηλίκον της διαίρεσης του αθροίσματος της αξίας
των δικαιωμάτων ενίσχυσης που διαθέτουν και του ποσού αναφοράς
που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003 για τα οπωροκηπευτικά δια του αριθμού που καθο-
ρίζεται σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου.

Τα δικαιώματα ενίσχυσης από παύση καλλιέργειας και τα δικαιώματα
ενίσχυσης που υπόκεινται σε ειδικούς όρους δεν λαμβάνονται υπόψη
κατά τον υπολογισμό που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο.

3. Τα δικαιώματα ενίσχυσης που έχουν εκμισθωθεί πριν από τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του καθεστώτος
ενιαίας ενίσχυσης, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 12, λαμ-
βάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό που περιγράφεται στην παρά-
γραφο 2. Εντούτοις, τα δικαιώματα ενίσχυσης που είχαν εκμισθωθεί
με ρήτρα σύμβασης βάσει του άρθρου 27 πριν από τις 15 Μαΐου
2004 λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό που αναφέρεται στην
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μόνον εάν είναι δυνατή η αναπρο-
σαρμογή των όρων της μίσθωσης.

Άρθρο 48η

Περιφερειακή εφαρμογή

1. Εάν το κράτος μέλος έχει κάνει χρήση της παρεχόμενης από το
άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 δυνα-
τότητας οι γεωργοί αποκτούν δικαιώματα ενίσχυσης των οποίων ο
αριθμός ισούται με τον αριθμό των νέων επιλέξιμων εκταρίων με οπω-
ροκηπευτικά, φαγώσιμες πατάτες και φυτώρια σύμφωνα με το άρθρο 59
παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού.

Η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπολογίζεται σύμφωνα με τις παρα-
γράφους 2 και 3 του άρθρου 59 και την παράγραφο 3 του άρθρου 63
του παρόντος κανονισμού.

Το πρώτο έτος εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του
παρόντος κανονισμού είναι το 2008.

2. Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 τα
κράτη μέλη επιτρέπεται να καθορίζουν τον πρόσθετο αριθμό δικαιωμά-
των ανά γεωργό βάσει αντικειμενικών κριτηρίων σύμφωνα με το σημείο
ΙΓ του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 όσον
αφορά τα οπωροκηπευτικά, τις φαγώσιμες πατάτες και τα φυτώρια.

▼B

ΚΕΦΛΆΑΙΟ 7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΟΕΙΣ

Άρθρο 49

Περιφερειοποίηση

Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος χρησιμοποιεί την δυνατότητα
που προβλέπεται στο άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003, κοινοποιεί στην Επιτροπή, μέχρι την 1η Αυγούστου
του έτους που προηγείται του πρώτου έτους εφαρμογής του καθεστώτος
ενιαίας ενίσχυσης το αργότερο, το αιτιολογικό και τα αντικειμενικά
κριτήρια με βάση τα οποία ελήφθη η απόφαση εφαρμογής αυτής της
δυνατότητας και, όπου απαιτείται, την αιτιολογία για την εφαρμογή του
εν λόγω άρθρου μόνον σε μια δεδομένη περιοχή, ή δικαιολογία της
μερικής διαίρεσης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του εν λόγω
άρθρου.
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Άρθρο 49a

Ένταξη των ενισχύσεων για καπνό, βαμβάκι, ελαιόλαδο, λυκίσκο,
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και κιχώριο

▼M6
1. Εφόσον ένα κράτος μέλος έκανε χρήση της δυνατότητας που
προβλέπει το άρθρο 59 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003, το εν λόγω κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή,
το αργότερο την 1η Οκτωβρίου 2005, την αιτιολόγηση της μερικής
κατανομής της αύξησης του ανωτάτου ορίου.

▼M7
Όσον αφορά την ένταξη της στήριξης για ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο
και κιχώριο, η κοινοποίηση που προβλέπεται στο ανωτέρω πρώτο εδά-
φιο αποστέλλεται στην Επιτροπή το αργότερο στις 15 Μαΐου 2006.

▼M6
2. Το κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή, το αργότερο την 1η
Οκτωβρίου 2005, την απόφαση που έλαβε, το αργότερο την 1η Αυγού-
στου, σχετικά με τις δυνατότητες οι οποίες προβλέπονται από το άρθρο
68α, το παράρτημα VII σημεία H και Θ και το άρθρο 69 του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, όσον αφορά το βαμβάκι, τον καπνό, το
ελαιόλαδο και το λυκίσκο.

▼M7
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 48 παράγραφος 6, αναφορικά με την
ένταξη της στήριξης για ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, η
κοινοποίηση της απόφασης όσον αφορά την προβλεπόμενη από το
άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ευχέρεια, αποστέλλε-
ται στην Επιτροπή το αργότερο στις 30 Απριλίου 2006.

▼M14

Άρθρο 49β

Ένταξη των οπωροκηπευτικών

Το κράτος μέλος υποχρεούται να κοινοποιήσει στην Επιτροπή έως την
1η Νοεμβρίου 2008 το αργότερο την απόφαση που έχει λάβει όσον
αφορά τις δυνατότητες που προβλέπονται από το άρθρο 51 του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ανά προϊόν, ανά έτος και εν ανάγκη ανά
περιφέρεια.

▼M9

Άρθρο 50

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν με ηλεκτρονικό τρόπο, στην Επιτροπή
κάθε έτος:

α) μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του πρώτου έτους εφαρμογής του καθε-
στώτος ενιαίας ενίσχυσης το αργότερο και, κατά τα ακόλουθα έτη,
μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου το αργότερο, τον συνολικό αριθμό αιτή-
σεων στα πλαίσια του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης για το τρέχον
έτος, μαζί με το αντίστοιχο συνολικό ποσό των δικαιωμάτων ενί-
σχυσης για τα οποία έχει ζητηθεί η καταβολή ενίσχυσης και τον
συνολικό αριθμό των συνοδευόντων επιλέξιμων εκταρίων.

β) μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου το αργότερο, τα οριστικά δεδομένα για
τον συνολικό αριθμό των αιτήσεων στα πλαίσια του καθεστώτος
ενιαίας ενίσχυσης που έγιναν δεκτές κατά το προηγούμενο έτος
και το αντίστοιχο συνολικό ποσό των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν,
μετά από την εφαρμογή, κατά περίπτωση, των μέτρων που αναφέ-
ρονται στα άρθρα 6, 10, 11, 24 και 25 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003 καθώς και το συνολικό άθροισμα των ποσών που
είχαν παραμείνει στο εθνικό απόθεμα κατά την 31η Δεκεμβρίου του
προηγουμένου έτους.

2. Σε περίπτωση περιφερειακής εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας
ενίσχυσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003, τα κράτη μέλη κοινοποιούν το αντίστοιχο τμήμα
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του ανωτάτου ορίου που έχει καθοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 3
του εν λόγω άρθρου μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του πρώτου έτους εφαρ-
μογής.

Για το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, οι
πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) βασίζο-
νται στα προσωρινά δικαιώματα ενίσχυσης. Οι ίδιες πληροφορίες με
βάση τα οριστικά δικαιώματα ενίσχυσης κοινοποιούνται μέχρι την 1η
Μαρτίου του επόμενου έτους.

3. Σε περίπτωση εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται στο
άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, τα κράτη μέλη κοι-
νοποιούν, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, τον συνολικό αριθμό αιτήσεων για
το τρέχον έτος μαζί με το αντίστοιχο συνολικό ποσό για κάθε έναν από
τους τομείς τους οποίους αφορά η παρακράτηση δυνάμει του εν λόγω
άρθρου.

Μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, κοινοποιούν τα οριστικά στοιχεία για τον
συνολικό αριθμό αιτήσεων που υποβλήθηκαν βάσει του άρθρου 69 του
ως άνω κανονισμού οι οποίες έγιναν δεκτές για το προηγούμενο έτος
και το αντίστοιχο συνολικό ποσό των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν σε
κάθε έναν από τους τομείς τους οποίους αφορά η παρακράτηση δυνάμει
του εν λόγω άρθρου.

▼M1

Άρθρο 50α

Αποξηραμένες χορτονομές, γεώμηλα για την παραγωγή αμύλου και
οπωροκηπευτικά

Για τους σκοπούς του άρθρου 60 παράγραφος 2 και του παραρτήματος
VII σημείο B και σημείο Δ τελευταίο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003, τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τον ανα-
φερόμενο στις εν λόγω διατάξεις αριθμό των εκταρίων, το αργότερο
στις 31 Οκτωβρίου του έτους που προηγείται του πρώτου έτους εφαρ-
μογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.

▼B

ΚΕΦΛΆΑΙΟ 8

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ

Άρθρο 51

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημο-
σίευσή του στηνΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2005 εκτός από το άρθρο 12 παράγραφοι
1 και 2 που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και
ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κράτος μέλος Ημερομηνία

Βέλγιο 15 Ιουλίου

Δανία 15 Ιουλίου

Γερμανία 15 Ιουλίου

Νότια Ελλάδα (Πελοπόννησος, Ιόνια νησιά, Δυτική
Ελλάδα, Αττική, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη)

20 Ιουνίου

Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα (Ανατολική Μακεδο-
νία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακε-
δονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και
Βόρειο Αιγαίο)

10 Ιουλίου

Ισπανία 1η Ιουλίου

Γαλλία: Aquitaine, Midi-Pyrénées και Languedoc-
Roussillon

1η Ιουλίου

Γαλλία: Alsace, Auvergne, Bourgogne, Bretagne,
Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-
Comté, Île-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-
Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie,
Pays-de-la-Loire (με εξαίρεση των διαμερισμάτων
Loire-Atlantique και de Vendée), Picardie, Poitou-
Charentes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur και Rhône-
Alpes

15 Ιουλίου

Γαλλία: Διαμερίσματα Loire-Atlantique και Vendée 15 Οκτωβρίου

Ιταλία 11 Ιουνίου

Αυστρία 30 Ιουνίου

Πορτογαλία 1η Μαρτίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Αριθμός εκταρίων που αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003

Κράτος μέλος και περιφέρειες Αριθμός εκταρίων

ΔΑΝΙΑ 33 740

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 301 849

Baden-Württemberg 18 322

Bayern 50 451

Brandenburg και Berlin 12 910

Hessen 12 200

Niedersachsen και Bremen 76 347

Mecklenburg-Vorpommern 13 895

Nordrhein-Westfalen 50 767

Rheinland-Pfalz 19 733

Saarland 369

Sachsen 12 590

Sachsen-Anhalt 14 893

Schleswig-Holstein και Hamburg 14 453

Thüringen 4 919

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 705

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 38 006

Περιφέρεια A 3 425

Περιφέρεια B-C1 23 152

Περιφέρεια C2-C4 11 429

ΜΑΛΤΑ 3 640

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 11 437

ΣΟΥΗΔΙΑ

Περιφέρεια 1 9 193

Περιφέρεια 2 8 375

Περιφέρεια 3 17 448

Περιφέρεια 4 4 155

Περιφέρεια 5 4 051

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

England (άλλες) 241 000

England (Moorland SDA) 10

England (Upland SDA) 190

Northern Ireland 8 304
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