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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 29ης Σεπτεµβρίου 2003
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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
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ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 36 και 37 και το άρθρο 299 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επι-
τροπής (2),

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Απαιτείται η θέσπιση κοινών όρων για τις άµεσες ενισχύσεις
που καταβάλλονται µε βάση τα διάφορα καθεστώτα στή-
ριξης του εισοδήµατος στα πλαίσια της κοινής γεωργικής
πολιτικής.

(2) Η καταβολή της άµεσης ενίσχυσης στο ακέραιο απαιτείται
να συνδεθεί µε την εφαρµογή κανόνων που αφορούν τη
γεωργική γη, την παραγωγή και τη δραστηριότητα. Οι
κανόνες αυτοί θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσµα να ενσω-
µατωθούν στις κοινές οργανώσεις των αγορών βασικά πρό-
τυπα σχετικά µε το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίµων
και την υγεία και τις καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων
και τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. Σε
περίπτωση µη εφαρµογής των βασικών αυτών προτύπων, τα
κράτη µέλη θα πρέπει να ανακαλούν τις άµεσες ενισχύσεις
µε βάση αναλογικά, αντικειµενικά και προοδευτικά κριτήρια.
Η ανάκληση αυτή θα πρέπει να εφαρµόζεται µε την επιφύ-

(1) Γνώµη η οποία διατυπώθηκε στις 5 Ιουνίου 2003 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).

(2) ΕΕ C 208 της 3.9.2003, σ. 64.
(3) Γνώµη η οποία διατυπώθηκε στις 2 Ιουλίου 2003 (δεν έχει ακόµα

δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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λαξη κυρώσεων που ισχύουν τώρα ή θα ισχύσουν στο µέλ-
λον µε βάση άλλες διατάξεις του κοινοτικού ή του εθνικού
δικαίου.

(3) Προκειµένου να αποφευχθεί η εγκατάλειψη της γεωργικής
γης και να εξασφαλισθεί ότι θα διατηρηθεί η γη σε καλή
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση, θα πρέπει να
θεσπισθούν πρότυπα µε βάση ισχύουσες διατάξεις των κρα-
τών µελών ή άνευ αυτής. Κατά συνέπεια, είναι σωστό να
καθορισθεί κοινοτικό πλαίσιο µε βάση το οποίο τα κράτη
µέλη θα είναι σε θέση να θεσπίσουν πρότυπα που θα συνε-
κτιµούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχετικών περιοχών
στα οποία θα συµπεριλαµβάνονται οι εδαφικές και κλιµα-
τικές συνθήκες και τα ισχύοντα συστήµατα καλλιέργειας
(χρήση γης, αµειψισπορά, καλλιεργητικές πρακτικές) και
γεωργικών διαρθρώσεων.

(4) Επειδή οι µόνιµοι βοσκότοποι έχουν θετική επίδραση στο
περιβάλλον, ενδείκνυται η θέσπιση µέτρων για την ενθάρ-
ρυνση της διατήρησης των υφιστάµενων µόνιµων βοσκοτό-
πων προκειµένου να αποφευχθεί η µαζική τους µετατροπή
σε αρόσιµες εκτάσεις.

(5) Προκειµένου να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία ανάµεσα
στα µέσα άσκησης πολιτικής µε στόχο την περαιτέρω προ-
ώθηση της αειφόρου γεωργίας και στην αγροτική ανάπτυξη,
θα πρέπει να εισαχθεί για όλη την Κοινότητα ένα σύστηµα
σταδιακής µείωσης των άµεσων ενισχύσεων για την περίοδο
2005-2012. Όλες οι άµεσες ενισχύσεις, που υπερβαίνουν
ορισµένα ποσά, θα πρέπει να µειωθούν κατά ορισµένα ποσο-
στά ετησίως. Οι οικονοµίες που θα πραγµατοποιηθούν θα
πρέπει να χρησιµεύσουν για τη χρηµατοδότηση µέτρων στο
πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης και να κατανέµονται
µεταξύ των κρατών µελών βάσει αντικειµενικών κριτηρίων
που θα καθορισθούν. Ωστόσο, είναι σκόπιµο να ορισθεί ότι
ένα συγκεκριµένο ποσοστό των ποσών αυτών θα πρέπει να
παραµένει στα κράτη µέλη όπου γεννάται. Μέχρι το 2005,
τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν προαιρετικά την
ισχύουσα διαφοροποίηση µε βάση τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1259/1999, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά µε τη θέσπιση
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα
πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής (1).

(6) Προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι τα ποσά για τη χρηµατο-
δότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (υπογραµµή 1α)
τηρούν τα ετήσια ανώτατα όρια που καθορίζονται στις
δηµοσιονοµικές προοπτικές, είναι σκόπιµο να προβλεφθεί
χρηµατοοικονοµικός µηχανισµός για την προσαρµογή των
άµεσων ενισχύσεων, εφόσον απαιτείται. Μια προσαρµογή
της άµεσης στήριξης θα πρέπει να καθορίζεται όταν προ-
βλέπεται ότι θα υπάρξει υπέρβαση της υπογραµµής 1α, µε
περιθώριο ασφαλείας 300 εκατοµ. EUR, σε ένα συγκεκρι-
µένο οικονοµικό έτος.

(7) Λόγω των διαρθρωτικών προσαρµογών που προκύπτουν από
την κατάργηση της παρέµβασης για τη σίκαλη, είναι σκό-
πιµο να προβλεφθούν µεταβατικά µέτρα για ορισµένες
περιοχές παραγωγής σίκαλης οι οποίες χρηµατοδοτούνται
µε µέρος των ποσών που προκύπτουν από τη διαφοροποί-
ηση.

(8) Προκειµένου να βοηθηθούν οι γεωργοί να ανταποκριθούν
στα πρότυπα µιας σύγχρονης, υψηλής ποιότητας γεωργίας,
είναι απαραίτητο τα κράτη µέλη να καθιερώσουν ένα ευρύ
σύστηµα παροχής γεωργικών συµβουλών στις γεωργικές
εκµεταλλεύσεις εµπορικού χαρακτήρα. Το σύστηµα παροχής
γεωργικών συµβουλών θα πρέπει να βοηθήσει τους γεωρ-
γούς να ευαισθητοποιηθούν στη σχέση µεταξύ των ροών
υλικών και των διαδικασιών που εφαρµόζουν στις γεωργικές
εκµεταλλεύσεις και σχετίζονται µε πρότυπα στους τοµείς
του περιβάλλοντος, της ασφάλειας των τροφίµων, της
υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων, χωρίς να επηρεάζεται
κατά κανένα τρόπο η υποχρέωση και η ευθύνη τους όσον
αφορά την εφαρµογή των εν λόγω προτύπων.

(9) Προκειµένου να διευκολυνθεί η εισαγωγή του συστήµατος
παροχής γεωργικών συµβουλών, θα πρέπει να προβλεφθεί
ένα χρονικό διάστηµα κατά το οποίο τα κράτη µέλη να
εγκαταστήσουν το σύστηµα. Η προσχώρηση στο σύστηµα
θα πρέπει να είναι εθελοντική για τους γεωργούς µε προτε-
ραιότητα για εκείνους οι οποίοι λαµβάνουν πάνω από ένα
ορισµένο ποσό ετησίως σε άµεσες ενισχύσεις. Λόγω του
είδους των παρεχόµενων συµβουλών στους γεωργούς, είναι
σκόπιµο να διατηρούνται εµπιστευτικές οι πληροφορίες που
συλλέγονται κατά την παροχή των συµβουλών, εκτός από
περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων του κοινοτικού ή του
εθνικού δικαίου.

(10) Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του κανονισµού του Συµβουλίου
(ΕΚ) αριθ. 1258/1999, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (2), τα
κράτη µέλη πρέπει να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προ-
κειµένου να βεβαιώνονται για την πραγµατικότητα και την
κανονικότητα των πράξεων που χρηµατοδοτούνται από το
«Τµήµα Εγγυήσεων» του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και να προλαµ-
βάνουν και να διώκουν τις παρατυπίες.

(11) Προκειµένου να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα και η χρη-
σιµότητα των µηχανισµών διαχείρισης και ελέγχου, απαιτεί-
ται η προσαρµογή του ολοκληρωµένου συστήµατος διαχεί-
ρισης και ελέγχου, που θεσπίσθηκε µε τον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 3508/92 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου
1992, για τη θέσπιση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος
διαχείρισης και ελέγχου σχετικά µε ορισµένα καθεστώτα
κοινοτικών ενισχύσεων (3), µε στόχο να συµπεριληφθεί το
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, και τα καθεστώτα στήριξης για
το σκληρό σιτάρι, τους πρωτεϊνούχους σπόρους, τις ενερ-
γειακές καλλιέργειες, το ρύζι, το άµυλο πατάτας, τους καρ-
πούς µε κέλυφος, το γάλα, τους σπόρους, τα όσπρια, και οι
ειδικές περιφερειακές ενισχύσεις καθώς και ο έλεγχος εφαρ-
µογής των κανόνων πολλαπλής συµµόρφωσης, διαφοροποί-
ησης και του συστήµατος παροχής γεωργικών συµβουλών.
Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα ένταξης, σε µεταγε-
νέστερο στάδιο, και άλλων καθεστώτων ενισχύσεων.

(12) Προκειµένου να εξασφαλισθεί αποτελεσµατικός έλεγχος και
να προληφθεί η υποβολή πολλαπλών αιτήσεων παροχής ενί-
σχυσης σε διαφορετικούς οργανισµούς πληρωµών σε ένα
κράτος µέλος, κάθε κράτος µέλος θα πρέπει να συγκροτήσει
ένα ενιαίο σύστηµα καταγραφής της ταυτότητας των γεωρ-
γών που υποβάλουν αιτήσεις παροχής ενίσχυσης στο πλαί-
σιο του ολοκληρωµένου συστήµατος.

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 113� κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1244/2001 (ΕΕ L 173 της 27.6.2001, σ. 1).

(2) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 103.
(3) ΕΕ L 335 της 5.12.1992, σ. 1� κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευ-

ταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 495/2001 της Επιτροπής (ΕΕ
L 72 της 14.3.2001, σ. 6).

21.10.2003 L 270/3Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL



(13) Τα διάφορα τµήµατα του ολοκληρωµένου συστήµατος
έχουν ως στόχο αποτελεσµατικότερη διαχείριση και έλεγχο.
Κατά συνέπεια, σε περίπτωση κοινοτικών καθεστώτων που
δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό, θα πρέπει να
επιτραπεί στα κράτη µέλη να επωφεληθούν από το σύστηµα
υπό τον όρο ότι δεν ενεργούν κατά κανένα τρόπο αντίθετα
προς τις σχετικές διατάξεις.

(14) ∆εδοµένης της πολυπλοκότητας του συστήµατος και του
µεγάλου αριθµού αιτήσεων παροχής ενίσχυσης που θα πρέ-
πει να διεκπεραιωθούν, είναι ζωτικής σηµασίας να χρησιµο-
ποιηθούν οι κατάλληλοι τεχνικοί πόροι και οι κατάλληλες
µέθοδοι διαχείρισης και ελέγχου. Κατά συνέπεια, το ολο-
κληρωµένο σύστηµα θα πρέπει να περιλαµβάνει σε κάθε
κράτος µέλος, µια ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, ένα
σύστηµα αναγνώρισης των αγροτεµαχίων, και των αιτήσεων
παροχής ενίσχυσης που υποβάλλουν οι γεωργοί, ένα εναρ-
µονισµένο σύστηµα ελέγχου και, για το καθεστώς ενιαίας
ενίσχυσης, ένα σύστηµα για τον προσδιορισµό και την κατα-
γραφή των δικαιωµάτων.

(15) Προκειµένου να γίνει ευκολότερη η επεξεργασία και η
χρήση των δεδοµένων που θα συλλεχθούν για την επαλή-
θευση των αιτήσεων παροχής ενίσχυσης, απαιτείται η δηµι-
ουργία ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων µε υψηλές επιδό-
σεις, που θα επιτρέπουν ιδιαίτερα την πραγµατοποίηση δια-
σταυρωµένων ελέγχων.

(16) Η αναγνώριση των αγροτεµαχίων αποτελεί στοιχείο ζωτικής
σηµασίας για τη σωστή εφαρµογή των καθεστώτων που συν-
δέονται µε την επιφάνεια των εκτάσεων. Η εµπειρία έχει δεί-
ξει ότι οι υφιστάµενες µέθοδοι παρουσιάζουν ορισµένες
ελλείψεις. Συνεπώς, θα πρέπει να προβλεφθεί η δηµιουργία
ενός συστήµατος αναγνώρισης µε τη βοήθεια τηλεπισκό-
πισης, όπου αυτό είναι αναγκαίο.

(17) Για λόγους απλούστευσης, θα πρέπει να επιτραπεί στα
κράτη µέλη να προβλέψουν την υποβολή µιας µοναδικής
αίτησης για αρκετά καθεστώτα ενίσχυσης και να αντικατα-
στήσουν την ετήσια αίτηση µε µία µόνιµη αίτηση η οποία
θα υπόκειται µόνο σε ετήσια επιβεβαίωση.

(18) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησι-
µοποιούν τα ποσά που διατίθενται ως αποτέλεσµα των µει-
ώσεων των ενισχύσεων λόγω της διαφοροποίησης για ορι-
σµένα πρόσθετα µέτρα στο πλαίσιο της στήριξης για την
αγροτική ανάπτυξη που προβλέπεται στο πλαίσιο του κανο-
νισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και
Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) (1).

(19) Επειδή τα ποσά που θα διατεθούν λόγω της πολλαπλής
συµµόρφωσης δεν µπορούν να προβλεφθούν αρκετά σύ-
ντοµα ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν για πρόσθετα
µέτρα στο πλαίσιο της στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης,
θα πρέπει να προβλεφθεί ότι τα ποσά αυτά θα πιστωθούν
στο «Τµήµα Εγγυήσεων» του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, εκτός από ένα ορισµένο
ποσοστό που θα πρέπει να παραµένει στο κράτος µέλος.

(20) Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στα πλαίσια των κοινοτικών
καθεστώτων στήριξης θα πρέπει να καταβάλλονται στο ακέ-
ραιο από τις αρµόδιες εθνικές αρχές στους δικαιούχους,
αφού αφαιρεθούν οι µειώσεις που προβλέπονται στον
παρόντα κανονισµό και εντός καθορισµένων περιόδων.

(21) Τα καθεστώτα στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής
πολιτικής προβλέπουν άµεση στήριξη του εισοδήµατος, ιδι-
αίτερα προκειµένου να εξασφαλισθεί ένα ικανοποιητικό επί-
πεδο ζωής για τη γεωργική κοινότητα. Ο στόχος αυτός
συνδέεται στενά µε τη συντήρηση των γεωργικών περιοχών.
Προκειµένου να αποφευχθεί η ανορθολογική κατανοµή των
κοινοτικών κονδυλίων, δεν θα πρέπει να παρέχονται ενισχύ-
σεις στους γεωργούς εκείνους που δηµιούργησαν τεχνητά
τις συνθήκες που απαιτούνται για να λάβουν τέτοιες ενισχύ-
σεις.

(22) Τα κοινά καθεστώτα στήριξης πρέπει να προσαρµόζονται
στις εξελίξεις, εν ανάγκη εντός στενών χρονικών ορίων. Οι
δικαιούχοι δεν δύνανται, συνεπώς, να επαφίενται στο
γεγονός ότι οι συνθήκες στήριξης θα παραµείνουν αµετά-
βλητες και θα πρέπει να είναι έτοιµοι για πιθανή αναθεώ-
ρηση των καθεστώτων µε βάση τις εξελίξεις στην αγορά.

(23) Ενόψει των σηµαντικών επιπτώσεων στον προϋπολογισµό
από τη στήριξη µε άµεσες ενισχύσεις και προκειµένου να
εκτιµηθούν καλύτερα οι επιπτώσεις τους, τα κοινοτικά καθε-
στώτα θα πρέπει να υποβάλλονται σε κατάλληλη αξιολό-
γηση.

(24) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κοινοτικής γεωρ-
γίας και η προώθηση προτύπων για την ποιότητα των τρο-
φίµων και το περιβάλλον συνεπάγεται κατ' ανάγκη µείωση
των θεσµικών τιµών για τα γεωργικά προϊόντα µε ταυτό-
χρονη αύξηση του κόστους παραγωγής για τις κοινοτικές
γεωργικές εκµεταλλεύσεις. Προκειµένου να επιτευχθούν οι
στόχοι αυτοί και να προωθηθεί µια αειφόρος γεωργία που
θα είναι περισσότερο προσανατολισµένη προς τις αγορές,
απαιτείται να ολοκληρωθεί η µετάβαση από τη στήριξη της
παραγωγής στη στήριξη του παραγωγού µέσω της εισα-
γωγής συστήµατος εισοδηµατικής ενίσχυσης, αποσυνδεδε-
µένης από την παραγωγή για κάθε γεωργική εκµετάλλευση.
Παρόλο που η αποσύνδεση δεν θα µεταβάλει τα ποσά που
καταβάλλονται σήµερα στους γεωργούς, θα αυξήσει σηµα-
ντικά την αποτελεσµατικότητα της ενίσχυσης του εισοδή-
µατος. Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιµο η ενιαία ενίσχυση
ανά γεωργική εκµετάλλευση να εξαρτάται από την πολλα-
πλή συµµόρφωση προς κριτήρια περιβαλλοντικά, ασφάλειας
των τροφίµων, καλής υγείας και µεταχείρισης των ζώων,
καθώς και διατήρησης της γεωργικής εκµετάλλευσης σε
καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση.

(25) Ένα τέτοιο σύστηµα θα πρέπει να ενσωµατώσει αρκετές υφι-
στάµενες άµεσες ενισχύσεις που λαµβάνει ο γεωργός από
διάφορα καθεστώτα, σε µία ενιαία ενίσχυση που θα καθορί-
ζεται µε βάση τα προηγούµενα δικαιώµατα κατά τη διάρκεια
µιας περιόδου αναφοράς, τα οποία θα είναι προσαρµοσµένα
προκειµένου να λαµβάνουν υπόψη την πλήρη εφαρµογή
των µέτρων που εισήχθησαν στα πλαίσια του προγράµµατος
δράσης 2000 και τις περαιτέρω προσαρµογές των ποσών
των ενισχύσεων που εισάγονται από τον παρόντα κανονισµό.

(26) Καθώς το όφελος λόγω της διαχειριστικής απλούστευσης
θα αυξηθεί, αν συµπεριληφθούν στο καθεστώς πολλοί
τοµείς, το καθεστώς θα πρέπει κατ' αρχάς να καλύπτει όλα
τα προϊόντα που περιλαµβάνονται στο καθεστώς των αρο-
τραίων καλλιεργειών καθώς και τα όσπρια, τους σπόρους
για σπορά, τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα. Οι αναθεωρη-
µένες ενισχύσεις για το ρύζι και το σκληρό σιτάρι καθώς
και για τον γαλακτοκοµικό τοµέα, µετά την πλήρη εφαρ-
µογή της µεταρρύθµισης, θα πρέπει να ενταχθούν επίσης
στο καθεστώς. Οι ενισχύσεις για άµυλο πατάτας και αποξη-
ραµένες ζωοτροφές θα πρέπει να συµπεριληφθούν επίσης
στο καθεστώς, µε ταυτόχρονη διατήρηση των ξεχωριστών
ενισχύσεων για τη βιοµηχανία µεταποίησης.(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80.
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(27) Θα πρέπει να θεσπισθούν ιδιαίτερα µέτρα για την κάνναβη,
προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι ανάµεσα στις καλλιέργειες
που είναι επιλέξιµες για την ενιαία ενίσχυση δεν θα αποκρύ-
βονται παράνοµες καλλιέργειες, µε αποτέλεσµα να διατα-
ραχθεί η κοινή οργάνωση της αγοράς για την κάνναβη.
Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προβλεφθεί η καταβολή ενι-
σχύσεων µε βάση την έκταση µόνο για τις περιοχές που
έχουν σπαρεί µε ποικιλίες κάνναβης που παρέχουν ορισµένες
εγγυήσεις όσον αφορά την περιεκτικότητα σε ψυχοτρόπους
ουσίες. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προσαρµοστούν ανά-
λογα οι αναφορές στα συγκεκριµένα µέτρα που προβλέπο-
νται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1673/2000 του Συµβου-
λίου, της 27ης Ιουλίου 2000, περί κοινής οργανώσεως της
αγοράς στον τοµέα του λίνου και της κάνναβης που προορί-
ζονται για την παραγωγή ινών (1).

(28) Προκειµένου να δοθεί στους γεωργούς η δυνατότητα να
επιλέγουν ελεύθερα τι θα καλλιεργήσουν στη γη τους, συ-
µπεριλαµβανοµένων προϊόντων που υπάγονται ακόµη στο
καθεστώς στήριξης που συνδέεται µε την παραγωγή, µε
αποτέλεσµα να αυξάνεται ο προσανατολισµός προς την
αγορά, η ενιαία ενίσχυση δεν θα πρέπει να εξαρτάται από
την παραγωγή κανενός συγκεκριµένου προϊόντος. Ωστόσο,
για να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού,
µερικά προϊόντα θα πρέπει να εξαιρεθούν από την παρα-
γωγή σε επιλέξιµη γη.

(29) Προκειµένου να καθορισθεί το ποσό που θα δικαιούται ο
γεωργός στα πλαίσια του νέου καθεστώτος, ενδείκνυται να
γίνει αναφορά στα ποσά που έχει λάβει κατά τη διάρκεια
µιας περιόδου αναφοράς. Προκειµένου να αντιµετωπισθούν
ιδιαίτερες καταστάσεις, θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένα
εθνικό απόθεµα. Το απόθεµα αυτό είναι δυνατόν να χρησι-
µοποιηθεί επίσης για να διευκολυνθεί η συµµετοχή νέων
γεωργών στο καθεστώς. Η ενιαία ενίσχυση θα πρέπει να
καθιερωθεί στο επίπεδο της γεωργικής εκµετάλλευσης.

(30) Το συνολικό ποσό το οποίο δικαιούται να λάβει µια γεωρ-
γική εκµετάλλευση θα πρέπει να χωρίζεται σε µερίδια (τα
δικαιώµατα) και να συνδέεται µε ορισµένη επιλέξιµη έκταση,
που αποµένει να καθορισθεί, προκειµένου να διευκολύνεται
η µεταβίβαση των δικαιωµάτων πριµοδότησης. Προκειµένου
να αποφευχθούν οι κερδοσκοπικές µεταβιβάσεις που θα
οδηγήσουν σε σώρευση δικαιωµάτων τα οποία δεν ανταπο-
κρίνονται στην πραγµατικότητα, θα πρέπει, να προβλεφθεί,
για τη χορήγηση της ενίσχυσης, συσχέτιση µεταξύ των
δικαιωµάτων και ορισµένου αριθµού επιλέξιµων εκταρίων,
καθώς και η δυνατότητα περιορισµού της µεταβίβασης των
δικαιωµάτων εντός µιας µόνο περιοχής. Θα πρέπει να καθο-
ρισθούν ειδικές διατάξεις για ενισχύσεις που δεν συνδέονται
άµεσα µε µια περιοχή, λαµβανοµένης υπόψη της ιδιαίτερης
κατάστασης που αφορά την εκτροφή αιγοπροβάτων.

(31) Για να εξασφαλισθεί ότι το συνολικό ποσό στήριξης και
δικαιωµάτων δεν υπερβαίνει τους σηµερινούς περιορισµούς
στον προϋπολογισµό σε κοινοτικό ή εθνικό και, ενδεχο-
µένως, σε περιφερειακό επίπεδο, ενδείκνυται να προβλε-
φθούν εθνικά ανώτατα όρια που θα υπολογίζονται ως το
άθροισµα όλων των κονδυλίων που χορηγούνται σε κάθε
κράτος µέλος για την πληρωµή ενισχύσεων στα πλαίσια των
αντίστοιχων καθεστώτων στήριξης κατά τη διάρκεια της
περιόδου αναφοράς και λαµβανοµένων υπόψη των µεταγενέ-
στερων αναπροσαρµογών. Θα πρέπει να εφαρµόζονται ανα-

λογικές µειώσεις εάν σηµειωθεί υπέρβαση του ανώτατου
ορίου.

(32) Προκειµένου να διατηρηθούν τα οφέλη από τον έλεγχο της
προσφοράς λόγω παύσης καλλιέργειας, µε ταυτόχρονη ενί-
σχυση του περιβαλλοντικού της οφέλους στα πλαίσια του
νέου συστήµατος στήριξης, θα πρέπει να διατηρηθούν οι
όροι παύσης καλλιέργειας για γεωργική γη.

(33) Προκειµένου να εξασφαλισθεί ευελιξία στην αντιµετώπιση
ιδιαίτερων καταστάσεων, τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν
τη δυνατότητα να καθορίσουν κάποια εξισορρόπηση µεταξύ
των ατοµικών δικαιωµάτων και των µέσων όρων σε περιφε-
ρειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και µεταξύ των υφιστάµε-
νων ενισχύσεων και της ενιαίας ενίσχυσης. Θα πρέπει να
προβλεφθεί συγκεκριµένη παρέκκλιση από την απαγόρευση
της καλλιέργειας οπωροκηπευτικών, συµπεριλαµβανοµένων
των πατατών για κατανάλωση, ώστε, σε περίπτωση περιφε-
ρειοποίησης, αυτό να µην οδηγήσει σε διατάραξη της παρα-
γωγής, ενώ ταυτόχρονα θα ελαχιστοποιείται οποιαδήποτε
επίπτωση στη στρέβλωση του ανταγωνισµού. Εξάλλου, προ-
κειµένου να ληφθούν υπόψη οι γεωργικές ειδικές συνθήκες
του, είναι σκόπιµο να προβλεφθεί η δυνατότητα ενός κρά-
τους µέλους να ζητήσει µεταβατική περίοδο για την εφαρ-
µογή του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, εξακολουθώντας
να τηρεί τα δηµοσιονοµικά ανώτατα όρια που καθορίζονται
για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Σε περίπτωση σοβαρών
στρεβλώσεων του ανταγωνισµού κατά τη διάρκεια της µετα-
βατικής περιόδου και για να εξασφαλισθεί η τήρηση των
διεθνών υποχρεώσεων της Κοινότητας, είναι σκόπιµο να
µπορεί να Επιτροπή να λαµβάνει τα απαιτούµενα µέτρα για
την αντιµετώπιση των καταστάσεων αυτών.

(34) Σε περίπτωση προαιρετικής ή µεταβατικής υλοποίησης, και
προκειµένου να προστατευθούν οι θεµιτές προσδοκίες των
γεωργών, είναι σκόπιµο να ορισθεί ηµεροµηνία πριν από την
οποία τα κράτη µέλη πρέπει να αποφασίζουν να εφαρµό-
σουν το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Εξάλλου, για να εξα-
σφαλισθεί η συνέχεια των υφιστάµενων καθεστώτων, θα πρέ-
πει να καθορισθούν ορισµένοι όροι για δικαίωµα ενίσχυσης
και να χορηγηθεί στην Επιτροπή η εξουσία να καθορίζει
κανόνες εφαρµογής.

(35) Προκειµένου να διατηρηθεί ο ρόλος της παραγωγής σκλη-
ρού σιταριού σε περιοχές παραδοσιακής παραγωγής µε ταυ-
τόχρονη αύξηση της ενίσχυσης στο σκληρό σιτάρι που
ανταποκρίνεται σε ορισµένες στοιχειώδεις απαιτήσεις ποι-
ότητας, ενδείκνυται να µειωθεί, για µια µεταβατική περίοδο,
το ισχύον ειδικό συµπλήρωµα για σκληρό σιτάρι σε
περιοχές παραδοσιακής παραγωγής και να καταργηθεί η
ειδική ενίσχυση σε καθιερωµένες περιοχές. Μόνο οι καλλιέρ-
γειες σκληρού σιταριού κατάλληλου για χρήση στην παρα-
γωγή σιµιγδαλιών και ζυµαρικών θα πρέπει να είναι επιλέ-
ξιµες για την ενίσχυση αυτή.

(36) Προκειµένου να ενισχυθεί ο ρόλος των σπόρων που είναι
πλούσιοι σε πρωτείνες και να παρασχεθεί κίνητρο αύξησης
της παραγωγής των σπόρων αυτών, ενδείκνυται να προβλε-
φθεί συµπληρωµατική ενίσχυση για τους γεωργούς που
παράγουν τους σπόρους αυτούς. Προκειµένου να εξασφαλι-
σθεί η σωστή εφαρµογή του νέου καθεστώτος, θα πρέπει να
καθορισθούν ορισµένοι όροι για το δικαίωµα στην ενίσχυση.
Θα πρέπει να καθορισθεί µία µέγιστη εγγυηµένη έκταση και
θα πρέπει να εφαρµόζονται αναλογικές µειώσεις σε περί-
πτωση υπέρβασης της µέγιστης εγγυηµένης έκτασης.

(1) ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 16� κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 651/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 101 της
17.4.2002, σ. 3).
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(37) Προκειµένου να διατηρηθεί ο ρόλος της παραγωγής ρυζιού
σε περιοχές παραδοσιακής παραγωγής, ενδείκνυται να προ-
βλεφθεί συµπληρωµατική ενίσχυση για τους παραγωγούς
ρυζιού. Προκειµένου να εξασφαλισθεί η σωστή εφαρµογή
του νέου καθεστώτος, θα πρέπει να καθιερωθούν ορισµένοι
όροι για το δικαίωµα στην ενίσχυση. Θα πρέπει να καθορι-
σθούν εθνικές βασικές εκτάσεις και να εφαρµόζονται µει-
ώσεις σε περίπτωση υπέρβασης των εκτάσεων αυτών.

(38) Προκειµένου να αποφευχθεί η πιθανή εξαφάνιση της παρα-
γωγής καρπών µε κέλυφος σε παραδοσιακές περιοχές και οι
συνεπαγόµενες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην
ύπαιθρο, στον οικονοµικό και κοινωνικό ιστό, θα πρέπει να
θεσπισθούν νέες ρυθµίσεις για τους καρπούς µε κέλυφος.
Προκειµένου να εξασφαλισθεί η σωστή εφαρµογή των νέων
ρυθµίσεων, θα πρέπει να καθορισθούν ορισµένοι όροι για το
δικαίωµα στην ενίσχυση, συµπεριλαµβανοµένης ελάχιστης
πυκνότητας δένδρων και ελάχιστου µεγέθους αγροτεµαχίου.
Προκειµένου να µπορούν να αντιµετωπίσουν ιδιαίτερες
ανάγκες, τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν δικαίωµα χορή-
γησης πρόσθετης ενίσχυσης.

(39) Προκειµένου να αποφευχθεί η υπέρβαση του προϋπολογι-
σµού, θα πρέπει να καθορισθεί µέγιστη εγγυηµένη έκταση
και θα πρέπει να εφαρµόζονται αναλογικές µειώσεις σε περί-
πτωση υπέρβασης της µέγιστης εγγυηµένης έκτασης, µόνο
για τα κράτη µέλη στα οποία σηµειώθηκε υπέρβαση στην
έκτασή τους. Προκειµένου να εξασφαλισθεί η ισόρροπη
εφαρµογή σε όλη την Κοινότητα, η έκταση αυτή θα πρέπει
να κατανεµηθεί κατ' αναλογία των εκτάσεων στα κράτη µέλη
που καλλιεργούνται µε καρπούς µε κέλυφος. Τα κράτη µέλη
θα πρέπει να έχουν την ευθύνη για τη διάθεση των εκτά-
σεων εντός της επικράτειάς τους. Οι περιοχές που αποτε-
λούν αντικείµενο σχεδίων βελτίωσης δεν θα είναι επιλέξιµες
για ενίσχυση στα πλαίσια του νέου καθεστώτος πριν από τη
λήξη του σχεδίου.

(40) Προκειµένου να αξιοποιηθεί η επιτυχία των σχεδίων βελ-
τίωσης για την οµαδοποίηση της προσφοράς, τα κράτη
µέλη µπορεί να υποβάλλουν ως όρο επιλεξιµότητας, σε κοι-
νοτική και εθνική ενίσχυση, τη συµµετοχή σε οργανώσεις
παραγωγών. Προκειµένου να αποφευχθεί η αποδιοργάνωση,
θα πρέπει να εξασφαλισθεί η οµαλή µετάβαση στο νέο καθε-
στώς.

(41) Προς το παρόν, η στήριξη για ενεργειακές καλλιέργειες εξα-
σφαλίζεται µέσω της δυνατότητας βιοµηχανικών καλλιερ-
γειών σε γη που τελεί υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας.
Οι ενεργειακές καλλιέργειες αντιπροσωπεύουν το µεγαλύ-
τερο ποσοστό παραγωγής για µη διατροφική χρήση σε γη
υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας. Θα πρέπει να θεσπισθεί
ειδική ενίσχυση για ενεργειακές καλλιέργειες µε στόχο την
αύξηση της υποκατάστασης διοξειδίου του άνθρακα. Θα
πρέπει να προδιαγραφεί µια µέγιστη εγγυηµένη έκταση και,
σε περίπτωση υπέρβασης της µέγιστης εγγυηµένης έκτασης,
να επιβάλλονται µειώσεις κατ' αναλογία. Οι ρυθµίσεις θα
πρέπει να αναθεωρηθούν µετά από προκαθορισµένη
περίοδο, λαµβανοµένης υπόψη και της εφαρµογής της κοι-
νοτικής πρωτοβουλίας για τα βιοκαύσιµα.

(42) Προκειµένου να διατηρηθεί η παραγωγή αµύλου σε
περιοχές παραδοσιακής παραγωγής, και να αναγνωρισθεί ο
ρόλος της παραγωγής πατάτας στο γεωργικό κύκλο, ενδεί-
κνυται η πρόβλεψη συµπληρωµατικής ενίσχυσης για τους
παραγωγούς αµύλου πατάτας. Επιπλέον, εφόσον το σύστηµα
ενισχύσεων για τους παραγωγούς αµύλου από πατάτες θα
ενταχθεί εν µέρει στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης, θα

πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1868/94
του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1994, για την καθιέ-
ρωση καθεστώτος ποσοστώσεων για την παραγωγή αµύλου
γεωµήλων (1).

(43) Η υπαγωγή των αροτραίων καλλιεργειών και του βοείου και
του πρόβειου κρέατος επεκτείνει το καθεστώς ενιαίας ενί-
σχυσης στις πριµοδοτήσεις που καταβάλλονται στις εξόχως
απόκεντρες περιοχές και στα νησιά του Αιγαίου, ώστε να
επιτευχθεί περαιτέρω απλούστευση και να αποφευχθεί η
διατήρηση ενός νοµικού και διοικητικού πλαισίου για µικρό
αριθµό γεωργών στις περιοχές αυτές. Ωστόσο, για να διατη-
ρηθεί ο ρόλος ορισµένου τύπου παραγωγής στις περιοχές
αυτές της Κοινότητας, είναι σκόπιµο να προβλεφθεί ότι τα
κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν ότι δεν χρειάζεται να
περιλάβουν τις ενισχύσεις αυτές στο καθεστώς ενιαίας ενί-
σχυσης. Η ίδια δυνατότητα πρέπει να ισχύει και για τις συµ-
πληρωµατικές ενισχύσεις σε ορισµένες περιοχές της Σουη-
δίας και της Φινλανδίας, καθώς και στην ενίσχυση για τους
σπόρους. Στις περιπτώσεις αυτές, για να διατηρηθούν τα
υφιστάµενα καθεστώτα, πρέπει να θεσπισθούν ορισµένοι
όροι και να χορηγηθεί στην Επιτροπή η εξουσία να καθορί-
ζει κανόνες εφαρµογής.

(44) Προκειµένου να διευκολυνθεί η µετάβαση από το ισχύον
καθεστώς για τις ενισχύσεις αροτραίων καλλιεργειών και τις
πριµοδοτήσεις ζώων στο νέο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης,
είναι σκόπιµο να προβλεφθούν κάποιες προσαρµογές των
σηµερινών άµεσων ενισχύσεων που χορηγούνται στους
τοµείς αυτούς.

(45) Η γεωργική δραστηριότητα στις Αζόρες εξαρτάται έντονα
από τη γαλακτοπαραγωγή. Συνεπώς, είναι σκόπιµο να διατη-
ρηθούν και να επεκταθούν τα µέτρα που ελήφθησαν σύµ-
φωνα µε το άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1453/2001 του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2001, περί
ειδικών µέτρων όσον αφορά ορισµένα γεωργικά προϊόντα
υπέρ των Αζορών και της Μαδέρα (2), και να εισαχθεί
παρέκκλιση για έξι συνολικά περιόδους εµπορίας, αρχής
γενοµένης από το 1999/2000, από ορισµένες διατάξεις της
κοινής οργάνωσης αγοράς γάλακτος και γαλακτοκοµικών
προϊόντων όσον αφορά τον περιορισµό της παραγωγής,
προκειµένου να ληφθούν υπόψη η στάθµη ανάπτυξης και οι
συνθήκες της τοπικής παραγωγής. Κατά την περίοδο εφαρ-
µογής του, το µέτρο αυτό θα πρέπει να επιτρέψει στον
τοµέα των Αζορών να συνεχίσει την αναδιάρθρωσή του
χωρίς παρεµβολή στην αγορά γάλακτος και χωρίς αισθητές
επιπτώσεις στην ορθή λειτουργία του καθεστώτος εισφορών
σε πορτογαλικό ή κοινοτικό επίπεδο.

(46) Η εφαρµογή του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης στα αγρο-
κτήµατα συνεπάγεται εκ των πραγµάτων ότι το πρόγραµµα
αναπροσανατολισµού της χρήσης γαιών οι οποίες χρησιµο-
ποιούνται σήµερα για αροτραίες καλλιέργειες σε εκτατική
κτηνοτροφία, στην Πορτογαλία, το οποίο θεσπίστηκε µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1017/94 (3), καθίσταται άνευ αντικει-

(1) ΕΕ L 197 της 30.7.1994, σ. 4� κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 962/2002 (ΕΕ L 149 της 7.6.2002,
σ. 1).

(2) ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 26.
(3) ΕΕ L 112 της 3.5.1994, σ. 2� κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2582/2001 (ΕΕ L 345 της 29.12.2001,
σ. 5).
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µένου. Συνεπώς, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1017/94 θα πρέπει
να καταργηθεί µε την έναρξη ισχύος του καθεστώτος ενι-
αίας ενίσχυσης.

(47) Ως αποτέλεσµα των παραπάνω αλλαγών και των νέων διατά-
ξεων, οι κανονισµοί του Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92,
(ΕΚ) αριθ. 1577/96, της 30ής Ιουλίου 1996, για τη
θέσπιση ειδικού µέτρου υπέρ ορισµένων οσπριοειδών (1) και
(ΕΚ) αριθ. 1251/1999, της 17ης Μαΐου 1999, για τη
θέσπιση καθεστώτος στήριξης των παραγωγών ορισµένων
αροτραίων καλλιεργειών (2), θα πρέπει να καταργηθούν. Ο
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1259/1999 θα πρέπει επίσης να
καταργηθεί, εκτός από ορισµένες διατάξεις που προβλέπουν
ειδικά προσωρινά και προαιρετικά καθεστώτα.

(48) Οι ειδικές διατάξεις σχετικά µε τις άµεσες ενισχύσεις στους
κανονισµούς του Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71, της
26ης Οκτωβρίου 1971, περί κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τοµέα των σπόρων προς σπορά (3), (ΕΟΚ) αριθ.
2019/93, της 19ης Ιουλίου 1993 για τη θέσπιση ειδικών
µέτρων για ορισµένα γεωργικά προϊόντα προς όφελος των
µικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους, (4) (ΕΚ) αριθ.
1254/1999, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώ-
σεως αγοράς στον τοµέα του βοείου κρέατος (5), (ΕΚ) αριθ.
1452/2001, της 28ης Ιουνίου 2001, περί ειδικών µέτρων,
όσον αφορά ορισµένα γεωργικά προϊόντα, υπέρ των Υπερ-

πόντιων Γαλλικών ∆ιαµερισµάτων (6), (ΕΚ) αριθ. 1454/2001,
της 28ης Ιουνίου 2001, περί ειδικών µέτρων, όσον αφορά
ορισµένα γεωργικά προϊόντα, υπέρ των Καναρίων Νήσων (7)
και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001, της 19ης ∆εκεµβρίου 2001, για
την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα του πρόβειου
και αιγείου κρέατος (8), δεν έχουν πλέον αντικείµενο εφαρ-
µογής και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να καταργηθούν.

(49) Κατά τη στιγµή της θέσεως σε ισχύ του παρόντος κανονι-
σµού, η Κοινότητα αποτελείται από 15 κράτη µέλη. Λαµβα-
νοµένου υπόψη του ότι, σύµφωνα µε τη συνθήκη προσχώ-
ρησης του 2003, η προσχώρηση των νέων κρατών µελών
θα λάβει χώρα την 1η Μαΐου 2004, ο παρών κανονισµός
θα πρέπει να προσαρµοσθεί έως την ηµεροµηνία προσχώ-
ρησης σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από τη συνθήκη δια-
δικασίες, ούτως ώστε να µπορέσει να εφαρµοσθεί στα νέα
κράτη µέλη.

(50) Τα µέτρα που είναι απαραίτητα για την εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε
την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιου-
νίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτε-
λεστικών εξουσιών που ανατίθενται στην Επιτροπή (9),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρµογής

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει:

— κοινούς κανόνες για τις άµεσες ενισχύσεις µε βάση καθεστώτα
στήριξης του εισοδήµατος στα πλαίσια της κοινής γεωργικής
πολιτικής που χρηµατοδοτούνται από το «Τµήµα Εγγυήσεων»
του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού και
Εγγυήσεων (ΚΓΤΠΕ), εκτός από εκείνες που προβλέπονται από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999,

— στήριξη του εισοδήµατος των γεωργών (που αναφέρεται στη
συνέχεια ως «καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης»),

— καθεστώτα στήριξης για γεωργούς που παράγουν σκληρό σίτο,
πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, ρύζι, καρπούς µε κέλυφος, ενεργει-
ακές καλλιέργειες, πατατών αµυλοποιίας, γάλα, σπόρους, αρο-
τραίες καλλιέργειες, κρέας αιγοπροβάτων, βόειο κρέας και
όσπρια.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί:

α) «γεωργός»: φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα φυσικών ή
νοµικών προσώπων, ανεξαρτήτως της νοµικής ιδιότητας που
αποδίδει το εθνικό δίκαιο στην οµάδα και τα µέλη της, του
οποίου η εκµετάλλευση βρίσκεται έδαφος της Κοινότητας,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 299 της συνθήκης και το οποίο
ασκεί γεωργική δραστηριότητα�

β) «εκµετάλλευση»: το σύνολο των παραγωγικών µονάδων που
διαχειρίζεται ο γεωργός και οι οποίες βρίσκονται στην επικρά-
τεια του ιδίου κράτους µέλους�

γ) «γεωργική δραστηριότητα»: η παραγωγή, η εκτροφή ή η καλ-
λιέργεια γεωργικών προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων της συ-
γκοµιδής, της άµελξης, της αναπαραγωγής και εκτροφής ζώων
για γεωργική εκµετάλλευση, ή της διατήρησης της γης σε καλή
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση, όπως ορίζεται στο
άρθρο 5�

(1) ΕΕ L 206 της 16.8.1996, σ. 4� κανονισµός όπως τροποποιήθηκ τελευ-
ταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 811/2000 (ΕΕ L 100 της
20.4.2000, σ. 1).

(2) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 1� κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1038/2001 (ΕΕ L 145 της
31.5.2001, σ. 16).

(3) ΕΕ L 246 της 5.11.1971, σ. 1� κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 154/2002 (ΕΕ L 25 της 29.1.2002,
σ. 18).

(4) ΕΕ L 184 της 27.7.1993, σ. 1� κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 442/2002 (ΕΕ L 68 της 12.3.2002,
σ. 4).

(5) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21� κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της
16.5.2003, σ. 1).

(6) ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 11.
(7) ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 45� κανονισµός όπως τροποποιήθηκε

τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1922/2002 (ΕΕ L 293 της
29.10.2002, σ. 11).

(8) ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 3.
(9) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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δ) «άµεση ενίσχυση»: η πληρωµή που καταβάλλεται απ' ευθείας
στο γεωργό στα πλαίσια ενός καθεστώτος στήριξης του εισοδή-
µατος από τα απαριθµούµενα στο παράρτηµα I�

ε) «ενισχύσεις που χορηγούνται για ένα συγκεκριµένο ηµερολο-
γιακό έτος» ή «ενισχύσεις που χορηγούνται για την περίοδο
αναφοράς:» οι πληρωµές που χορηγούνται ή που θα χορηγη-
θούν, για ένα συγκεκριµένο έτος/έτη, οι οποίες περιλαµβάνουν

όλες τις πληρωµές που χορηγούνται και για άλλες χρονικές
περιόδους οι οποίες αρχίζουν κατά το συγκεκριµένο ηµερολο-
γιακό έτος/έτη�

στ) «γεωργικά προϊόντα»: τα προϊόντα που παρατίθενται στο
Παράρτηµα I της Συνθήκης, συµπεριλαµβανοµένου του βαµβα-
κιού, αλλά εξαιρουµένων των αλιευτικών προϊόντων.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Άρθρο 3

Κύριες απαιτήσεις

1. Ο γεωργός που λαµβάνει άµεσες ενισχύσεις οφείλει να εφαρ-
µόζει τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που αναφέρονται στο
παράρτηµα ΙΙΙ, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του παραρτήµατος
αυτού, και τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που
θεσπίζονται στο άρθρο 5.

2. Η αρµόδια εθνική αρχή θέτει στη διάθεση του γεωργού τον
κατάλογο µε τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τις ορθές
γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που πρέπει να εφαρµο-
σθούν.

Άρθρο 4

Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης

1. Οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που αναφέρονται στο
παράρτηµα III θεσπίζονται από την κοινοτική νοµοθεσία στους
παρακάτω τοµείς:

— δηµόσια υγεία, υγεία των ζώων και των φυτών,

— περιβάλλον,

— καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων.

2. Οι πράξεις που αναφέρονται στο παράρτηµα III ισχύουν στα
πλαίσια του παρόντος κανονισµού στην µορφή που θα έχουν µε
βάση τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους και, στην περίπτωση
των οδηγιών, µε βάση την εφαρµογή τους από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 5

Ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε κάθε γεωργική γη, και ιδιαί-
τερα γη η οποία δεν χρησιµοποιείται πλέον για παραγωγικούς σκο-
πούς, να διατηρείται σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατά-
σταση. Τα κράτη µέλη καθορίζουν, σε εθνικό ή περιφερειακό επί-
πεδο, στοιχειώδεις απαιτήσεις για τις ορθές γεωργικές και περιβαλ-
λοντικές συνθήκες µε βάση το πλαίσιο που καθορίζεται στο παράρ-
τηµα IV, λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
περιοχών για τις οποίες πρόκειται, όπως το έδαφος και οι κλιµα-
τικές συνθήκες, τα υφιστάµενα συστήµατα γεωργικής εκµετάλ-

λευσης, η χρήση γης, η αµειψισπορά, οι γεωργικές πρακτικές και η
δοµή των εκµεταλλεύσεων. Αυτό δεν θίγει τους κανόνες που διέ-
πουν τις ορθές γεωργικές πρακτικές που εφαρµόζονται στα πλαίσια
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 και τα γεωργοπεριβαλλο-
ντικά µέτρα που εφαρµόζονται πέραν του επιπέδου των ορθών
γεωργικών πρακτικών.

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η γη που αποτελούσε µόνι-
µους βοσκότοπους την ηµεροµηνία που προβλέπεται για την υπο-
βολή αίτησης στρεµµατικής ενίσχυσης για το 2003 παραµένει ως
µόνιµος βοσκότοπος.

Ωστόσο, ένα κράτος µέλος δύναται, σε δεόντως αιτιολογηµένες
περιπτώσεις, να παρεκκλίνει από το πρώτο εδάφιο, υπό τον όρον
ότι αναλαµβάνει δράση για την πρόληψη κάθε τυχόν σηµαντικής
µείωσης του συνολικού του µόνιµου βοσκότοπου.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρµόζεται σε εκτάσεις µόνιµων βοσκοτό-
πων που πρόκειται να αναδασωθούν, εάν η αναδάσωση αυτή είναι
συµβατή µε το περιβάλλον και µε την εξαίρεση των φυτειών για
χριστουγεννιάτικα δένδρα και είδη ταχείας ανάπτυξης που καλλιερ-
γούνται βραχυπρόθεσµα.

Άρθρο 6

Μείωση ή αποκλεισµός από τις ενισχύσεις

1. Στις περιπτώσεις που δεν εφαρµόζονται οι κανονιστικές απαι-
τήσεις διαχείρισης ή οι ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συν-
θήκες, ως αποτέλεσµα πράξης ή παράλειψης άµεσα αποδιδόµενης
στον συγκεκριµένο γεωργό, το συνολικό ποσό των άµεσων ενισχύ-
σεων που προβλέπεται να καταβληθούν κατά το ηµερολογιακό
έτος κατά το οποίο σηµειώθηκε η µη εφαρµογή, και αφού εφαρµο-
σθούν τα άρθρα 10 και 11, µειώνεται ή ακυρώνεται σύµφωνα µε
τους λεπτοµερείς κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 7.

2. Οι µειώσεις ή οι αποκλεισµοί που αναφέρονται στην παρά-
γραφο 1 ισχύουν µόνον όταν η µη συµµόρφωση σχετίζεται µε:

α) µια γεωργική δραστηριότητα� ή

β) τους αγρούς της εκµετάλλευσης, συµπεριλαµβανοµένων των
αγροτεµαχίων σε µακρόχρονη παύση καλλιέργειας.
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Άρθρο 7

Λεπτοµερείς κανόνες για µείωση ή αποκλεισµό

1. Οι λεπτοµερείς κανόνες για µειώσεις και αποκλεισµούς που
αναφέρονται στο άρθρο 6, καθορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 144 παράγραφος 2. Στη διατύπωση των κανόνων
αυτών, λαµβάνονται υπόψη η σοβαρότητα, η έκταση, ο διαρκής
χαρακτήρας και η επανάληψη της εντοπισθείσας µη συµµόρφωσης
καθώς και τα κριτήρια που καθορίζονται στις παραγράφους 2, 3
και 4 του παρόντος άρθρου.

2. Σε περίπτωση αµέλειας, το ποσοστό της µείωσης δεν υπερ-
βαίνει το 5 % και, σε περίπτωση επαναλαµβανόµενης µη συµµόρ-
φωσης, το 15 %.

3. Σε περίπτωση σκόπιµης µη-συµµόρφωσης, το ποσοστό µεί-
ωσης δεν είναι κατ' αρχήν λιγότερο του 20 % και µπορεί να ανέλ-
θει µέχρι τον πλήρη αποκλεισµό από ένα ή περισσότερα καθεστώτα
ενίσχυσης και να ισχύσει για ένα ή περισσότερα ηµερολογιακά έτη.

4. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό των µειώσεων και απο-
κλεισµών για ένα ηµερολογιακό έτος, δεν υπερβαίνει το συνολικό
ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

Άρθρο 8

Επανεξέταση

Το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2007, η Επιτροπή υποβάλλει
έκθεση µε αντικείµενο την εφαρµογή του συστήµατος πολλαπλής
συµµόρφωσης συνοδευόµενη, εφόσον χρειάζεται, από σχετικές
προτάσεις, κυρίως προκειµένου να τροποποιηθεί ο κατάλογος των
κανονιστικών απαιτήσεων διαχείρισης του παραρτήµατος III.

Άρθρο 9

Ποσά που προκύπτουν από πολλαπλή συµµόρφωση

Τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρµογή του παρόντος κεφα-
λαίου πιστώνονται στο «Τµήµα Εγγυήσεων»του ΕΓΤΠΕ. Το κράτος
µέλος µπορεί να παρακρατεί ποσοστό 25 % των ποσών αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

Άρθρο 10

∆ιαφοροποίηση

1. Όλα τα ποσά των άµεσων ενισχύσεων που χορηγούνται στον
γεωργό σε ένα δεδοµένο κράτος µέλος µειώνονται για κάθε χρονιά
µέχρι το 2012 κατά τα αντίστοιχα ποσοστά:

— 2005: 3 %,

— 2006: 4 %,

— 2007: 5 %,

— 2008: 5 %,

— 2009: 5 %,

— 2010: 5 %,

— 2011: 5 %,

— 2012: 5 %.

2. Τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρµογή των µειώσεων
που προβλέπονται στην παράγραφο 1, µετά την αφαίρεση των
συνολικών ποσών που αναφέρονται στο παράρτηµα II, διατίθενται
ως πρόσθετη κοινοτική στήριξη για µέτρα στα πλαίσια του προ-
γράµµατος αγροτικής ανάπτυξης, που χρηµατοδοτείται από το
«Τµήµα Εγγυήσεων» του ΕΓΤΠΕ σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1257/1999

3. Το ποσό που αντιστοιχεί σε µια ποσοστιαία µονάδα διατίθε-
ται στο κράτος µέλος στο οποίο παρήχθησαν τα αντίστοιχα ποσά.
Τα υπόλοιπα ποσά διατίθενται στα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη σύµ-
φωνα µε τη διαδικασία του άρθρο 144 παράγραφος 2, µε βάση τα
ακόλουθα κριτήρια:

— γεωργική έκταση,

— γεωργική απασχόληση,

— ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) ανά κεφαλή σε αγορα-
στική δύναµη.

Ωστόσο, κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τουλάχιστον 80 % των συνο-
λικών ποσών τα οποία παρήχθησαν στο εν λόγω κράτος µέλος
λόγω της διαφοροποίησης.

4. Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3,
εάν, σε ένα κράτος µέλος, η παραγωγή σίκαλης, ως µέρος της
συνολικής παραγωγής σιτηρών, υπερέβη το 5 % κατά µέσο όρο
κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2002 και η αναλογία της
στη συνολική κοινοτική παραγωγή σίκαλης υπερέβη το 50 % κατά
την ίδια περίοδο, τουλάχιστον το 90 % των ποσών που παρήχθη-
σαν στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος λόγω της διαφοροποίησης
αναδιατίθεται στο κράτος µέλος αυτό µέχρι και το 2013.

Στην περίπτωση αυτήν, µε την επιφύλαξη της δυνατότητας που
προβλέπεται στο άρθρο 69, τουλάχιστον το 10 % του ποσού που
διατίθεται στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος διατίθεται για µέτρα
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου σε
περιοχές παραγωγής σίκαλης.

Για το σκοπό της παρούσας παραγράφου, ως «σιτηρά» νοούνται τα
σιτηρά που αναφέρονται στο παράρτηµα IX.

5. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στις άµεσες ενισχύσεις
που χορηγούνται στους γεωργούς των Γαλλικών Υπερπόντιων ∆ια-
µερισµάτων, των Αζορών και της Μαδέρας, στις Κανάριες Νήσους
και στις Νήσους του Αιγαίου.
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Άρθρο 11

∆ηµοσιονοµική πειθαρχία

1. Αρχής γενοµένης από τον προϋπολογισµό 2007 και για να
εξασφαλισθεί ότι τα ποσά για τη χρηµατοδότηση της κοινής γεωρ-
γικής πολιτικής, τα οποία υπάγονται σήµερα στην υπογραµµή 1α
(µέτρα αγοράς και άµεσες ενισχύσεις), τηρούν τα ετήσια ανώτατα
όρια που καθορίζονται στις δηµοσιονοµικές προοπτικές που καθο-
ρίζονται στην απόφαση των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των
κρατών µελών, που συνήλθαν στα πλαίσια του Συµβουλίου της
18ης Νοεµβρίου 2002, σχετικά µε τα συµπεράσµατα της συνόδου
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου των Βρυξελλών της 24ης και 25ης
Οκτωβρίου 2002, καθορίζεται αναπροσαρµογή των άµεσων ενισχύ-
σεων όταν προβλέπεται ότι θα υπάρξει υπέρβαση, σε ένα δεδοµένο
οικονοµικό έτος, των ποσών που προβλέπονται στην υπογραµµή
1α, λαµβανοµένου υπόψη περιθωρίου 300 εκατοµ. EUR, κάτω των
προβλεποµένων ποσών και πριν από την εφαρµογή της διαφοροποί-
ησης που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, µε την επιφύ-
λαξη των δηµοσιονοµικών προοπτικών για την περίοδο
2007-2013.

2. Το Συµβούλιο, βάσει προτάσεως της Επιτροπής η οποία θα
υποβληθεί το αργότερο στις 31 Μαρτίου του ηµερολογιακού
έτους βάσει του οποίου εφαρµόζονται οι αναπροσαρµογές που
αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθορίζει τις αναπροσαρµογές
αυτές το αργότερο στις 30 Ιουνίου του ηµερολογιακού έτους
βάσει του οποίου εφαρµόζονται οι αναπροσαρµογές.

Άρθρο 12

Πρόσθετη ενίσχυση

1. Στους γεωργούς που λαµβάνουν άµεσες ενισχύσεις µε βάση
τον παρόντα κανονισµό, χορηγείται πρόσθετη ενίσχυση.

Η πρόσθετη ενίσχυση ισούται προς το ποσό που προκύπτει από
την εφαρµογή των ποσοστών µείωσης για το συγκεκριµένο ηµερο-
λογιακό έτος δυνάµει του άρθρου 10 στο ποσό των πρώτων 5 000
EUR ή λιγότερο άµεσων ενισχύσεων.

2. Το σύνολο της πρόσθετης ενίσχυσης που µπορεί να χορηγη-
θεί σε ένα κράτος µέλος κατά τη διάρκεια ενός δεδοµένου ηµερο-
λογιακού έτους δεν υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που καθορίζονται
στο παράρτηµα II. Όπου απαιτείται, τα κράτη µέλη προσαρµόζουν
τις πρόσθετες ενισχύσεις µε βάση ένα γραµµικό ποσοστό προκειµέ-
νου να µην υπερβούν τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο
παράρτηµα II.

3. Η πρόσθετη ενίσχυση δεν υπόκειται στις µειώσεις που αναφέ-
ρονται στο άρθρο 10.

4. Αρχής γενοµένης από τον προϋπολογισµό 2007, η Επιτροπή,
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2, αναθε-
ωρεί τα ανώτατα όρια που καθορίζεται στο παράρτηµα II για να
ληφθούν υπόψη οι διαρθρωτικές αλλαγές των εκµεταλλεύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 13

Σύστηµα παροχής συµβουλών σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις

1. Το αργότερο µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2007, τα κράτη µέλη
δηµιουργούν σύστηµα παροχής συµβουλών στους γεωργούς για τη

διαχείριση της γης και των γεωργικών εκµεταλλεύσεων (που αναφέ-
ρεται στο εξής ως «σύστηµα παροχής συµβουλών σε γεωργικές
εκµεταλλεύσεις») το οποίο λειτουργεί υπό την ευθύνη µιας ή
περισσότερων καθορισµένων αρχών ή ιδιωτικών φορέων.

2. Η δραστηριότητα παροχής συµβουλών καλύπτει τουλάχιστον
τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τις ορθές γεωργικές και
περιβαλλοντικές συνθήκες που αναφέρονται στο κεφάλαιο I.

Άρθρο 14

Όροι

1. Οι γεωργοί µπορούν να συµµετέχουν στο σύστηµα παροχής
συµβουλών σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις σε εθελοντική βάση.

2. Τα κράτη µέλη δίνουν προτεραιότητα στους γεωργούς που
λαµβάνουν πάνω από 15 000 EUR ως άµεσες ενισχύσεις ετησίως.

Άρθρο 15

Υποχρεώσεις των εγκεκριµένων ιδιωτικών φορέων και των
καθορισµένων αρχών

Με την επιφύλαξη της εθνικής νοµοθεσίας περί προσβάσεως του
κοινού στα έγγραφα, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι ιδιωτικοί
φορείς και οι καθορισµένες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 13
να µην κοινοποιούν προσωπικές ή ατοµικές πληροφορίες και στοι-
χεία που αποκτούν στα πλαίσια της δραστηριότητας παροχής συµ-
βουλών, σε πρόσωπα ξένα προς τον γεωργό που διαχειρίζεται τη
σχετική εκµετάλλευση, εκτός εάν διαπιστώσουν παρατυπία ή παρα-
βίαση κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους, η οποία, µε
βάση το κοινοτικό ή το εθνικό δίκαιο, καλύπτεται από υποχρέωση
πληροφόρησης των δηµόσιων αρχών, ιδίως σε περίπτωση εγκληµα-
τικών πράξεων.

Άρθρο 16

Επανεξέταση

Το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2010, η Επιτροπή υποβάλλει
έκθεση µε θέµα την εφαρµογή του συστήµατος παροχής συµβου-
λών, συνοδευόµενη εφόσον χρειαστεί, από τις σχετικές προτάσεις
προκειµένου το σύστηµα να καταστεί υποχρεωτικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 17

Πεδίο εφαρµογής

Κάθε κράτος µέλος οφείλει να θεσπίσει ένα ολοκληρωµένο
σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου, το οποίο στο εξής αναφέρεται
ως «ολοκληρωµένο σύστηµα».
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Το ολοκληρωµένο σύστηµα ισχύει για τα καθεστώτα στήριξης που
καθορίζονται στους τίτλους III και IV του παρόντος κανονισµού
και στο άρθρο 2α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1259/1999.

Όπου απαιτείται, το σύστηµα εφαρµόζεται επίσης για τη διαχείριση
και τον έλεγχο των κανόνων που καθορίζονται στα κεφάλαια 1, 2
και 3.

Άρθρο 18

Στοιχεία του ολοκληρωµένου συστήµατος

1. Το ολοκληρωµένο σύστηµα περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοι-
χεία:

α) ηλεκτρονική βάση δεδοµένων�

β) σύστηµα αναγνώρισης αγροτεµαχίων�

γ) σύστηµα προσδιορισµού και καταγραφής των δικαιωµάτων ενί-
σχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 21�

δ) αιτήσεις παροχής ενίσχυσης�

ε) ολοκληρωµένο σύστηµα ελέγχου�

στ) µοναδικό σύστηµα καταγραφής της ταυτότητας κάθε γεωργού
που υποβάλει αίτηση για παροχή ενίσχυσης.

2. Σε περίπτωση εφαρµογής των άρθρων 67, 68, 69, 70 και
71, το ολοκληρωµένο σύστηµα περιλαµβάνει σύστηµα αναγνώρισης
και καταγραφής των ζώων το οποίο εγκαθιδρύεται σύµφωνα µε την
οδηγία 92/102/ΕΟΚ (1) και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1760/2000 (2).

Άρθρο 19

Ηλεκτρονική βάση δεδοµένων

1. Στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων καταγράφονται για κάθε
γεωργική εκµετάλλευση, τα στοιχεία που περιέχονται στις αιτήσεις
παροχής ενίσχυσης.

Η βάση δεδοµένων αυτή επιτρέπει, ιδίως, άµεση και απευθείας πρό-
σβαση, µέσω της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους, στα στοι-
χεία που σχετίζονται µε τα ηµερολογιακά έτη ή/και περιόδους
εµπορίας που αρχίζουν από το έτος 2000.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να δηµιουργήσουν αποκεντρωµένες
βάσεις δεδοµένων υπό τον όρο ότι αυτές, καθώς και οι διοικητικές
διαδικασίες για την καταγραφή και πρόσβαση στα δεδοµένα, έχουν
σχεδιασθεί κατά οµοιογενή τρόπο για όλη την επικράτεια του κρά-
τους µέλους και είναι συµβατές µεταξύ τους προκειµένου να επι-
τρέπουν διασταυρωµένους ελέγχους.

Άρθρο 20

Σύστηµα αναγνώρισης αγροτεµαχίων

Το σύστηµα αναγνώρισης αγροτεµαχίων δηµιουργείται µε βάση
χάρτες ή κτηµατολογικά έγγραφα ή άλλες χαρτογραφικές ανα-

φορές. Χρησιµοποιούνται τεχνικές ηλεκτρονικού συστήµατος γεω-
γραφικής πληροφόρησης, συµπεριλαµβανοµένης κατά προτίµηση
εναέριας ή διαστηµικής ορθοφωτογραφίας µε οµοιογενή πρότυπα
που εξασφαλίζουν ακρίβεια τουλάχιστον ισοδύναµη µε χαρτογρα-
φία κλίµακας 1:10 000.

Άρθρο 21

Σύστηµα για τον προσδιορισµό και την καταγραφή των
δικαιωµάτων ενίσχυσης

1. Το σύστηµα για τον προσδιορισµό και την καταγραφή των
δικαιωµάτων ενίσχυσης δηµιουργείται µε τρόπο που να επιτρέπει
επαλήθευση των δικαιωµάτων και διασταύρωση µε τις αιτήσεις
παροχής ενίσχυσης και µε το σύστηµα αναγνώρισης αγροτεµαχίων.

2. Το σύστηµα αυτό επιτρέπει την άµεση και απευθείας πρό-
σβαση, µέσω της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους, στα στοι-
χεία που συνδέονται τουλάχιστον µε τα τρία συνεχή προηγούµενα
ηµερολογιακά έτη ή/και περιόδους εµπορίας.

Άρθρο 22

Αιτήσεις παροχής ενίσχυσης

1. Ο γεωργός υποβάλλει για τις άµεσες ενισχύσεις που καλύ-
πτονται από το ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης, µία αίτηση
ετησίως, η οποία περιλαµβάνει ανάλογα µε την περίπτωση τα ακό-
λουθα:

— όλα τα αγροτεµάχια της εκµετάλλευσης,

— τον αριθµό και το ποσό των δικαιωµάτων ενίσχυσης,

— κάθε πρόσθετη πληροφορία που προβλέπεται από τον παρόντα
κανονισµό ή από τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη µπορεί να αποφασίσουν ότι η αίτηση παροχής
ενίσχυσης περιλαµβάνει µόνο τις µεταβολές σε σχέση µε την
αίτηση παροχής ενίσχυσης που υπεβλήθη το προηγούµενο έτος. Τα
κράτη µέλη διανέµουν έντυπα δελτία µε βάση τις εκτάσεις που
καθορίσθηκαν κατά το προηγούµενο έτος και διαθέτουν σχεδια-
γράµµατα στα οποία να εντοπίζονται οι εκτάσεις αυτές.

3. Τα κράτη µέλη µπορεί να αποφασίσουν ότι µια µοναδική
αίτηση παροχής ενίσχυσης µπορεί να καλύπτει αρκετά ή και όλα
τα καθεστώτα στήριξης που αναφέρονται στο παράρτηµα I ή και
άλλα καθεστώτα στήριξης.

Άρθρο 23

Επαλήθευση των όρων επιλεξιµότητας

1. Τα κράτη µέλη πραγµατοποιούν διαχειριστικούς ελέγχους επί
των αιτήσεων παροχής ενίσχυσης συµπεριλαµβανοµένης και επαλή-
θευσης της επιλέξιµης έκτασης και των αντίστοιχων δικαιωµάτων
ενίσχυσης.

(1) ΕΕ L 355 της 15.12.1992, σ. 32� οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
πράξη προσχώρησης του 1994.

(2) ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 1.
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2. Οι διαχειριστικοί έλεγχοι συµπληρώνονται από ένα σύστηµα
επιτόπιων ελέγχων προκειµένου να επαληθευθεί η επιλεξιµότητα
για την ενίσχυση. Για το σκοπό αυτόν, τα κράτη µέλη καθιερώνουν
πρόγραµµα δειγµατοληψίας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων.

Τα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιήσουν τεχνικές τηλεπισκό-
πισης ως µέσο πραγµατοποίησης επιτόπιων ελέγχων στα αγροτεµά-
χια.

3. Κάθε κράτος µέλος ορίζει µία αρχή αρµόδια για το συντονι-
σµό των ελέγχων που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο.

Στην περίπτωση που το κράτος µέλος προβλέψει τη µεταβίβαση
της αρµοδιότητας για ορισµένα τµήµατα της εργασίας που πρέπει
να πραγµατοποιηθεί µε βάση το παρόν κεφάλαιο, σε εξειδικευµέ-
νους οργανισµούς ή εταιρίες, η διορισθείσα αρχή διατηρεί τον
έλεγχο και την ευθύνη για την εργασία αυτή.

Άρθρο 24

Μειώσεις και εξαιρέσεις

1. Με επιφύλαξη όσον αφορά τις µειώσεις και τους αποκλει-
σµούς που προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισµού,
στην περίπτωση που διαπιστωθεί πως ο γεωργός δεν πληροί τους
όρους επιλεξιµότητας σχετικά µε τη χορήγηση ενίσχυσης που προ-
βλέπονται στον παρόντα κανονισµό ή στο άρθρο 2α του κανονι-
σµού (ΕΚ) αριθ. 1259/1999, η ενίσχυση ή τµήµα της ενίσχυσης
που χορηγήθηκε ή που πρόκειται να χορηγηθεί για την οποία
έχουν πληρωθεί οι όροι επιλεξιµότητας, υπάγεται σε µειώσεις και
αποκλεισµούς που καθορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 144 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού.

2. Το ποσοστό της µείωσης διαβαθµίζεται ανάλογα µε τη σοβα-
ρότητα, την έκταση, τον διαρκή χαρακτήρα και την επανάληψη της
εντοπισθείσας µη-συµµόρφωσης και µπορεί να ανέλθει µέχρι τον
πλήρη αποκλεισµό από ένα ή περισσότερα καθεστώτα ενίσχυσης
για ένα ή περισσότερα ηµερολογιακά έτη.

Άρθρο 25

Έλεγχοι για πολλαπλή συµµόρφωση

1. Τα κράτη µέλη πραγµατοποιούν επιτόπιους ελέγχους προκει-
µένου να επαληθεύσουν τη συµµόρφωση των γεωργών µε τις υπο-
χρεώσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο I.

2. Τα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν τα
υπάρχοντα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου προκειµένου να
εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση προς τις κανονιστικές απαιτήσεις
διαχείρισης και τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες
που αναφέρονται στο κεφάλαιο I.

Τα συστήµατα αυτά, και ιδίως το σύστηµα για την αναγνώριση και
καταγραφή των ζώων που δηµιουργήθηκε µε βάση την οδηγία
92/102/ΕΟΚ και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, οφείλουν
να είναι συµβατά, υπό την έννοια του άρθρου 26 του παρόντος
κανονισµού, µε το ολοκληρωµένο σύστηµα.

Άρθρο 26

Συµβατότητα

Για τους σκοπούς εφαρµογής των καθεστώτων στήριξης που ανα-
φέρονται στο παράρτηµα V, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι
διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου που χρησιµοποιούνται για τα
καθεστώτα αυτά είναι συµβατές µε το ολοκληρωµένο σύστηµα
όσον αφορά τα ακόλουθα:

α) την ηλεκτρονική βάση δεδοµένων�

β) τα συστήµατα αναγνώρισης των αγροτεµαχίων�

γ) τους διαχειριστικούς ελέγχους.

Για τον σκοπό αυτόν, τα συστήµατα αυτά δηµιουργούνται έτσι
ώστε να επιτρέπουν, χωρίς προβλήµατα ή συγκρούσεις, την κοινή
λειτουργία ή την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ τους.

Τα κράτη µέλη µπορούν, προκειµένου να εφαρµόσουν κοινοτικά ή
εθνικά καθεστώτα στήριξης διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται
στο παράρτηµα V, να ενσωµατώσουν στις δικές τους διαδικασίες
διαχείρισης και ελέγχου ένα ή περισσότερα τµήµατα του ολοκλη-
ρωµένου συστήµατος.

Άρθρο 27

Πληροφόρηση και έλεγχοι

1. Η Επιτροπή τηρείται τακτικά ενήµερη σχετικά µε την εφαρ-
µογή του ολοκληρωµένου συστήµατος.

Προς το σκοπό αυτόν, οργανώνει ανταλλαγές απόψεων επί του
θέµατος αυτού µε τα κράτη µέλη.

2. Αφού ενηµερώσουν εγκαίρως τις αρµόδιες εµπλεκόµενες
αρχές, οι εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποι που ορίζει η Επιτροπή,
µπορούν να πραγµατοποιούν:

— κάθε εξέταση ή έλεγχο που σχετίζεται µε τα µέτρα που ελή-
φθησαν προκειµένου να θεσπισθεί και να εφαρµοσθεί το ολο-
κληρωµένο σύστηµα,

— ελέγχους στους εξειδικευµένους οργανισµούς και εταιρίες που
αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 3.

Οι υπάλληλοι του αντίστοιχου κράτους µέλους µπορούν να
πάρουν µέρος σε αυτούς τους ελέγχους. Οι εξουσίες που αναφέρ-
θηκαν παραπάνω για την πραγµατοποίηση των ελέγχων δεν επηρεά-
ζουν την εφαρµογή των εθνικών διατάξεων που αναθέτουν ορι-
σµένες πράξεις σε ειδικά διορισµένους από το εθνικό δίκαιο υπαλ-
λήλους. Οι εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποι που ορίζονται από την
Επιτροπή δεν µπορούν να συµµετέχουν ιδίως σε κατ' οίκον επισκέ-
ψεις ή σε επίσηµες ανακρίσεις υπόπτων στα πλαίσια του εθνικού
δικαίου του κράτους µέλους. Έχουν όµως πρόσβαση στις πληρο-
φορίες που προκύπτουν από τις διαδικασίες αυτές.
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3. Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων των κρατών µελών
όσον αφορά την υλοποίηση και εφαρµογή του ολοκληρωµένου
συστήµατος, η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει τη βοήθεια εξειδικευµέ-
νων οργανισµών ή προσώπων προκειµένου να διευκολύνει την
εγκατάσταση, παρακολούθηση και χρήση του ολοκληρωµένου
συστήµατος, ιδίως προκειµένου να χορηγήσει στις αρµόδιες αρχές
των κρατών µελών τεχνικές συµβουλές εφόσον τις ζητήσουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΑΛΛΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28

Πληρωµή

1. Εκτός αν προβλέπεται άλλως από τον παρόντα κανονισµό, οι
ενισχύσεις στα πλαίσια των καθεστώτων στήριξης που αναφέρονται
στο Παράρτηµα Ι καταβάλλονται στο ακέραιο στους δικαιούχους.

2. Οι πληρωµές γίνονται µια φορά ετησίως κατά την περίοδο
από 1ης ∆εκεµβρίου έως 30 Ιουνίου του επόµενου ηµερολογιακού
έτους.

Ωστόσο, η πρόσθετη ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 12
καταβάλλεται το αργότερο στις 30 Σεπτεµβρίου του ηµερολογια-
κού έτους που έπεται του συγκεκριµένου ηµερολογιακού έτους.

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου και σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 144 παρά-
γραφος 2, η Επιτροπή δύναται:

α) να επεκτείνει την ηµεροµηνία πληρωµής για τις ενισχύσεις οι
οποίες αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονι-
σµού 136/66/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Σεπτεµβρίου
1966, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των λιπαρών ουσιών (1)�

β) να µεριµνά για προκαταβολές�

γ) να εξουσιοδοτήσει τα κράτη µέλη, ανάλογα µε την κατάσταση
του προϋπολογισµού, να καταβάλουν προκαταβολές, πριν από
την 1η ∆εκεµβρίου σε ορισµένες περιοχές, στις οποίες, λόγω
εξαιρετικών συνθηκών, οι γεωργοί αντιµετωπίζουν σοβαρές
οικονοµικές δυσκολίες:

— µέχρι ποσοστού 50 % των ενισχύσεων,

ή

— µέχρι ποσοστού 80 % των ενισχύσεων σε περίπτωση που
προβλέπονται ήδη προκαταβολές.

Άρθρο 29

Περιορισµός πληρωµών

Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων στα πλαίσια µεµονωµένων
καθεστώτων στήριξης, δεν πραγµατοποιούνται πληρωµές σε
δικαιούχους για τους οποίους έχει αποδειχθεί ότι δηµιούργησαν
τεχνητά τους όρους που απαιτούνται για την καταβολή τέτοιων
ενισχύσεων, µε στόχο να αποκοµίσουν οφέλη αντίθετα µε τους
στόχους του εν λόγω καθεστώτος στήριξης.

Άρθρο 30

Αναθεώρηση

Τα καθεστώτα στήριξης που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι εφαρµό-
ζονται µε την επιφύλαξη πιθανής αναθεώρησης ανά πάσα στιγµή,
υπό το πρίσµα των εξελίξεων στην αγορά και την κατάσταση του
προϋπολογισµού.

Άρθρο 31

Αξιολόγηση

Προκειµένου να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητά τους, οι ενι-
σχύσεις στα πλαίσια των καθεστώτων ενίσχυσης που αναφέρονται
στο παράρτηµα Ι αξιολογούνται προκειµένου να εκτιµηθούν οι επι-
πτώσεις τους σε σχέση µε τους στόχους τους και να αναλυθούν τα
αποτελέσµατα που είχαν στις σχετικές αγορές.

Άρθρο 32

Παρεµβάσεις δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999

Τα καθεστώτα στήριξης που αναφέρονται στο παράρτηµα I θεω-
ρούνται ως «παρεµβάσεις» σύµφωνα µε το άρθρο 1, παράγραφος 2,
στοιχείο β) και το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1258/1999.

(1) ΕΕ. 172, 30.9.1966, σ. 3025� κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1513/2001 (ΕΕ L 201 της
26.7.2001, σ. 4).
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ΤΙΤΛΟΣ III

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33

Επιλεξιµότητα

1. Οι γεωργοί έχουν πρόσβαση στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης
εφόσον:

α) τους έχει χορηγηθεί ενίσχυση κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 38, στα πλαίσια τουλάχι-
στον ενός από τα καθεστώτα στήριξης που αναφέρονται στο
παράρτηµα VI� ή

β) έχουν λάβει την εκµετάλλευση ή τµήµα της εκµετάλλευσης, ως
υφιστάµενη ή αναµενόµενη κληρονοµιά, από γεωργό ο οποίος
πληρούσε τους όρους που αναφέρονται στο στοιχείο α)� ή

γ) έχουν λάβει δικαίωµα ενίσχυσης από το εθνικό απόθεµα ή
µέσω µεταβίβασης.

2. Σε περίπτωση που ο γεωργός στον οποίο έχει χορηγηθεί
άµεση ενίσχυση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς µεταβά-
λει το νοµικό του καθεστώς ή ονοµασία κατά τη διάρκεια αυτής
της περιόδου, ή το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου του έτους
που προηγείται του έτους εφαρµογής του καθεστώτος ενιαίας ενί-
σχυσης, ο γεωργός έχει πρόσβαση στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης
υπό τις αυτές προϋποθέσεις όπως και οι γεωργοί που διαχειρίζο-
νταν τις αρχικές εκµεταλλεύσεις.

3. Σε περίπτωση συγχωνεύσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς ή το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου του έτους που προ-
ηγείται του έτους εφαρµογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, ο
γεωργός που διαχειρίζεται τη νέα εκµετάλλευση έχει πρόσβαση
στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης υπό τις αυτές προϋποθέσεις όπως
και οι γεωργοί που διαχειρίζονταν τις αρχικές εκµεταλλεύσεις.

Σε περίπτωση κατατµήσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου ανα-
φοράς ή το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου του έτους που προηγεί-
ται του έτους εφαρµογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, οι
γεωργοί που διαχειρίζονται τις εκµεταλλεύσεις έχουν πρόσβαση,
κατ' αναλογίαν, στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης υπό τις αυτές προ-
ϋποθέσεις όπως και ο γεωργός που διαχειρίζονταν την αρχική εκµε-
τάλλευση.

Άρθρο 34

Εφαρµογή

1. Το πρώτο έτος εφαρµογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης,
η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους αποστέλλει έντυπο αίτησης
στους γεωργούς που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1
στοιχείο α) αναφέροντας:

α) το ποσό που αναφέρεται στο κεφάλαιο 2 (που αποκαλείται στο
εξής «»ποσό αναφοράς)�

β) τον αριθµό των εκταρίων που αναφέρονται στο άρθρο 43�

γ) τον αριθµό και την αξία των δικαιωµάτων ενίσχυσης ανά εκτά-
ριο όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 3.

2. Οι γεωργοί υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στο καθεστώς
ενιαίας ενίσχυσης µέχρι ηµεροµηνία που θα καθορισθεί από τα
κράτη µέλη, αλλά όχι αργότερα από τις 15 Μαΐου.

Ωστόσο, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος
2, η Επιτροπή µπορεί να επιτρέπει την παράταση της προθεσµίας
της 15ης Μαΐου σε ορισµένες ζώνες στις οποίες, λόγω εξαιρετικών
κλιµατικών συνθηκών, δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι κανονικές
ηµεροµηνίες.

3. Εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστά-
σεων κατά την έννοια του άρθρου 40 παράγραφος 4, δεν χορηγεί-
ται κανένα δικαίωµα στους γεωργούς που αναφέρονται στο άρθρο
33 παράγραφος 1 στοιχείο α) και β) καθώς και στους γεωργούς
που θα λάβουν δικαιώµατα ενίσχυσης από το εθνικό απόθεµα, εάν
δεν υποβάλουν αίτηση συµµετοχής στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης
µέχρι τις 15 Μαΐου του πρώτου έτους εφαρµογής του καθεστώτος
ενιαίας ενίσχυσης.

Τα ποσά που αντιστοιχούν στα εν λόγω µη χορηγηθέντα δικαιώ-
µατα επιστρέφουν στο εθνικό απόθεµα που αναφέρεται στο άρθρο
42 και διατίθενται για επαναχορήγηση έως ηµεροµηνία που θα ορί-
σουν τα κράτη µέλη, όχι όµως αργότερα από τις 15 Αυγούστου
του πρώτου έτους εφαρµογής του συστήµατος ενιαίας ενίσχυσης.

Άρθρο 35

∆ιπλές αιτήσεις

Για την έκταση που αντιστοιχεί στον αριθµό επιλέξιµων εκταρίων
που ορίζεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2 βάσει της οποίας υπο-
βάλλεται αίτηση ενιαίας ενίσχυσης είναι δυνατόν να υποβάλλεται
αίτηση για οποιαδήποτε άλλη άµεση ενίσχυση καθώς και για οποι-
αδήποτε άλλη ενίσχυση η οποία δεν καλύπτεται από τον παρόντα
κανονισµό, εκτός αν ορίζεται άλλως.

Άρθρο 36

Πληρωµή

1. Η ενίσχυση µε βάση το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης καταβάλ-
λεται ανάλογα µε τα δικαιώµατα ενίσχυσης όπως ορίζεται στο
κεφάλαιο 3, που συνοδεύονται από ίσο αριθµό επιλέξιµων εκταρίων
όπως ορίζεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.
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2. Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να συνδυάσουν τις
πληρωµές στα πλαίσια του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης µε πλη-
ρωµές δυνάµει οιουδήποτε άλλου καθεστώτος στήριξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

Άρθρο 37

Υπολογισµός του ποσού αναφοράς

1. Το ποσό αναφοράς είναι ο τριετής µέσος όρος των συνολι-
κών ποσών των ενισχύσεων που έχει λάβει ο γεωργός στα πλαίσια
των καθεστώτων στήριξης που αναφέρονται στο παράρτηµα VI, και
ο οποίος έχει υπολογισθεί και προσαρµοσθεί σύµφωνα µε το
παράρτηµα VII κατά τη διάρκεια κάθε ηµερολογιακού έτους της
περιόδου αναφοράς όπως ορίζεται στο άρθρο 38.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν ένας γεωργός
αρχίζει µια γεωργική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της περιό-
δου αναφοράς, ο µέσος όρος βασίζεται στις ενισχύσεις οι οποίες
του καταβλήθηκαν για το ηµερολογιακό έτος ή έτη κατά τη διάρ-
κεια των οποίων εξασκούσε τη γεωργική δραστηριότητα.

Άρθρο 38

Περίοδος αναφοράς

Η περίοδος αναφοράς περιλαµβάνει τα ηµερολογιακά έτη 2000,
2001 και 2002.

Άρθρο 39

Εφαρµογή της διαφοροποίησης και της πολλαπλής
συµµόρφωσης που ορίζονται στα πλαίσια του κανονισµού

(ΕΚ) αριθ. 1259/1999

Σε περίπτωση εφαρµογής των άρθρων 3 και 4 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1259/1999 κατά την περίοδο αναφοράς, τα ποσά που αναφέ-
ρονται στο Παράρτηµα VII είναι εκείνα τα οποία θα είχαν χορηγη-
θεί πριν την εφαρµογή των παραπάνω άρθρων.

Άρθρο 40

Περιπτώσεις αντίξοων συνθηκών

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 37, ο γεωργός του οποίου η
παραγωγή κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς επηρεάστηκε
δυσµενώς από περίπτωση ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων
που σηµειώθηκαν πριν ή κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς,
δικαιούται να ζητήσει να υπολογιστεί το ποσό αναφοράς µε βάση
το ηµερολογιακό έτος ή έτη κατά την περίοδο αναφοράς που δεν
επηρεάστηκε από την περίπτωση ανωτέρας βίας ή από τις εξαιρε-
τικές περιστάσεις.

2. Εάν ολόκληρη η περίοδος αναφοράς επηρεάστηκε από την
περίπτωση ανωτέρας βίας ή από εξαιρετικές περιστάσεις, το κράτος
µέλος υπολογίζει το ποσόν αναφοράς µε βάση την περίοδο 1997
ως 1999. Σε αυτή την περίπτωση, η παράγραφος 1 ισχύει τηρου-
µένων των αναλογιών.

3. Η περίπτωση ανωτέρας βίας ή οι εξαιρετικές περιστάσεις,
συνοδευόµενες από τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις της αρµόδιας αρχής, κοινοποιούνται εγγράφως από
τους ενδιαφερόµενους γεωργούς προς την αρχή εντός προθεσµίας
που καθορίζει το κάθε κράτος µέλος.

4. Ως ανωτέρα βία ή εξαιρετικές περιστάσεις αναγνωρίζονται
από την αρµόδια αρχή οι περιπτώσεις κατά τις οποίες, παραδείγ-
µατος χάριν, σηµειώθηκε:

α) θάνατος του γεωργού�

β) µακρόχρονη επαγγελµατική ανικανότητα του γεωργού�

γ) δριµεία φυσική καταστροφή που επηρέασε σηµαντικά τη γεωρ-
γική γη της εκµετάλλευσης�

δ) καταστροφή από ατύχηµα των κτηρίων εκτροφής ζώων της
εκµετάλλευσης�

ε) επιζωοτία που έπληξε µέρος ή όλα τα ζώα του γεωργού.

5. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου εφαρµόζο-
νται τηρουµένων των αναλογιών σε γεωργούς οι οποίοι, κατά τη
διάρκεια της περιόδου αναφοράς, είχαν αναλάβει γεωργοπεριβαλ-
λοντικές δεσµεύσεις σύµφωνα µε τους κανονισµούς (ΕΟΚ) αριθ.
2078/92 (1) και (ΕΚ) αριθ. 1257/1999.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι δεσµεύσεις καλύπτουν τόσο την
περίοδο αναφοράς όσο και την περίοδο που αναφέρεται στην
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, τα κράτη µέλη καθορίζουν,
µε αντικειµενικά κριτήρια και κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται
ισότητα µεταχείρισης µεταξύ γεωργών και για να αποφευχθούν
στρεβλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισµού, ποσό αναφοράς
σύµφωνα µε λεπτοµερείς κανόνες που θα θεσπισθούν από την Επι-
τροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2.

Άρθρο 41

Ανώτατο όριο

1. Για κάθε κράτος µέλος, το άθροισµα των ποσών αναφοράς
δεν πρέπει να υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο ποσό που αναφέρεται
στο παράρτηµα VIII.

2. Όπου απαιτείται, το κράτος µέλος εφαρµόζει γραµµική ποσο-
στιαία µείωση των ποσών αναφοράς προκειµένου να εξασφαλίσει
συµµόρφωση προς αυτό το ανώτατο όριο.

(1) ΕΕ L 215 της 30.7.1992, σ. 85� κανονισµός όπως έχει καταργηθεί από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 (ΕΕ L 160 της 26.6.1999,
σ. 80).
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Άρθρο 42

Εθνικό απόθεµα

1. Τα κράτη µέλη, µετά τον υπολογισµό κάθε πιθανής µείωσης
δυνάµει του άρθρου 41 παράγραφος 2, προβαίνουν σε γραµµική
ποσοστιαία µείωση των ποσών αναφοράς προκειµένου να δηµιουρ-
γήσουν ένα εθνικό απόθεµα. Η µείωση δεν υπερβαίνει το 3 %.

2. Το εθνικό απόθεµα περιλαµβάνει επίσης τη διαφορά µεταξύ
του ανώτατου ποσού που αναφέρεται στο παράρτηµα VIII και του
αθροίσµατος των ποσών αναφοράς που χορηγούνται στους γεωρ-
γούς στα πλαίσια του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, πριν από τη
µείωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεύτερη πρόταση.

3. Τα κράτη µέλη δύνανται να χρησιµοποιούν το εθνικό από-
θεµα προκειµένου να καθορίζουν, κατά προτεραιότητα, ποσά ανα-
φοράς για τους γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστη-
ριότητα µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2002, ή το 2002 αλλά χωρίς
να λαµβάνουν κάποια άµεση ενίσχυση για το έτος αυτό, σύµφωνα
µε αντικειµενικά κριτήρια και µε τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλί-
ζουν ίση µεταχείριση µεταξύ γεωργών και να εµποδίζουν τις στρε-
βλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισµού.

4. Τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν το εθνικό απόθεµα προκειµέ-
νου να καθορίζουν, µε αντικειµενικά κριτήρια και κατά τρόπο που
εγγυάται την ίση µεταχείριση µεταξύ γεωργών και την αποφυγή
στρεβλώσεων της αγοράς και του ανταγωνισµού, ποσά αναφοράς
για γεωργούς σε συγκεκριµένες καταστάσεις που θα καθοριστούν
από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 144
παράγραφος 2.

5. Τα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιούν το εθνικό από-
θεµα για να θεσπίζουν, σύµφωνα µε αντικειµενικά κριτήρια και
κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ίση µεταχείριση µεταξύ των
γεωργών και να αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς και του
ανταγωνισµού, ποσά αναφοράς για τους γεωργούς περιοχών στις
οποίες εφαρµόζονται προγράµµατα αναδιάρθρωσης και/ή αναπτυ-
ξιακά προγράµµατα που υπόκεινται σε κάποια µορφή δηµόσιας
παρέµβασης προκειµένου να αποφευχθεί η εγκατάλειψη της γης
ή/και να αντισταθµιστούν συγκεκριµένα µειονεκτήµατα για τους
γεωργούς των περιοχών αυτών.

6. Κατ' εφαρµογή των παραγράφων 3 έως 5, τα κράτη µέλη
δύνανται να αυξάνουν τη µοναδιαία αξία και/ή τον αριθµό των
δικαιωµάτων που κατανέµονται στους γεωργούς, στο πλαίσιο του
περιφερειακού µέσου όρου της αξίας των δικαιωµάτων.

7. Σε περίπτωση που το εθνικό τους απόθεµα δεν επαρκεί για
να καλύψει τις περιπτώσεις οι οποίες αναφέρονται στις παραγρά-
φους 3 και 4, τα κράτη µέλη προβαίνουν σε γραµµικές µειώσεις
των δικαιωµάτων.

8. Πλην της περιπτώσεως µεταβίβασης µέσω πραγµατικής ή
αναµενόµενης κληρονοµίας και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 46,
τα δικαιώµατα που αποκτώνται µε τη χρησιµοποίηση του εθνικού
αποθέµατος δεν µεταφέρονται για χρονική περίοδο πέντε ετών από
την διάθεσή τους.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 45 παράγραφος 1, κάθε δικαίωµα
που δεν χρησιµοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ενός εκάστου έτους
της πενταετούς χρονικής περιόδου επιστρέφει αµέσως στο εθνικό
απόθεµα.

9. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 33 και 43, στην περίπτωση
πώλησης ή εκµίσθωσης για έξι τουλάχιστον έτη της εκµετάλλευσης
ή µέρους της ή δικαιωµάτων πριµοδότησης κατά τη διάρκεια της
περιόδου αναφοράς, ή το αργότερο έως την 29ης Σεπτεµβίου
2003, µέρος των δικαιωµάτων που πρέπει να διατεθεί στον πωλητή
ή τον εκµισθωτή δύναται να επιστρέφεται στο εθνικό απόθεµα υπό
τις προϋποθέσεις που ορίζει η Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 144 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

∆ΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τ µ ή µ α 1

∆ ι κα ι ώµα τα ε ν ί σ χ υ σ η ς µ ε βά σ η τ η ν έ κ τα σ η

Άρθρο 43

Καθορισµός των δικαιωµάτων ενίσχυσης

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 48, κάθε γεωργός λαµβάνει
δικαίωµα ενίσχυσης ανά εκτάριο που υπολογίζεται από τη διαίρεση
του ποσού αναφοράς µε τον τριετή µέσο αριθµό όλων των εκτα-
ρίων τα οποία κατά την περίοδο αναφοράς έδωσαν δικαίωµα στις
άµεσες ενισχύσεις του παραρτήµατος VI.

Ο συνολικός αριθµός δικαιωµάτων ενίσχυσης είναι ίσος προς τον
προαναφερόµενο µέσο αριθµό εκταρίων.

Ωστόσο, στην περίπτωση η οποία αναφέρεται στο άρθρο 37 παρά-
γραφος 2, ο συνολικός αριθµός δικαιωµάτων ενίσχυσης ισούται
προς τον µέσο αριθµό εκταρίων της ίδιας περιόδου που χρησιµο-
ποιείται για τον καθορισµό των ποσών αναφοράς, και το άρθρο 42
παράγραφος 6 εφαρµόζεται στα δικαιώµατα αυτά.

2. Ο αριθµός των εκταρίων που αναφέρεται στην παράγραφο 1
περιλαµβάνει επίσης:

α) στην περίπτωση των ενισχύσεων για άµυλο γεωµήλων, αποξη-
ραµένες χορτονοµές και σπόρους για σπορά, οι οποίες αναφέ-
ρονται στο παράρτηµα VII, τον αριθµό των εκταρίων για την
παραγωγή των οποίων χορηγήθηκε ενίσχυση κατά την περίοδο
αναφοράς όπως υπολογίζεται στα σηµεία Β, ∆ και ΣΤ του
παραρτήµατος VII�

β) όλες τις κτηνοτροφικές εκτάσεις κατά την περίοδο αναφοράς.
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3. Για τους σκοπούς του στοιχείου β) της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου, ως «κτηνοτροφική έκταση» νοείται η έκταση της
εκµετάλλευσης που διατίθεται κατά τη διάρκεια ολόκληρου του
ηµερολογιακού έτους, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2419/2001 (1) της Επιτροπής, για την εκτροφή ζώων,
συµπεριλαµβανοµένων εκτάσεων από κοινού χρήσης και εκτάσεων
που χρησιµοποιούνται για µικτές καλλιέργειες. Η κτηνοτροφική
έκταση δεν περιλαµβάνει:

— κτήρια, πυκνές συδενδρίες, λίµνες, µονοπάτια,

— εκτάσεις που χρησιµοποιούνται για άλλες καλλιέργειες επιλέ-
ξιµες για κοινοτική ενίσχυση ή για µόνιµες ή κηπευτικές καλ-
λιέργειες,

— εκτάσεις που µπορούν να υπαχθούν στο σύστηµα στήριξης που
καθορίζεται για τους γεωργούς ορισµένων αροτραίων καλλιερ-
γειών, που χρησιµοποιούνται για το καθεστώς ενίσχυσης για
αποξηραµένες χορτονοµές ή που υπόκεινται σε εθνικά ή κοινο-
τικά καθεστώτα παύσης καλλιέργειας.

4. Τα δικαιώµατα ενίσχυσης ανά εκτάριο δεν τροποποιούνται,
εκτός εάν προβλέπεται άλλως.

Άρθρο 44

Χρήση των δικαιωµάτων ενίσχυσης

1. Κάθε δικαίωµα ενίσχυσης που συνοδεύεται από επιλέξιµο
εκτάριο γεννά δικαίωµα καταβολής του ποσού που καθορίζεται
στο δικαίωµα ενίσχυσης.

2. Ο όρος «επιλέξιµα εκτάρια» σηµαίνει κάθε γεωργική έκταση
της εκµετάλλευσης που καλύπτεται από αρόσιµη γη και µόνιµους
βοσκοτόπους εκτός από εκτάσεις που χρησιµοποιούνται για
µόνιµες καλλιέργειες, δάση ή εκτάσεις που χρησιµοποιούνται για
µη γεωργικές δραστηριότητες.

3. Ο γεωργός δηλώνει τα αγροτεµάχια που αντιστοιχούν στο
επιλέξιµο εκτάριο που συνοδεύει κάθε δικαίωµα ενίσχυσης. Πλην
περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, τα αγροτε-
µάχια αυτά βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού για χρονική
περίοδο τουλάχιστον 10 µηνών από ηµεροµηνία που θα καθορί-
σουν τα κράτη µέλη, όχι όµως ενωρίτερα από την 1η Σεπτεµβρίου
του ηµερολογιακού έτους το οποίο προηγείται του έτους υπο-
βολής της αίτησης για συµµετοχή στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.

4. Τα κράτη µέλη δύνανται, σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώ-
σεις, να επιτρέπουν στον γεωργό να τροποποιήσει τη δήλωσή του,
υπό τον όρον ότι παραµένει στον αριθµό εκταρίων που αντιστοι-

χούν στα δικαιώµατα ενίσχυσής του και τους όρους χορήγησης
της ενιαίας ενίσχυσης για την περιοχή για την οποία πρόκειται.

Άρθρο 45

Αχρησιµοποίητα δικαιώµατα ενίσχυσης

1. Κάθε δικαίωµα ενίσχυσης που δεν χρησιµοποιήθηκε για
περίοδο 3 ετών διατίθεται στο εθνικό απόθεµα.

2. Εντούτοις, τα αχρησιµοποίητα δικαιώµατα ενίσχυσης δεν επι-
στρέφουν στο εθνικό απόθεµα σε περίπτωση ανωτέρας βίας και
εξαιρετικών περιστάσεων υπό την έννοια του άρθρου 40 παρά-
γραφος 4.

Άρθρο 46

Μεταβίβαση δικαιωµάτων ενίσχυσης

1. Τα δικαιώµατα ενίσχυσης µπορούν να µεταβιβάζονται µόνο
σε άλλο γεωργό εγκατεστηµένο στο ίδιο κράτος µέλος, πλην της
περιπτώσεως µεταβίβασης υφισταµένης ή αναµενόµενης κληρονο-
µιάς.

Ωστόσο, ακόµη και στην περίπτωση υφιστάµενης ή αναµενόµενης
κληρονοµίας, τα δικαιώµατα ενίσχυσης επιτρέπεται να χρησιµοποι-
ούνται µόνον στο κράτος µέλος όπου γεννήθηκαν.

Ένα κράτος µέλος µπορεί να αποφασίζει ότι τα δικαιώµατα ενί-
σχυσης δύνανται να µεταβιβάζονται ή να χρησιµοποιούνται µόνον
µεταξύ γεωργών της ίδιας περιφέρειας.

2. Τα δικαιώµατα ενίσχυσης είναι δυνατόν να µεταβιβάζονται µε
πώληση ή µε οποιαδήποτε άλλη οριστική µεταβίβαση, συνοδευό-
µενα ή µη από γη. Αντίθετα, η χρονοµίσθωση ή συναλλαγή παρό-
µοιου τύπου επιτρέπεται µόνον εάν η µεταβίβαση των δικαιωµάτων
ενίσχυσης συνοδεύεται και από τη µεταβίβαση ισοδύναµου αριθµού
επιλέξιµων εκταρίων.

Πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 4, ένας γεωργός µπο-
ρεί να µεταβιβάζει τα δικαιώµατα ενίσχυσής του χωρίς γη µόνον
αφού χρησιµοποιήσει, κατά την έννοια του άρθρου 44, τουλάχι-
στον το 80 % των δικαιωµάτων του κατά τη διάρκεια ενός τουλάχι-
στον ηµερολογιακού έτους ή, αφού παραδώσει οικειοθελώς στο
εθνικό απόθεµα όλα τα δικαιώµατα ενίσχυσης που δεν έχει χρησι-
µοποιήσει κατά το πρώτο έτος εφαρµογής του καθεστώτος ενιαίας
ενίσχυσης.

3. Σε περίπτωση πώλησης δικαιωµάτων ενίσχυσης, µε ή χωρίς
γη, τα κράτη µέλη µπορούν, σεβόµενα τη γενική αρχή του κοινοτι-

(1) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2419/2001, της Επιτροπής, της 11ης ∆εκεµβρίου
2001, για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του ολοκληρω-
µένου συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου για ορισµένα καθεστώτα
κοινοτικών ενισχύσεων που θεσπίστηκαν µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3508/92 (ΕΕ L 327 της 12.12.2001, σ. 11)� κανονισµός όπως τροπο-
ποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2550/2001 της Επιτροπής (ΕΕ
L 341 της 22.12.2001, σ. 105).
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κού δικαίου, να αποφασίζουν ότι µέρος των πωλούµενων δικαιωµά-
των ενίσχυσης επιστρέφεται στο εθνικό απόθεµα ή ότι η µοναδιαία
αξία τους µειώνεται υπέρ του εθνικού αποθέµατος, σύµφωνα µε
κριτήρια που θα καθορίσει η Επιτροπή µε τη διαδικασία του
άρθρου 144 παράγραφος 2.

Τ µ ή µ α 2

∆ ι κ α ιώµα τα ε ν ι σ χ ύ σ εω ν υ πο κ ε ί µ ε ν α σ ε ε ι δ ι κ έ ς
πρ οϋ ποθ έσ ε ι ς

Άρθρο 47

Πληρωµές που παρέχουν δικαιώµατα ενίσχυσης υποκείµενα
σε ειδικές προϋποθέσεις

1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 43 και 44, τα ακόλουθα ποσά
που προκύπτουν από ενισχύσεις που καταβλήθηκαν κατά την
περίοδο αναφοράς συµπεριλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς υπό
τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 48 και το σηµείο Γ του
παραρτήµατος VII:

α) η πριµοδότηση για σφαγή εκτός εποχής που προβλέπεται στο
άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999�

β) η πριµοδότηση σφαγής που προβλέπεται στο άρθρο 11 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999�

γ) η ειδική πριµοδότηση για αρσενικά βοοειδή και θηλάζουσες
αγελάδες όπου ο γεωργός απαλλάσσεται από την εφαρµογή
της απαίτησης του δείκτη πυκνότητας σύµφωνα µε το άρθρο
12 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, υπό
την προϋπόθεση ότι ο γεωργός δεν υπέβαλε αίτηση για την
ενίσχυση εκτατικοποίησης που προβλέπεται από το άρθρο 13
του ίδιου κανονισµού�

δ) πρόσθετες ενισχύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 όταν καταβάλλονται επί
πλέον της ενίσχυσης που προβλέπεται στα στοιχεία α), β) και
γ) της παρούσας παραγράφου�

ε) οι ενισχύσεις που προβλέπονται στα πλαίσια του καθεστώτος
ενίσχυσης αιγοπροβάτων:

— για τα ηµερολογιακά έτη 2000 και 2001, στο άρθρο 5
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2467/98 και το άρθρο 1 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1323/90 (1),

— για το ηµερολογιακό έτος 2002, στα άρθρα 4 και 5 και
στο άρθρο 11 παράγραφος 1 και παράγραφος 2, πρώτη,
δεύτερη και τέταρτη περίπτωση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2529/2001.

2. Αρχής γενοµένης από το έτος 2007, και κατά παρέκκλιση
των άρθρων 33, 43 και 44, τα ποσά που προκύπτουν από πριµο-
δοτήσεις γαλακτοπαραγωγής και πρόσθετες ενισχύσεις που προβλέ-
πονται στα άρθρα 95 και 96, οι οποίες θα χορηγηθούν το 2007,
συµπεριλαµβάνονται στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης υπό τους
όρους των άρθρων 48 έως 50.

Άρθρο 48

Καθορισµός των δικαιωµάτων ενίσχυσης που υπόκεινται σε
ειδικές προϋποθέσεις

Στην περίπτωση που ο γεωργός έλαβε τις ενισχύσεις που αναφέ-
ρονται στο άρθρο 47 αλλά δεν διέθετε εκτάρια όπως ορίζει το
άρθρο 43 κατά την περίοδο αναφοράς, ή το δικαίωµα ανά εκτάριο
είναι ποσό ανώτερο των 5 000 EUR, ο γεωργός αποκτά, αντι-
στοίχως, δικαίωµα ενίσχυσης:

α) ίσο προς το ποσό αναφοράς που αντιστοιχεί στις άµεσες ενι-
σχύσεις που του χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της µέσης
περιόδου των τριών ετών�

β) για κάθε ποσό ύψους 5 000 EUR ή τµήµα του ποσού ανα-
φοράς που αντιστοιχεί στις άµεσες ενισχύσεις που του χορηγή-
θηκαν κατά τη διάρκεια της µέσης περιόδου των τριών ετών.

Άρθρο 49

Όροι

1. Εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες υφίσταται διαφορετική
πρόβλεψη στο παρόν τµήµα, οι άλλες διατάξεις του παρόντος τίτ-
λου ισχύουν για τα δικαιώµατα ενίσχυσης που υπόκεινται σε
ειδικές προϋποθέσεις.

2. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 36 παράγραφος 1 και 44
παράγραφος 1, το κράτος µέλος επιτρέπει στον γεωργό που διαθέ-
τει δικαιώµατα ενισχύσεων για τα οποία δεν είχε εκτάρια κατά τη
διάρκεια της περιόδου αναφοράς να παρεκκλίνει από την υποχρέ-
ωση να διαθέτει αριθµό επιλέξιµων εκταρίων ίσο προς τον αριθµό
δικαιωµάτων, υπό τον όρον ότι διατηρεί τουλάχιστον ένα 50 % της
γεωργικής δραστηριότητας που ασκήθηκε κατά τη διάρκεια της
περιόδου αναφοράς, εκπεφρασµένη σε µονάδες ζώντων ζώων (LU).

Σε περίπτωση µεταβίβασης των δικαιωµάτων ενίσχυσης, ο αποδέ-
κτης της µεταβίβασης µπορεί να ωφελείται από την παρέκκλιση
αυτήν µόνον εάν µεταβιβάζονται όλα τα δικαιώµατα ενίσχυσης που
υπόκεινται στην παρέκκλιση.

3. Τα δικαιώµατα ενίσχυσης που καθορίζονται σύµφωνα µε το
άρθρο 48 δεν τροποποιούνται.

(1) ΕΕ L 132, 23.5.1990, σ. 17. Κανονισµός ο οποίος καταργήθηκε µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 (ΕΕ L 341, 22.12.2001, σ. 3).
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Άρθρο 50

Πριµοδότηση γαλακτοπαραγωγής και πρόσθετες ενισχύσεις

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 48 και κατά παρέκκλιση από
τα άρθρα 37 και 43, ένας γεωργός λαµβάνει συµπληρωµατικό
ποσό δικαιωµάτων, διαιρώντας τα ποσά που θα χορηγηθούν δυνά-
µει των άρθρων 95 και 96 δια του αριθµού των δικαιωµάτων που
κατέχει το 2007, πλην των δικαιωµάτων από παύση καλλιέργειας.

Η µοναδιαία αξία κάθε δικαιώµατος ενίσχυσης που κατέχει το
2007 αυξάνεται κατά το συµπληρωµατικό αυτό ποσό.

2. Εάν δεν διαθέτει κανένα δικαίωµα, εφαρµόζονται τα άρθρα
48 και 49 τηρουµένων των αναλογιών. Στην περίπτωση αυτή, για
την εφαρµογή του άρθρου 48, ως «εκτάρια» νοούνται τα επιλέξιµα
εκτάρια που κατέχει ο γεωργός το 2007.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΑΙΑΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τ µ ή µ α 1

Χρήσ η τ η ς γ η ς

Άρθρο 51

Γεωργική χρήση της γης

Οι γεωργοί µπορούν να χρησιµοποιούν τα αγροτεµάχια που δηλώ-
νουν σύµφωνα µε το άρθρο 44 παράγραφος 3 για κάθε γεωργική
δραστηριότητα εκτός από µόνιµες καλλιέργειες και, εκτός από την
παραγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρά-
γραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου,
της 28ης Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον
τοµέα των οπωροκηπευτικών (1), το άρθρο 1 παράγραφος 2 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου, της 28ης Οκτω-
βρίου 1996, για την κοινή οργάνωση αγοράς µεταποιηµένων προ-
ϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά (2), και πατατών, πλην των
προοριζοµένων για την παρασκευή αµύλου πατάτας, για τα οποία
χορηγείται η ενίσχυση η οποία αναφέρεται στο άρθρο 93 του
παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 52

Παραγωγή κάνναβης

1. Σε περίπτωση παραγωγής κάνναβης που υπάγεται στον
κωδικό ΣΟ 5302 10 00, η περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβι-
νόλη των ποικιλιών που χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει

το 0,2 % και η παραγωγή πρέπει να καλύπτεται από σύµβαση ή
ανάληψη δέσµευσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1673/2000. Τα κράτη µέλη καθιερώ-
νουν σύστηµα επαλήθευσης της περιεκτικότητας σε τετραϋδροκαν-
ναβινόλη για τις καλλιέργειες κάνναβης για ίνες που καλύπτουν
τουλάχιστον το 30 % των εκτάσεων για τις οποίες έχει συναφθεί η
σύµβαση ή έχει αναληφθεί η δέσµευση. Εντούτοις, εάν ένα κράτος
µέλος εισάγει σύστηµα εκ των προτέρων έγκρισης για τέτοιες καλ-
λιέργειες, το ελάχιστο είναι 20 %.

2. Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2,
προϋπόθεση χορήγησης της ενίσχυσης αποτελεί η χρήση πιστοποι-
ηµένων σπόρων ορισµένων ποικιλιών και η δήλωση των εκτάσεων
που χρησιµοποιούνται για την καλλιέργεια κάνναβης για ίνες.

Τ µ ή µ α 2

∆ ι κ α ιώµα τα από παύσ η κ αλλ ι έ ρ γ ε ι α ς

Άρθρο 53

Καθορισµός των δικαιωµάτων από παύση καλλιέργειας

1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 37 και 43 του παρόντος κανο-
νισµού, στην περίπτωση που ο γεωργός υπόκειται στην υποχρέωση
παύσης καλλιέργειας για τµήµα της γης της εκµετάλλευσής του,
για την περίοδο αναφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος
1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, ο τριετής µέσος όρος
του ποσού που αντιστοιχεί στην ενίσχυση για την υποχρεωτική
παύση καλλιέργειας που υπολογίζεται και προσαρµόζεται σύµφωνα
µε το Παράρτηµα VII και ο τριετής µέσος όρος του αριθµού των
εκταρίων υπό υποχρεωτική παύση καλλιέργειας δεν περιλαµβάνο-
νται στον καθορισµό των δικαιωµάτων που αναφέρονται στο άρθρο
43 του παρόντος κανονισµού.

2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο
γεωργός λαµβάνει δικαίωµα ανά εκτάριο (εφεξής αποκαλούµενο
«δικαίωµα από παύση καλλιέργειας») το οποίο υπολογίζεται διαι-
ρώντας τον τριετή µέσο όρο του ποσού για παύση καλλιέργειας
δια του τριετούς µέσου όρου του αριθµού εκταρίων υπό παύση
καλλιέργειας που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Ο συνολικός αριθµός των δικαιωµάτων από παύση καλλιέργειας
ισούται µε τον µέσο αριθµό εκταρίων υπό υποχρεωτική παύση καλ-
λιέργειας.

Άρθρο 54

Χρήση των δικαιωµάτων από παύση καλλιέργειας

1. Κάθε δικαίωµα από παύση καλλιέργειας το οποίο συνοδεύε-
ται από εκτάριο επιλέξιµο για δικαίωµα από παύση καλλιέργειας
δίνει δικαίωµα πληρωµής του ποσού που έχει καθοριστεί από το
δικαίωµα από παύση καλλιέργειας.

(1) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1� κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 47/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 7 της
11.1.2003, σ. 64).

(2) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29� κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 453/2002 της Επιτροπής (ΕΕ
L 72 της 14.3.2002, σ. 9).
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2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 44 παράγραφος 2, ο όρος
«επιλέξιµα εκτάρια για δικαιώµατα από παύση καλλιέργειας» σηµαί-
νει κάθε γεωργική έκταση της εκµετάλλευσης που καλύπτεται από
αρόσιµη γη, εκτός από εκτάσεις οι οποίες, κατά την ηµεροµηνία
που προβλέπεται για τις αιτήσεις στρεµµατικής ενίσχυσης για το
2003, καλύπτονται από µόνιµες καλλιέργειες, δάση ή χρησιµοποι-
ούνται για µη γεωργικές δραστηριότητες ή καλύπτονται από µόνι-
µους βοσκότοπους.

Πάντως, οι παρακάτω εκτάσεις είναι δυνατόν να προσµετρηθούν ως
εκτάσεις στις οποίες έχει παύσει η καλλιέργεια, µε βάση αίτηση
που είχε υποβληθεί µετά τις 28 Ιουνίου 1995:

— εκτάσεις στις οποίες είχε παύσει η καλλιέργεια µε βάση τα
άρθρα 22 έως 24 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του
Συµβουλίου, που δεν έχουν χρησιµοποιηθεί για καµιά καλλιέρ-
γεια ούτε για επικερδείς σκοπούς εκτός από αυτούς που είναι
αποδεκτοί για γη στην οποία έχει επιβληθεί παύση καλλιέρ-
γειας µε βάση τον παρόντα κανονισµό, ή

— εκτάσεις που έχουν δασωθεί µε βάση το άρθρο 31 του κανονι-
σµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999.

3. Οι γεωργοί παύουν να παράγουν στα εκτάρια που είναι επι-
λέξιµα για δικαιώµατα από παύση καλλιέργειας.

4. Οι εκτάσεις παύσης καλλιέργειας πρέπει να έχουν εµβαδόν
τουλάχιστον 0,1 ha και πλάτος τουλάχιστον 10 µέτρων. Για
δεόντως αιτιολογηµένους λόγους, τα κράτη µέλη µπορούν να
δέχονται εκτάσεις πλάτους τουλάχιστον 5 µέτρων και εµβαδού
τουλάχιστον 0,05 ha.

5. Τα κράτη µέλη, σε πλαίσια που καθορίζονται σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2, µπορούν να παρεκκλί-
νουν από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου, υπό τον όρο ότι ενεργούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να εµπο-
δίσουν τη σηµαντική αύξηση της συνολικής επιλέξιµης γεωργικής
έκτασης για δικαιώµατα από παύση καλλιέργειας.

6. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 36, παράγραφος 1 και 44,
παράγραφος 1, τα δικαιώµατα από παύση καλλιέργειας διεκδικού-
νται πριν από κάθε άλλο δικαίωµα.

7. Η υποχρέωση παύσης καλλιέργειας εξακολουθεί να ισχύει για
τα µεταβιβαζόµενα δικαιώµατα από παύση καλλιέργειας.

Άρθρο 55

Εξαίρεση από την παύση καλλιέργειας

Οι γεωργοί δεν υπόκεινται στην υποχρέωση που αναφέρεται στο
άρθρο 54, εφόσον:

α) ολόκληρη η εκµετάλλευση τους υπόκειται σε διαχείριση για το
σύνολο της παραγωγής της, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που

ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συµβου-
λίου, της 24ης Ιουνίου 1991, περί του βιολογικού τρόπου
παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων
στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής (1)�

β) η γη υπό παύση καλλιέργειας χρησιµοποιείται για την προµή-
θεια υλικών για την κατασκευή, εντός της Κοινότητας, προ-
ϊόντων που δεν προορίζονται κατά κύριο λόγο για ανθρώπινη
κατανάλωση ή κατανάλωση από ζώα, υπό την προϋπόθεση ότι
εφαρµόζονται αποτελεσµατικά συστήµατα ελέγχου.

Άρθρο 56

Χρήση της γης στην οποία έχει παύσει η καλλιέργεια

1. Η γη στην οποία έχει παύσει η καλλιέργεια υπόκειται στις
ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες σύµφωνα µε το
άρθρο 5.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 55, δεν χρησιµοποιείται για γεωργι-
κούς σκοπούς και δεν καλλιεργείται για παραγωγή εµπορικού
χαρακτήρα.

2. Η γη αυτή µπορεί να υπόκειται σε αµειψισπορά.

3. Αν η ποσότητα των υποπροϊόντων για κατανάλωση από τον
άνθρωπο ή τα ζώα που αναµένεται να προκύψει ως αποτέλεσµα
της καλλιέργειας ελαιούχων σπόρων στις εκτάσεις υπό καθεστώς
παύσης καλλιέργειας δυνάµει του άρθρου 55 στοιχείο β), βάσει
των προβλεποµένων ποσοτήτων από τις συµβάσεις των παραγωγών,
υπερβαίνει το 1 εκατοµµύριο τόνους ετησίως εκφρασµένους σε
ισοδύναµο αλεύρου σόγιας, το ύψος της προβλεπόµενης ποσό-
τητας σύµφωνα µε κάθε σύµβαση, το οποίο µπορεί να χρησιµοποι-
ηθεί για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα µειώνεται, ώστε
να περιορισθεί η ποσότητα αυτή στο 1 εκατοµµύριο τόνους.

4. Επιτρέπεται στα κράτη µέλη να καταβάλλουν εθνική ενίσχυση
µέχρι του 50 % των δαπανών που σχετίζονται µε τη δηµιουργία
πολυετών καλλιεργειών για την παραγωγή βιοµάζας σε εκτάσεις
παύσης καλλιέργειας.

Άρθρο 57

Εφαρµογή άλλων διατάξεων

Εκτός αν άλλως προβλέπεται στο παρόν τµήµα, οι λοιπές διατάξεις
του παρόντος τίτλου δεν εφαρµόζονται στα δικαιώµατα από παύση
καλλιέργειας.

(1) ΕΕ L 198 της 22.7.1991, σ. 1� κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 122
της 16.5.2003, σ. 1).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Τ µ ή µ α 1

Περ ι φ ε ρ ε ι α κ ή εφαρµο γ ή

Άρθρο 58

Περιφερειακή κατανοµή του ανώτατου ορίου που αναφέρεται
στο άρθρο 41

1. Κράτος µέλος µπορεί να αποφασίσει µέχρι την 1η Αυγού-
στου 2004 το αργότερο να εφαρµόσει το καθεστώς ενιαίας ενί-
σχυσης που προβλέπεται στα κεφάλαια 1 ως 4 σε περιφερειακό
επίπεδο σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στο παρόν
τµήµα.

2. Τα κράτη µέλη καθορίζουν τις περιφέρειες µε βάση αντικειµε-
νικά κριτήρια.

Τα κράτη µέλη µε λιγότερα από τρία εκατοµµύρια επιλέξιµα εκτά-
ρια µπορούν να θεωρούνται ως µία και µόνη περιφέρεια.

3. Τα κράτη µέλη υποδιαιρούν το ανώτατο όριο που αναφέρεται
στο άρθρο 41 µεταξύ των περιφερειών µε βάση αντικειµενικά κρι-
τήρια.

Άρθρο 59

Περιφερειοποίηση του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης

1. Σε δεόντως δικαιολογηµένες περιπτώσεις και σύµφωνα µε
αντικειµενικά κριτήρια, το κράτος µέλος µπορεί επίσης να κατανεί-
µει το συνολικό ποσό του περιφερειακού ανώτατου ορίου, το
οποίο θεσπίζεται δυνάµει του άρθρου 58, ή µέρος του µεταξύ
όλων των γεωργών των οποίων οι εκµεταλλεύσεις βρίσκονται στη
συγκεκριµένη περιφέρεια, περιλαµβάνοντας αυτούς που δεν πλη-
ρούν το κριτήριο επιλεξιµότητας που αναφέρεται στο άρθρο 33.

2. Σε περίπτωση κατανοµής του συνολικού ποσού του περιφε-
ρειακού ανώτατου ορίου, οι γεωργοί λαµβάνουν δικαιώµατα, των
οποία η µοναδιαία αξία υπολογίζεται διαιρώντας το περιφερειακό
ανώτατο όριο που θεσπίζεται δυνάµει του άρθρου 58 δια του
αριθµού των επιλέξιµων εκταρίων, κατά την έννοια του άρθρο 44
παράγραφος 2, που θεσπίζονται σε περιφερειακό επίπεδο.

3. Σε περίπτωση µερικής κατανοµής του συνολικού ποσού του
περιφερειακού ανώτατου ορίου, οι γεωργοί λαµβάνουν δικαιώµατα,
των οποίων η µοναδιαία αξία υπολογίζεται διαιρώντας το αντί-
στοιχο µέρος του περιφερειακού ανώτατου ορίου που θεσπίζεται
δυνάµει του άρθρου 58 δια του αριθµού των επιλέξιµων εκταρίων,
κατά την έννοια του άρθρου 44 παράγραφος 2, που θεσπίζονται
σε περιφερειακό επίπεδο.

Σε περίπτωση που ο γεωργός δικαιούται να λάβει δικαιώµατα υπο-
λογιζόµενα επί του εναποµένοντος µέρους του περιφερειακού ανω-
τάτου ορίου, η περιφερειακή µοναδιαία αξία ενός εκάστου δικαιώ-
µατός του, πλην των δικαιωµάτων παύσης καλλιέργειας, προσαυξά-
νεται µε ποσό αντίστοιχο προς το ποσό αναφοράς, διαιρούµενο δια
του αριθµού δικαιωµάτων του που έχουν αποκτηθεί δυνάµει της
παραγράφου 4.

Τα άρθρα 48 και 49 εφαρµόζονται τηρουµένων των αναλογιών.

4. Ο αριθµός δικαιωµάτων ανά γεωργό ισούται προς τον αριθµό
εκταρίων που δηλώνει το πρώτο έτος εφαρµογής του καθεστώτος
ενιαίας ενίσχυσης, σύµφωνα µε το άρθρο 44 παράγραφος 2, πλην
των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων κατά
την έννοια του άρθρου 40 παράγραφος 4.

Άρθρο 60

Χρήση γης

1. Σε περίπτωση που κράτος µέλος κάνει χρήση της δυνατό-
τητας η οποία αναφέρεται στο άρθρο 59, οι γεωργοί δύνανται,
κατά παρέκκλιση από το άρθρο 51 και σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου, να χρησιµοποιούν επίσης τα αγροτεµάχια
που δηλώνονται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 44 παράγραφος 3
για την παραγωγή προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρά-
γραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, στο άρθρο 1 παρά-
γραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και γεωµήλων πλην
εκείνων που προορίζονται για την παραγωγή αµύλου για το οποίο
χορηγείται ενίσχυση δυνάµει του άρθρου 93 του παρόντος κανονι-
σµού, µε εξαίρεση τις µόνιµες καλλιέργειες.

2. Τα κράτη µέλη καθορίζουν τον αριθµό εκταρίων που επιτρέ-
πεται να χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου, κατανέµοντας, µε αντικειµενικά κριτήρια, τον
µέσον όρο του αριθµού εκταρίων που χρησιµοποιήθηκαν για την
παραγωγή των προϊόντων περί των οποίων η παράγραφος 1 σε
εθνικό επίπεδο κατά την τριετία 2000-2002 µεταξύ των περιοχών
που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 58 παράγραφος 2. Ο
µέσος όρος εκταρίων σε εθνικό επίπεδο και ο αριθµός εκταρίων σε
περιφερειακό επίπεδο καθορίζεται από την Επιτροπή σύµφωνα µε
τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2, βάσει των στοιχείων
που κοινοποιούν τα κράτη µέλη.

3. Εντός του ορίου που καθορίζεται σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 2 για τη συγκεκριµένη περιφέρεια, επιτρέπεται στο γεωργό
να κάνει χρήση της δυνατότητας που αναφέρεται στην παράγραφο
1:

α) εντός του ορίου του αριθµού εκταρίων που χρησιµοποίησε για
την παραγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στην παρά-
γραφο 1 το 2003�

β) σε περίπτωση εφαρµογής, τηρουµένων των αναλογιών, του
άρθρου 40 και του άρθρου 42 παράγραφος 4, εντός του
ορίου του αριθµού εκταρίων που θα καθορισθεί σύµφωνα µε
αντικειµενικά κριτήρια και κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται
ίση µεταχείριση των γεωργών και να αποφεύγονται στρεβλώ-
σεις της αγοράς και του ανταγωνισµού.

4. Εντός του ορίου του υπόλοιπου αριθµού εκταρίων που παρα-
µένουν διαθέσιµα µετά την εφαρµογή της παραγράφου 3, επιτρέπε-
ται στους γεωργούς να παράγουν τα προϊόντα που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 σε έναν αριθµό εκταρίων πέραν του αριθµού
εκταρίων που εµπίπτει στην παράγραφο 3 εντός του ορίου αριθµού
εκταρίων που χρησιµοποιείται για την παραγωγή των προϊόντων
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 το 2004 ή/και το 2005, ενώ
δίδεται προτεραιότητα στους γεωργούς που έχουν ήδη παραγάγει
τα προϊόντα το 2004 εντός του ορίου του αριθµού εκταρίων που
χρησιµοποιήθηκαν το 2004.
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Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 71, το 2004 και το 2005
αντικαθίστανται αντιστοίχως από το έτος που προηγείται του έτους
εφαρµογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης και το ίδιο το έτος
εφαρµογής.

5. Για να καθορίσουν τα ατοµικά όρια που αναφέρονται στις
παραγράφους 3 και 4, το κράτος µέλος χρησιµοποιεί ατοµικά στοι-
χεία του γεωργού, εφόσον υπάρχουν, ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία
τα οποία παρέχει ο γεωργός και τα οποία κρίνει ικανοποιητικά.

6. Ο αριθµός εκταρίων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια σύµ-
φωνα µε τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου, δεν
υπερβαίνουν επ' ουδενί τον αριθµό επιλέξιµων εκταρίων όπως ορί-
ζεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2, ο οποίος δηλώθηκε κατά το
πρώτο έτος εφαρµογής του ενιαίου καθεστώτος ενίσχυσης.

7. Η άδεια χρησιµοποιείται εντός της συγκεκριµένης περιφέρειας
µε το αντίστοιχο δικαίωµα ενίσχυσης.

8. Το αργότερο έως το 2007, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συµ-
βούλιο έκθεση, συνοδευόµενη εφόσον χρειάζεται από κατάλληλες
προτάσεις, µε θέµα τις ενδεχόµενες συνέπειες της εφαρµογής του
παρόντος άρθρου από τα κράτη µέλη εξ επόψεως αγοράς και διαρ-
θρωτικών εξελίξεων.

Άρθρο 61

Χορτολιβαδικές εκτάσεις

Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 59, τα κράτη µέλη δύνανται
επίσης, σύµφωνα µε τα αντικειµενικά κριτήρια, να καθορίζουν στα
πλαίσια του περιφερειακού ανωτάτου ορίου, ή µέρους του, διαφο-
ρετικές ανά µονάδα αξίες δικαιωµάτων που χορηγούνται στους
γεωργούς και αναφέρονται στο άρθρο 59 παράγραφος 1, για εκτά-
ρια που ανήκουν σε χορτολιβαδικές εκτάσεις κατά την ηµεροµηνία
που προβλέπεται για τις αιτήσεις στρεµµατικής ενίσχυσης για το
2003 και για κάθε άλλο επιλέξιµο εκτάριο, ή για εκτάρια που
καλύπτονται από µόνιµο βοσκότοπο κατά την ηµεροµηνία που
προβλέπεται για τις αιτήσεις στρεµµατικής ενίσχυσης για το 2003
και για κάθε άλλο επιλέξιµο εκτάριο.

Άρθρο 62

Πριµοδότηση γαλακτοπαραγωγής και πρόσθετες ενισχύσεις

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 47 παράγραφος 2, τα κράτη µέλη
δύνανται να αποφασίζουν ότι τα ποσά που προκύπτουν από πριµο-
δοτήσεις γαλακτοπαραγωγής και πρόσθετες ενισχύσεις που αναφέ-
ρονται στα άρθρα 95 και 96, περιλαµβάνονται εν µέρει ή συνολικά
στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης που αρχίζει από το 2005. Τα
δικαιώµατα που αποκτώνται δυνάµει της παρούσας παραγράφου
τροποποιούνται αναλόγως.

Το ποσό αναφοράς για τις ενισχύσεις αυτές ισούται προς τα ποσά
που χορηγούνται σύµφωνα µε τα άρθρα 95 και 96 τα οποία υπο-
λογίζονται βάσει της ατοµικής ποσότητας αναφοράς για το γάλα η
οποία είναι διαθέσιµη στην εκµετάλλευση στις 31 Μαρτίου του
έτους υπαγωγής, πλήρως ή εν µέρει, των ενισχύσεων αυτών στο
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.

Τα άρθρα 48 έως 50 εφαρµόζονται τηρουµένων των αναλογιών.

Άρθρο 63

Προϋποθέσεις για τα δικαιώµατα που θεσπίζονται δυνάµει
του παρόντος τµήµατος

1. Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 59, τα δικαιώµατα που
καθορίζονται µε βάση το παρόν τµήµα µπορούν να µεταβιβάζονται
ή να χρησιµοποιούνται µόνον εντός της ίδιας περιφέρειας ή µεταξύ
περιφερειών εφόσον τα δικαιώµατα ανά εκτάριο είναι ταυτόσηµα.

2. Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 59, κατά παρέκκλιση
από το άρθρο 53, κάθε γεωργός στη συγκεκριµένη περιφέρεια λαµ-
βάνει δικαιώµατα παύσης καλλιέργειας.

Ο αριθµός δικαιωµάτων παύσης καλλιέργειας καθορίζεται µε πολ-
λαπλασιασµό των επιλέξιµων εκτάσεων του γεωργού σύµφωνα µε
το άρθρο 54 παράγραφος 2, οι οποίες δηλώθηκαν κατά το πρώτο
έτος εφαρµογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, επί το ποσοστό
παύσης καλλιέργειας.

Το ποσοστό παύσης καλλιέργειας υπολογίζεται µε πολλαπλασιασµό
του βασικού ποσοστού υποχρεωτικής παύσης καλλιέργειας 10 %
επί το λόγο, στη συγκεκριµένη περιφέρεια, των εκτάσεων για τις
οποίες έχουν χορηγηθεί, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς,
οι ενισχύσεις για αροτραίες καλλιέργειες οι αναφερόµενες στο
παράρτηµα VI προς τις επιλέξιµες εκτάσεις σύµφωνα µε το άρθρο
54 παράγραφος 2 κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

Η αξία των δικαιωµάτων παύσης καλλιέργειας ισούται προς την
περιφερειακή αξία για τα δικαιώµατα ενίσχυσης σύµφωνα µε το
άρθρο 59 παράγραφος 2 ή, αναλόγως της περιπτώσεως, µε το
άρθρο 59 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο.

∆εν αποκτούν δικαιώµατα ενίσχυσης οι γεωργοί οι οποίοι δηλώ-
νουν αριθµό εκταρίων, κατά την έννοια του άρθρου 54 παρά-
γραφος 2, µικρότερο από εκείνον που θα χρειαζόταν για την παρα-
γωγή αριθµού τόνων ίσου προς τους 92 τόνους σιτηρών κατά τα
οριζόµενα στο παράρτηµα IX, βάσει των αποδόσεων οι οποίες
καθορίζονται σύµφωνα µε το σχέδιο περιφερειοποίησης που εφαρ-
µόζεται στη συγκεκριµένη περιφέρεια κατά το έτος που προηγείται
του έτους εφαρµογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, διαιρού-
µενο δια του λόγου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 τρίτο εδά-
φιο του παρόντος άρθρου.
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3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 43 παράγραφος 4 και το
άρθρο 49 παράγραφος 3, τα κράτη µέλη δύνανται επίσης να απο-
φασίσουν, το αργότερο έως την 1η Αυγούστου 2004 και ενερ-
γώντας σε συµµόρφωση προς τη γενική αρχή του κοινοτικού
δικαίου, ότι τα δικαιώµατα που ορίζονται δυνάµει του παρόντος
τµήµατος υπόκεινται σε σταδιακές τροποποιήσεις σύµφωνα µε προ-
καθορισµένες φάσεις και αντικειµενικά κριτήρια.

4. Εκτός αν το παρόν τµήµα προβλέπει άλλως, εφαρµόζονται οι
λοιπές διατάξεις του παρόντος τίτλου.

Τ µ ή µ α 2

Μερ ι κ ή εφα ρµο γ ή

Άρθρο 64

Γενικές αρχές

1. Τα κράτη µέλη µπορεί να αποφασίσουν µέχρι την 1η Αυγού-
στου 2004 το αργότερο να εφαρµόσουν, σε εθνικό ή περιφερειακό
επίπεδο, το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στα κεφά-
λαια 1 ως 4, σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στο παρόν
τµήµα.

2. Ανάλογα µε την επιλογή ενός εκάστου κράτους µέλους, η
Επιτροπή καθορίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία η οποία αναφέρεται
στο άρθρο 144 παράγραφος 2, ένα ανώτατο όριο για κάθε άµεση
ενίσχυση για την οποία γίνεται λόγος, αντίστοιχα, στα άρθρα 66,
67, 68 και 69.

Το ανώτατο όριο ισούται προς τη συνιστώσα ενός εκάστου τύπου
άµεσης ενίσχυσης εντός των ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο
άρθρο 41, πολλαπλασιαζόµενη επί τα ποσοστά των µειώσεων που
εφαρµόζονται από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τα άρθρα 66, 67,
68 και 69.

Το συνολικό ποσό των καθορισµένων ανωτάτων ορίων αφαιρείται
από τα εθνικά ανώτατα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 41 σύµ-
φωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2.

3. Το αργότερο δύο χρόνια µετά την έναρξη της εφαρµογής
του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης από όλα τα κράτη µέλη ή, το
αργότερο, στις 31 ∆εκεµβρίου 2009, η Επιτροπή υποβάλλει
έκθεση προς το Συµβούλιο, συνοδευόµενη, εφόσον χρειασθεί, από
σχετικές προτάσεις, µε αντικείµενο τις πιθανές συνέπειες, από
άποψη αγοράς και διαρθρωτικών εξελίξεων, της εφαρµογής από τα
κράτη µέλη των δυνατοτήτων που αναφέρονται στα τµήµατα 2 και
3.

Άρθρο 65

Καθορισµός δικαιωµάτων δυνάµει του παρόντος τµήµατος

1. Για τα δικαιώµατα που θα χορηγούνται στους γεωργούς
κατόπιν των ενδεχοµένων µειώσεων δυνάµει του άρθρου 41, η
συνιστώσα του ποσού αναφοράς που προκύπτει από κάθε άµεση
ενίσχυση που αναφέρεται αντιστοίχως στα άρθρα 66, 67, 68 και
69, αφαιρείται από το ποσοστό που θα καθορίσουν τα κράτη µέλη
εντός του ορίου που καθορίζουν τα άρθρα 66, 67, 68 και 69.

2. Οι λοιπές διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρµόζονται στα
δικαιώµατα που έχουν καθορισθεί για το εναποµένον µέρος του
ποσού αναφοράς, εκτός αν το παρόν τµήµα προβλέπει άλλως.

Άρθρο 66

Ενισχύσεις για αροτραίες καλλιέργειες

Στην περίπτωση ενισχύσεων για αροτραίες καλλιέργειες, τα κράτη
µέλη δύνανται:

α) να παρακρατούν έως και 25 % της συνιστώσας των εθνικών
ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 41, το οποίο
αντιστοιχεί προς τις στρεµµατικές ενισχύσεις για αροτραίες
καλλιέργειες που αναφέρονται στο παράρτηµα VI, πλην των
ενισχύσεων για την υποχρεωτική παύση καλλιέργειας.

Στην περίπτωση αυτή και εντός του ανωτάτου ορίου που έχει
καθορισθεί δυνάµει του άρθρου 64 παράγραφος 2, το ενδιαφε-
ρόµενο κράτος µέλος καταβάλλει, επί ετησίας βάσεως, πρό-
σθετη ενίσχυση προς τους γεωργούς.

Η πρόσθετη ενίσχυση χορηγείται ανά εκτάριο σε γεωργούς που
παράγουν αροτραίες καλλιέργειες αναφερόµενες στο παράρ-
τηµα ΙΧ και, στα κράτη µέλη όπου ο αραβόσιτος δεν είναι
παραδοσιακή καλλιέργεια, ενσιρωµένη χορτονοµή και σε ανώ-
τατο επίπεδο έως και 25 % των ενισχύσεων ανά εκτάριο του
παραρτήµατος VI οι οποίες χορηγούνται υπό τις προϋποθέσεις
που προβλέπει το κεφάλαιο 10 του τίτλου IV.

Ή, εναλλακτικά

β) να παρακρατούν έως και 40 % της συνιστώσας των εθνικών
ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 41, το οποίο
αντιστοιχεί στις συµπληρωµατικές ενισχύσεις για σκληρό σίτο
που αναφέρονται στο παράρτηµα VI.

Στην περίπτωση αυτή και εντός του ανωτάτου ορίου που έχει
καθορισθεί δυνάµει του άρθρου 64 παράγραφος 2, το ενδιαφε-
ρόµενο κράτος µέλος καταβάλλει, επί ετησίας βάσεως, πρό-
σθετη ενίσχυση προς τους γεωργούς.

Η πρόσθετη ενίσχυση χορηγείται ανά εκτάριο σε γεωργούς που
παράγουν σκληρό σίτο κατονοµαζόµενο στο παράρτηµα ΙΧ και
σε ανώτατο επίπεδο έως και 40 % των συµπληρωµατικών ενι-
σχύσεων ανά εκτάριο του παραρτήµατος VI οι οποίες χορη-
γούνται ή θα χορηγηθούν για το σκληρό σίτο υπό τις προϋπο-
θέσεις που προβλέπει το κεφάλαιο 10 του τίτλου IV.

Άρθρο 67

Ενισχύσεις για αιγοπρόβατα

Τα κράτη µέλη δύνανται να παρακρατούν έως και 50 % της συνι-
στώσας των εθνικών ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο
41, το οποίο αντιστοιχεί στις ενισχύσεις για αιγοπρόβατα που απα-
ριθµούνται στο παράρτηµα VI.

Στην περίπτωση αυτή και εντός του ανωτάτου ορίου που έχει
καθορισθεί δυνάµει του άρθρου 64 παράγραφος 2, το ενδιαφερό-
µενο κράτος µέλος καταβάλλει, επί ετησίας βάσεως, πρόσθετη ενί-
σχυση προς τους γεωργούς.

21.10.2003 L 270/23Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL



Η πρόσθετη ενίσχυση χορηγείται σε γεωργούς που εκτρέφουν αιγο-
πρόβατα, σε ανώτατο επίπεδο έως και 50 % των συµπληρωµατικών
ενισχύσεων για αιγοπρόβατα, οι οποίες αναφέρονται στο παράρ-
τηµα VI και χορηγούνται υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει το
κεφάλαιο 11 του τίτλου IV.

Άρθρο 68

Ενισχύσεις βοείου κρέατος

1. Στην περίπτωση ενισχύσεων βοείου κρέατος, τα κράτη µέλη
δύνανται να παρακρατούν έως και 100 % της συνιστώσας των εθνι-
κών ανώτατων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 41, το οποίο
αντιστοιχεί στην πριµοδότηση σφαγής για µόσχους που αναφέρεται
στο παράρτηµα VI.

Στην περίπτωση αυτήν και εντός του ανώτατου ορίου που καθορί-
ζεται σύµφωνα µε το άρθρο 64 παράγραφος 2, το ενδιαφερόµενο
κράτος µέλος καταβάλλει, επί ετησίας βάσεως, πρόσθετη ενίσχυση
προς τους γεωργούς.

Η πρόσθετη ενίσχυση χορηγείται για την σφαγή µόσχων σε ανώ-
τατο επίπεδο έως και 100 % της πριµοδότησης σφαγής για
µόσχους που αναφέρεται στο παράρτηµα VI και χορηγείται υπό τις
προϋποθέσεις που προβλέπει το κεφάλαιο 12 του τίτλου IV.

2. Τα κράτη µέλη δύνανται επίσης:

α) i) να παρακρατούν έως και 100 % της συνιστώσας των εθνι-
κών ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 41, το
οποίο αντιστοιχεί στην πριµοδότηση θηλαζουσών αγελά-
δων που αναφέρεται στο παράρτηµα VI.

Στην περίπτωση αυτή και εντός του ανωτάτου ορίου που
έχει καθορισθεί δυνάµει του άρθρου 64 παράγραφος 2, το
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος καταβάλλει, επί ετησίας
βάσεως, πρόσθετη ενίσχυση προς τους γεωργούς.

Η πρόσθετη ενίσχυση χορηγείται για τη διατήρηση θηλα-
ζουσών αγελάδων σε ανώτατο επίπεδο έως και 100 % της
πριµοδότησης θηλαζουσών αγελάδων που αναφέρεται στο
παράρτηµα VI και χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που
προβλέπει το κεφάλαιο 12 του τίτλου IV.

και

ii) να παρακρατούν έως και 40 % της συνιστώσας των εθνι-
κών ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 41, το
οποίο αντιστοιχεί στην πριµοδότηση σφαγής που αναφέρε-
ται στο παράρτηµα VI για τα βοοειδή πλην των µόσχων.

Στην περίπτωση αυτή και εντός του ανωτάτου ορίου που
έχει καθορισθεί δυνάµει του άρθρου 64 παράγραφος 2, το
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος καταβάλλει, επί ετησίας
βάσεως, πρόσθετη ενίσχυση προς τους γεωργούς.

Η πρόσθετη ενίσχυση χορηγείται για τη σφαγή βοοειδών
πλην των µόσχων σε ανώτατο επίπεδο έως και 40 % της
πριµοδότησης σφαγής που αναφέρεται στο παράρτηµα VI
για τα βοοειδή πλην των µόσχων και χορηγείται υπό τις
προϋποθέσεις που προβλέπει το κεφάλαιο 12 του τίτλου
IV.

Ή, εναλλακτικά,

β) i) να παρακρατούν έως και 100 % της συνιστώσας των εθνι-
κών ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 41, το

οποίο αντιστοιχεί στην πριµοδότηση σφαγής που αναφέρε-
ται στο παράρτηµα VI για τα βοοειδή πλην των µόσχων.

Στην περίπτωση αυτή και εντός του ανωτάτου ορίου που
έχει καθορισθεί δυνάµει του άρθρου 64 παράγραφος 2, το
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος καταβάλλει, επί ετησίας
βάσεως, πρόσθετη ενίσχυση προς τους γεωργούς.

Η πρόσθετη ενίσχυση χορηγείται για τη σφαγή βοοειδών
πλην των µόσχων σε ανώτατο επίπεδο έως και 100 % της
πριµοδότησης σφαγής βοοειδών πλην των µόσχων που
αναφέρεται στο παράρτηµα VI για βοοειδή εκτός µόσχων
και χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει το
κεφάλαιο 12 του τίτλου IV.

Ή, εναλλακτικά,

ii) να παρακρατούν έως και 75 % της συνιστώσας των εθνι-
κών ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 41, το
οποίο αντιστοιχεί στην ειδική πριµοδότηση άρρενος βοοει-
δούς που αναφέρεται στο παράρτηµα VI.

Στην περίπτωση αυτή και εντός του ανωτάτου ορίου που
έχει καθορισθεί δυνάµει του άρθρου 64 παράγραφος 2, το
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος καταβάλλει, επί ετησίας
βάσεως, πρόσθετη ενίσχυση προς τους γεωργούς.

Η πρόσθετη ενίσχυση χορηγείται σε ανώτατο επίπεδο έως
και 75 % της ειδικής πριµοδότησης άρρενος βοοειδούς
που αναφέρεται στο παράρτηµα VI και χορηγείται υπό τις
προϋποθέσεις που προβλέπει το κεφάλαιο 12 του τίτλου
IV.

Άρθρο 69

Προαιρετική εφαρµογή για συγκεκριµένους τύπους
γεωργικών εκµεταλλεύσεων και παραγωγής ποιότητας

Τα κράτη µέλη δύνανται να παρακρατούν έως και 10 % της συνι-
στώσας των εθνικών ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο
41, το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε τοµέα που αναφέρεται στο
παράρτηµα VI. Όσον αφορά τους τοµείς των αροτραίων καλλιερ-
γειών, του βοείου κρέατος και των αιγοπροβάτων, η παρακράτηση
αυτή λαµβάνεται υπόψη προκειµένου να εφαρµοσθεί το ανώτατο
ποσοστό που καθορίζεται αντιστοίχως στα άρθρα 66, 67 και 68.

Στην περίπτωση αυτή και εντός του ανωτάτου ορίου που έχει
καθορισθεί δυνάµει του άρθρου 64 παράγραφος 2, το ενδιαφερό-
µενο κράτος µέλος καταβάλλει, επί ετησίας βάσεως, πρόσθετη ενί-
σχυση προς τους γεωργούς του ή των τοµέων τους οποίους αφορά
η παρακράτηση.

Η πρόσθετη ενίσχυση χορηγείται για συγκεκριµένους τύπους γεωρ-
γίας που έχουν σηµασία για την προστασία ή την βελτίωση του
περιβάλλοντος, ή για τη βελτίωση της ποιότητας και της εµπορίας
των γεωργικών προϊόντων, υπό προϋποθέσεις που καθορίζονται
από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 144
παράγραφος 2.
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Τ µ ή µ α 3

Προα ι ρ ε τ ι κ έ ς ε ξ α ι ρ έ σ ε ι ς

Άρθρο 70

Προαιρετική εξαίρεση ορισµένων αµέσων ενισχύσεων

1. Ένα κράτος µέλος δύναται να αποφασίσει, το αργότερο έως
την 1η Αυγούστου του 2004, να εξαιρέσει από το καθεστώς ενι-
αίας ενίσχυσης:

α) µια ή περισσότερες άµεσες ενισχύσεις οι οποίες χορηγούνται
κατά την περίοδο αναφοράς δυνάµει:

— του άρθρου 4 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1251/1999,

— του άρθρου 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2358/71.

Στην περίπτωση αυτήν, τα άρθρα 64 και 65 εφαρµόζονται
τηρουµένων των αναλογιών�

β) όλες τις άλλες άµεσες ενισχύσεις του παραρτήµατος VI που
χορηγούνται στους γεωργούς των Γαλλικών Υπερπόντιων ∆ια-
µερισµάτων, των Αζορών και της Μαδέρας, των Καναρίων
Νήσων και των Νησιών του Αιγαίου και τις άµεσες ενισχύσεις
που χορηγούνται κατά την περίοδο αναφοράς δυνάµει:

— του άρθρου 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93,

— του άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001,

— του άρθρου 13 και του άρθρου 22 παράγραφος 2 έως 6
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001,

— των άρθρων 5 και 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1454/2001.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονι-
σµού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, του άρθρου 9 παράγραφος 2 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, του άρθρου 13 και του άρθρου
22 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 και των
άρθρων 5 και 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, τα κράτη
µέλη χορηγούν τις άµεσες ενισχύσεις οι οποίες αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εντός των ανωτάτων ορίων
που καθορίζονται δυνάµει του άρθρου 64 παράγραφος 2 του
παρόντος κανονισµού και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται,
αντιστοίχως, στον τίτλο IV κεφάλαια 3, 6 και 7 έως 13 του
παρόντος κανονισµού, στο άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2019/1993, στο άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001,
στα άρθρα 13 και 22 παράγραφοι 2 έως 4 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1453/2001, και στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1454/2001.

Το συνολικό ποσό των καθορισµένων ανωτάτων ορίων αφαιρείται
από τα εθνικά ανώτατα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 41 σύµ-
φωνα µε τη διαδικασία περί της οποίας το άρθρο 144 παράγρα-
φος 2.

Τ µ ή µ α 4

Προα ι ρ ε τ ι κ ή µ ε τ ά βα σ η

Άρθρο 71

Προαιρετική µεταβατική περίοδος

1. Σε περίπτωση που το δικαιολογούν ιδιάζουσες γεωργικές
συνθήκες, ένα κράτος µέλος δύναται να αποφασίσει, το αργότερο
έως την 1η Αυγούστου του 2004, να εφαρµόσει το καθεστώς ενι-
αίας ενίσχυσης ύστερα από µεταβατική περίοδο που λήγει είτε στις
31 ∆εκεµβρίου 2005 είτε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006.

Στην περίπτωση που το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος αποφασίσει
να εφαρµόσει το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης πριν από το τέλος
της µεταβατικής περιόδου, λαµβάνει την απόφαση το αργότερο
έως την 1η Αυγούστου του ηµερολογιακού έτους που προηγείται
του ηµερολογιακού έτους έναντι του οποίου θα εφαρµοστεί το
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 70 παράγραφος 2 του
παρόντος κανονισµού, κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου,
το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος εφαρµόζει τις άµεσες ενισχύσεις οι
οποίες αναφέρονται στο παράρτηµα VI υπό τις προϋποθέσεις που
καθορίζονται, αντιστοίχως, στον τίτλο IV κεφάλαια 3, 6 και 7 έως
13 του παρόντος κανονισµού, στο άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2019/93, στο άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1452/2001, στα άρθρα 13 και 22 παράγραφοι 2 έως 4 του κανο-
νισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, και στο άρθρο 5 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1454/2001, εντός των ανωτάτων δηµοσιονοµικών ορίων
που αντιστοιχούν στη συνιστώσα των εν λόγω αµέσων ενισχύσεων
εντός του εθνικού ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 41, που καθο-
ρίζονται από την Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
144 παράγραφος 2 για κάθε άµεση ενίσχυση.

Στην περίπτωση της ενίσχυσης για αποξηραµένες χορτονοµές, τα
κράτη µέλη χορηγούν ενίσχυση υπό προϋποθέσεις που καθορίζο-
νται σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 144
παράγραφος 2, εντός των προαναφεροµένων ανωτάτων δηµοσιονο-
µικών ορίων.

3. Το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης εφαρµόζεται από την 1η
Ιανουαρίου του ηµερολογιακού έτους που έπεται του ηµερολογια-
κού έτους κατά το οποίο έληξε η µεταβατική περίοδος.

Στην περίπτωση αυτή, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος λαµβάνει
τις αποφάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 58 παράγραφος 1, 63,
παράγραφος 3, 64 παράγραφος 1 και 70 έως την 1η Αυγούστου
του 2005 ή, εναλλακτικά του 2006, σύµφωνα µε την προθεσµία
που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

4. Σε περίπτωση που η εφαρµογή της µεταβατικής αυτής περιό-
δου προξενεί σοβαρή στρέβλωση του ανταγωνισµού στην κοινοτική
αγορά και προκειµένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των διεθνών
υποχρεώσεων της Κοινότητας, η Επιτροπή λαµβάνει, σύµφωνα µε
τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 144 παράγραφος 2, τα
απαραίτητα µέτρα.
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ΤΙΤΛΟΣ IV

ΑΛΛΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

Άρθρο 72

Πεδίο εφαρµογής

Χορηγείται ενίσχυση σε γεωργούς που παράγουν σκληρό σιτάρι
που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1001 10 00, υπό τους όρους που
καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

Άρθρο 73

Ποσό και επιλεξιµότητα

1. Η ενίσχυση ανέρχεται σε 40 EUR ανά εκτάριο.

2. Για τη χορήγηση των ενισχύσεων, απαιτείται η υποχρεωτική
χρήση στη ζώνη παραγωγής, ορισµένων ποσοτήτων πιστοποιηµένων
σπόρων αναγνωρισµένων ποικιλιών, που θεωρούνται υψηλής ποι-
ότητας, για την παραγωγή σιµιγδαλιών ή ζυµαρικών.

Άρθρο 74

Εκτάσεις

1. Η ενίσχυση χορηγείται για τις εθνικές βασικές εκτάσεις στις
ζώνες παραδοσιακής παραγωγής που αναφέρονται στο παράρτηµα
X.

Οι βασικές εκτάσεις καθορίζονται ως εξής:

Ελλάδα 617 000 ha

Ισπανία 594 000 ha

Γαλλία 208 000 ha

Ιταλία 1 646 000 ha

Αυστρία 7 000 ha

Πορτογαλία 118 000 ha.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να υποδιαιρέσουν την βασική τους
έκταση σε υπόεκτάσεις µε βάση αντικειµενικά κριτήρια.

Άρθρο 75

Υπέρβαση της έκτασης

1. Όταν η έκταση για την οποία ζητείται η ενίσχυση υπερβαίνει
την βασική έκταση, η έκταση ανά γεωργό για την οποία ζητείται η
ενίσχυση µειώνεται αναλόγως για το αντίστοιχο έτος.

2. Όταν ένα κράτος µέλος υποδιαιρεί τη βασική του έκταση σε
βασικές υπο-εκτάσεις, η µείωση που προβλέπεται στην παράγραφο
1 εφαρµόζεται µόνον στους γεωργούς των βασικών υποεκτάσεων
στις οποίες σηµειώνεται υπέρβαση του σχετικού ορίου. Η εν λόγω
µείωση πραγµατοποιείται µόλις διενεργηθεί, στο ενδιαφερόµενο
κράτος µέλος, η αναδιανοµή εκτάσεων από βασικές υπο-εκτάσεις
που δεν έφθασαν το όριο τους προς τις βασικές υπό-εκτάσεις που
το υπερέβησαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ

Άρθρο 76

Πεδίο εφαρµογής

Χορηγείται ενίσχυση στους γεωργούς που παράγουν πρωτεϊνού-
χους σπόρους υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν κεφά-
λαιο.

Οι πρωτεϊνούχοι σπόροι περιλαµβάνουν:

— Πίσσα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0713 10,

— Κουκιά και φούλια που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0713 50,

— Γλυκά λούπινα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
εω 1209 29 50.

Άρθρο 77

Ποσό και επιλεξιµότητα

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 55,57 EUR ανά εκτάριο πρωτεϊνούχων
σπόρων που συγκοµίζονται µετά το στάδιο της γαλακτικής ωρί-
µανσης.

Εντούτοις, οι σπόροι που καλλιεργούνται σε περιοχές που έχουν εξ
ολοκλήρου σπαρεί και οι οποίες καλλιεργούνται σύµφωνα µε
τοπικές προδιαγραφές, αλλά που δεν φθάνουν στο στάδιο της
γαλακτικής ωρίµανσης λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών που
έχουν αναγνωρισθεί από τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, παραµέ-
νουν επιλέξιµοι για ενίσχυση υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές
εκτάσεις δεν χρησιµοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό µέχρι αυτό
το στάδιο ωρίµανσης.

Άρθρο 78

Εκτάσεις

1. Καθορίζεται µέγιστη εγγυηµένη έκταση 1 400 000 ha για
την οποία είναι δυνατόν να χορηγηθεί ενίσχυση.
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2. Όταν η έκταση για την οποία ζητείται η ενίσχυση υπερβαίνει
την µέγιστη εγγυηµένη έκταση, η έκταση ανά γεωργό για την οποία
ζητείται η ενίσχυση µειώνεται ανάλογα για το αντίστοιχο έτος,
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΖΙ

Άρθρο 79

Πεδίο εφαρµογής

Χορηγείται ενίσχυση στους γεωργούς που παράγουν ρύζι που υπά-
γεται στον κωδικό ΣΟ 1006 10, υπό τους όρους που καθορίζονται
στο παρόν κεφάλαιο.

Άρθρο 80

Ποσό και επιλεξιµότητα

1. Η ενίσχυση χορηγείται ανά εκτάριο έκτασης που έχει σπαρεί
µε ρύζι και όπου η καλλιέργεια διατηρείται τουλάχιστον µέχρι την
έναρξη της ανθοφορίας υπό κανονικές συνθήκες αύξησης.

Εντούτοις, οι καλλιέργειες σε εκτάσεις που έχουν εξ ολοκλήρου
σπαρεί και οι οποίες καλλιεργούνται σύµφωνα µε τοπικές προδια-
γραφές, αλλά που δεν φθάνουν στο στάδιο της ανθοφορίας λόγω
εκτάκτων καιρικών συνθηκών που έχουν αναγνωρισθεί από τα
ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, παραµένουν επιλέξιµες για ενίσχυση
υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές εκτάσεις δεν χρησιµοποιούνται
για κανέναν άλλο σκοπό µέχρι αυτό το στάδιο ανθοφορίας.

2. Το ύψος της ενίσχυσης είναι το ακόλουθο ανάλογα µε τις
αποδόσεις στα συγκεκριµένα κράτη µέλη:

Περίοδος εµπορίας
2004/2005 και
στην περίπτωση
εφαρµογής του
άρθρου 71
(ευρώ/ha)

Από την περίοδο
εµπορίας

2005/2006 και
µετά

(ευρώ/ha)

Ισπανία 1 123,95 476,25

Γαλλία:

— µητροπολιτικό έδαφος 971,73 411,75

— Γαλλική Γουιάνα 1 329,27 563,25

Ελλάδα 1 323,96 561,00

Ιταλία 1 069,08 453,00

Πορτογαλία 1 070,85 453,75.

Άρθρο 81

Εκτάσεις

Για κάθε κράτος µέλος παραγωγό καθιερώνεται εθνική βασική
έκταση. Ωστόσο, για τη Γαλλία καθιερώνονται δύο βασικές εκτά-
σεις. Οι βασικές εκτάσεις καθορίζονται ως εξής:

Ισπανία 104 973 ha

Γαλλία:

— µητροπολιτικό έδαφος 19 050 ha

— Γαλλική Γουιάνα 4 190 ha

Ελλάδα 20 333 ha

Ιταλία 219 588 ha

Πορτογαλία 24 667 ha.

Τα κράτη µέλη µπορούν να υποδιαιρέσουν την βασική τους έκταση
σε βασικές υπόεκτάσεις µε βάση αντικειµενικά κριτήρια.

Άρθρο 82

Υπέρβαση της έκτασης

1. Όταν, σε ένα κράτος µέλος, η έκταση που καλλιεργείται µε
ρύζι σε ένα συγκεκριµένο έτος υπερβαίνει τη βασική έκταση που
αναφέρεται στο άρθρο 81, η έκταση ανά γεωργό για την οποία
ζητείται ενίσχυση µειώνεται αναλογικά κατά το έτος αυτό.

2. Όταν ένα κράτος µέλος υποδιαιρεί τη ή τις βασικές του
εκτάσεις σε βασικές υπο-εκτάσεις, η µείωση που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 εφαρµόζεται µόνον στους γεωργούς των βασικών
υποεκτάσεων στις οποίες σηµειώνεται υπέρβαση του σχετικού
ορίου. Η εν λόγω µείωση πραγµατοποιείται µόλις διενεργηθεί, στο
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, η αναδιανοµή εκτάσεων από βασικές
υπο-εκτάσεις που δεν έφθασαν το όριο τους προς τις βασικές υπό-
εκτάσεις που το υπερέβησαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΠΟΥΣ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ

Άρθρο 83

Κοινοτική ενίσχυση

1. Χορηγείται κοινοτική ενίσχυση στους γεωργούς που παρά-
γουν καρπούς µε κέλυφος υπό τους όρους που καθορίζονται στο
παρόν κεφάλαιο.
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Οι καρποί µε κέλυφος περιλαµβάνουν:

— Αµύγδαλα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0802 11 και
0802 12,

— Φουντούκια ή Corylus spp. που υπάγονται στους κωδικούς
ΣΟ 0802 21 και 0802 22,

— Καρύδια που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0802 31 και
0802 32,

— Φιστίκια που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0802 50,

— Χαρούπια που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1212 10 10.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να διαφοροποιούν την ενίσχυση
ανάλογα µε τα προϊόντα ή αυξάνοντας ή µειώνοντας τις εθνικές
εγγυηµένες εκτάσεις (εφεξής καλούµενες «ΕΕΕ») που θεσπίζονται µε
το άρθρο 84 παράγραφος 3. Ωστόσο, σε κάθε κράτος µέλος, το
συνολικό ποσό χορηγούµενης ενίσχυσης σε ένα συγκεκριµένο έτος
δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 84
παράγραφος 1.

Άρθρο 84

Εκτάσεις

1. Τα κράτη µέλη χορηγούν κοινοτική ενίσχυση εντός ενός ανώ-
τατου ορίου το οποίο υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθµό
εκταρίων της ΕΕΕ τους, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 3, επί
το µέσο ποσό 120,75 EUR.

2. Θεσπίζεται µέγιστη εγγυηµένη έκταση 800 000 ha.

3. Η µέγιστη εγγυηµένη έκταση που αναφέρεται στην παρά-
γραφο 2 υποδιαιρείται στις ακόλουθες ΕΕΕ:

Βέλγιο 100 ha

Γερµανία 1 500 ha

Γαλλία 17 300 ha

Ελλάδα 41 100 ha

Ιταλία 130 100 ha

Λουξεµβούργο 100 ha

Κάτω Χώρες 100 ha

Αυστρία 100 ha

Πορτογαλία 41 300 ha

Ισπανία 568 200 ha

Ηνωµένο Βασίλειο 100 ha.

4. Τα κράτη µέλη µπορούν να υποδιαιρέσουν την ΕΕΕ τους σε
υπόεκτάσεις, µε βάση αντικειµενικά κριτήρια, ιδιαίτερα σε περιφε-
ρειακό επίπεδο ή σε σχέση µε την παραγωγή.

Άρθρο 85

Υπέρβαση των βασικών υποεκτάσεων

Όταν ένα κράτος µέλος υποδιαιρεί την ΕΕΕ του σε βασικές υπο-
εκτάσεις και διαπιστώνεται υπέρβαση µιας ή περισσότερων βασικών
υπο-εκτάσεων, η έκταση ανά γεωργό για την οποία ζητείται κοινο-
τική ενίσχυση µειώνεται αναλογικά για το έτος αυτό για τους
γεωργούς των βασικών υποεκτάσεων όπου διαπιστώθηκε υπέρβαση
του σχετικού ορίου. Η εν λόγω µείωση πραγµατοποιείται µόλις διε-
νεργηθεί, στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, η αναδιανοµή εκτά-
σεων από βασικές υποεκτάσεις που δεν έφθασαν το όριο τους προς
τις βασικές υπόεκτάσεις που το υπερέβησαν.

Άρθρο 86

Όροι επιλεξιµότητας

1. Η πληρωµή της κοινοτικής ενίσχυσης εξαρτάται ιδιαίτερα
από το ελάχιστο µέγεθος του αγροτεµαχίου και της πυκνότητας
των δένδρων.

2. Οι εκτάσεις που υπάγονται σε σχέδια βελτίωσης κατά την
έννοια του άρθρου 14 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1035/72 του Συµβουλίου, της 18ης Μαΐου 1972, περί κοινής
οργάνωσης της αγοράς στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (1), είναι
επιλέξιµες για ενίσχυση στα πλαίσια του παρόντος καθεστώτος την
1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος κατά το οποίο
έληξε το σχέδιο βελτίωσης.

3. Τα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα να επιβάλουν ως όρο
παροχής της κοινοτικής ενίσχυσης τη συµµετοχή των γεωργών σε
αναγνωρισµένες οργανώσεις παραγωγών σύµφωνα µε τα άρθρα 11
ή 14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96.

4. Σε περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 3, τα κράτη µέλη
µπορούν να αποφασίζουν ότι η καταβολή της ενίσχυσης που ανα-
φέρεται στην παράγραφο 1 πραγµατοποιείται σε οργάνωση παρα-
γωγών για τα µέλη της. Το ποσό της ενίσχυσης που λαµβάνει η
οργάνωση παραγωγών καταβάλλεται στα µέλη της. Ωστόσο, τα
κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν σε µια οργάνωση παραγωγών
να παρακρατεί έως και 2 % του ποσού της κοινοτικής ενίσχυσης.
ως αντιστάθµισµα των υπηρεσιών που παρέχει στα µέλη της.

Άρθρο 87

Εθνική ενίσχυση

1. Τα κράτη µέλη είναι δυνατόν να χορηγούν εθνική ενίσχυση
επί πλέον της κοινοτικής ενίσχυσης, µέχρι µεγίστου ποσού 120,75
EUR ανά εκτάριο ετησίως.

2. Η εθνική ενίσχυση µπορεί να καταβληθεί µόνο για εκτάσεις
που λαµβάνουν κοινοτική ενίσχυση.

(1) ΕΕ L 118 της 20.5.1972, σ. 1� κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1363/95 της Επιτροπής (ΕΕ
L 132 της 16.6.1995, σ. 8).
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3. Τα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν ως όρο
χορήγησης της εθνικής ενίσχυσης τη συµµετοχή των γεωργών σε
αναγνωρισµένες οργανώσεις παραγωγών σύµφωνα µε τα άρθρα 11
ή 14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Άρθρο 88

Ενίσχυση

Χορηγείται ενίσχυση 45 EUR ανά εκτάριο για εκτάσεις που καλύ-
πτονται από ενεργειακές καλλιέργειες µε βάση τους όρους που
καθορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο.

Ενεργειακές καλλιέργειες είναι οι καλλιέργειες για την παραγωγή
κυρίως των ακολούθων ενεργειακών προϊόντων:

— τα προϊόντα που θεωρούνται βιοκαύσιµα και απαριθµούνται
στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/30/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 8ης
Μαΐου 2003, σχετικά µε την προώθηση της χρήσης βιοκαυσί-
µων ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων για τις µεταφορές (1),

— ηλεκτρική και θερµική ενέργεια που παράγεται από βιοµάζα.

Άρθρο 89

Εκτάσεις

1. Καθορίζεται µέγιστη εγγυηµένη έκταση 1 500 000 ha για
την οποία είναι δυνατόν να χορηγηθεί ενίσχυση.

2. Όταν η έκταση για την οποία ζητείται η ενίσχυση υπερβαίνει
την µέγιστη εγγυηµένη έκταση, η έκταση ανά γεωργό για την οποία
ζητείται η ενίσχυση µειώνεται ανάλογα για το αντίστοιχο έτος,
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2.

Άρθρο 90

Όροι επιλεξιµότητας

Η ενίσχυση χορηγείται µόνο για εκτάσεις των οποίων η παραγωγή
καλύπτεται από σύµβαση µεταξύ του γεωργού και της βιοµηχανίας
επεξεργασίας µε εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου την επεξεργασία
αναλαµβάνει ο ίδιος ο γεωργός στην εκµετάλλευσή του.

Οι εκτάσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση για το καθεστώς
ενεργειακών καλλιεργειών δεν επιτρέπεται να υπολογίζονται ως
εκτάσεις παύσης καλλιέργειας για τους σκοπούς της απαίτησης
παύσης καλλιέργειας, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 6 παρά-
γραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 και στο άρθρο
54 παράγραφος 2, το άρθρο 63 παράγραφος 2 και το άρθρο 107
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 91

Αναθεώρηση του καταλόγου των ενεργειακών καλλιεργειών

Στο άρθρο 88 είναι δυνατόν να προστίθενται ή να αφαιρούνται
προϊόντα σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγρα-
φος 2.

Άρθρο 92

Αναθεώρηση του καθεστώτος ενεργειακών καλλιεργειών

Το αργότερο µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2006, η Επιτροπή υποβάλει
έκθεση στο Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή του καθεστώτος,
που θα συνοδεύεται όπου απαιτείται από κατάλληλες προτάσεις
που λαµβάνουν υπόψη την εφαρµογή της πρωτοβουλίας της Ευρω-
παϊκής Ένωσης στον τοµέα των βιοκαυσίµων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΜΗΛΑ ΑΜΥΛΟΠΟΙΙΑΣ

Άρθρο 93

Ενίσχυση

Θεσπίζεται ενίσχυση για γεωργούς που παράγουν πατάτες που
προορίζονται για την παραγωγή αµύλου. Το ποσό της ενίσχυσης
ισχύει για την ποσότητα των γεωµήλων που απαιτούνται για την
παρασκευή ενός τόνου αµύλου και καθορίζεται στα:

— 110,54 EUR για την περίοδο εµπορίας 2004/2005 και στην
περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 71,

— 66,32 EUR για την περίοδο εµπορίας 2005/2006 και µετά.

Το ποσόν αυτό προσαρµόζεται ανάλογα µε την περιεκτικότητα των
πατατών σε άµυλο.

Άρθρο 94

Όροι

Η ενίσχυση καταβάλλεται µόνον για την ποσότητα πατάτας που
καλύπτεται από σύµβαση καλλιέργειας µεταξύ του πατατοπαραγω-
γού και του παραγωγού αµύλου στα πλαίσια της ποσόστωσης που
διατίθεται για την εκµετάλλευση αυτήν, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1868/94.(1) ΕΕ L 123 της 17.5.2003, σ. 42.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Άρθρο 95

Πριµοδότηση γαλακτοπαραγωγής

1. Από το 2004 µέχρι το 2007, οι γαλακτοπαραγωγοί είναι επι-
λέξιµοι για πριµοδότηση γαλακτοπαραγωγής. Η πριµοδότηση αυτή
χορηγείται ανά ηµερολογιακό έτος, ανά εκµετάλλευση και ανά
τόνο ατοµικής ποσότητας αναφοράς που είναι επιλέξιµος για πρι-
µοδότηση και διαθέσιµος στην εκµετάλλευση.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 και των µειώσεων που
προκύπτουν από την εφαρµογή της παραγράφου 4, η ατοµική
ποσότητα αναφοράς για το γάλα που διατίθεται στην εκµετάλ-
λευση την 31η Μαρτίου του συγκεκριµένου ηµερολογιακού έτους,
εκπεφρασµένη σε τόνους, πολλαπλασιάζεται επί:

— 8,15 ευρώ/t για το ηµερολογιακό έτος 2004,

— 16,31 ευρώ/t για το ηµερολογιακό έτος 2005,

— 24,49 ευρώ/t για τα ηµερολογιακά έτη 2006 και 2007 και

Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 70, για τα επόµενα ηµερολο-
γιακά έτη.

3. Οι ατοµικές ποσότητες αναφοράς οι οποίες έχουν αποτελέσει
αντικείµενο προσωρινών µεταβιβάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 6
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3950/92 του Συµβουλίου, της 28ης
∆εκεµβρίου 1992, για τη θέσπιση συµπληρωµατικής εισφοράς στον
τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1) ή το
άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του Συµβουλίου,
της 29ης Σεπτεµβρίου 2003, για τη θέσπιση εισφοράς στον τοµέα
του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (2), στις 31
Μαρτίου του συγκεκριµένου ηµερολογιακού έτους θεωρούνται ότι
είναι διαθέσιµες στην εκµετάλλευση του αποδέκτη της µεταβίβασης
για αυτό το ηµερολογιακό έτος.

4. Για την εφαρµογή της παραγράφου 2 στην περίπτωση που
την 31η Μαρτίου ενός ηµερολογιακού έτους, το άθροισµα όλων
των ατοµικών ποσοτήτων αναφοράς σε ένα κράτος µέλος υπερβαί-
νει το άθροισµα των αντίστοιχων συνολικών ποσοτήτων αυτού του
κράτους µέλους που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι του κανονι-
σµού (ΕΟΚ) αριθ. 3950/92, για την δωδεκάµηνη περίοδο
1999/2000, το συγκεκριµένο κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία
µέτρα µε βάση αντικειµενικά κριτήρια προκειµένου να µειώσει αντί-
στοιχα το συνολικό ποσό των ατοµικών ποσοτήτων αναφοράς που
είναι επιλέξιµες για πριµοδότηση στην επικράτειά του.

Άρθρο 96

Πρόσθετες ενισχύσεις

1. Από το 2004 µέχρι το 2007, τα κράτη µέλη χορηγούν επί
ετήσιας βάσης πρόσθετες ενισχύσεις στους παραγωγούς της επι-
κράτειάς τους αθροίζοντας τα συνολικά ετήσια ποσά που αναφέ-
ρονται στην παράγραφο 2. Οι ενισχύσεις αυτές καταβάλλονται µε
βάση αντικειµενικά κριτήρια και µε τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφα-
λίζουν ίση µεταχείριση µεταξύ των παραγωγών προκειµένου να
αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισµού. Επι-
πλέον, οι ενισχύσεις αυτές δεν πρέπει να συνδέονται µε διακυµάν-
σεις στις τιµές της αγοράς.

Συµπληρωµατικές πριµοδοτήσεις δίδονται µόνο ως συµπληρωµα-
τικά ποσά ανά ποσό πριµοδότησης, όπως καθορίζεται στο άρθρο
95 παράγραφος 2.

2. Πρόσθετες ενισχύσεις: συνολικά ποσά εκφρασµένα σε εκα-
τοµµύρια ευρώ:

2004 2005
2006 και
2007 (1)

Βέλγιο 12,12 24,30 36,45

∆ανία 16,31 32,70 49,05

Γερµανία 101,99 204,53 306,79

Ελλάδα 2,31 4,63 6,94

Ισπανία 20,38 40,86 61,29

Γαλλία 88,70 177,89 266,84

Ιρλανδία 19,20 38,50 57,76

Ιταλία 36,34 72,89 109,33

Λουξεµβούργο 0,98 1,97 2,96

Κάτω Χώρες 40,53 81,29 121,93

Αυστρία 10,06 20,18 30,27

Πορτογαλία 6,85 13,74 20,62

Φινλανδία 8,81 17,66 26,49

Σουηδία 12,09 24,24 36,37

Ηνωµένο Βασίλειο 53,40 107,09 160,64

(1) Και, σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 70, για τα επόµενα ηµερολογιακά έτη.

Άρθρο 97

Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύει ο ορισµός του
«παραγωγού» που περιλαµβάνεται στο άρθρο 5 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1788/2003.

(1) ΕΕ L 405 της 31.12.1992, σ. 1� κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 572/2003 της Επιτροπής (ΕΕ
L 82 της 29.3.2003, σ. 20).

(2) Βλέπε σελίδα 123 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Άρθρο 98

Ενίσχυση

Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 70, στη Φινλανδία και τη
Σουηδία βορείως του 62ου παραλλήλου και σε µερικές γειτονικές
περιοχές µε συγκρίσιµες κλιµατικές συνθήκες οι οποίες καθιστούν
ιδιαίτερα δυσχερή τη γεωργική δραστηριότητα, οι γεωργοί που
παράγουν σιτηρά, ελαιούχους σπόρους, λιναρόσπορο και λινάρι
και κάνναβη που καλλιεργούνται για την παραγωγή ινών, χορηγεί-
ται ειδική ενίσχυση 24 ευρώ/t, πολλαπλασιασµένη επί τις αποδόσεις
που καθορίζονται στο σχέδιο περιφερειοποίησης για τη συγκεκρι-
µένη περιφέρεια εντός ανωτάτου ορίου το οποίο καθορίζει η Επι-
τροπή σύµφωνα µε το άρθρο 64 παράγραφος 2 και το οποίο αντι-
στοιχεί στη συνιστώσα της ενίσχυσης αυτής στο ανώτατο όριο που
αναφέρεται στο άρθρο 41.

Όταν το συνολικό ποσό της ζητούµενης ενίσχυσης υπερβαίνει το
καθορισθέν ανώτατο όριο, η ενίσχυση ανά γεωργό µειώνεται ανα-
λογικά για το έτος αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ

Άρθρο 99

Ενίσχυση

1. Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 70, τα κράτη µέλη
χορηγούν, ετησίως, τις ενισχύσεις που καθορίζονται στο παράρ-
τηµα ΧΙ για την παραγωγή βασικού σπόρου ή πιστοποιηµένων σπό-
ρων ενός ή περισσοτέρων από τα είδη του παραρτήµατος XI.

2. Στην περίπτωση που η έκταση η οποία έγινε δεκτή για πιστο-
ποίηση και για την οποία υποβάλλεται αίτηση ενίσχυσης για σπό-
ρους χρησιµοποιείται και για την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, το ποσό της ενίσχυσης
για σπόρους, εκτός από την περίπτωση των ειδών που αναφέρονται
στο παράρτηµα XI σηµεία 1 και 2 µειώνεται, αλλά όχι κάτω του
µηδενός, κατά το ποσό της ενίσχυσης του καθεστώτος ενιαίας ενί-
σχυσης που θα χορηγηθεί σε ένα δεδοµένο έτος για τη συγκεκρι-
µένη έκταση.

3. Το ποσό της ζητούµενης ενίσχυσης δεν υπερβαίνει ένα ανώ-
τατο όριο το οποίο καθορίζει η Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο
64 παράγραφος 2 και το οποίο αντιστοιχεί στη συνιστώσα των ενι-
σχύσεων για σπόρους για τα αφορώµενα είδη του εθνικού ανώτα-
του ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 41.

Όταν το συνολικό ποσό της ζητούµενης ενίσχυσης υπερβαίνει το
καθορισθέν ανώτατο όριο, η ενίσχυση ανά γεωργό µειώνεται ανα-
λογικά για το έτος αυτό.

4. Οι ποικιλίες του Cannabis sativa L. για τις οποίες µπορεί να
καταβάλλεται η ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο καθο-
ρίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος
2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΡΟΤΡΑΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Άρθρο 100

Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί

1. Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 66, τα κράτη µέλη
χορηγούν, υπό τους όρους του παρόντος κεφαλαίου, εκτός εάν
προβλέπεται άλλως, την ενίσχυση που επιλέγει το ενδιαφερόµενο
κράτος µέλος σύµφωνα µε το προαναφερόµενο άρθρο, σε γεωρ-
γούς που παράγουν αροτραίες καλλιέργειες.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου:

— η περίοδος εµπορίας καλύπτει την περίοδο από 1ης Ιουλίου
έως 30 Ιουνίου,

— ως «αροτραίες καλλιέργειες» νοούνται οι καλλιέργειες που απα-
ριθµούνται στο παράρτηµα I.

3. Σε περίπτωση που ο αραβόσιτος δεν είναι παραδοσιακή καλ-
λιέργεια, τα κράτη µέλη δύνανται να καθιστούν το χόρτο ενσί-
ρωσης επιλέξιµο για τις ενισχύσεις βάσει της έκτασης αροτραίας
καλλιέργειας υπό τις αυτές συνθήκες που ισχύουν και για τις αρο-
τραίες καλλιέργειες.

Άρθρο 101

Βασικές εκτάσεις

Η ενίσχυση βάσει της έκτασης καθορίζεται ανά εκτάριο και διαµορ-
φώνεται ανάλογα µε την περιφέρεια.

Η εν λόγω ενίσχυση χορηγείται για την έκταση η οποία καλλιεργεί-
ται µε αροτραίες καλλιέργειες ή η οποία υπόκειται σε παύση καλ-
λιέργειας σύµφωνα µε το άρθρο 107 του παρόντος κανονισµού και
η οποία δεν υπερβαίνει το συνολικό αριθµό εκταρίων της περιφε-
ρειακής βασικής έκτασης ή εκτάσεων, οι οποίες καθορίζονται στο
παράρτηµα VI του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2316/1999 (1) της Επι-
τροπής, λαµβανοµένης υπόψη της εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1017/94.

(1) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2316/1999 της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου
1999, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1251/1999 του Συµβουλίου για τη θέσπιση καθεστώτος στήριξης
των παραγωγών ορισµένων αροτραίων καλλιεργειών (ΕΕ L 280 της
30.10.1999, σ. 43)� κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1035/2003 (ΕΕ L 150 της 18.6.2003, σ. 24).
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Ως περιφέρεια υπό την έννοια αυτή νοείται ένα κράτος µέλος ή µια
περιφέρεια ενός κράτους µέλους, κατ' επιλογή του συγκεκριµένου
κράτους µέλους. Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 66 του
παρόντος κανονισµού, η ή οι εκτάσεις που καθορίζονται στο
παράρτηµα VI του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2316/1999 µειώνονται
κατά τον αριθµό εκταρίων που αντιστοιχούν στα δικαιώµατα
παύσης καλλιέργειας που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 53
και το άρθρο 63 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού στη
συγκεκριµένη περιοχή.

Άρθρο 102

Υπέρβαση βασικών εκτάσεων και ανώτατο όριο

1. Όταν το άθροισµα των εκτάσεων για το οποίο υποβάλλονται
αιτήσεις ενισχύσεων δυνάµει του καθεστώτος αροτραίων καλλιερ-
γειών, συµπεριλαµβανοµένης της προσωρινής παύσης καλλιέργειας
γαιών που προβλέπεται σε αυτό το καθεστώς, σε περίπτωση εφαρ-
µογής του άρθρου 71 υπερβαίνει την βασική έκταση, η ανά εκµε-
τάλλευση επιλέξιµη έκταση µειώνεται αναλογικά για όλες τις ενι-
σχύσεις που χορηγούνται δυνάµει του παρόντος κεφαλαίου στην
εν λόγω περιφέρεια κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης περιόδου
εµπορίας.

2. Το άθροισµα των ζητούµενων ενισχύσεων δεν υπερβαίνει το
ανώτατο όριο που καθορίζει η Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 64
παράγραφος 2. Όταν το συνολικό ποσό της ζητούµενης ενίσχυσης
υπερβαίνει το καθορισθέν ανώτατο όριο, η ενίσχυση ανά γεωργό
µειώνεται αναλογικά για το έτος αυτό.

3. Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 71, οι εκτάσεις οι
οποίες δεν αποτελούν αντικείµενο αίτησης ενίσχυσης δυνάµει του
παρόντος κεφαλαίου αλλά οι οποίες χρησιµοποιούνται προς υπο-
στήριξη αίτησης για ενίσχυση δυνάµει του κεφαλαίου 12 λαµβά-
νονται επίσης υπόψη για τον υπολογισµό των εκτάσεων για τις
οποίες ζητείται ενίσχυση.

4. Εάν ένα κράτος µέλος καθιστά το χόρτο ενσίρωσης επιλέξιµο
για στρεµµατικές ενισχύσεις αροτραίων καλλιεργειών, καθορίζεται
χωριστή βασική έκταση. Εάν η βασική έκταση αροτραίων καλλιερ-
γειών ή χόρτου ενσίρωσης δεν καλυφθεί κατά τη διάρκεια µιας
περιόδου εµπορίας, το υπόλοιπο των εκταρίων διατίθεται για την
ίδια αυτή περίοδο εµπορίας στη αντίστοιχη βασική έκταση.

5. Σε περίπτωση που ένα κράτος µέλος επιλέγει τον καθορισµό
µιας ή περισσοτέρων εθνικών βασικών εκτάσεων, δύναται να υποδι-
αιρεί κάθε εθνική βασική έκταση σε βασικές υπο-εκτάσεις σύµφωνα
µε αντικειµενικά κριτήρια που καθορίζει.

Για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, οι βασικές εκτάσεις
«Secano» και «Regadvo» θεωρούνται εθνικές βασικές εκτάσεις.

Σε περίπτωση υπέρβασης εθνικής βασικής έκτασης, το ενδιαφερό-
µενο κράτος µέλος δύναται, σύµφωνα µε αντικειµενικά κριτήρια, να
συγκεντρώσει το µέτρο που εφαρµόζεται δυνάµει της παραγράφου
1, είτε συνολικά είτε εν µέρει, στις βασικές υπο-εκτάσεις στις
οποίες διαπιστώθηκε η υπέρβαση.

Τα κράτη µέλη που αποφάσισαν να κάνουν χρήση των δυνατοτήτων
που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, κοινοποιούν έως τις
15 Σεπτεµβρίου στους παραγωγούς και στην Επιτροπή τις επιλογές
τους και τους λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής τους.

Άρθρο 103

Σχέδιο περιφερειοποίησης

Εφαρµόζεται το σχέδιο περιφερειοποίησης που θεσπίστηκε από τα
κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1251/1999.

Το σχέδιο περιφερειοποίησης µπορεί να αναθεωρείται βάσει αντικει-
µενικών κριτηρίων από το οικείο κράτος µέλος κατόπιν αιτήµατος
της Επιτροπής ή µε πρωτοβουλία του οικείου κράτους µέλους.

Άρθρο 104

Βασικό ποσό

1. Η ενίσχυση µε βάση την έκταση υπολογίζεται πολλαπλασιά-
ζοντας το βασικό ποσό ανά τόνο επί την µέση απόδοση των σιτη-
ρών που καθορίζεται στο σχέδιο περιφερειοποίησης για τη συγκε-
κριµένη περιοχή.

2. Ο υπολογισµός που αναφέρεται στην παράγραφο 1 γίνεται
µε χρησιµοποίηση της µέσης απόδοσης σιτηρών. Ωστόσο, σε περί-
πτωση που ο αραβόσιτος αντιµετωπίζεται χωριστά, οι αποδόσεις
«αραβοσίτου» χρησιµοποιούνται για τον αραβόσιτο και τα «σιτηρά
πλην αραβοσίτου» χρησιµοποιούνται για τα σιτηρά, τους ελαιού-
χους σπόρους, το λιναρόσπορο και το λινάρι και την κάνναβη που
καλλιεργούνται για την παραγωγή ινών.

3. Το βασικό ποσό για τις αροτραίες καλλιέργειες και, σε περί-
πτωση εφαρµογής του άρθρου 71, την παύση καλλιέργειας ορίζε-
ται σε 63,00 EUR/t από την περίοδο εµπορίας 2005/2006 και
εξής.

Άρθρο 105

Συµπλήρωµα σκληρού σίτου

1. Συµπλήρωµα της ενίσχυσης µε βάση την έκταση ύψους:

— 291 EUR/ha για την περίοδο εµπορίας 2005/2006,

— 285 EUR/ha για την περίοδο εµπορίας 2006/2007 και εφεξής

καταβάλλεται για τις εκτάσεις που καλλιεργούνται µε σκληρό σίτο
στις ζώνες παραδοσιακής παραγωγής που απαριθµούνται στο
παράρτηµα X, εντός των εξής ορίων:

Ελλάδα 617 000 ha

Ισπανία 594 000 ha

Γαλλία 208 000 ha

Ιταλία 1 646 000 ha

Αυστρία 7 000 ha

Πορτογαλία 118 000 ha.
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2. Στην περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των εκτάσεων για
τις οποίες ζητείται συµπλήρωµα της ενίσχυσης µε βάση την έκταση
είναι µεγαλύτερο από το προαναφερόµενο όριο κατά τη διάρκεια
µιας περιόδου εµπορίας, η ανά γεωργό έκταση, για την οποία µπο-
ρεί να καταβληθεί το συµπλήρωµα, µειώνεται κατ' αναλογία.

Ωστόσο, τηρουµένων των ορίων που καθορίζονται ανά κράτος
µέλος στην παράγραφο 1, τα κράτη µέλη µπορούν να κατανέµουν
τις εκτάσεις που προσδιορίζονται στην εν λόγω παράγραφο µεταξύ
των ζωνών παραγωγής, όπως ορίζονται στο παράρτηµα X, ή, εφό-
σον απαιτείται, των ζωνών παραγωγής του σχεδίου περιφερειοποί-
ησης, ανάλογα µε την παραγωγή σκληρού σίτου κατά τη διάρκεια
της περιόδου 1993 έως 1997. Στην περίπτωση αυτήν, εάν το
σύνολο των εκτάσεων για τις οποίες ζητείται σε µια περιφέρεια
παραγωγής συµπλήρωµα της ενίσχυσης µε βάση την έκταση είναι,
κατά τη διάρκεια µιας περιόδου εµπορίας, µεγαλύτερο από το αντί-
στοιχο περιφερειακό όριο, η ανά γεωργό έκταση αυτής της
περιοχής παραγωγής, για την οποία µπορεί να καταβληθεί το συµ-
πλήρωµα, µειώνεται κατ' αναλογία. Η εν λόγω µείωση πραγµατο-
ποιείται µόλις διενεργηθεί, στο εσωτερικό ενός κράτους µέλους, η
αναδιανοµή εκτάσεων από περιοχές που δεν έφθασαν το περιφερει-
ακό τους όριο προς τις περιοχές που το υπερέβησαν.

3. Στις περιοχές µε καθιερωµένη παραγωγή σκληρού σίτου,
πλην των περιοχών που αναφέρονται στο παράρτηµα X, χορηγείται
ειδική ενίσχυση ύψους 46 EUR /ha, για την περίοδο εµπορίας
2005/2006 εντός του ορίου του ακόλουθου αριθµού εκταρίων:

Γερµανία 10 000 ha

Ισπανία 4 000 ha

Γαλλία 50 000 ha

Ιταλία 4 000 ha

Ηνωµένο Βασίλειο 5 000 ha.

Άρθρο 106

Λίνος και κάνναβη

Για το λίνο και την κάνναβη που προορίζονται για την παραγωγή
ινών, η στρεµµατική ενίσχυση καταβάλλεται, αναλόγως των περι-
στάσεων, όταν συνάπτεται σύµβαση ή αναλαµβάνεται δέσµευση
όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1673/2000.

Για την κάνναβη που προορίζεται για την παραγωγή ινών, η στρεµ-
µατική ενίσχυση καταβάλλεται επίσης υπό τους όρους του
άρθρου 52.

Άρθρο 107

Παύση καλλιέργειας

1. Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 71, οι γεωργοί που
υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση ενίσχυσης βάσει της έκτασης,
υποχρεούνται να προβούν σε προσωρινή παύση της καλλιέργειας
τµήµατος των γαιών της εκµετάλλευσής τους έναντι αντιστάθµισης.

2. Η υποχρέωση για προσωρινή παύση καλλιέργειας για κάθε
γεωργό που ζητά ενίσχυση βάσει της έκτασης καθορίζεται κατ'
αναλογία προς την έκτασή του που χρησιµοποιείται για τις συγκε-
κριµένες αροτραίες καλλιέργειες, για την οποία έχει υποβληθεί
αίτηση και η οποία έχει τεθεί σε προσωρινή παύση καλλιέργειας
σύµφωνα µε το παρόν κεφάλαιο.

Το βασικό ποσοστό υποχρεωτικής παύσης καλλιέργειας καθορίζε-
ται σε 10 % για τις περιόδους εµπορίας 2005/2006 και
2006/2007.

3. Η έκταση υπό καθεστώς προσωρινής παύσης καλλιέργειας
είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί:

— για την παραγωγή υλών για την παρασκευή, εντός της Κοινό-
τητας, προϊόντων που δεν προορίζονται άµεσα για κατανάλωση
από τον άνθρωπο ή τα ζώα, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρµό-
ζονται αποτελεσµατικά συστήµατα ελέγχου,

— για καλλιέργεια ψυχανθών χορτονοµής σε γεωργική εκµετάλ-
λευση, για το σύνολο της παραγωγής της, σύµφωνα µε τις
υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
2092/91.

Επιτρέπεται στα κράτη µέλη να καταβάλλουν εθνική ενίσχυση µέχρι
50 % των δαπανών που σχετίζονται µε την καλλιέργεια πολυετών
φυτών για την παραγωγή βιοµάζας σε εκτάσεις οι οποίες υπόκει-
νται στο καθεστώς παύσης καλλιέργειας.

4. Η ποσότητα των υποπροϊόντων για κατανάλωση από τον
άνθρωπο ή τα ζώα που αναµένεται να προκύψει ως αποτέλεσµα
της καλλιέργειας ελαιούχων σπόρων στις εκτάσεις υπό καθεστώς
προσωρινής παύσης καλλιέργειας δυνάµει της παραγράφου 3
πρώτη περίπτωση, λαµβάνεται υπόψη για την τήρηση του ορίου
του 1 εκατοµµυρίου µετρικών τόνων που αναφέρεται στο άρθρο
56 παράγραφος 3.

5. Όπου καθορίζονται διαφορετικές αποδόσεις για αρδευόµενες
και µη αρδευόµενες εκτάσεις, εφαρµόζεται η ενίσχυση για την υπο-
χρεωτική παύση καλλιέργειας µη αρδευοµένων εκτάσεων.

6. Οι γεωργοί δύνανται να εισπράττουν την αντιστάθµιση που
προβλέπεται για την εθελοντική προσωρινή παύση καλλιέργειας
γαιών που υπερβαίνει την υποχρέωσή τους. Τα κράτη µέλη επιτρέ-
πουν στους γεωργούς να παύουν την καλλιέργεια στο 10 % τουλά-
χιστον της έκτασης που χρησιµοποιείται για αροτραίες καλλιέρ-
γειες, για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης, και η οποία
τίθεται σε προσωρινή παύση καλλιέργειας σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο. Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν υψηλότερα ποσοστά
µε τα οποία λαµβάνονται υπόψη ειδικές καταστάσεις και εξασφαλί-
ζεται επαρκής κάλυψη της γεωργικής γης.

Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 66, η παρούσα παράγραφος
εφαρµόζεται σύµφωνα µε λεπτοµερείς κανόνες που θεσπίζει η Επι-
τροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2.

7. Γεωργοί που υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης για έκταση που
δεν υπερβαίνει αυτή που απαιτείται για την παραγωγή 92 τόνων
σιτηρών, βάσει των αποδόσεων που έχουν καθορισθεί για την περι-
φέρειά τους, δεν υπόκεινται σε υποχρέωση για προσωρινή παύση
καλλιέργειας. Στους γεωργούς αυτούς εφαρµόζεται η παράγρα-
φος 6.
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8. Με την επιφύλαξη του άρθρου 108, οι εκτάσεις:

— που έχουν τεθεί υπό καθεστώς παύσης καλλιεργείας βάσει
γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων [άρθρα 22 έως 24 του κανονι-
σµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου], που δεν χρησι-
µοποιούνται ούτε ως γεωργικές εκτάσεις ούτε για κάποιο κερ-
δοσκοπικό σκοπό πέραν των επιτρεποµένων για τις άλλες απο-
συρόµενες εκτάσεις δυνάµει του παρόντος κανονισµού, ή

— που δασώνονται δυνάµει µέτρων αναδάσωσης [άρθρο 31 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999],

δύνανται, κατόπιν αιτήσεως που υπεβλήθη µετά την 28η Ιουνίου
1995, µέχρις ενός ορίου ανά εκµετάλλευση δυναµένου να ορισθεί
από το οικείο κράτος µέλος, να καταλογισθούν στις αποσυρόµενες
για τους σκοπούς της υποχρεωτικής απόσυρσης κατά την παρά-
γραφο 1. Το όριο αυτό θα τεθεί µόνο στο βαθµό που είναι ανα-
γκαίος για να αποφευχθεί το ενδεχόµενο να συγκεντρωθεί σε µικρό
αριθµό εκµεταλλεύσεων δυσανάλογο τµήµα του διαθεσίµου για το
συγκεκριµένο καθεστώς προϋπολογισµού.

Ωστόσο, στις περιοχές αυτές, η στρεµµατική ενίσχυση κατά το
άρθρο 104 του παρόντος κανονισµού δεν χορηγείται και η ενί-
σχυση βάσει του άρθρου 24 παράγραφος 1 ή του άρθρου 31
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1257/1999 του Συµβουλίου, περιορίζεται σε ποσό το πολύ ίσο µε
την ενίσχυση µε βάση την έκταση για παύση καλλιεργείας προβλε-
ποµένη στο άρθρο 104 του παρόντος κανονισµού.

Τα κράτη µέλη µπορούν να µην εφαρµόσουν το καθεστώς της
παραγράφου αυτής επί νέων αιτήσεων σε περιοχές µε συνεχή κίν-
δυνο σηµαντικής υπέρβασης της περιφερειακής βασικής έκτασης.

9. Οι εκτάσεις παύσης καλλιέργειας πρέπει να έχουν εµβαδόν
τουλάχιστον 0,1 ha και πλάτος τουλάχιστον 10 µέτρα. Για δεόντως
αιτιολογηµένους περιβαλλοντικούς λόγους, τα κράτη µέλη µπο-
ρούν να δέχονται εκτάσεις πλάτους τουλάχιστον 5 µέτρων και
εµβαδού τουλάχιστον 0,05 ha.

Άρθρο 108

Επιλέξιµες γαίες

Αιτήσεις για ενισχύσεις δεν δύνανται να υποβάλλονται για εκτάσεις
που χρησιµοποιούνταν για µόνιµη βοσκή, κατά την ηµεροµηνία
που προβλέπεται για τις αιτήσεις στρεµµατικής ενίσχυσης για το
2003 για µόνιµες καλλιέργειες ή δενδροφυτείες, ή για µη γεωργι-
κούς σκοπούς.

Τα κράτη µέλη, σε πλαίσια που καθορίζονται σύµφωνα µε τη διαδι-
κασία του άρθρου 144 παράγραφος 2, µπορούν να παρεκκλίνουν
από το πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου, υπό τον όρο ότι ενερ-
γούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να εµποδίσουν τη σηµαντική αύξηση
της συνολικής επιλέξιµης γεωργικής έκτασης.

Άρθρο 109

Σπορά και αίτηση

Για να έχει το δικαίωµα να εισπράξει την ενίσχυση βάσει της
έκτασης, ένας γεωργός θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη σπορά το
αργότερο µέχρι τις 31 Μαΐου πριν από την εν λόγω συγκοµιδή, και
να έχει υποβάλει αίτηση µέχρι τις 15 Μαΐου το αργότερο.

Άρθρο 110

Κανόνες εφαρµογής

Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου
θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 144 παρά-
γραφος 2, και ιδίως αυτές που:

— αφορούν τη θέσπιση και τη διαχείριση των βασικών εκτάσεων,

— αφορούν την κατάρτιση των περιφερειακών σχεδίων παρα-
γωγής,

— αφορούν το χόρτο ενσίρωσης,

— αφορούν τη χορήγηση ενίσχυσης βάσει της έκτασης,

— αφορούν την ελάχιστη επιλέξιµη για ενίσχυση έκταση� οι εν
λόγω λεπτοµέρειες εφαρµογής λαµβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τις
απαιτήσεις ελέγχου και την επιδιωκοµένη αποτελεσµατικότητα
του εν λόγω καθεστώτος,

— καθορίζουν τις απαιτήσεις επιλεξιµότητας για την καταβολή
συµπληρωµατικής ενίσχυσης βάσει της έκτασης για τον σκληρό
σίτο και τις απαιτήσεις επιλεξιµότητας για την ειδική ενίσχυση,
και ιδίως τον προσδιορισµό των επιλέξιµων περιφερειών,

— αφορούν την προσωρινή παύση καλλιέργειας, και ειδικά αυτές
που αφορούν το άρθρο 107 παράγραφος 3� οι προϋποθέσεις
αυτές καθορίζουν τα ψυχανθή χορτονοµής που δύνανται να
καλλιεργούνται σε εκτάσεις υπό προσωρινή παύση καλλιέρ-
γειας και, όσον αφορά την πρώτη περίπτωση του πρώτου εδα-
φίου της εν λόγω παραγράφου, µπορεί να προβλέπουν την
καλλιέργεια προϊόντων χωρίς την καταβολή ενισχύσεων,

Σύµφωνα µε την ίδια διαδικασία, η Επιτροπή δύναται:

— είτε να εξαρτήσει τη χορήγηση των ενισχύσεων από τη χρήση:

i) συγκεκριµένων σπόρων προς σπορά,

ii) πιστοποιηµένων σπόρων, στην περίπτωση του σκληρού
σίτου καθώς και του λίνου και της κάνναβης που προορί-
ζονται για την παραγωγή ινών,

iii) ορισµένων ποικιλιών, στην περίπτωση των ελαιούχων σπό-
ρων, του σκληρού σίτου, των λιναρόσπορων καθώς και του
λίνου και της κάνναβης που προορίζονται για την παρα-
γωγή ινών,
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— είτε να προβλέψει τη δυνατότητα για τα κράτη µέλη να εξαρ-
τήσουν τη χορήγηση ενισχύσεων από παρόµοιες προϋποθέσεις,

— επιτρέπουν οι ηµεροµηνίες που αναφέρονται στο άρθρο 109
να είναι διαφορετικές για ορισµένες ζώνες όπου οι έκτακτες
κλιµατολογικές συνθήκες καθιστούν ανεφάρµοστες τις κανο-
νικές ηµεροµηνίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

Άρθρο 111

Πεδίο εφαρµογής

Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 67, τα κράτη µέλη χορη-
γούν, ετησίως, πριµοδοτήσεις ή πρόσθετες ενισχύσεις σε γεωργούς
που εκτρέφουν αιγοπρόβατα υπό τους όρους του παρόντος κεφα-
λαίου, εκτός εάν προβλέπεται άλλως.

Άρθρο 112

Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, νοούνται ως:

α) «προβατίνα»: κάθε θηλυκό προβατοειδών το οποίο έχει γεννή-
σει τουλάχιστον µία φορά ή έχει ηλικία τουλάχιστον ενός
έτους�

β) «αίγα»: κάθε θηλυκό αιγοειδών το οποίο έχει γεννήσει τουλάχι-
στον µία φορά ή έχει ηλικία τουλάχιστον ενός έτους.

Άρθρο 113

Πριµοδότηση για τις προβατίνες και τις αίγες

1. Ο γεωργός που κατέχει στην εκµετάλλευσή του προβατίνες
µπορεί να λάβει, κατόπιν αιτήσεώς του, πριµοδότηση για διατή-
ρηση προβατίνων (πριµοδότηση για τις προβατίνες).

2. Ο γεωργός που κατέχει στην εκµετάλλευσή του αίγες µπορεί
να λάβει, κατόπιν αιτήσεώς του, πριµοδότηση για διατήρηση αιγών
(πριµοδότηση για τις αίγες). Η πριµοδότηση αυτή χορηγείται στους
γεωργούς συγκεκριµένων περιοχών, όπου η παραγωγή πληροί τα
ακόλουθα δύο κριτήρια:

α) η εκτροφή αιγών κατά κύριο λόγο προσανατολίζεται προς την
παραγωγή αιγείου κρέατος�

β) οι τεχνικές εκτροφής αιγοειδών και προβατοειδών είναι οι
ίδιες.

Κατάλογος των περιοχών αυτών καταρτίζεται σύµφωνα µε τη δια-
δικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2.

3. Η πριµοδότηση για τις προβατίνες και η πριµοδότηση για τις
αίγες χορηγούνται µε την µορφή ετήσιας ενίσχυσης ανά επιλέξιµο
ζώο, ανά ηµερολογιακό έτος και ανά γεωργό εντός των ατοµικών
ανωτάτων ορίων. Ο ελάχιστος αριθµός ζώων για τα οποία υποβάλ-
λεται αίτηση πριµοδότησης ορίζεται από το οικείο κράτος µέλος.
Αυτός ο ελάχιστος αριθµός δεν πρέπει να είναι κατώτερος των 10
ή ανώτερος των 50.

4. Ανά προβατίνα, το ποσό της πριµοδότησης ανέρχεται σε 21
ευρώ. Εντούτοις, για τους γεωργούς που διαθέτουν στο εµπόριο
πρόβειο γάλα ή προϊόντα µε βάση το πρόβειο γάλα, η πριµοδό-
τηση ανά προβατίνα ανέρχεται σε 16,8 EUR.

5. Ανά αίγα το ποσό της πριµοδότησης ανέρχεται σε 16,8
EUR.

Άρθρο 114

Συµπληρωµατική πριµοδότηση

1. Σε περιοχές όπου η παραγωγή αιγοειδών και προβατοειδών
αποτελεί παραδοσιακή δραστηριότητα ή συνεισφέρει σηµαντικά
στην αγροτική οικονοµία, καταβάλλεται συµπληρωµατική πριµοδό-
τηση στους γεωργούς. Τα κράτη µέλη ορίζουν τις περιοχές αυτές.
Σε κάθε περίπτωση η συµπληρωµατική πριµοδότηση χορηγείται
µόνο σε γεωργό, στην εκµετάλλευση του οποίου το 50 % τουλάχι-
στον της χρησιµοποιούµενης για τη γεωργία έκτασης βρίσκεται σε
µειονεκτικές περιοχές που ορίζονται σύµφωνα µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1257/1999.

2. Η συµπληρωµατική πριµοδότηση χορηγείται επίσης σε
γεωργό που µετακινεί εποχιακώς την αγέλη του, υπό τον όρο ότι:

α) τουλάχιστον το 90 % των ζώων για τα οποία ζητεί πριµοδό-
τηση βόσκει επί 90 τουλάχιστον συνεχείς ηµέρες σε επιλέξιµη
περιοχή που καθορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και

β) η έδρα της γεωργικής εκµετάλλευσης βρίσκεται σε επακριβώς
οριοθετηµένη γεωγραφική περιοχή, στην οποία, όπως έχει δια-
πιστώσει το κράτος µέλος, η εποχιακή µετακίνηση των ζώων
αποτελεί παραδοσιακή πρακτική της εκτροφής προβατοειδών
ή/και αιγοειδών και ότι οι µετακινήσεις αυτές είναι απαραίτητες
διότι κατά την περίοδο της µετακίνησης οι υπάρχοντες βοσκό-
τοποι δεν επαρκούν.

3. Το ποσό της συµπληρωµατικής πριµοδότησης ορίζεται σε 7
EUR ανά προβατίνα και ανά αίγα. Η συµπληρωµατική πριµοδότηση
χορηγείται υπό τους ίδιους όρους µε τους προβλεπόµενους για τη
χορήγηση της πριµοδότησης για τις προβατίνες και τις αίγες.

Άρθρο 115

Κοινές διατάξεις

1. Οι πριµοδοτήσεις καταβάλλονται στο δικαιούχο γεωργό ανά-
λογα µε τον αριθµό των προβατίνων ή/και των αιγών που διατηρεί
στην εκµετάλλευση για µια ελάχιστη χρονική περίοδο που καθορί-
ζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2.
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2. Αφότου τεθεί σε εφαρµογή κανονισµός µε νέους κανόνες για
την ταυτοποίηση και καταγραφή προβατοειδών και αιγοειδών, για
να δικαιολογεί ένα ζώο πριµοδότηση πρέπει να έχει ταυτοποιηθεί
και καταγραφεί σύµφωνα µε αυτούς τους κανόνες.

Άρθρο 116

Ατοµικά όρια

1. Την 1η Ιανουαρίου 2005 το ατοµικό ανώτατο όριο για κάθε
γεωργό που αναφέρεται στο άρθρο 113 παράγραφος 3, µε την επι-
φύλαξη των παραγράφων 2 και 3, ισούται µε τον αριθµό των
δικαιωµάτων πριµοδότησης που κατείχε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004
σύµφωνα µε τους σχετικούς κοινοτικούς κανόνες.

2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξα-
σφαλίσουν ότι το σύνολο των δικαιωµάτων πριµοδότησης στην επι-
κράτειά τους δεν υπερβαίνει τα εθνικά ανώτατα όρια που ορίζονται
στην παράγραφο 4 και ότι µπορούν να διατηρηθούν τα εθνικά
αποθέµατα που αναφέρονται στο άρθρο 118.

3. Τα δικαιώµατα πριµοδότησης, τα οποία έχουν ανακληθεί
δυνάµει του µέτρου που έχει ληφθεί σύµφωνα µε την παράγραφο
2, καταργούνται.

4. Ισχύουν τα παρακάτω όρια:

Κράτος µέλος ∆ικαιώµατα (× 1 000)

Βέλγιο 70

∆ανία 104

Γερµανία 2 432

Ελλάδα 11 023

Ισπανία 19 580

Γαλλία 7 842

Ιρλανδία 4 956

Ιταλία 9 575

Λουξεµβούργο 4

Κάτω Χώρες 930

Αυστρία 206

Πορτογαλία (1) 2 690

Φινλανδία 80

Σουηδία 180

Ηνωµένο Βασίλειο 19 492

Σύνολο 79 164

(1) Αναπροσαρµοστέο κατά τη λήξη ισχύος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1017/94

Άρθρο 117

Μεταβίβαση των δικαιωµάτων πριµοδότησης

1. Όταν ένας γεωργός πωλεί ή µεταβιβάζει µε άλλο τρόπο την
εκµετάλλευσή του, µπορεί να µεταβιβάσει όλα του τα δικαιώµατα
πριµοδότησης σε αυτόν που αναλαµβάνει την εκµετάλλευσή του.

2. Ένας γεωργός µπορεί επίσης να µεταβιβάσει, εξ ολοκλήρου ή
εν µέρει, τα δικαιώµατά του σε άλλους γεωργούς χωρίς να µεταβι-
βάσει την εκµετάλλευσή του.

Στην περίπτωση µεταβίβασης δικαιωµάτων πριµοδότησης χωρίς
µεταβίβαση της εκµετάλλευσης, ένα µέρος των µεταβιβαζόµενων
δικαιωµάτων, το οποίο δεν υπερβαίνει το 15 %, εκχωρείται. χωρίς
αντιστάθµιση στο εθνικό απόθεµα του κράτους µέλους στο οποίο
βρίσκεται η εκµετάλλευσή του, προκειµένου να αναδιανεµηθεί
δωρεάν.

Τα κράτη µέλη µπορούν ν' αποκτούν δικαιώµατα πριµοδότησης
από γεωργούς που συµφωνούν εθελουσίως να τα εκχωρήσουν εν
όλω ή εν µέρει. Στην περίπτωση αυτή µπορούν να καταβάλλονται
στους εν λόγω γεωργούς, για την εκχώρηση των εν λόγω δικαιωµά-
των, χρηµατικά ποσά είτε από τον εθνικό προϋπολογισµό είτε κατά
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 119 παράγραφος 2 πέµπτη περί-
πτωση.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, σε δεόντως δικαιολογη-
µένες περιστάσεις, τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν ότι σε περί-
πτωση µεταβίβασης της εκµετάλλευσης µε πώληση ή άλλον τρόπο,
η µεταβίβαση των δικαιωµάτων πραγµατοποιείται µέσω του εθνικού
αποθέµατος.

3. Τα κράτη µέλη µπορούν να λάβουν τα αναγκαία µέτρα, ώστε
τα δικαιώµατα πριµοδότησης να µη µεταβιβάζονται εκτός των ευαί-
σθητων ζωνών ή περιφερειών όπου η εκτροφή προβάτων έχει ιδιαί-
τερη σηµασία για την τοπική οικονοµία.

4. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν, πριν από µια ηµερο-
µηνία που καθορίζουν, την προσωρινή µεταβίβαση του µέρους των
δικαιωµάτων πριµοδότησης που δεν σκοπεύει να χρησιµοποιήσει ο
γεωργός που τα κατέχει.

Άρθρο 118

Εθνικό απόθεµα

1. Κάθε κράτος µέλος διατηρεί εθνικό απόθεµα δικαιωµάτων
πριµοδότησης.

2. Τα δικαιώµατα πριµοδότησης που ανακαλούνται σύµφωνα µε
το άρθρο 117 παράγραφος 2 ή σύµφωνα µε άλλες κοινοτικές δια-
τάξεις προστίθενται στο εθνικό απόθεµα.

3. Τα κράτη µπορούν να κατανέµουν σε γεωργούς δικαιώµατα
πριµοδότησης, εντός των ορίων των εθνικών τους αποθεµάτων.
Κατά την κατανοµή αυτή, αποδίδουν προτεραιότητα ιδίως στους
νεοεισερχόµενους στον τοµέα γεωργούς, στους νέους σε ηλικία
γεωργούς ή σε άλλους γεωργούς µε προτεραιότητα.
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Άρθρο 119

Πρόσθετες ενισχύσεις

1. Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 71, τα κράτη πραγµα-
τοποιούν σε ετήσια βάση πρόσθετες ενισχύσεις, συµποσούµενες
στα συνολικά ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του
παρόντος άρθρου.

Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να συµπληρώσουν τα
συνολικά ποσά που καθορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος
άρθρου µειώνοντας τα ποσά των ενισχύσεων που αναφέρονται στο
άρθρο 113. Η µείωση των ποσών που µπορεί να εφαρµοσθεί σε
περιφερειακή βάση δεν υπερβαίνει το ένα ευρώ.

Οι πληρωµές πραγµατοποιούνται σε ετήσια βάση σύµφωνα µε αντι-
κειµενικά κριτήρια, όπου συµπεριλαµβάνονται ιδίως οι οικείες διαρ-
θρώσεις και συνθήκες παραγωγής, και κατά τρόπο που να εξασφα-
λίζει ίση µεταχείριση των παραγωγών και να µην προκαλεί στρε-
βλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισµού. Επιπλέον οι ενισχύσεις
αυτές δεν πρέπει να συνδέονται µε διακυµάνσεις στις τιµές της
αγοράς. Μπορούν να πραγµατοποιούνται σε περιφερειακή βάση.

2. Οι ενισχύσεις µπορούν ειδικότερα να περιλαµβάνουν τα εξής:

— ενισχύσεις προς γεωργούς επιδιδόµενους σε συγκεκριµένες
µορφές παραγωγής, ιδίως σε σχέση µε την ποιότητα, οι οποίες
είναι σηµαντικές για την τοπική οικονοµία ή την προστασία
του περιβάλλοντος,

— αύξηση της πριµοδότησης που ορίζεται στο άρθρο 113. Τα
πρόσθετα ποσά µπορούν να υπόκεινται στην εφαρµογή απαιτή-
σεων ως προς την πυκνότητα των ζώων, προσδιοριζόµενων από
τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις τοπικές συνθήκες,

— υποστήριξη για την αναδιάρθρωση των εκµεταλλεύσεων των
γεωργών ή για την ανάπτυξη οργανώσεων παραγωγών,

— στρεµµατικές ενισχύσεις προς γεωργούς, ανά εκτάριο βοσκή-
σιµης έκτασης διαθέσιµης στον γεωργό κατά το οικείο ηµερο-
λογιακό έτος, για την οποία δεν ζητούνται για το ίδιο έτος
πληρωµές δυνάµει του συστήµατος στήριξης των γεωργών ορι-
σµένων αροτραίων καλλιεργειών, του συστήµατος ενισχύσεων
για τις αποξηραµένες χορτονοµές και των κοινοτικών συστηµά-
των ενισχύσεων για άλλες πολυετείς ή κηπευτικές καλλιέργειες,

— ενισχύσεις προς γεωργούς που εκχωρούν εθελουσίως τα
δικαιώµατά τους σύµφωνα µε το άρθρο 117 παράγραφος 2,

— υποστήριξη για τη βελτίωση και τον εξορθολογισµό της µετα-
ποίησης και εµπορίας πρόβειου και αιγείου κρέατος.

3. Ισχύουν τα παρακάτω συνολικά ποσά:

(σε χιλιάδες ευρώ)

Βέλγιο 64

∆ανία 79

Γερµανία 1 793

Ελλάδα 8 767

Ισπανία 18 827

Γαλλία 7 083

Ιρλανδία 4 875

Ιταλία 6 920

Λουξεµβούργο 4

Κάτω Χώρες 743

Αυστρία 185

Πορτογαλία 2 275

Φινλανδία 61

Σουηδία 162

Ηνωµένο Βασίλειο 20 162

Άρθρο 120

Ανώτατα όρια

Το άθροισµα των ποσών κάθε ζητούµενης πριµοδότησης ή πρό-
σθετης ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το όριο που καθορίζει η Επιτροπή
σύµφωνα µε το άρθρο 64 παράγραφος 2.

Όταν το συνολικό ποσό της ζητούµενης ενίσχυσης υπερβαίνει το
καθορισθέν ανώτατο όριο, η ενίσχυση ανά γεωργό µειώνεται ανα-
λογικά για το έτος αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

Άρθρο 121

Πεδίο εφαρµογής

Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 68, τα κράτη µέλη χορηγούν
υπό τους όρους του παρόντος κεφαλαίου, εκτός εάν προβλέπεται
άλλως, την ενίσχυση ή τις ενισχύσεις που επιλέγει το ενδιαφερό-
µενο κράτος µέλος σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο.
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Άρθρο 122

Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, νοούνται ως:

α) «περιφέρεια» : κράτος µέλος ή περιφέρεια κράτους µέλους κατ'
επιλογή του συγκεκριµένου κράτους µέλους�

β) «ταύρος»: το µη ευνουχισµένο αρσενικό βοοειδές�

γ) «βόδι»: το ευνουχισµένο αρσενικό βοοειδές�

δ) «θηλάζουσα αγελάδα»: αγελάδα που ανήκει σε κρεοπαραγωγική
φυλή ή που προέρχεται από διασταύρωση µε ζώο κρεοπαραγω-
γικής φυλής και ανήκει σε αγέλη η οποία προορίζεται για
εκτροφή µόσχων κρεοπαραγωγής�

ε) «δαµαλίδα»: θηλυκό βοοειδές από την ηλικία των 8 µηνών το
οποίο δεν έχει γεννήσει ακόµη,

Άρθρο 123

Ειδική πριµοδότηση

1. Ο γεωργός ο οποίος στην εκµετάλλευσή του έχει αρσενικά
βοοειδή, έχει τη δυνατότητα να λάβει, µετά από αίτησή του, ειδική
πριµοδότηση. Η πριµοδότηση αυτή χορηγείται υπό µορφή ετήσιας
πριµοδότησης ανά ηµερολογιακό έτος και εκµετάλλευση εντός των
περιφερειακών ανωτάτων ορίων για 90 ζώα κατ' ανώτατο όριο, για
καθεµία από τις οµάδες ηλικίας που αναφέρονται στην παράγραφο
2.

2. Η ειδική πριµοδότηση χορηγείται κατ' ανώτατο όριο:

α) µια φορά κατά τη διάρκεια της ζωής ταύρων από την ηλικία
των 9 µηνών� ή

β) δύο φορές κατά τη διάρκεια της ζωής κάθε βοδιού:

— την πρώτη φορά σε ηλικία 9 µηνών,

— τη δεύτερη φορά αφού φθάσει στην ηλικία των 21 µηνών.

3. Για να υπάρχει δικαίωµα για ειδική πριµοδότηση:

α) κάθε ζώο για το οποίο υποβάλλεται αίτηση πρέπει να βρίσκε-
ται στην κατοχή του γεωργού για πάχυνση επί χρονικό διά-
στηµα που θα καθορισθεί�

β) κάθε ζώο πρέπει να καλύπτεται µέχρι τη σφαγή ή την εξαγωγή
από διαβατήριο που αναφέρεται στο άρθρο 6 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, σχετικά µε τη θέσπιση
συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και
την επισήµανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων µε

βάση το βόειο κρέας (1) και το οποίο περιλαµβάνει όλα τα
στοιχεία σχετικά µε την κατάστασή του από άποψη πριµοδό-
τησης ή, εάν δεν υπάρχει, ισοδύναµο διοικητικό έγγραφο.

4. Όταν σε µια περιφέρεια ο συνολικός αριθµός ταύρων ηλικίας
τουλάχιστον 9 µηνών και βοδιών ηλικίας από 9 έως 20 µηνών, για
τα οποία υποβάλλεται αίτηση και που πληρούν τους όρους για τη
χορήγηση της ειδικής πριµοδότησης, υπερβαίνει το περιφερειακό
ανώτατο όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 8, τότε ο αριθµός
όλων των επιλέξιµων βάσει της παραγράφου 2 στοιχεία α) και β)
ζώων, ανά γεωργό για το συγκεκριµένο έτος µειώνεται αναλόγως.

Κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, ως «περιφερειακό ανώτατο
όριο» νοείται ο αριθµός των ζώων για τα οποία µπορεί να χορηγη-
θεί, σε µια περιφέρεια και ανά ηµερολογιακό έτος, η ειδική πριµο-
δότηση.

5. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 4, τα κράτη
µέλη µπορούν:

— βάσει αντικειµενικών κριτηρίων που είναι µέρος µιας πολιτικής
αγροτικής ανάπτυξης και µόνο υπό τον όρο ότι λαµβάνονται
υπόψη περιβαλλοντικές πτυχές καθώς και πτυχές απασχό-
λησης, να τροποποιούν ή να µην εφαρµόζουν το όριο κεφαλών
των 90 ζώων ανά εκµετάλλευση και οµάδα ηλικίας και

— όταν ασκούν το δικαίωµα αυτό, να αποφασίζουν να εφαρµό-
ζουν την παράγραφο 4 κατά τέτοιον τρόπο ώστε να επιτυγχά-
νεται το επίπεδο µειώσεων που απαιτείται για την τήρηση του
εφαρµοστέου περιφερειακού ανώτατου ορίου, χωρίς να εφαρ-
µόζουν τις µειώσεις αυτές σε µικρογεωργούς οι οποίοι, όσον
αφορά το συγκεκριµένο έτος, δεν υποβάλλουν αιτήσεις ειδικής
πριµοδότησης για αριθµό ζώων ο οποίος υπερβαίνει τον κατώ-
τατο αριθµό που ορίζει το οικείο κράτος µέλος.

6. Τα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν ότι θα
χορηγούν ειδική πριµοδότηση κατά τη σφαγή. Στην περίπτωση
αυτή, για τα µη ευνουχισµένα αρσενικά ζώα, το κριτήριο ηλικίας
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), αντικαθίσταται από
το κατώτατο βάρος σφαγίου των 185 χιλιογράµµων.

Η πριµοδότηση καταβάλλεται ή καταβάλλεται εκ νέου στο γεωργό.

Επιτρέπεται στο Ηνωµένο Βασίλειο να εφαρµόσει στη Βόρεια Ιρλαν-
δία σύστηµα χορήγησης της ειδικής πριµοδότησης διαφορετικό
από την υπόλοιπη επικράτειά του.

7. Το ποσό της ειδικής πριµοδότησης καθορίζεται σε:

α) 210 EUR ανά επιλέξιµο ταύρο�

β) 150 EUR ανά επιλέξιµο βόδι και κατηγορία ηλικίας.

(1) ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 1.
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8. Ισχύουν τα παρακάτω περιφερειακά ανώτατα όρια:

Βέλγιο 235 149

∆ανία 277 110

Γερµανία 1 782 700

Ελλάδα 143 134

Ισπανία 713 999 (1)

Γαλλία 1 754 732 (2)

Ιρλανδία 1 077458

Ιταλία 598 746

Λουξεµβούργο 18 962

Κάτω Χώρες 157 932

Αυστρία 373 400

Πορτογαλία 175 075 (3) (4)

Φινλανδία 250 000

Σουηδία 250 000

Ηνωµένο Βασίλειο 1 419 811 (5)

(1) Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που θεσπίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1454/2001.

(2) Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που θεσπίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1452/2001.

(3) Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που θεσπίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1453/2001.

(4) Αναπροσαρµοστέο κατά τη λήξη ισχύος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1017/94.
(5) Το ανώτατο αυτό όριο θα αυξηθεί προσωρινά κατά 100 000 σε 1 519 811 µέχρις

ότου επιτραπεί η εξαγωγή ζώντων ζώων ηλικίας κάτω των έξι µηνών.

Άρθρο 124

Πριµοδότηση για σφαγή εκτός εποχής

1. Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 71, όταν σε ένα
κράτος µέλος ο αριθµός των βοδιών:

α) που εσφάγησαν κατά τη διάρκεια ενός δεδοµένου έτους υπερ-
βαίνει το 60 % του συνόλου των σφαγών αρσενικών βοοειδών
ετησίως και

β) που εσφάγησαν κατά την περίοδο από την 1η Σεπτεµβρίου έως
τις 30 Νοεµβρίου ενός δεδοµένου έτους είναι µεγαλύτερος
από το 35 % του συνόλου των ετησίων σφαγών βοδιών,

µπορεί να χορηγείται στους γεωργούς, µετά από αίτησή τους, πρό-
σθετη πριµοδότηση επί της ειδικής πριµοδότησης που χορηγείται
σύµφωνα µε το άρθρο 4 (πριµοδότηση λόγω σφαγής εκτός
εποχής). Ωστόσο, εάν και τα δύο προαναφερόµενα ποσοστά ενερ-
γοποίησης σηµειώνονται στην Ιρλανδία ή τη Βόρειο Ιρλανδία, η
πριµοδότηση εφαρµόζεται στην Ιρλανδία και τη Βόρειο Ιρλανδία.

Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου στο Ηνωµένο Βασίλειο, η
Βόρειος Ιρλανδία λαµβάνεται υπόψη ως ξεχωριστή ενότητα.

2. Το ύψος αυτής της πριµοδότησης καθορίζεται σε:

— 72,45 EUR ανά ζώο που σφάζεται κατά τις πρώτες 15 εβδο-
µάδες του χρόνου,

— 54,34 EUR ανά ζώο που σφάζεται από την 16η έως τη 17η
εβδοµάδα του χρόνου,

— 36,23 EUR ανά ζώο που σφάζεται από την 18η έως τη 21η
εβδοµάδα του χρόνου, και

— 18,11 EUR ανά ζώο που σφάζεται από την 22η έως τη 23η
εβδοµάδα του χρόνου.

3. Στην περίπτωση που το ποσοστό που αναφέρεται στην παρά-
γραφο 1 στοιχείο β) δεν επιτυγχάνεται, λαµβάνοντας υπόψη την
προτελευταία φράση της εν λόγω παραγράφου, τα κράτη µέλη,
των οποίων οι γεωργοί έχουν προηγουµένως λάβει πριµοδότηση
για σφαγή εκτός εποχής, µπορούν να αποφασίζουν να χορηγήσουν
αυτή την πριµοδότηση σε ποσοστό 60 % των ποσών που καθορί-
ζονται στην παράγραφο 2.

Στην περίπτωση αυτή, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος:

α) µπορεί να αποφασίζει να χορηγήσει την πριµοδότηση αυτή
µόνον για τις πρώτες δύο ή τρεις από τις περιόδους αυτές�

β) εξασφαλίζει ότι το µέτρο είναι οικονοµικά ουδέτερο στο πλαί-
σιο του ίδιου δηµοσιονοµικού έτους, µειώνοντας ανάλογα:

— το ποσό της ειδικής πριµοδότησης για τη δεύτερη κατηγο-
ρία ηλικίας βοδιών που χορηγείται στο συγκεκριµένο
κράτος µέλος, ή/και

— τις πρόσθετες ενισχύσεις που πρέπει να καταβληθούν βάσει
του τµήµατος 2 και ενηµερώνει την Επιτροπή για το µέτρο
µείωσης της πριµοδότησης το οποίο εφαρµόσθηκε.

Για την εφαρµογή του παρόντος µέτρου, τα εδάφη της Ιρλανδίας
και της Βόρειας Ιρλανδίας λαµβάνονται υπόψη ως µία ενότητα για
τον υπολογισµό του ποσοστού που αναφέρεται στην παράγραφο 1
στοιχείο α) και, κατά συνέπεια, για την πριµοδότηση.

4. Για τη διαπίστωση της υπέρβασης των ποσοστών που αναφέ-
ρονται στο παρόν άρθρο λαµβάνονται υπόψη οι σφαγές που πραγ-
µατοποιήθηκαν κατά το δεύτερο έτος που προηγείται του έτους
της σφαγής του ζώου για το οποίο µπορεί να χορηγηθεί η πριµο-
δότηση.

Άρθρο 125

Πριµοδότηση για θηλάζουσες αγελάδες

1. Στον γεωργό που έχει στην εκµετάλλευση του θηλάζουσες
αγελάδες µπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν αιτήσεώς του, πριµοδότηση
διατήρησης αγέλης θηλαζουσών αγελάδων (πριµοδότηση για θηλά-
ζουσες αγελάδες). Η πριµοδότηση αυτή χορηγείται υπό µορφή
ετήσιας πριµοδότησης ανά έτος και ανά γεωργό εντός των ανωτά-
των ατοµικών ορίων.

2. Η πριµοδότηση για τις θηλάζουσες αγελάδες χορηγείται σε
κάθε γεωργό ο οποίος:

α) δεν παραδίδει γάλα, ούτε γαλακτοκοµικά προϊόντα προερχό-
µενα από την εκµετάλλευσή του επί 12 µήνες από την ηµέρα
κατάθεσης της αίτησης.
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Ωστόσο, η απευθείας διάθεση γάλακτος ή γαλακτοκοµικών
προϊόντων από τον γεωργό στον καταναλωτή δεν εµποδίζει τη
χορήγηση της πριµοδότησης�

β) παραδίδει γάλα ή γαλακτοκοµικά προϊόντα και του οποίου η
συνολική ατοµική ποσότητα αναφοράς που αναφέρεται στο
άρθρο 4 κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3950/92 δεν υπερβαίνει τα
120 000 χιλιόγραµµα. Ωστόσο, τα κράτη µέλη µπορούν να
αποφασίζουν, βάσει αντικειµενικών κριτηρίων που καθορίζουν,
να τροποποιούν ή να µην εφαρµόζουν το ποσοτικό αυτό όριο,

εφόσον διατηρεί τουλάχιστον επί έξι συναπτούς µήνες από την
ηµέρα κατάθεσης της αίτησης αριθµό θηλαζουσών αγελάδων ίσο
µε 60 %, τουλάχιστον, και αριθµό δαµαλίδων ίσο µε 40 %, το
πολύ, του αριθµού των ζώων για τα οποία ζητήθηκε πριµοδότηση.

Ο προσδιορισµός του αριθµού επιλέξιµων ζώων στο πλαίσιο των
στοιχείων α) και β) του πρώτου εδαφίου, της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου, είτε οι αγελάδες ανήκουν σε αγέλη θηλαζουσών
αγελάδων είτε σε αγέλη γαλακτοπαραγωγής, πραγµατοποιείται
βάσει της ατοµικής ποσότητας αναφοράς του δικαιούχου, όπως
ορίζεται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 και της µέσης απόδοσης σε
γάλα.

3. Το δικαίωµα του γεωργού για πριµοδότηση περιορίζεται από
την εφαρµογή ατοµικού ανωτάτου ορίου όπως ορίζεται στο άρθρο
126.

4. Ανά επιλέξιµο ζώο, το ύψος της πριµοδότησης καθορίζεται
σε 200 EUR.

5. Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 68 στοιχείο α) στοι-
χείο i, τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν πρόσθετη εθνική πρι-
µοδότηση για θηλάζουσες αγελάδες, µέχρι 50 EUR ανά ζώο, υπό
τον όρον ότι δεν δηµιουργούνται διακρίσεις µεταξύ κτηνοτρόφων
του συγκεκριµένου κράτους µέλους.

Όσον αφορά τις εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται σε περιφέρεια που
ορίζεται στα άρθρα 3 και 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999
του Συµβουλίου, της 21 Ιουνίου 1999, περί των γενικών διατά-
ξεων για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία (1), τα πρώτα 24,15 EUR ανά ζώο
της πρόσθετης αυτής πριµοδότησης χρηµατοδοτούνται από το
Τµήµα Εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Προσανατο-
λισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ).

Όσον αφορά εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται στο έδαφος κράτους
µέλους, εάν στο συγκεκριµένο κράτος µέλος ο πληθυσµός βοοει-
δών περιλαµβάνει υψηλό ποσοστό θηλαζουσών αγελάδων, που
αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 30 % του συνολικού αριθµού αγε-
λάδων, και εάν τουλάχιστον το 30 % των σφαζόµενων αρσενικών
βοοειδών ανήκουν στις κατηγορίες διάπλασης S και E, το Τµήµα
Εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ χρηµατοδοτεί το σύνολο της πρόσθετης

πριµοδότησης. Η τυχόν υπέρβαση των ποσοστών αυτών καθορίζε-
ται βάσει του µέσου όρου των δύο ετών που προηγούνται του
έτους κατά το οποίο χορηγείται η πριµοδότηση.

6. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, λαµβάνονται
υπόψη µόνον οι δαµαλίδες που ανήκουν σε φυλή µε προσανατολι-
σµό «κρέας» ή προέρχονται από διασταύρωση µε τέτοια φυλή και
ανήκουν σε αγέλη που προορίζεται για την εκτροφή µόσχων για
την παραγωγή κρέατος.

Άρθρο 126

Ατοµικό ανώτατο όριο για θηλάζουσες αγελάδες

1. Ενίσχυση χορηγείται σε κάθε γεωργό µε θηλάζουσα αγελάδα
εντός των ατοµικών ανώτατων ορίων που καθορίστηκαν κατ' εφαρ-
µογή του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999.

2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξα-
σφαλίσουν ότι το σύνολο των δικαιωµάτων πριµοδότησης στην επι-
κράτειά τους δεν υπερβαίνει τα εθνικά ανώτατα όρια, που καθορί-
ζονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και ότι µπορούν
να διατηρηθούν τα εθνικά αποθέµατα που αναφέρονται στο άρθρο
128.

3. Όταν για την προσαρµογή κατά την παράγραφο 2 απαιτείται
µείωση των ατοµικών ορίων των γεωργών, αυτό θα πρέπει να πραγ-
µατοποιηθεί χωρίς αντισταθµιστική ενίσχυση και να αποφασίζεται
βάσει αντικειµενικών κριτηρίων, συµπεριλαµβανοµένων ιδίως:

— του ποσοστού χρησιµοποίησης από τους γεωργούς των ατοµι-
κών ανωτάτων ορίων κατά τα τρία προ του 2000 έτη ανα-
φοράς,

— της εφαρµογής προγράµµατος επενδύσεων ή εκτατικοποίησης
στον τοµέα του βοείου κρέατος,

— των ειδικών φυσικών συνθηκών ή της επιβολής κυρώσεων, που
έχουν ως αποτέλεσµα τη µη καταβολή ή την καταβολή µει-
ωµένης πριµοδότησης επί τουλάχιστον ένα έτος αναφοράς,

— πρόσθετων εξαιρετικών περιστάσεων που είχαν ως αποτέλεσµα
οι ενισχύσεις κατά τουλάχιστον ένα έτος αναφοράς να µην
αντιστοιχούν στην πραγµατική κατάσταση όπως αυτή είχε δια-
πιστωθεί τα προηγούµενα έτη.

4. Τα δικαιώµατα πριµοδότησης που έχουν αποσυρθεί δυνάµει
του µέτρου που προβλέπεται στην παράγραφο 2 καταργούνται.

(1) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1� κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1105/2003 (ΕΕ L 158 της
27.6.2003, σ. 3).
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5. Ισχύουν τα παρακάτω εθνικά ανώτατα όρια:

Βέλγιο 394 253

∆ανία 112 932

Γερµανία 639 535

Ελλάδα 138 005

Ισπανία (1) 1 441 539

Γαλλία (2) 3 779 866

Ιρλανδία 1 102 620

Ιταλία 621 611

Λουξεµβούργο 18 537

Κάτω Χώρες 63 236

Αυστρία 375 000

Πορτογαλία (3) (4) 416 539

Φινλανδία 55 000

Σουηδία 155 000

Ηνωµένο Βασίλειο 1 699 511

(1) Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που θεσπίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1454/2001.

(2) Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που θεσπίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1452/2001.

(3) Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που θεσπίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1453/2001.

(4) Θα αυξηθεί κατά τη λήξη ισχύος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1017/94 µε τις πρι-
µοδοτήσεις που προκύπτουν από την εφαρµογή του κανονισµού αυτού κατά το
2003 και το 2004.

Άρθρο 127

Μεταβίβαση δικαιωµάτων πριµοδότησης για τις θηλάζουσες
αγελάδες

1. Όταν ένας γεωργός πωλεί ή µεταβιβάζει µε άλλο τρόπο την
εκµετάλλευσή του, µπορεί να µεταβιβάζει όλα του τα δικαιώµατα
πριµοδότησης θηλαζουσών αγελάδων σε αυτόν που αναλαµβάνει
την εκµετάλλευσή του. Μπορεί επίσης να µεταβιβάσει, εξ ολοκλή-
ρου ή εν µέρει, αυτά τα δικαιώµατα σε άλλους γεωργούς χωρίς να
µεταβιβάσει την εκµετάλλευσή του.

Στην περίπτωση µεταβίβασης δικαιωµάτων πριµοδότησης χωρίς
µεταβίβαση της εκµετάλλευσης ένα µέρος των µεταβιβαζόµενων
δικαιωµάτων, το οποίο δεν υπερβαίνει το 15 %, εκχωρείται χωρίς
αντισταθµιστική ενίσχυση στο εθνικό απόθεµα του κράτους µέλους
στο οποίο βρίσκεται η εκµετάλλευσή του προκειµένου να αναδιανε-
µηθεί δωρεάν.

2. Τα κράτη µέλη:

α) λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή της µεταβί-
βασης των δικαιωµάτων πριµοδότησης εκτός των ευαίσθητων

ζωνών ή των περιοχών στις οποίες η παραγωγή βοείου κρέατος
είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την τοπική οικονοµία�

β) µπορούν να προβλέπουν ότι η µεταβίβαση των δικαιωµάτων
χωρίς µεταβίβαση της εκµετάλλευσης πραγµατοποιείται απευ-
θείας µεταξύ γεωργών ή µέσω του εθνικού αποθέµατος.

3. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν, πριν από κάποια ηµε-
ροµηνία που πρόκειται να καθοριστεί, την προσωρινή µεταβίβαση
µέρους των δικαιωµάτων πριµοδότησης που δεν προορίζονται να
χρησιµοποιηθούν από τον γεωργό που τα κατέχει.

Άρθρο 128

Εθνικό απόθεµα δικαιωµάτων πριµοδότησης για τις
θηλάζουσες αγελάδες

1. Κάθε κράτος µέλος διαθέτει εθνικό απόθεµα δικαιωµάτων
πριµοδότησης για τις θηλάζουσες αγελάδες.

2. Τα δικαιώµατα πριµοδότησης τα οποία αποσύρονται σύµ-
φωνα µε το άρθρο 127 παράγραφος 1 ή σύµφωνα µε άλλες κοινο-
τικές διατάξεις πρέπει να προστίθενται στο εθνικό απόθεµα µε την
επιφύλαξη του άρθρου 126 παράγραφος 4.

3. Τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν, εντός των ορίων των αποθε-
µάτων αυτών, τα εθνικά τους αποθέµατα για την κατανοµή δικαιω-
µάτων πριµοδότησης ιδίως στους νεοεισερχόµενους στον τοµέα
γεωργούς, στους νέους σε ηλικία γεωργούς και σε άλλους κατά
προτεραιότητα γεωργούς.

Άρθρο 129

∆αµαλίδες

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 125 παράγραφος 3, τα
κράτη µέλη, στα οποία άνω του 60 % των θηλαζουσών αγελάδων
και δαµαλίδων διατηρούνται σε ορεινές περιοχές κατά την έννοια
του άρθρου 18 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 µπορούν να
αποφασίζουν να διαχειρίζονται τη χορήγηση της πριµοδότησης
θηλαζουσών αγελάδων για δαµαλίδες χωριστά από την πριµοδό-
τηση για τις θηλάζουσες αγελάδες εντός των ορίων ενός χωριστού
εθνικού ανώτατου ορίου που θα καθοριστεί από το οικείο κράτος
µέλος.

Το χωριστό αυτό εθνικό ανώτατο όριο δεν πρέπει να υπερβαίνει το
40 % του εθνικού ανώτατου ορίου του συγκεκριµένου κράτους
µέλους το οποίο καθορίζεται στο άρθρο 126 παράγραφος 5. Το
εθνικό αυτό ανώτατο όριο µειώνεται κατά ποσό ίσο προς το χωρι-
στό εθνικό ανώτατο όριο. Όταν, σε ένα κράτος µέλος που ασκεί το
δικαίωµα που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο, ο συνολικός
αριθµός δαµαλίδων, για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση και οι
οποίες πληρούν τους όρους για τη χορήγηση της πριµοδότησης
για θηλάζουσες αγελάδες, υπερβαίνει το χωριστό ανώτατο όριο, ο
αριθµός των επιλέξιµων δαµαλίδων ανά γεωργό για το συγκεκρι-
µένο έτος µειώνεται κατ' αναλογία.

2. Για το σκοπό του παρόντος άρθρου, λαµβάνονται υπόψη
µόνον οι δαµαλίδες κρεατοπαραγωγού φυλής ή οι δαµαλίδες που
προέρχονται από διασταύρωση µε κρεατοπαραγωγό φυλή.
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Άρθρο 130

Πριµοδότηση σφαγής

1. Ένας γεωργός που διατηρεί βοοειδή στην εκµετάλλευσή του
µπορεί να δικαιούται, κατόπιν αιτήσεως, πριµοδότησης σφαγής. Η
πριµοδότηση αυτή χορηγείται κατά τη σφαγή των επιλέξιµων ζώων
ή κατά την εξαγωγή τους σε τρίτη χώρα και εντός εθνικών ανώτα-
των ορίων που θα καθοριστούν.

Για την πριµοδότηση σφαγής είναι επιλέξιµα:

α) οι ταύροι, τα βόδια, οι αγελάδες και οι δαµαλίδες από την ηλι-
κία των οκτώ µηνών�

β) οι µόσχοι ηλικίας τουλάχιστον ενός µηνός και το πολύ οκτώ
µηνών και βάρους σφαγίου έως 185 kg,

εφόσον έχουν διατηρηθεί από τον γεωργό επί διάστηµα που θα
καθοριστεί.

2. Το ποσό της πριµοδότησης καθορίζεται σε:

α) 80 EUR ανά επιλέξιµο ζώο, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1
στοιχείο α)�

β) 50 EUR ανά επιλέξιµο ζώο, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1
στοιχείο β).

3. Τα εθνικά ανώτατα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1
καθορίζονται ανά κράτος µέλος και χωριστά για τις δύο οµάδες
ζώων που ορίζονται στα στοιχεία α) και β) της προαναφερόµενης
παραγράφου. Κάθε ανώτατο όριο ισούται προς τον αριθµό των
αντίστοιχων ζώων κάθε µιας των δύο οµάδων τα οποία, το 1995,
εσφάγησαν στο συγκεκριµένο κράτος µέλος, στον οποίο προστίθε-
νται τα ζώα που εξήχθησαν σε τρίτες χώρες, σύµφωνα µε τα στοι-
χεία της Ευρωστάτ ή µε οποιαδήποτε άλλα δηµοσιευµένα επίσηµα
στατιστικά στοιχεία για το έτος αυτό τα οποία αποδέχεται η Επι-
τροπή.

4. Όταν, σε ένα συγκεκριµένο κράτος µέλος, ο συνολικός
αριθµός ζώων, για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση όσον αφορά
µία από τις δύο οµάδες ζώων που ορίζονται στην παράγραφο 1
σηµείο α) ή β), και τα οποία πληρούν τους όρους για τη χορήγηση
της πριµοδότησης σφαγής, υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο στην
κατηγορία αυτή, ο αριθµός όλων των επιλέξιµων ζώων της οµάδας
αυτής ανά γεωργό για το συγκεκριµένο έτος µειώνεται κατ' αναλο-
γία.

Άρθρο 131

∆είκτης πυκνότητας

1. Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 71, ο συνολικός
αριθµός των ζώων για τα οποία µπορεί να χορηγηθεί η ειδική πρι-
µοδότηση και η πριµοδότηση για τις θηλάζουσες αγελάδες περιο-
ρίζεται από την εφαρµογή δείκτη πυκνότητας των ζώων στην εκµε-
τάλλευση, ο οποίος ανέρχεται σε 2 µονάδες µεγάλων ζώων (ΜΜΖ)
ανά εκτάριο και ηµερολογιακό έτος. Ο δείκτης πυκνότητας είναι
1,8 ΜΜΖ από 1ης Ιανουαρίου 2003. Αυτός ο δείκτης εκφράζεται
σε ΜΜΖ, σε σχέση µε την διαθέσιµη για την παραγωγή ζωοτροφών
έκταση της εν λόγω εκµετάλλευσης, που διατίθεται για τη δια-
τροφή των ζώων της εκµετάλλευσης. Ωστόσο, οι γεωργοί απαλλάσ-

σονται από την εφαρµογή του δείκτη πυκνότητας στην περίπτωση
που ο αριθµός των ζώων της εκµετάλλευσής τους, τα οποία λαµ-
βάνονται υπόψη για τον καθορισµό του δείκτη πυκνότητας, δεν
υπερβαίνει τις 15 ΜΜΖ.

2. Για τον καθορισµό του δείκτη πυκνότητας στην εκµετάλ-
λευση λαµβάνονται υπόψη:

α) τα αρσενικά βοοειδή, οι θηλάζουσες αγελάδες και δαµαλίδες,
τα αιγοπρόβατα για τα οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις πριµο-
δότησης καθώς και οι αγελάδες γαλακτοπαραγωγής που χρει-
άζονται για την παραγωγή της συνολικής ποσότητας αναφοράς
γάλακτος του γεωργού. Ο αριθµός των ζώων µετατρέπεται σε
ΜΜΖ βάσει του πίνακα µετατροπής που ακολουθεί:

Αρσενικά βοοειδή και δαµαλίδες ηλικίας άνω
των 24 µηνών, θηλάζουσες αγελάδες και αγε-
λάδες γαλακτοπαραγωγής

1,0 ΜΜΖ

Αρσενικά βοοειδή και δαµαλίδες ηλικίας από έξι
έως 24 µηνών

0,6 ΜΜΖ

Πρόβατα 0,15 ΜΜΖ

Αίγες 0,15 ΜΜΖ

β) ως καλλιεργούµενη για την παραγωγή ζωοτροφών έκταση νοεί-
ται η έκταση της εκµετάλλευσης που χρησιµοποιείται καθ' όλη
τη διάρκεια του ηµερολογιακού έτους για την εκτροφή βοοει-
δών ή/και αιγοπροβάτων. Η κτηνοτροφική έκταση δεν περιλαµ-
βάνει:

— κτήρια, δάση, λίµνες, µονοπάτια,

— εκτάσεις που χρησιµοποιούνται για άλλες καλλιέργειες επι-
λέξιµες για κοινοτική ενίσχυση ή για µόνιµες καλλιέργειες
ή για καλλιέργειες κηπευτικών, εξαιρουµένων των µόνιµων
λειµώνων για τους οποίους πραγµατοποιούνται πληρωµές
για εκτάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 136 ή, ανάλογα µε
την περίπτωση, το άρθρο 96,

— εκτάσεις που µπορούν να υπαχθούν στο σύστηµα στήριξης
που καθορίζεται για τους γεωργούς ορισµένων αροτραίων
καλλιεργειών, που χρησιµοποιούνται για το καθεστώς ενί-
σχυσης για αποξηραµένες χορτονοµές ή που υπόκεινται σε
εθνικά ή κοινοτικά καθεστώτα παύσης καλλιέργειας.

Η καλλιεργούµενη για την παραγωγή ζωοτροφών έκταση περιλαµ-
βάνει τις εκτάσεις που χρησιµοποιούνται από κοινού και τις εκτά-
σεις που χρησιµοποιούνται για µεικτές καλλιέργειες.

Άρθρο 132

Ενίσχυση εκτατικοποίησης

1. Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 71, στους γεωργούς
που λαµβάνουν ειδική πριµοδότηση ή/και πριµοδότηση θηλά-
ζουσας αγελάδας είναι δυνατόν να χορηγείται ενίσχυση εκτατικο-
ποίησης.
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2. Η ενίσχυση εκτατικοποίησης ισούται προς 100 EUR ανά
χορηγούµενη ειδική πριµοδότηση και πριµοδότηση θηλάζουσας
αγελάδας, υπό την προϋπόθεση ότι, για το συγκεκριµένο ηµερολο-
γιακό έτος, ο δείκτης πυκνότητας της συγκεκριµένης εκµετάλ-
λευσης δεν υπερβαίνει τις 1,4 ΜΜΖ ανά εκτάριο.

Ωστόσο, τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν να χορηγούν
την ενίσχυση εκτατικοποίησης σε ποσό 40 EUR για δείκτη πυκνό-
τητας τουλάχιστον 1,4 ΜΜΖ ανά εκτάριο και το πολύ 1,8 ΜΜΖ
ανά εκτάριο, και ποσό 80 EUR για δείκτη πυκνότητας κάτω των
1,4 ΜΜΖ ανά εκτάριο.

3. Για την εφαρµογή της παραγράφου 2:

α) κατά παρέκκλιση του άρθρου 131 παράγραφος 2 στοιχείο α),
ο δείκτης πυκνότητας των εκµεταλλεύσεων προσδιορίζεται
λαµβανοµένων υπόψη των αρσενικών βοοειδών, των αγελάδων
και των δαµαλίδων που υπάρχουν στην εκµετάλλευση κατά το
συγκεκριµένο ηµερολογιακό έτος, καθώς και των αιγοπροβά-
των για τα οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις πριµοδότησης για
το ίδιο ηµερολογιακό έτος. Ο αριθµός των ζώων µετατρέπεται
σε ΜΜΖ βάσει του πίνακα µετατροπής που αναφέρεται στο
άρθρο 131 παράγραφος 2, στοιχείο α).

β) µε την επιφύλαξη της τρίτης περίπτωσης του άρθρου 131
παράγραφος 2 στοιχείο β), οι εκτάσεις που χρησιµοποιούνται
για την παραγωγή αροτραίων καλλιεργειών, όπως ορίζονται
στο παράρτηµα ΙΧ δεν θεωρούνται «εκτάσεις καλλιεργούµενες
για την παραγωγή ζωοτροφών»,

γ) οι καλλιεργούµενες για την παραγωγή ζωοτροφών εκτάσεις
που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του
δείκτη πυκνότητας αποτελούνται κατά 50 % τουλάχιστον από
βοσκότοπους.

Οι «λειµώνες» καθορίζονται από τα κράτη µέλη. Ο ορισµός πρέπει
να περιλαµβάνει τουλάχιστον το κριτήριο ότι ο βοσκότοπος είναι
χορτολίβαδο το οποίο, σύµφωνα µε την τοπική γεωργική πρακτική,
αναγνωρίζεται ως προοριζόµενο για τη βόσκηση βοοειδών ή/και
προβάτων. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει τη µεικτή χρήση των
βοσκοτόπων κατά το ίδιο έτος (βόσκηση, παραγωγή σανού, παρα-
γωγή χορτονοµής προς ενσίρωση).

4. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων δείκτη πυκνότητας που
καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οι γεωργοί
των κρατών µελών όπου άνω του 50 % της παραγωγής γάλακτος
πραγµατοποιείται σε ορεινές περιοχές κατά την έννοια του άρθρου
18 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 και των οποίων οι εκµε-
ταλλεύσεις βρίσκονται στις περιοχές αυτές, µπορούν να λαµβάνουν
την ενίσχυση εκτατικοποίησης που προβλέπεται στην εν λόγω
παράγραφο για τις γαλακτοπαραγωγές αγελάδες που διατηρούνται
εκεί.

5. Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2,
η Επιτροπή προσαρµόζει. εάν χρειάζεται, τα ποσά που ορίζονται
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου λαµβάνοντας υπόψη,
ιδίως, τον αριθµό των ζώων για τα οποία υπάρχει δικαίωµα ενί-
σχυσης κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος.

Άρθρο 133

Πρόσθετες ενισχύσεις

1. Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 71, τα κράτη µέλη
καταβάλλουν ετησίως, στους γεωργούς της επικράτειάς τους, πρό-

σθετες ενισχύσεις των οποίων το σύνολο ισούται προς τα συνολικά
ποσά που ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Οι
ενισχύσεις αυτές πρέπει να καταβάλλονται µε αντικειµενικά κριτή-
ρια συµπεριλαµβανοµένων, ιδίως, των σχετικών παραγωγικών διαρ-
θρώσεων και συνθηκών, και έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ίση µετα-
χείριση µεταξύ γεωργών και να αποφεύγονται στρεβλώσεις της
αγοράς και του ανταγωνισµού. Επιπλέον, οι ενισχύσεις αυτές δεν
πρέπει να συνδέονται µε διακυµάνσεις στις τιµές της αγοράς.

2. Μπορούν να καταβάλλονται πρόσθετες ενισχύσεις υπό µορφή
ενισχύσεων κατά κεφαλή ή/και ενισχύσεων σχετικών µε την έκταση.

3. Ισχύουν τα παρακάτω συνολικά ποσά:

Βέλγιο 39,4

∆ανία 11,8

Γερµανία 88,4

Ελλάδα 3,8

Ισπανία 33,1

Γαλλία 93,4

Ιρλανδία 31,4

Ιταλία 65,6

Λουξεµβούργο 3,4

Κάτω Χώρες 25,3

Αυστρία 12,0

Πορτογαλία 6,2

Φινλανδία 6,2

Σουηδία 9,2

Ηνωµένο Βασίλειο 63,8

Άρθρο 134

Ενισχύσεις κατά κεφαλή

1. Ενισχύσεις κατά κεφαλήν µπορούν να χορηγούνται για

α) αρσενικά βοοειδή�

β) θηλάζουσες αγελάδες�

γ) αγελάδες γαλακτοπαραγωγής�

δ) δαµαλίδες.

2. Οι ενισχύσεις κατά κεφαλήν µπορούν να χορηγούνται ως
συµπληρωµατικά ποσά ανά µονάδα πριµοδότησης σφαγής όπως
ορίζεται στο άρθρο 130, εκτός από την περίπτωση των µόσχων.
Στις λοιπές περιπτώσεις, η χορήγηση ενισχύσεων κατά κεφαλήν
εξαρτώνται από:

α) τις ειδικές προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 135�
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β) τις ειδικές απαιτήσεις για τον δείκτη πυκνότητας που θα καθο-
ριστούν από τα κράτη µέλη.

3. Οι ειδικές απαιτήσεις για τον δείκτη πυκνότητας καθορίζον-
ται:

— βάσει της καλλιεργούµενης για την παραγωγή ζωοτροφών
έκτασης που αναφέρεται στο άρθρο 131 παράγραφος 2 στοι-
χείο β), µε εξαίρεση τις εκτάσεις για τις οποίες χορηγούνται
ενισχύσεις σχετικά µε την έκταση σύµφωνα µε το άρθρο 136,

— λαµβάνοντας υπόψη, ιδιαίτερα, την περιβαλλοντική επίπτωση
του συγκεκριµένου είδους παραγωγής, την περιβαλλοντική
ευαισθησία της γης που χρησιµοποιείται για κτηνοτροφία και
τα µέτρα που έχουν εφαρµοσθεί µε σκοπό τη σταθεροποίηση ή
τη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης της εν λόγω
γης.

Άρθρο 135

Προϋποθέσεις για τις ενισχύσεις κατά κεφαλή

1. Οι ενισχύσεις κατά κεφαλήν για τα αρσενικά βοοειδή µπο-
ρούν να χορηγούνται ανά ηµερολογιακό έτος το πολύ για αριθµό
ζώων ενός κράτους µέλους ο οποίος ισούται προς:

— το περιφερειακό ανώτατο όριο του συγκεκριµένου κράτους
µέλους το οποίο καθορίζεται στο άρθρο 123 παράγραφος 8,
ή

— τον αριθµό αρσενικών βοοειδών για τα οποία χορηγήθηκαν
πριµοδοτήσεις κατά το 1997, ή

— το µέσο αριθµό των αρσενικών βοοειδών που εσφάγησαν κατά
τα έτη 1997, 1998 και 1999, όπως προκύπτει από τα στοιχεία
της Ευρωστάτ για τα έτη αυτά ή από οποιαδήποτε άλλα δηµο-
σιευµένα επίσηµα στατιστικά στοιχεία για τα έτη αυτά τα
οποία αποδέχεται η Επιτροπή.

Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να προβλέπουν ότι το κράτος
µέλος καθορίζει εθνικό ή περιφερειακό όριο αριθµού αρσενικών
βοοειδών ανά εκµετάλλευση.

Μόνον αρσενικά βοοειδή ηλικίας τουλάχιστον οκτώ µηνών είναι
επιλέξιµα. Εάν οι ενισχύσεις κατά κεφαλήν καταβάλλονται κατά τη
σφαγή, τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν να αντικαθιστούν
την προϋπόθεση αυτή από ελάχιστο βάρος σφαγίου τουλάχιστον
180 χιλιογράµµων.

2. Οι ενισχύσεις κατά κεφαλήν για θηλάζουσες αγελάδες και
δαµαλίδες που είναι επιλέξιµες για πριµοδότηση θηλάζουσας αγε-
λάδας σύµφωνα µε το άρθρο 125 παράγραφος 4 και το άρθρο
129 µπορούν να χορηγούνται µόνον ως συµπληρωµατικό ποσό
ανά µονάδα πριµοδότησης θηλάζουσας αγελάδας, όπως ορίζεται
στο άρθρο 125 παράγραφος 4.

3. Οι ενισχύσεις κατά κεφαλήν για αγελάδες γαλακτοπαρα-
γωγής µπορούν να χορηγούνται µόνον ως ποσό ανά τόνο ποσό-
τητας αναφοράς επιλέξιµης για πριµοδότηση η οποία υπάρχει στην
εκµετάλλευση, που θα καθοριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 95 παρά-
γραφος 2.

Το άρθρο 134 παράγραφος 2 στοιχείο β) δεν εφαρµόζεται.

4. Οι ενισχύσεις κατά κεφαλήν για δαµαλίδες εκτός εκείνων που
αναφέρονται στην παράγραφο 2 µπορούν να χορηγούνται ανά
κράτος µέλος και ηµερολογιακό έτος το πολύ για αριθµό δαµαλί-
δων ίσο προς το µέσο αριθµό των δαµαλίδων που εσφάγησαν κατά
τα έτη 1997, 1998 και 1999, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της
Ευρωστάτ για τα έτη αυτά ή από οποιαδήποτε άλλα δηµοσιευµένα
επίσηµα στατιστικά στοιχεία για τα έτη αυτά τα οποία αποδέχεται
η Επιτροπή.

Άρθρο 136

Ενισχύσεις µε βάση την έκταση

1. Οι ενισχύσεις µε βάση την έκταση χορηγούνται ανά εκτάριο
µόνιµου λειµώνα:

α) που είχε στη διάθεσή του ο γεωργός κατά το εν λόγω ηµερο-
λογιακό έτος�

β) που δεν χρησιµοποιείται λόγω των ειδικών απαιτήσεων δείκτη
πυκνότητας που αναφέρονται στο άρθρο 134 παράγραφος 3
και

γ) για το οποίο δεν έχουν καταβληθεί ενισχύσεις στο πλαίσιο του
συστήµατος στήριξης που έχει θεσπιστεί για τους γεωργούς
ορισµένων αροτραίων καλλιεργειών, και για το οποίο δεν έχουν
υποβληθεί αιτήσεις για ενίσχυση, για το ίδιο έτος, στο πλαίσιο
του συστήµατος ενίσχυσης για τις αποξηραµένες χορτονοµές
και στο πλαίσιο συστήµατος κοινοτικών ενισχύσεων για άλλες
µόνιµες ή κηπευτικές καλλιέργειες.

2. Η έκταση µόνιµου λειµώνα σε περιφέρεια για την οποία µπο-
ρεί να χορηγούνται ενισχύσεις µε βάση την έκταση δεν υπερβαίνει
τη σχετική περιφερειακή βασική έκταση.

Οι περιφερειακές βασικές εκτάσεις πρέπει να καθορίζονται από τα
κράτη µέλη ως ο µέσος αριθµός εκταρίων µόνιµου λειµώνα διαθέ-
σιµων για τη βοοτροφία κατά τα έτη 1995, 1996 και 1997.

3. Η µέγιστη ενίσχυση µε βάση την έκταση που µπορεί να χορη-
γηθεί ανά εκτάριο, συµπεριλαµβανοµένων, ανάλογα µε την περί-
πτωση, ενισχύσεων µε βάση την έκταση σύµφωνα µε το άρθρο 96,
δεν υπερβαίνει τα 350 EUR.

Άρθρο 137

∆ιαβίβαση πληροφοριών

Οι τροποποιήσεις εθνικών ρυθµίσεων σχετικά µε τη χορήγηση πρό-
σθετων ενισχύσεων ανακοινώνονται στην Επιτροπή εντός ενός
µηνός από τη θέσπισή τους.

Άρθρο 138

Κοινές διατάξεις

Για να υπάρχει δικαίωµα για άµεσες ενισχύσεις δυνάµει του
παρόντος κεφαλαίου, το ζώο πρέπει να εξατοµικεύεται και να κατα-
χωρείται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000.
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Άρθρο 139

Ανώτατα όρια

Το άθροισµα των ποσών κάθε αιτούµενης άµεσης ενίσχυσης δυνά-
µει του παρόντος Κεφαλαίου δεν υπερβαίνει ένα ανώτατο όριο το
οποίο καθορίζει η Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 64 παράγραφος
2 και το οποίο αντιστοιχεί στη συνιστώσα κάθε µιας από αυτές τις
άµεσες ενισχύσεις στο ανώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο
41.

Όταν το συνολικό ποσό της αιτούµενης ενίσχυσης υπερβαίνει το
καθορισθέν ανώτατο όριο, η ενίσχυση ανά γεωργό µειώνεται ανα-
λογικά για το έτος αυτό.

Άρθρο 140

Ουσίες απαγορευµένες δυνάµει της οδηγίας 96/22/ΕΚ

1. Εάν κατάλοιπα ουσιών απαγορευµένων δυνάµει της οδηγίας
96/22/ΕΚ (1), ή κατάλοιπα ουσιών που επιτρέπονται µεν δυνάµει
της ως άνω οδηγίας, αλλά χρησιµοποιήθηκαν παράνοµα, ανιχνευ-
θούν, κατ' εφαρµογή των σχετικών διατάξεων της οδηγίας
96/23/ΕΚ (2), σε ζώο που ανήκει στην αγέλη βοοειδών ενός γεωρ-
γού ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε µορφή στην εκµετάλλευση του
γεωργού µη επιτρεπόµενη ουσία ή προϊόν ή επιτρεπόµενη δυνάµει
της οδηγίας 96/22/ΕΚ ουσία ή προϊόν που όµως κατέχεται παρά-
νοµα, ο γεωργός αποκλείεται, κατά το ηµερολογιακό έτος της εν
λόγω διαπίστωσης, από την είσπραξη ποσών που προβλέπονται στο
παρόν κεφάλαιο.

Σε περίπτωση υποτροπής, η διάρκεια της περιόδου εξαίρεσης µπο-
ρεί, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης, να ανέλθει σε
πέντε έτη από το έτος κατά το οποίο διαπιστώθηκε η υποτροπή.

2. Σε περίπτωση κωλυσιεργίας εκ µέρους του ιδιοκτήτη ή κατό-
χου των ζώων κατά την διενέργεια των επιθεωρήσεων και δειγµατο-
ληψιών που είναι αναγκαίες για την εφαρµογή εάν διεξάγονται
εθνικά σχέδια επιτήρησης των καταλοίπων ή κατά την εκτέλεση
των εργασιών έρευνας και ελέγχου που προβλέπονται από την οδη-
γία 96/23/ΕΚ εφαρµόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣΠΡΙΩΝ

Άρθρο 141

Πεδίο εφαρµογής

Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 71, τα ενδιαφερόµενα κράτη
µέλη χορηγούν ενίσχυση για την παραγωγή των ακόλουθων
οσπρίων:

α) φακές, πλην των προοριζόµενων για σπορά, που υπάγονται
στον κωδικό ΣΟ ex 0713 40 00�

β) ρεβίθια, πλην των προοριζόµενων για σπορά, που υπάγονται
στον κωδικό ΣΟ ex 0713 20 00�

γ) λαθούρια των ειδών Vicia sativa L. και Vicia ervilla Willd.,
που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 0713 90 90 (άλλα).

Άρθρο 142

Ενίσχυση

1. Η ενίσχυση χορηγείται για την παραγωγή των οσπρίων που
αναφέρονται στο άρθρο 141, ανά περίοδο εµπορίας. Η εν λόγω
περίοδος εµπορίας αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει στις 30 Ιου-
νίου του εποµένου έτους.

Ένα καλλιεργούµενο αγροτεµάχιο για το οποίο έχει υποβληθεί
αίτηση ενίσχυσης ανά εκτάριο στο πλαίσιο καθεστώτος που χρηµα-
τοδοτείται σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999, αποκλείεται του ευεργετήµατος
της πληρωµής της ενισχύσεως την οποία προβλέπει το παρόν καθε-
στώς.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 143, το ποσό της ενίσχυσης
ανά εκτάριο σπαρθείσας και συγκοµισθείσας έκτασης, καθορίζεται
σε 181 EUR ανά εκτάριο.

Άρθρο 143

Ανώτατο όριο

Το άθροισµα της αιτούµενης ενίσχυσης δεν υπερβαίνει ένα ανώτατο
όριο το οποίο καθορίζει η Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 64
παράγραφος 2 και το οποίο αντιστοιχεί στη συνιστώσα των ενισχύ-
σεων οσπρίων που αναφέρεται στο παράρτηµα VI του εθνικού ανώ-
τατου ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 41.

Όταν το συνολικό ποσό της αιτούµενης ενίσχυσης υπερβαίνει το
καθορισθέν ανώτατο όριο, η ενίσχυση ανά γεωργό µειώνεται ανα-
λογικά για το έτος αυτό.

(1) Οδηγία 96/22/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, για την
απαγόρευση της χρησιµοποίησης ορισµένων ουσιών µε ορµονική ή
θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστών στη ζωική παραγωγή για
κερδοσκοπικούς λόγους και κατάργησης των οδηγιών 81/602/ΕΟΚ,
88/146/ΕΟΚ και 88/299/ΕΟΚ (ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 3).

(2) Οδηγία 96/23/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, περί της
λήψης µέτρων ελέγχου για ορισµένες ουσίες και τα κατάλοιπά τους σε
ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους και κατάργησης των οδηγιών
85/358/ΕΟΚ και 86/469/ΕΟΚ και των αποφάσεων 89/187/ΕΟΚ και
91/664/ΕΟΚ (ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 10)� οδηγία όπως τροποποι-
ήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της
16.5.2003, σ. 1).
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ΤΙΤΛΟΣ V

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 144

Επιτροπή διαχείρισης άµεσων ενισχύσεων

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή διαχείρισης άµε-
σων ενισχύσεων, η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρα-
τών µελών και της οποίας προεδρεύει αντιπρόσωπος της Επι-
τροπής.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµό-
ζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της από-
φασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 145

Κανόνες εφαρµογής

Σύµφωνα µε την διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 144 παρά-
γραφος 2, θεσπίζονται λεπτοµερείς διατάξεις για την εφαρµογή
του παρόντος κανονισµού. Οι διατάξεις αυτές περιλαµβάνουν
ιδίως:

α) λεπτοµερείς κανόνες σχετικά µε τη δηµιουργία του συστή-
µατος παροχής συµβουλών στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις�

β) λεπτοµερείς κανόνες σχετικά µε τον καθορισµό κριτηρίων για
την κατανοµή των ποσών που διατίθενται από την εφαρµογή
της διαφοροποίησης�

γ) λεπτοµερείς κανόνες σχετικά µε τη χορήγηση των ενισχύσεων
που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό, συµπεριλαµβα-
νοµένων των όρων επιλεξιµότητας, των ηµεροµηνιών υποβολής
αίτησης και πληρωµής και των διατάξεων ελέγχου καθώς και
σχετικά µε τον έλεγχο και τον καθορισµό των δικαιωµάτων ενί-
σχυσης συµπεριλαµβανοµένων των απαιτούµενων ανταλλαγών
δεδοµένων µε τα κράτη µέλη, και της πρόβλεψης των υπερβά-
σεων των βασικών εκτάσεων ή των µέγιστων εγγυηµένων εκτά-
σεων, καθώς και λεπτοµερείς κανόνες για την απόσυρση και
την ανακατανοµή αχρησιµοποίητων δικαιωµάτων πριµοδότησης
που θεσπίζονται δυνάµει των κεφαλαίων 11 και 12�

δ) για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, λεπτοµερείς κανόνες σχε-
τικά κυρίως µε την δηµιουργία του εθνικού αποθέµατος, την
µεταβίβαση των δικαιωµάτων, τον καθορισµό των µόνιµων καλ-
λιεργειών, των µόνιµων βοσκοτόπων, της γεωργικής γης και
των χορτολιβαδικών εκτάσεων, τις δυνατότητες που προβλέ-
πονται στο Κεφάλαιο 5 του Τίτλου ΙΙΙ και τον κατάλογο των
καλλιεργειών που επιτρέπονται σε γη στην οποία εφαρµόζεται
παύση καλλιέργειας, καθώς επίσης λεπτοµερείς κανόνες που
αφορούν τη συµµόρφωση προς το Μνηµόνιο Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και των Ηνω-

µένων Πολιτειών της Αµερικής στα πλαίσια του GATT για
τους ελαιούχους σπόρους, που εγκρίθηκε µε την απόφαση
93/355/ΕΟΚ (1)�

ε) για το σκληρό σιτάρι, λεπτοµερείς κανόνες σχετικά µε τις
ποσότητες πιστοποιηµένων σπόρων και αναγνωρισµένων ποικι-
λιών�

στ) για τις ενεργειακές καλλιέργειες, λεπτοµερείς κανόνες σχετικά
µε τον καθορισµό των καλλιεργειών που καλύπτονται από το
καθεστώς, ελάχιστες απαιτήσεις για τη σύµβαση, µέτρα ελέγ-
χου για την ποσότητα που υφίσταται επεξεργασία και την επε-
ξεργασία στον χώρο της εκµετάλλευσης�

ζ) για την κάνναβη που καλλιεργείται για ίνες, λεπτοµερείς
κανόνες σχετικά µε τα ειδικά µέτρα ελέγχου και τις µεθόδους
καθορισµού του ποσοστού τετραϋδροκανναβινόλης συµπερι-
λαµβανοµένων και των ρυθµίσεων για τις συµβάσεις και τις
αναλήψεις υποχρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 52�

η) τις τροποποιήσεις στο παράρτηµα Ι εφόσον αυτό κριθεί ανα-
γκαίο λαµβανοµένων υπόψη των κριτηρίων που καθορίστηκαν
στο άρθρο 1�

θ) τις τροποποιήσεις στα παραρτήµατα II, VI, VII, IX, X και XI
εφόσον κριθεί αναγκαίο, λαµβανοµένης υπόψη κυρίως της νέας
κοινοτικής νοµοθεσίας και, στο βαθµό που αφορά το παράρ-
τηµα VIII, σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 62 και, εφό-
σον συντρέχει λόγος, ανάλογα µε τις πληροφορίες που παρέ-
χουν τα κράτη µέλη σχετικά µε το µέρος των ποσών αναφοράς
που αντιστοιχεί στις ενισχύσεις για αροτραίες καλλιέργειες,
καθώς και σχετικά µε τα ίδια τα ποσά του ανώτατου ορίου,
προσαυξηµένα ανάλογα µε τη διαφορά µεταξύ της όντως
καθοριζόµενης έκτασης και της έκτασης για την οποία κατα-
βλήθηκαν, το 2000 και το 2001, πριµοδοτήσεις για αροτραίες
καλλιέργειες, κατ' εφαρµογή του άρθρου 9 παράγραφοι 2 και
3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3887/92 της Επιτροπής (2),
εντός του ορίου των βασικών εκτάσεων (ή της µέγιστης εγγυη-
µένης έκτασης για το σκληρό σιτάρι) και λαµβανοµένης υπόψη
της µέσης εθνικής απόδοσης που χρησιµοποιείται για τον υπο-
λογισµό του παραρτήµατος VIII�

ι) τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήµατος αναγνώρισης των
αγροτεµαχίων�

ια) τις τροποποιήσεις που µπορεί να γίνουν στην αίτηση παροχής
ενίσχυσης και στις εξαιρέσεις όσον αφορά τις απαιτήσεις υπο-
βολής αίτησης ενίσχυσης�

(1) ΕΕ L 147, 18.6.1993, σ. 25..
(2) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3887/92 της Επιτροπής, της 23ης ∆εκεµβρίου

1992, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του ολοκληρωµένου συστήµατος
διαχείρισης και ελέγχου σχετικά µε ορισµένα καθεστώτα κοινοτικών ενι-
σχύσεων (ΕΕ L 391 της 31.12.1992, σ. 36)� κανονισµός όπως καταργή-
θηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2419/2001 (ΕΕ L 327 της
12.12.2001, σ. 11).

L 270/46 21.10.2003Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL



ιβ) τους κανόνες για τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να
συµπεριληφθούν στις αιτήσεις ενίσχυσης�

ιγ) τους κανόνες για τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους
και τους ελέγχους µε τηλεπισκόπιση�

ιδ) τους κανόνες για την εφαρµογή των µειώσεων και εξαιρέσεων
από ενισχύσεις σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις υπο-
χρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 24, συµπεριλαµβα-
νοµένων των περιπτώσεων µη εφαρµογής µειώσεων και εξαιρέ-
σεων�

ιε) τις τροποποιήσεις στο παράρτηµα V που κρίνονται απαραίτητες
λαµβανοµένων υπόψη των κριτηρίων που καθορίστηκαν στο
άρθρο 26�

ιστ) τις ανακοινώσεις µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής�

ιζ) τα µέτρα τα οποία είναι αφενός αναγκαία και αφετέρου
δεόντως δικαιολογηµένα για την επίλυση, σε περίπτωση επεί-
γοντος, πρακτικών και ιδιαίτερων προβληµάτων, ιδίως εκείνων
που αφορούν την εφαρµογή του κεφαλαίου 4 του τίτλου II
και του κεφαλαίου 5 του τίτλου III. Τα µέτρα αυτά είναι δυνα-
τόν να παρεκκλίνουν από ορισµένα τµήµατα του παρόντος
κανονισµού, αλλά µόνον στο βαθµό, και για την περίοδο, που
είναι απολύτως απαραίτητο.

Άρθρο 146

∆ιαβίβαση πληροφοριών στην Επιτροπή

Τα κράτη µέλη πληροφορούν την Επιτροπή λεπτοµερώς για τα
µέτρα που λαµβάνουν προκειµένου να εφαρµόσουν τον παρόντα
κανονισµό, και ιδίως τα µέτρα που αφορούν τα άρθρα 5, 13, 42
και 58.

Άρθρο 147

Τροποποιήσεις των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ)
αριθ. 1452/2001, αριθ. 1453/2001, αριθ. 1454/2001

1. Το άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 αντικαθί-
σταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 6

1. Σε περίπτωση εφαρµογής της εξαίρεσης που προβλέπεται
στο άρθρο 70 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του
Συµβουλίου, της 29ης Σεπτεµβρίου 2003, για τη θέσπιση κοι-
νών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια
της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισµένων
καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (*), η Ελληνική ∆ηµο-
κρατία υποβάλλει στην Επιτροπή πρόγραµµα για την υποβοή-
θηση των παραδοσιακών δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε
την παραγωγή βοείου κρέατος και αιγοπροβάτων, εντός των
ορίων των καταναλωτικών αναγκών των µικρών νησιών του
Αιγαίου.

Το πρόγραµµα καταρτίζεται και εφαρµόζεται από τις αρµόδιες
αρχές που ορίζει το κράτος µέλος.

2. Η Κοινότητα χρηµατοδοτεί το πρόγραµµα µέχρις ετησίου
ποσού ίσου προς το άθροισµα των πριµοδοτήσεων που όντως
καταβάλλονται το 2003 σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1254/1999 (**), τον παρόντα κανονισµό και τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2529/2001 (***) για τους παραγωγούς που είναι
εγκατεστηµένοι στα µικρά νησιά του Αιγαίου.

Η Επιτροπή αυξάνει το ποσό αυτό προκειµένου να λάβει
υπόψη την ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής. Ωστόσο, σε
καµία περίπτωση το ετήσιο ποσό δεν υπερβαίνει το άθροισµα
των ανώτατων ορίων που ισχύουν για το 2003 για τις πριµο-
δοτήσεις βοείου κρέατος σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό
πολλαπλασιασµένο επί τη βασική και τη συµπληρωµατική πρι-
µοδότηση και τις ενισχύσεις που ισχύουν για το 2003 και το
άθροισµα όλων των δικαιωµάτων πριµοδοτήσεων που κατέχουν
οι παραγωγοί που είναι εγκατεστηµένοι στα µικρά νησιά του
Αιγαίου στις 30 Ιουνίου 2003 σύµφωνα µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2529/2001 και το αντίστοιχο ποσοστό του εθνικού
αποθέµατος, πολλαπλασιαζόµενο επί τις πριµοδοτήσεις και τις
ενισχύσεις που ισχύουν για το 2003.

3. Η Επιτροπή εκδίδει τις εκτελεστικές διατάξεις, εγκρίνει
και τροποποιεί το πρόγραµµα και καθορίζει και αυξάνει το
ποσό που προβλέπει το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου, µε τη διαδικασία του άρθρου 144 παρά-
γραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Με την ίδια
διαδικασία, η Επιτροπή δύναται να αναθεωρεί το ανώτατο όριο
που καθορίζεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο.

4. Πριν από τις 15 Απριλίου κάθε έτους, οι ελληνικές
αρχές υποβάλλουν έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του προ-
γράµµατος.

(*) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1.
(**) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21� κανονισµός όπως τροπο-

ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(***) ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 3.»

2) Το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001 αντικαθί-
σταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 9

1. Σε περίπτωση εφαρµογής της εξαίρεσης που προβλέπεται
στο άρθρο 70 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του
Συµβουλίου, της 29ης Σεπτεµβρίου 2003, για τη θέσπιση κοι-
νών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια
της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισµένων
καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (*), η Γαλλία υποβάλ-
λει στην Επιτροπή προγράµµατα για την υποβοήθηση των
παραδοσιακών δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την παρα-
γωγή βοείου κρέατος και αιγοπροβάτων και µέτρα για τη βελ-
τίωση της ποιότητας των προϊόντων, εντός των ορίων των
καταναλωτικών αναγκών των Γαλλικών Υπερπόντιων ∆ιαµερι-
σµάτων.
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Τα προγράµµατα αυτά καταρτίζονται και εφαρµόζονται από τις
αρµόδιες αρχές που ορίζει το κράτος µέλος.

2. Η Κοινότητα χρηµατοδοτεί τα προγράµµατα µέχρις ετη-
σίου ποσού ίσου προς το άθροισµα των πριµοδοτήσεων που
όντως καταβάλλονται το 2003 σύµφωνα µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1254/1999 (**), τον παρόντα κανονισµό και τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 (***) για τους παραγωγούς
που είναι εγκατεστηµένοι στα Γαλλικά Υπερπόντια ∆ιαµερί-
σµατα.

Η Επιτροπή αυξάνει το ποσό αυτό προκειµένου να λάβει
υπόψη την ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής. Ωστόσο, σε
καµία περίπτωση το ετήσιο ποσό δεν υπερβαίνει το άθροισµα
των ανώτατων ορίων που ισχύουν για το 2003 για τις πριµο-
δοτήσεις βοείου κρέατος σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό
πολλαπλασιασµένο επί τη βασική και τη συµπληρωµατική πρι-
µοδότηση και τις ενισχύσεις που ισχύουν για το 2003 και το
άθροισµα όλων των δικαιωµάτων πριµοδοτήσεων που κατέχουν
οι παραγωγοί που είναι εγκατεστηµένοι στα Γαλλικά Υπερπόν-
τια ∆ιαµερίσµατα στις 30 Ιουνίου 2003 σύµφωνα µε τον κανο-
νισµό (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 και το αντίστοιχο ποσοστό του
εθνικού αποθέµατος, πολλαπλασιαζόµενο επί τις πριµοδοτήσεις
και τις ενισχύσεις που ισχύουν για το 2003.

3. Η Επιτροπή εκδίδει τις εκτελεστικές διατάξεις, εγκρίνει
και τροποποιεί τα προγράµµατα και καθορίζει και αυξάνει το
ποσό που προβλέπει το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου, µε τη διαδικασία του άρθρου 144 παρά-
γραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Με την ίδια
διαδικασία, η Επιτροπή δύναται να αναθεωρεί το ανώτατο όριο
που καθορίζεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο.

4. Πριν από τις 15 Απριλίου κάθε έτους, οι γαλλικές αρχές
υποβάλλουν έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή των προγραµµά-
των.

(*) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1.
(**) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21� κανονισµός όπως τροπο-

ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(***) ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 3.»

3. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 τροποποιείται ως εξής:

α) Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 13

1. Σε περίπτωση εφαρµογής της εξαίρεσης που προβλέ-
πεται στο άρθρο 70 του κανονισµού (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 πολι-
τικής και για τη θέσπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης
για τους γεωργούς (*), η Πορτογαλική ∆ηµοκρατία υπο-
βάλλει στην Επιτροπή πρόγραµµα για την υποβοήθηση των
παραδοσιακών δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την
παραγωγή βοείου κρέατος και αιγοπροβάτων και µέτρα για
τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, εντός των
ορίων των καταναλωτικών αναγκών της Μαδέρας.

Το πρόγραµµα αυτό καταρτίζεται και εφαρµόζεται από τις
αρµόδιες αρχές που ορίζει το κράτος µέλος.

2. Η Κοινότητα χρηµατοδοτεί το πρόγραµµα µέχρις
ετησίου ποσού ίσου προς το άθροισµα των πριµοδοτήσεων
που όντως καταβάλλονται το 2003 σύµφωνα µε τον κανο-
νισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 (**), τον παρόντα κανονισµό
και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 (***) για τους
παραγωγούς που είναι εγκατεστηµένοι στη Μαδέρα.

Η Επιτροπή αυξάνει το ποσό αυτό προκειµένου να λάβει
υπόψη την ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής. Ωστόσο, σε
καµία περίπτωση το ετήσιο ποσό δεν υπερβαίνει το άθροι-
σµα των ανώτατων ορίων που ισχύουν για το 2003 για τις
πριµοδοτήσεις βοοειδών σύµφωνα µε τον παρόντα κανονι-
σµό πολλαπλασιασµένο επί τη βασική και τη συµπληρωµα-
τική πριµοδότηση και τις ενισχύσεις που ισχύουν για το
2003 και το άθροισµα όλων των δικαιωµάτων πριµοδοτή-
σεων που κατέχουν οι παραγωγοί που είναι εγκατεστηµένοι
στη Μαδέρα στις 30 Ιουνίου 2003 σύµφωνα µε τον κανο-
νισµό (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 και το αντίστοιχο ποσοστό
του εθνικού αποθέµατος,πολλαπλασιαζόµενου επί τις πρι-
µοδοτήσεις και τις ενισχύσεις που ισχύουν για το 2003.

3. Η Επιτροπή εκδίδει τις εκτελεστικές διατάξεις, εγκρί-
νει και τροποποιεί το πρόγραµµα και καθορίζει και αυξάνει
το ποσό που προβλέπει το πρώτο εδάφιο της παραγράφου
2 του παρόντος άρθρου, µε τη διαδικασία του άρθρου
144 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1782/2003. Με την ίδια διαδικασία η Επιτροπή δύναται
να αναθεωρεί το ανώτατο όριο που καθορίζεται στην
παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο.

4. Πριν από τις 15 Απριλίου κάθε έτους, οι αρχές της
Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας υποβάλλουν έκθεση σχετικά
µε την εφαρµογή του προγράµµατος.

(*) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1.
(**) ΕΕ L 160, 26.6.1999, σ. 21� κανονισµός όπως τρο-

ποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(***) ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 3.»

β) Το άρθρο 22 παράγραφοι 2 έως 5 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:

«2. Σε περίπτωση εφαρµογής της εξαίρεσης που προ-
βλέπεται στο άρθρο 70 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1782/2003 του Συµβουλίου, η Πορτογαλική ∆ηµοκρατία
υποβάλλει στην Επιτροπή πρόγραµµα για την υποβοήθηση
των παραδοσιακών δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε
την παραγωγή βοείου κρέατος και αιγοπροβάτων και µέτρα
για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.

Το πρόγραµµα αυτό καταρτίζεται και εφαρµόζεται από τις
αρµόδιες αρχές που ορίζει το κράτος µέλος.
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3. Η Κοινότητα χρηµατοδοτεί το πρόγραµµα µέχρις
ετησίου ποσού ίσου προς το άθροισµα των πριµοδοτήσεων
που όντως καταβάλλονται το 2003 σύµφωνα µε τον κανο-
νισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, τον παρόντα κανονισµό και
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 για τους παραγω-
γούς που είναι εγκατεστηµένοι στις Αζόρες.

Η Επιτροπή αυξάνει το ποσό αυτό προκειµένου να λάβει
υπόψη την ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής. Ωστόσο, σε
καµία περίπτωση το ετήσιο ποσό δεν υπερβαίνει το άθροι-
σµα των ανώτατων ορίων που ισχύουν για το 2003 για τις
πριµοδοτήσεις βοοειδών σύµφωνα µε τον παρόντα κανονι-
σµό πολλαπλασιασµένο επί τη βασική και τη συµπληρωµα-
τική πριµοδότηση και τις ενισχύσεις που ισχύουν για το
2003 και το άθροισµα όλων των δικαιωµάτων πριµοδοτή-
σεων που κατέχουν οι παραγωγοί που είναι εγκατεστηµένοι
στις Αζόρες στις 30 Ιουνίου 2003 σύµφωνα µε τον κανο-
νισµό (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1254/1999 για τις πριµοδοτήσεις θηλάζουσας αγελάδας,
και το αντίστοιχο ποσοστό του εθνικού αποθέµατος, πολ-
λαπλασιαζόµενο επί τις πριµοδοτήσεις και τις ενισχύσεις
που ισχύουν για το 2003.

Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 68 στοιχείο α) στοι-
χείο i) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, οι αρχές
της Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας δύνανται να αυξάνουν το
ανώτατο όριο για θηλάζουσες αγελάδες όσον αφορά τις
Αζόρες, µεταφέροντας δικαιώµατα πριµοδότησης για θηλά-
ζουσες αγελάδες από το εθνικό ανώτατο όριο. Στην περί-
πτωση αυτήν, το αντίστοιχο ποσό µεταφέρεται από το ανώ-
τατο όριο που καθορίζεται κατ' εφαρµογήν του άρθρου
68 στοιχείο α) σηµείο i) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1782/2003 στο ανώτατο όριο που αναφέρεται στο δεύ-
τερο εδάφιο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

4. Η Επιτροπή εκδίδει τις εκτελεστικές διατάξεις, εγκρί-
νει και τροποποιεί το πρόγραµµα και καθορίζει και αυξάνει
το ποσό που προβλέπει το πρώτο εδάφιο της παραγράφου
3 του παρόντος άρθρου, µε τη διαδικασία του άρθρου
144 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1782/2003. Με την ίδια διαδικασία, η Επιτροπή δύναται
να αναθεωρεί το όριο που καθορίζεται στην παράγραφο 2
δεύτερο εδάφιο.

5. Πριν από τις 15 Απριλίου κάθε έτους, οι αρχές της
Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας υποβάλλουν έκθεση σχετικά
µε την εφαρµογή του προγράµµατος.»

γ) Στο άρθρο 22, η παράγραφος 6 καταργείται.

δ) Το άρθρο 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 23

Για µεταβατικό διάστηµα που καλύπτει τις περιόδους
εµπορίας 1999/2000 έως 2004/05, µε σκοπό την κατα-
νοµή της συµπληρωµατικής εισφοράς µεταξύ των παραγω-
γών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερη
φράση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3950/92 (*), θεωρούν-
ται ότι συνέβαλαν στην υπέρβαση µόνο οι παραγωγοί,
όπως ορίζονται στο άρθρο 9 στοιχείο γ) του ανωτέρω
κανονισµού, οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι και αναπτύσ-

σουν δραστηριότητα στις Αζόρες και θέτουν σε εµπορία
ποσότητες που υπερβαίνουν την ποσότητα αναφοράς τους,
προσαυξηµένη κατά το ποσοστό που καθορίζεται σύµφωνα
µε το τρίτο εδάφιο.

Η συµπληρωµατική εισφορά οφείλεται για τις ποσότητες
που υπερβαίνουν την ποσότητα αναφοράς προσαυξηµένη
κατά τον τρόπο αυτόν µετά την ανακατανοµή, µεταξύ των
παραγωγών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και ανά-
λογα µε την ποσότητα αναφοράς που ο καθένας από τους
παραγωγούς αυτούς διαθέτει, των αχρησιµοποίητων ποσο-
τήτων που ευρίσκονται εντός του ορίου που προκύπτει
από την προσαύξηση αυτή.

Το ποσοστό του πρώτου εδαφίου ισούται προς το λόγο
της ποσότητας, αντιστοίχως, των 73 000 τόνων για την
περίοδο εµπορίας 1999/2000 έως 2003/2004 και 61 500
τόνων για την περίοδο εµπορίας 2004/2005, προς το
άθροισµα των ποσοτήτων αναφοράς που ήταν διαθέσιµες
σε κάθε γεωργική εκµετάλλευση στις 31 Μαρτίου 2000.
Εφαρµόζεται για κάθε παραγωγό µόνο στις ποσότητες ανα-
φοράς που διέθετε στις 31 Μαρτίου 2000.

(*) ΕΕ L 405 της 31.12.1992, σ. 1� κανονισµός όπως τρο-
ποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
572/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 82 της 29.3.2003,
σ. 20).»

4. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1454/2001 τροποποιείται ως εξής:

α) Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 5

1. Σε περίπτωση εφαρµογής της εξαίρεσης που προβλέ-
πεται στο άρθρο 70 του κανονισµού (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 πολι-
τικής και για τη θέσπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης
για τους γεωργούς (*), το Βασίλειο της Ισπανίας υποβάλλει
στην Επιτροπή πρόγραµµα για την υποβοήθηση των παρα-
δοσιακών δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την παρα-
γωγή βοείου κρέατος και αιγοπροβάτων και µέτρα για τη
βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, εντός των ορίων
των καταναλωτικών αναγκών των Καναρίων Νήσων.

Το πρόγραµµα αυτό καταρτίζεται και εφαρµόζεται από τις
αρµόδιες αρχές που ορίζει το κράτος µέλος.

2. Η Κοινότητα χρηµατοδοτεί το πρόγραµµα µέχρις
ετησίου ποσού ίσου προς το άθροισµα των πριµοδοτήσεων
που όντως καταβάλλονται το 2003 σύµφωνα µε τον κανο-
νισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 (**), τον παρόντα κανονισµό
και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 (***) για τους
παραγωγούς που είναι εγκατεστηµένοι στις Κανάριες
Νήσους.

Η Επιτροπή αυξάνει το ποσό αυτό προκειµένου να λάβει
υπόψη την ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής. Ωστόσο, σε
καµία περίπτωση το ετήσιο ποσό δεν υπερβαίνει το άθροι-
σµα των ανώτατων ορίων που ισχύουν για το 2003 για τις
πριµοδοτήσεις βοοειδών σύµφωνα µε τον παρόντα κανονι-
σµό πολλαπλασιασµένο επί τη βασική και τη συµπληρωµα-
τική πριµοδότηση και τις ενισχύσεις που ισχύουν για το
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2003 και το άθροισµα όλων των δικαιωµάτων πριµοδοτή-
σεων που κατέχουν οι παραγωγοί που είναι εγκατεστηµένοι
στις Καναρίους Νήσους στις 30 Ιουνίου 2003 σύµφωνα
µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 και το αντίστοιχο
ποσοστό του εθνικού αποθέµατος, πολλαπλασιαζόµενου
επί τις πριµοδοτήσεις και τις ενισχύσεις που ισχύουν για
το 2003.

3. Η Επιτροπή εκδίδει τις εκτελεστικές διατάξεις, εγκρί-
νει και τροποποιεί το πρόγραµµα και καθορίζει και αυξάνει
το ποσό που προβλέπει το πρώτο εδάφιο της παραγράφου
2 του παρόντος άρθρου, µε τη διαδικασία του άρθρου
144 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1782/2003. Με την ίδια διαδικασία, η Επιτροπή δύναται
να αναθεωρεί το όριο που καθορίζεται στην παράγραφο 2
δεύτερο εδάφιο.

4. Πριν από τις 15 Απριλίου κάθε έτους, οι αρχές του
Βασιλείου της Ισπανίας υποβάλλουν έκθεση σχετικά µε την
εφαρµογή του προγράµµατος.

(*) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1.
(**) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21� κανονισµός όπως

τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(***) ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 3.»

β) Το άρθρο 6 καταργείται.

Άρθρο 148

Τροποποιήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1868/94

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1868/94 τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 4α

Η ελάχιστη τιµή για γεώµηλα προοριζόµενα για την παρασκευή
αµύλου ορίζεται στα 178,31 EUR ανά τόνο από την περίοδο
εµπορίας 2004/2005 και εξής.

Η τιµή αυτή εφαρµόζεται στην ποσότητα γεωµήλων η οποία
παραδίδεται στη βιοµηχανία και η οποία είναι αναγκαία για να
παραχθεί ένας τόνος αµύλου.

Η ελάχιστη τιµή προσαρµόζεται ανάλογα µε την περιεκτικό-
τητα των γεωµήλων σε άµυλο.»

2. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 5

Καταβάλλεται πριµοδότηση 22,25 EUR ανά τόνο παραγόµε-
νου αµύλου στις επιχειρήσεις που παράγουν άµυλο γεωµήλων
για την ποσότητα αµύλου γεωµήλων µέχρι του ορίου της

ποσόστωσης που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, µε
την προϋπόθεση ότι έχουν καταβάλει στους παραγωγούς γεω-
µήλων την ελάχιστη τιµή, που αναφέρεται στο άρθρο 4α, για
όλα τα γεώµηλα που απαιτούνται για την παραγωγή αµύλου
µέχρι αυτού του ορίου ποσόστωσης.»

3. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Άρθρο 7

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού δεν καλύπτουν την
παραγωγή αµύλου γεωµήλων από επιχειρήσεις οι οποίες δεν
υπάγονται στην παράγραφος 2 του άρθρου 2 του παρόντος
κανονισµού και οι οποίες αγοράζουν γεώµηλα για τα οποία οι
παραγωγοί δεν επωφελούνται από την ενίσχυση που προβλέπε-
ται στο άρθρο 93 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του
Συµβουλίου, της 29ης Σεπτεµβρίου 2003, για τη θέσπιση κοι-
νών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια
της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισµένων
καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (*).

(*) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1.»

Άρθρο 149

Τροποποιήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Στο άρθρο 4 παράγραφος 3, η πρώτη περίπτωση αντικαθίστα-
ται από την ακόλουθη:

«για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες:

— 63,00 EUR/τόνο από την περίοδο εµπορίας 2004/2005
και εξής».

2. Στο άρθρο 4, παράγραφος 4, το ποσό «19 EUR ανά τόνο»
αντικαθίσταται από το ποσό «24 EUR ανά τόνο».

3. Στο άρθρο 5:

α) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Καταβάλλεται συµπληρωµατική ενίσχυση βάσει της
έκτασης, ύψους 313 EUR ανά εκτάριο για την περίοδο
εµπορίας 2004/2005, για την έκταση που καλλιεργείται
µε σκληρό σίτο στις παραδοσιακές ζώνες παραγωγής που
αναφέρονται στον κατάλογο του παραρτήµατος ΙΙ, εντός
του ορίου που καθορίζεται στο παράρτηµα III.»�

β) το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί-
µενο:

«Στις περιοχές µε παραδοσιακή παραγωγή σκληρού σίτου,
πλην των περιοχών που αναφέρονται στο παράρτηµα II,
χορηγείται ειδική ενίσχυση ύψους 93 EUR ανά εκτάριο,
για την περίοδο εµπορίας 2004/2005, εντός του ορίου
του αριθµού εκταρίων που προσδιορίζεται στο παράρτηµα
IV.»
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Άρθρο 150

Τροποποιήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Στο άρθρο 10, παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, το ποσοστό
«20 %» αντικαθίσταται από το ποσοστό «40 %».

2. Στο παράρτηµα I, στον πίνακα που αφορά την ειδική πριµοδό-
τηση, ο αριθµός για την Αυστρία αντικαθίσταται από τον
αριθµό «373 400».

3. Στο παράρτηµα II, στον πίνακα που αφορά την πριµοδότηση
για θηλάζουσες αγελάδες, οι αριθµοί για την Αυστρία και την
Πορτογαλία αντικαθίστανται από τους αριθµούς «375 000»
και «416 539», αντιστοίχως.

Άρθρο 151

Τροποποιήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1673/2000

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1673/2000 τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

α) Στην παράγραφο 2, το σηµείο α) αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:

«α) “γεωργός” είναι ο γεωργός όπως ορίζεται στο άρθρο
2, στοιχείο α) του κανονισµού (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 (*).

(*) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1.»

β) Στην παράγραφο 3, οι λέξεις «κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1251/1999» αντικαθίστανται από τις λέξεις άρθρο 52 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003,

2. Στο άρθρο 5, παράγραφος 2, στην πρώτη και δεύτερη περί-
πτωση οι λέξεις «άρθρο 5α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1251/1999» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 52 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ».

Άρθρο 152

Τροποποιήσεις άλλων κανονισµών

Οι ακόλουθες διατάξεις διαγράφονται:

α) άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71�

β) άρθρα 3 έως 25 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999�

γ) άρθρα 3 έως 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2529/2001.

Άρθρο 153

Καταργήσεις

1. Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92 καταργείται. Ωστόσο,
εξακολουθεί να εφαρµόζεται σε αιτήσεις για άµεσες ενισχύσεις σε
σχέση µε τα ηµερολογιακά έτη που προηγούνται του 2005.

2. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1017/94 καταργείται από 1ης
Ιανουαρίου 2005.

3. Οι κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 1577/96 και (ΕΚ) αριθ. 1251/1999
καταργούνται. Ωστόσο, εξακολουθούν να εφαρµόζονται στην
περίοδο εµπορίας 2004/2005.

4. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1259/1999 καταργείται από την 1η
Μαΐου 2004. Ωστόσο, τα άρθρα 2α και 11 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1259/1999, καθώς και, για την εφαρµογή των εν λόγω
άρθρων, το παράρτηµα του εν λόγω κανονισµού εξακολουθεί να
εφαρµόζεται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2005. Επιπλέον, τα άρθρα
3, 4, 5 και, για την εφαρµογή των άρθρων αυτών, το παράρτηµα
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1259/1999 εξακολουθούν να εφαρµό-
ζονται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.

5. Οι αναφορές που γίνονται στους καταργούµενους κανονι-
σµούς θεωρούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισµό.

Άρθρο 154

Μεταβατικές διατάξεις για το απλουστευµένο καθεστώς

Στην περίπτωση που ένα κράτος µέλος εφαρµόζει το απλουστευ-
µένο καθεστώς που αναφέρεται στο άρθρο 2α του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1259/1999, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

α) το 2003 είναι το τελευταίο έτος κατά το οποίο οι συµµετέ-
χοντες µπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις�

β) οι συµµετέχοντες εξακολουθούν να λαµβάνουν το ποσόν που
καθορίσθηκε στα πλαίσια του απλουστευµένου καθεστώτος
µέχρι το 2005�

γ) τα κεφάλαια 1 και 2 του τίτλου II του παρόντος κανονισµού
δεν ισχύουν για τα ποσά που χορηγούνται στα πλαίσια του
απλουστευµένου καθεστώτος κατά τη διάρκεια της συµµετοχής
στο καθεστώς αυτό�

δ) οι γεωργοί που συµµετέχουν στο απλουστευµένο καθεστώς δεν
δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για την ενιαία ενίσχυση για
όσο διάστηµα συµµετέχουν στο απλουστευµένο καθεστώς. Σε
περίπτωση υποβολής αίτησης για την ενιαία ενίσχυση, το ποσό
που χορηγείται στα πλαίσια του απλουστευµένου καθεστώτος
συµπεριλαµβάνεται στο ποσό αναφοράς που αναφέρεται στο
άρθρο 37 του παρόντος κανονισµού και υπολογίζεται και προ-
σαρµόζεται µε βάση το κεφάλαιο 2 του τίτλου III του
παρόντος κανονισµού.
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Άρθρο 155

Άλλες µεταβατικές διατάξεις

Τα περαιτέρω µέτρα που απαιτούνται για να διευκολυνθεί η µετά-
βαση από τις ρυθµίσεις των κανονισµών που αναφέρονται στα
άρθρα 152 και 153, σε εκείνες που καθορίζονται από τον παρόντα
κανονισµό, κυρίως όσες σχετίζονται µε την εφαρµογή των άρθρων
4 και 5 και το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1259/1999,
του άρθρου 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 και εκείνες
που σχετίζονται µε τα σχέδια βελτίωσης που αναφέρονται στο
άρθρο 86 του παρόντος κανονισµού, µπορούν να εγκρίνονται σύµ-
φωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 144 παρά-
γραφος 2 του παρόντος κανονισµού. Οι κανονισµοί και τα άρθρα
που αναφέρονται στα άρθρα 152 και 153 εξακολουθούν να
ισχύουν για τους σκοπούς του καθορισµού των ποσών αναφοράς
που προβλέπονται από το παράρτηµα VII.

Άρθρο 156

Έναρξη ισχύος και εφαρµογή

1. Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εβδόµη ηµέρα
από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

2. Εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος µε τις ακό-
λουθες εξαιρέσεις:

α) Ο τίτλος II κεφάλαια 4 και 5 εφαρµόζεται για τις αιτήσεις ενί-
σχυσης που υποβάλλονται σε σχέση µε το ηµερολογιακό έτος
2005 και εξής. Ωστόσο, το άρθρο 28 παράγραφος 2 εφαρµό-
ζεται στην αίτηση για ενισχύσεις δυνάµει του τίτλου IV κεφά-
λαια 1 έως 7 από 1ης Ιανουαρίου 2004.

β) Ο τίτλος IV κεφάλαια 1, 2, 3, 6, και το άρθρο 149 εφαρµόζε-
ται από την περίοδο εµπορίας 2004/2005.

γ) Ο τίτλος IV κεφάλαια 4, 5, 7 και το άρθρο 150 εφαρµόζεται
από την 1η Ιανουαρίου 2004.

δ) Ο τίτλος II κεφάλαιο 1, το άρθρο 20, ο τίτλος III, ο τίτλος IV
κεφάλαια 8, 10, 11, 12 και 13 και το άρθρο 147 ισχύουν από
1ης Ιανουαρίου 2005, εκτός από το άρθρο 147, παράγραφος
3, στοιχείο δ) που ισχύει από 1ης Απριλίου 2003.

ε) Ο τίτλος IV κεφάλαιο 9 ισχύει από την περίοδο εµπορίας
2005/2006.

στ) Τα άρθρα 151 και 152 εφαρµόζονται από 1ης Ιανουαρίου
2005, πλην του άρθρου 152 στοιχείο α) που ισχύει από την
περίοδο εµπορίας 2005/2006.

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

Βρυξέλλες, 29 Σεπτεµβρίου 2003.

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. ALEMANNO

L 270/52 21.10.2003Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος καθεστώτων στήριξης που ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 1

Τοµέας Νοµική βάση Σηµειώσεις

Ενιαία ενίσχυση Τίτλος ΙΙΙ του παρόντος κανονισµού Αποσυνδεδεµένη ενίσχυση (βλέπε
παράρτηµα VI) (*)

Σκληρό σιτάρι Τίτλος IV κεφάλαιο 1 του παρόντος
κανονισµού

Ενίσχυση µε βάση την έκταση (πριµοδό-
τηση ποιότητας)

Πρωτεϊνούχοι σπόροι Τίτλος IV κεφάλαιο 2 του παρόντος
κανονισµού

Ενίσχυση µε βάση την έκταση

Ρύζι Τίτλος IV κεφάλαιο 3 του παρόντος
κανονισµού

Ενίσχυση µε βάση την έκταση

Καρποί µε κέλυφος Τίτλος IV κεφάλαιο 4 του παρόντος
κανονισµού

Ενίσχυση µε βάση την έκταση

Ενεργειακές καλλιέργειες Τίτλος IV κεφάλαιο 5 του παρόντος
κανονισµού

Ενίσχυση µε βάση την έκταση

Γεώµηλα παραγωγής αµύλου Τίτλος IV κεφάλαιο 6 του παρόντος
κανονισµού

Ενίσχυση παραγωγής

Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα Τίτλος IV κεφάλαιο 7 του παρόντος
κανονισµού

Πριµοδότηση γαλακτοπαραγωγής και
πρόσθετη ενίσχυση

Αροτραία καλλιέργεια στη Φινλανδία και
σε ορισµένες περιοχές της Σουηδίας

Τίτλος IV κεφάλαιο 8 του παρόντος
κανονισµού (**) (*****)

Ειδική περιφερειακή ενίσχυση για αρο-
τραίες καλλιέργειες

Σπόροι σποράς Τίτλος IV κεφάλαιο 9 του παρόντος
κανονισµού (**) (*****)

Ενίσχυση παραγωγής

Αροτραίες καλλιέργειες Τίτλος IV κεφάλαιο 10 του παρόντος
κανονισµού (***) (*****)

Ενίσχυση µε βάση την έκταση συµπερι-
λαµβανοµένων ενισχύσεων για παύση
καλλιέργειας, ενσίρωση, συµπληρωµατι-
κών ποσών (**), συµπληρώµατος για
σκληρό σιτάρι και ειδικών ενισχύσεων

Αιγοπρόβατα Τίτλος IV κεφάλαιο 11 του παρόντος
κανονισµού (***) (*****)

Πριµοδότηση για προβατίνες και αίγες,
συµπληρωµατική πριµοδότηση και ορι-
σµένες πρόσθετες ενισχύσεις

Βόειο κρέας Τίτλος IV κεφάλαιο 12 του παρόντος
κανονισµού (*****)

Ειδική πριµοδότηση (***), πριµοδότηση
λόγω σφαγής εκτός εποχής, πριµοδό-
τηση για θηλάζουσες αγελάδες (συµπε-
ριλαµβανοµένης και αυτής που κατα-
βάλλεται για δαµαλίδες και συµπερι-
λαµβανοµένης της πρόσθετης πριµοδό-
τησης για θηλάζουσες αγελάδες όταν
συγχρηµατοδοτείται) (***), πριµοδότηση
σφαγής (***), ενίσχυση εκτατικοποίησης,
πρόσθετες ενισχύσεις

Όσπρια Τίτλος IV κεφάλαιο 13 του παρόντος
κανονισµού (*****)

Ενίσχυση µε βάση την έκταση

Συγκεκριµένοι τύποι γεωργικών εκµεταλ-
λεύσεων και παραγωγή ποιότητας

Άρθρο 69 του παρόντος κανονι-
σµού (****)

Αποξηραµένες χορτονοµές Άρθρο 71 παράγραφος 2 δεύτερο εδά-
φιο του παρόντος κανονισµού (*****)

Καθεστώς µικρών εκµεταλλεύσεων Άρθρο 2α, κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1259/1999

Μεταβατική Ενίσχυση µε βάση την
έκταση για γεωργούς που λαµβάνουν
λιγότερο από 1 250 EUR

Ελαιόλαδο Άρθρο 5 παράγραφος 1, κανονισµός
136/66/ΕΟΚ

Ενίσχυση παραγωγής
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Τοµέας Νοµική βάση Σηµειώσεις

Μεταξοσκώληκες Άρθρο 1 κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ.
845/72

Ενίσχυση για ενθάρρυνση της εκτροφής

Μπανάνες Άρθρο 12 κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ.
404/93

Ενίσχυση παραγωγής

Σταφίδες Άρθρο 7 παράγραφος 1 κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 2201/96

Ενίσχυση µε βάση την έκταση

Καπνός Άρθρο 3 κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
2075/92

Ενίσχυση παραγωγής

Λυκίσκος Άρθρο 12 κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ.
1696/71 και κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ.
1098/98

Ενίσχυση µε βάση την έκταση
Πληρωµές µόνο για προσωρινή παύση

POSEIDOM Άρθρα 9 (**) (*****), 12 παράγραφος 2
και 16 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1452/2001

Τοµείς: βόειο κρέας, ζάχαρη, πράσινη
βανίλια

POSEIMA Άρθρα 13 (**) (*****), 16, 17 και 28
παράγραφος 1, 21, 22 παράγραφος 2
έως 4 (**) (*****) και παράγραφος 7,
27, 29 και 30 παράγραφοι 1, 2 και 4
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001

Τοµείς: βόειο κρέας, γάλα, γεώµηλα,
ζάχαρη, ψάθα, ανανάς, καπνός, πατατό-
σπορος, κιχώριο και τσάι.

POSEICAN Άρθρα 5 (**) (*****), 9 και 14 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1454/2001

Τοµείς: βόειο κρέας, αιγοπρόβατα, γεώ-
µηλα.

Νησιά Αιγαίου Άρθρα 6 (**) (*****), 8, 11 και 12 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93

Τοµείς: βόειο κρέας, γεώµηλα, ελιές,
µέλι

(*) Από την 1η Ιανουαρίου 2005 ή αργότερα σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 71. Από το 2004, ή αργότερα σε περίπτωση εφαρ-
µογής του άρθρου 71, οι άµεσες ενισχύσεις που απαριθµούνται στο παράρτηµα VI περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι πλην των αποξη-
ραµένων χορτονοµών.

(**) Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 70.
(***) Σε περίπτωση εφαρµογής των άρθρων 66, 67, 68.
(****) Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 69.
(*****) Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 71.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Εθνικά ανώτατα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2

(εκατοµ. ευρώ)

Κράτος µέλος 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Βέλγιο 4,7 6,2 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

∆ανία 7,7 10,3 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9

Γερµανία 40,4 54,6 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3

Ελλάδα 40,4 53,9 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4

Ισπανία 55,1 74,3 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9

Γαλλία 51,4 68,7 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9

Ιρλανδία 15,3 20,4 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5

Ιταλία 62,3 83,7 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6

Λουξεµβούργο 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Κάτω Χώρες 6,8 9,2 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Αυστρία 12,4 17,1 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3

Πορτογαλία 11,3 15,4 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2

Φινλανδία 8,0 10,8 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6

Σουηδία 6,6 8,8 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Ηνωµένο Βασίλειο 17,7 23,6 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4

Α. Σε ισχύ από 1.1.2005

Περιβάλλον

1. Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των
αγρίων πτηνών (ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1)

Άρθρα 3, 4 (παράγραφοι
1, 2, 4), 5, 7 και 8

2. Οδηγία 80/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 1979 περί προστασίας των
υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες (ΕΕ
L 20 της 26.1.1980, σ. 43)

Άρθρα 4 και 5

3. Οδηγία 86/278/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου 1986 σχετικά µε την προστασία
του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιµοποίηση της ιλύος καθαρισµού
λυµάτων στη γεωργία (ΕΕ L 181 της 4.7.1986, σ. 6)

Άρθρο 3

4. Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991 για την προστασία των
υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1)

Άρθρα 4 και 5

5. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσι-
κών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992,
σ. 7)

Άρθρα 6, 13, 15 και 22
στοιχείο β)

∆ηµόσια υγεία και υγεία των ζώων
Αναγνώριση και καταγραφή των ζώων

6. Οδηγία 92/102/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 1992 για την αναγνώριση και
την καταγραφή των ζώων (ΕΕ L 355 της 5.12.1992, σ. 32)

Άρθρα 3, 4 και 5

7. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2629/97 της Επιτροπής της 29ης ∆εκεµβρίου 1997 για τη θέσπιση
λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συµβουλίου όσον αφορά
τα ενώτια, τα µητρώα των εκµεταλλεύσεων και τα διαβατήρια στο πλαίσιο του συστήµατος
αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών (ΕΕ L 354 της 30.12.1997, σ. 19)

Άρθρα 6 και 8

8. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 17ης Ιουλίου 2000 για τη θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των
βοοειδών και την επισήµανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων µε βάση το βόειο
κρέας και την κατάργηση του κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 820/97 (ΕΕ L 204
της 11.8.2000, σ. 1)

Άρθρα 4 και 7

Β. Σε ισχύ από 1.1.2006

∆ηµόσια υγεία, υγεία των ζώων και των φυτών

9. Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά µε τη διάθεση στην
αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1)

Άρθρο 3

10. Οδηγία 96/22/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996 για την απαγόρευση της
χρησιµοποίησης ορισµένων ουσιών µε ορµονική ή θυρεοστατική δράση και των β- ανταγω-
νιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους και την κατάργηση των
οδηγιών 81/602/ΕΟΚ, 88/146/ΕΟΚ και 88/299/ΕΟΚ (ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 3)

Άρθρα 3, 4, 5 και 7

11. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθε-
σίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφί-
µων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας των τροφίµων την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Αρχής για την ασφάλεια των τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε
θέµατα ασφαλείας των τροφίµων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1)

Άρθρα 14, 15, 17 (παρά-
γραφος 1), 18, 19 και 20

12. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
22ας Μαΐου 2001 για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέµησης και εξάλειψης ορι-
σµένων µεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1)

Άρθρα 7, 11, 12, 13 και
15
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Κοινοποίηση των ασθενειών

13. Οδηγία 85/511/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Νοεµβρίου 1985 για τη θέσπιση κοινοτι-
κών µέτρων για την καταπολέµηση του αφθώδους πυρετού (ΕΕ L 315 της 26.11.1985,
σ. 11)

Άρθρο 3

14. Οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 1992 για τη θέσπιση γενικών
κοινοτικών µέτρων καταπολέµησης ορισµένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών
µέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων (ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 69)

Άρθρο 3

15. Οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συµβουλίου της 20ής Νοεµβρίου 2000 για τη θέσπιση ειδικών
διατάξεων σχετικών µε µέτρα καταπολέµησης και εξάλειψης του καταρροϊκού πυρετού του
προβάτου (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 74)

Άρθρο 3

Γ. Σε ισχύ από 1.1.2007

Συνθήκες διαβίωσης των ζώων

16. Οδηγία 91/629/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης Νοεµβρίου 1991 για τη θέσπιση στοιχει-
ωδών κανόνων για την προστασία των µόσχων (ΕΕ L 340 της 11.12.1991, σ. 28)

Άρθρα 3 και 4

17. Οδηγία 91/630/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης Νοεµβρίου 1991 για τους στοιχειώδεις
κανόνες για την προστασία των χοίρων (ΕΕ L 340 της 11.12.1991, σ. 33)

Άρθρο 3 και 4 (παρά-
γραφος 1)

18. Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συµβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998 σχετικά µε την προστασία των
ζώων στα εκτροφεία (ΕΕ L 221 της 8.8.1998, σ. 23)

Άρθρο 4
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές πρακτικές που αναφέρονται στο άρθρο 5

Τοµέας Πρότυπα

∆ιάβρωση του εδάφους:

Προστασία του εδάφους µέσω κατάλληλων µέτρων

— Ελάχιστη εδαφοκάλυψη

— Ελάχιστη διαχείριση γαιών αντικατοπτρίζουσα ειδικές
για το χώρο συνθήκες

— Αναβαθµίδες

Οργανική ύλη του εδάφους:

∆ιατήρηση των επιπέδων της οργανικής ύλης του εδάφους
µέσω κατάλληλων µεθόδων

— Πρότυπα για αµειψισπορές, όπου συντρέχει περίπτωση

— ∆ιαχείριση υπολειµµάτων καλλιεργειών

∆οµή του εδάφους:

∆ιατήρηση της δοµής του εδάφους µέσω κατάλληλων µέτρων

— Κατάλληλη χρήση γεωργικών µηχανών

Ελάχιστο επίπεδο συντήρησης:

Εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου συντήρησης και αποφυγής
της υποβάθµισης των οικοσυστηµάτων

— Ελάχιστοι ρυθµοί ανανέωσης ζωικού πληθυσµού ή/και
κατάλληλα καθεστώτα

— Προστασία των µόνιµων βοσκότοπων

— ∆ιατήρηση των χαρακτηριστικών του τοπίου

— Αποφυγή της επέκτασης ανεπιθύµητης βλάστησης σε
γεωργική γη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Συµβατά καθεστώτα στήριξης που αναφέρονται στο άρθρο 26

Τοµέας Νοµική βάση Σηµειώσεις

Σταφίδες Άρθρο 7 παράγραφος 1, κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
2201/96

Ενίσχυση µε βάση την έκταση

Καπνός Άρθρο 3, κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 Ενίσχυση παραγωγής

Λυκίσκος Άρθρο 12, κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1696/71 και
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1098/98

Ενίσχυση µε βάση την έκταση
Ενισχύσεις για προσωρινή παύση και
εκρίζωση

Γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα Τίτλος II, κεφάλαιο VI (άρθρα 22 έως 24) και άρθρο
55 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1257/1999

Ενίσχυση µε βάση την έκταση

∆ασοκοµία Άρθρο 31 και άρθρο 55 παράγραφος 3 του κανονι-
σµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999

Ενίσχυση µε βάση την έκταση

Μειονεκτικές περιοχές και
περιοχές µε περιβαλλοντικούς
περιορισµούς

Τίτλος II, κεφάλαιο V (άρθρα 13 ως 21) και άρθρο
55 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1257/1999

Ενίσχυση µε βάση την έκταση

Ελαιόλαδο Άρθρο 5 παράγραφος 1, κανονισµός αριθ.
136/66/ΕΟΚ

Ενίσχυση παραγωγής

Βαµβάκι Άρθρο 8, κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1554/95 Ενίσχυση παραγωγής

Αποξηραµένες χορτονοµές Άρθρα 10 και 11, κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 603/95 Ενίσχυση παραγωγής

Λεµόνια προς µεταποίηση Άρθρο 1, κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2202/96 Ενίσχυση παραγωγής

Τοµάτες προς µεταποίηση Άρθρο 2, κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2201/96 Ενίσχυση παραγωγής

Οίνος Άρθρα 11 ως 15, κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 Ενίσχυση αναδιάρθρωσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Κατάλογος άµεσων ενισχύσεων σε σχέση µε την ενιαία ενίσχυση που αναφέρονται στο άρθρο 33

Τοµέας Νοµική βάση Σηµειώσεις

Αροτραίες καλλιέρ-
γειες

Άρθρα 2, 4 και 5, κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1251/1999

Ενίσχυση µε βάση την έκταση, συµπεριλαµβανο-
µένων ενισχύσεων για παύση καλλιέργειας, ενσί-
ρωση, συµπληρωµατικών ποσών (*), συµπληρώ-
µατος για σκληρό σιτάρι και ειδικών ενισχύσεων

Άµυλο γεωµήλων Άρθρο 8 παράγραφος 2, κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92

Ενισχύσεις για γεωργούς που παράγουν γεώµηλα
προοριζόµενα για την παραγωγή αµύλου

Όσπρια Άρθρο 1, κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1577/96 Ενίσχυση µε βάση την έκταση

Ρύζι Άρθρο 6, κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3072/95 Ενίσχυση µε βάση την έκταση

Σπόροι προς
σπορά (*)

Άρθρο 3, κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 Ενίσχυση παραγωγής

Βόειο κρέας Άρθρα 4, 5, 6, 10, 11, 13 και 14, κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 1254/1999

Ειδική πριµοδότηση, πριµοδότηση λόγω σφαγής
εκτός εποχής, πριµοδότηση για θηλάζουσες αγε-
λάδες (συµπεριλαµβανοµένης και αυτής που
καταβάλλεται για δαµαλίδες και συµπεριλαµβα-
νοµένης της πρόσθετης πριµοδότησης για θηλά-
ζουσες αγελάδες όταν συγχρηµατοδοτείται), πρι-
µοδότηση σφαγής, ενίσχυση εκτατικοποίησης,
πρόσθετες ενισχύσεις

Γάλα και γαλακτοκο-
µικά προϊόντα

Τίτλος IV κεφάλαιο 7 του παρόντος κανονισµού
Άρθρο 5

Πριµοδότηση για γαλακτοκοµικά προϊόντα και
πρόσθετες ενισχύσεις (**)

Αιγοπρόβατα Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2467/98, άρθρο 1 κανο-
νισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1323/90, άρθρα 4, 5 και 11
(παράγραφοι 1 και 2) 1ο, 2ο και 4ο εδάφιο,
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2529/2001

Πριµοδότηση για προβατίνες και αίγες, συµπλη-
ρωµατική πριµοδότηση και ορισµένες πρόσθετες
ενισχύσεις

POSEIDOM (*) Άρθρο 9 παράγραφοι 1 στοιχεία α) και β) κανο-
νισµός (ΕΚ) αριθ. 1452/2001

Τοµείς: Βόειο κρέας

POSEIMA (*) Άρθρα 13 (παράγραφοι 2 και 3), 22 (παράγρα-
φοι 2 και 3) κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1453/2001

Τοµείς: Βόειο κρέας

POSEICAN (*) Άρθρο 5 (παράγραφοι2 και 3), 6 (παράγραφοι 1
και 2), κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1454/2001

Τοµείς: Βόειο κρέας, αιγοπρόβατα

Νησιά Αιγαίου (*) Άρθρο 6, παράγραφοι 2 και 3, κανονισµός
(ΕΟΚ) αριθ. 2019/93

Τοµείς: Βόειο κρέας

Αποξηραµένες χορτο-
νοµές

Άρθρο 3, κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 603/95 Ενισχύσεις για µεταποιηµένα προϊόντα (όπως
ισχύει µε βάση το παράρτηµα VII σηµείο ∆ του
παρόντος κανονισµού)

(*) Εκτός της περίπτωσης εφαρµογής του άρθρου 70.
(**) Από το 2007, εκτός της περίπτωσης εφαρµογής του άρθρου 62.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Υπολογισµός του ποσού αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 37

Α. Ενισχύσεις µε βάση την έκταση

1. Στην περίπτωση που ο γεωργός έχει λάβει ενισχύσεις µε βάση την έκταση, ο αριθµός των εκταρίων µε ακρίβεια δύο
δεκαδικών ψηφίων για τον οποίο χορηγήθηκε η ενίσχυση πολλαπλασιάζεται µε τα ακόλουθα ποσά για κάθε έτος της
περιόδου αναφοράς αντίστοιχα:

1.1. Για τα σιτηρά, στα οποία συµπεριλαµβάνεται το σκληρό σιτάρι, οι ελαιούχοι σπόροι, οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, ο
λιναρόσπορος, ο λίνος και η κάνναβη που προορίζονται για την παραγωγή ινών, το χόρτο ενσίρωσης, και η παύση καλ-
λιέργειας:

— επί 63 EUR/τόνο πολλαπλασιαζόµενα µε την απόδοση όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1251/1999 όπως αυτή καθορίζεται στο σχέδιο περιφερειοποίησης της σχετικής περιοχής που εφαρµόζε-
ται κατά το ηµερολογιακό έτος 2002.

Το σηµείο αυτό ισχύει υπό την επιφύλαξη των διατάξεων που καθορίζονται από τα κράτη µέλη σε εφαρµογή του
άρθρου 6 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 38, για τον λίνο και την κάνναβη, ο µέσος όρος υπολογίζεται µε βάση τον αριθµό εκτα-
ρίων για τα οποία χορηγήθηκε ενίσχυση κατά το ηµερολογιακό έτος 2001 και 2002.

1.2. Για το ρύζι:

— Επί 102 EUR/τόνο που πολλαπλασιάζεται µε τις παρακάτω µέσες αποδόσεις:

Κράτη µέλη
Αποδόσεις

(τόνος/εκτάριο)

Ισπανία 6,35

Γαλλία

— Μητροπολιτικό έδαφος 5,49

— Γαλλική Γουιάνα 7,51

Ελλάδα 7,48

Ιταλία 6,04

Πορτογαλία 6,05

1.3. Για τα όσπρια:

— για φακές και ρεβίθια επί 181 EUR/εκτάριο,

— για βίκο και ρόβη επί 175,02 EUR/εκτάριο για το 2000, 176,60 EUR/εκτάριο για το 2001 και 150,52 EUR/
εκτάριο για το 2002.

2. Στην περίπτωση που ο γεωργός έχει λάβει συµπλήρωµα για σκληρό σιτάρι ή ειδική ενίσχυση, ο αριθµός των εκταρίων,
µε ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων, για τα οποία έχει χορηγηθεί η ενίσχυση πολλαπλασιάζεται µε τα ακόλουθα ποσά
για κάθε έτος της περιόδου αναφοράς αντίστοιχα:

Για τις ζώνες που αναφέρονται στο παράρτηµα II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 και στο παράρτηµα IV του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2316/1999:

— επί 291 EUR/εκτάριο για την ενιαία ενίσχυση που χορηγείται για το ηµερολογιακό έτος 2005,

— επί 285 EUR/εκτάριο για την ενιαία ενίσχυση που χορηγείται για το ηµερολογιακό έτος 2006 και τα επόµενα ηµε-
ρολογιακά έτη.

Στις ζώνες που αναφέρονται στο παράρτηµα V του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2316/1999:

— επί 46 EUR/εκτάριο για την ενιαία ενίσχυση που χορηγείται για το ηµερολογιακό έτος 2005.
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3. Για τους σκοπούς των παραπάνω σηµείων, «αριθµός εκταρίων» σηµαίνει τον καθορισµένο αριθµό των εκταρίων που αντι-
στοιχούν σε κάθε διαφορετικό τύπο στρεµµατικής ενίσχυσης που αναφέρεται στο παράρτηµα VI του παρόντος κανονι-
σµού, για τον οποίο πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις τις οποίες θέτουν οι κανόνες για τη χορήγηση της ενίσχυσης,
λαµβανοµένης υπόψη της εφαρµογής του άρθρου 2 παράγραφος 4 και του άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1251/1999. Στην περίπτωση του ρυζιού, κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, σε όσες περιπτώσεις οι εκτάσεις που δόθηκαν στο ρύζι σε κάποιο κράτος µέλος κατά την περίοδο αναφοράς
υπερέβησαν τη µέγιστη εγγυηµένη έκταση για το κράτος αυτό και τη συγκεκριµένη περίοδο, το ποσό ανά εκτάριο µει-
ώνεται αναλογικά.

Β. Ενίσχυση για το άµυλο γεωµήλων

Στην περίπτωση που ο γεωργός έχει λάβει ενίσχυση για άµυλο γεωµήλων, το ποσό υπολογίζεται αφού πολλαπλασιασθούν ο
αριθµός των τόνων για τον οποίο έχει χορηγηθεί τέτοια ενίσχυση, επί 44,22 EUR ανά τόνο αµύλου γεωµήλων για κάθε έτος
της περιόδου αναφοράς αντίστοιχα. Τα κράτη µέλη υπολογίζουν τον αριθµό των εκταρίων που συµπεριλαµβάνονται στον υπο-
λογισµό της ενιαίας ενίσχυσης κατ' αναλογία προς τον αριθµό των τόνων αµύλου γεωµήλων που παρήχθη και για τον οποίο
χορηγήθηκε η ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 για κάθε έτος της
περιόδου αναφοράς, και εντός των ορίων της βασικής έκτασης που καθορίζεται από την Επιτροπή µε βάση τον αριθµό των
εκταρίων, και η οποία καλύπτεται από σύµβαση καλλιέργειας για την περίοδο αναφοράς, µε βάση τις πληροφορίες που κοινο-
ποίησαν τα κράτη µέλη.

Γ. Πριµοδοτήσεις και συµπληρώµατα κτηνοτροφίας

Στην περίπτωση που ο γεωργός έχει λάβει πριµοδοτήσεις ή/και συµπληρώµατα κτηνοτροφίας, το ποσό υπολογίζεται πολλαπλα-
σιάζοντας τον αριθµό καθορισµένων ζώων για τον οποίο έχει χορηγηθεί τέτοια ενίσχυση, για κάθε έτος της περιόδου ανα-
φοράς, µε τα ποσά ανά κεφαλή που καθορίζονται για το ηµερολογιακό έτος 2002 από τα αντίστοιχα άρθρα που αναφέρονται
στο παράρτηµα VI, λαµβανοµένης υπόψη της εφαρµογής του άρθρου 4 παράγραφος 4, του άρθρου 7 παράγραφος 2 και του
άρθρου 10 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 ή του άρθρου 8 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2529/2001.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 38, όσον αφορά τις πρόσθετες ενισχύσεις για αιγοπρόβατα οι οποίες χορηγούνται βάσει του
άρθρου 11 παράγραφος 2, πρώτη, δεύτερη και τέταρτη περίπτωση, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2429/2001, ο µέσος όρος υπο-
λογίζεται βάσει του αριθµού των ζώων για τα οποία χορηγήθηκε η ενίσχυση κατά το ηµερολογιακό έτος 2002.

Εντούτοις, δεν λαµβάνονται υπόψη ενισχύσεις κατ' εφαρµογή του άρθρου 4 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1254/1999.

Επίσης, κατά παρέκκλιση του άρθρου 38, σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 32 παράγραφοι 11 και 12 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2342/1999 της Επιτροπής και του άρθρου 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1458/2001 της Επιτροπής, ο αριθµός των ζώων
για τα οποία χορηγήθηκε ενίσχυση το έτος κατά το οποίο εφαρµόζονταν τα µέτρα αυτά και ο οποίος πρέπει να ληφθεί υπόψη
για τον υπολογισµό του ποσού αναφοράς, δεν πρέπει να υπερβαίνει τον µέσο αριθµό ζώων για τα οποία χορηγήθηκε ενίσχυση
το έτος/τα έτη κατά τα οποία δεν εφαρµόζονταν τα µέτρα αυτά.

∆. Αποξηραµένες χορτονοµές

Στην περίπτωση που ο γεωργός έχει παραδώσει αποξηραµένες χορτονοµές στα πλαίσια σύµβασης όπως προβλέπεται στο άρθρο
9 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 603/95, ή έχει δηλώσει εκτάσεις δυνάµει του άρθρου 10 του ίδιου κανονισµού τα
κράτη µέλη υπολογίζουν το ποσό που συµπεριλαµβάνεται στο ποσό αναφοράς κατ' αναλογία προς τον αριθµό των τόνων απο-
ξηραµένων ζωοτροφών που παρήχθησαν και για τις οποίες χορηγήθηκε η ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονι-
σµού αυτού, για κάθε έτος της περιόδου αναφοράς, και εντός των ορίων των ακόλουθων ανωτάτων ποσών που εκφράζονται σε
εκατοµµύρια ευρώ:

Κράτος µέλος

Ανώτατο ποσόν για χορτονοµές µετα-
ποιηµένες για την παραγωγή των προ-
ϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 3
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 603/95 (αποξηραµένες χορτο-

νοµές)

Ανώτατο ποσόν για χορτονοµές µετα-
ποιηµένες για την παραγωγή των προ-
ϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 3
παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 603/95 (χορτονοµές αποξηρα-

µένες στον ήλιο)

Συνολικό
ανώτατο ποσό

Ένωση Βελγίου-Λουξεµβούρ-
γου

0,049 0,049

∆ανία 5,424 5,424

Γερµανία 11,888 11,888

Ελλάδα 1,101 1,101

Ισπανία 42,124 1,951 44,075

Γαλλία 41,155 0,069 41,224

Ιρλανδία 0,166 0,166
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Κράτος µέλος

Ανώτατο ποσόν για χορτονοµές µετα-
ποιηµένες για την παραγωγή των προ-
ϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 3
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 603/95 (αποξηραµένες χορτο-

νοµές)

Ανώτατο ποσόν για χορτονοµές µετα-
ποιηµένες για την παραγωγή των προ-
ϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 3
παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 603/95 (χορτονοµές αποξηρα-

µένες στον ήλιο)

Συνολικό
ανώτατο ποσό

Ιταλία 17,999 1,586 19,585

Κάτω Χώρες 6,804 6,804

Αυστρία 0,070 0,070

Πορτογαλία 0,102 0,020 0,122

Φινλανδία 0,019 0,019

Σουηδία 0,232 0,232

Ηνωµένο Βασίλειο 1,950 1,950

Τα κράτη µέλη υπολογίζουν τον αριθµό των εκταρίων που συµπεριλαµβάνονται στον υπολογισµό της ενιαίας ενίσχυσης κατ'
αναλογία µε τον αριθµό των τόνων αποξηραµένων χορτονοµών που παρήχθησαν και για την οποία χορηγήθηκε η ενίσχυση που
προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 603/95, για κάθε έτος της περιόδου αναφοράς και εντός των ορίων της
βασικής έκτασης που καθορίζει η Επιτροπή µε βάση τον αριθµό των εκταρίων που καλύπτονται από σύµβαση καλλιέργειας ή
δήλωση εκτάσεων κατά την περίοδο αναφοράς που κοινοποιούν τα κράτη µέλη.

Ε. Περιφερειακές ενισχύσεις

Στις σχετικές περιφέρειες, τα ακόλουθα ποσά συµπεριλαµβάνονται στον υπολογισµό του ποσού αναφοράς:

— 24 ευρώ/τόνο πολλαπλασιαζόµενο µε τις αποδόσεις που χρησιµοποιούνται για τις στρεµµατικές ενισχύσεις για τα σιτηρά,
τους ελαιούχους σπόρους, το λινόσπορο, και τον λίνο και κάνναβη που καλλιεργείται για ίνες στις περιοχές που αναφέρον-
ται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999,

— το ποσό ανά κεφαλή όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001,
στα άρθρα 13 παράγραφοι 2 και 3, 22 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, στα άρθρα 5 παρά-
γραφοι 2 και 3, 6 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, πολλαπλασιαζόµενο επί τον αριθµό των
ζώων για τα οποία έχει χορηγηθεί τέτοια ενίσχυση το 2002,

— το ποσό ανά κεφαλή όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 πολλαπλασια-
σµένο µε τον αριθµό των ζώων για τα οποία χορηγήθηκε τέτοια ενίσχυση το 2002.

ΣΤ. Ενισχύσεις στον τοµέα των σπόρων για σπορά

Στην περίπτωση που ο γεωργός λαµβάνει ενίσχυση για παραγωγή σπόρων για σπορά το ποσό υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας
τον αριθµό των τόνων για τον οποίο έχει χορηγηθεί τέτοια ενίσχυση, κάθε έτος της περιόδου αναφοράς, µε το ποσό ανά τόνο
που καθορίζεται κατ' εφαρµογή του άρθρου 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71. Τα κράτη µέλη υπολογίζουν τον αριθµό
των εκταρίων που συµπεριλαµβάνονται στον υπολογισµό της ενιαίας ενίσχυσης κατ' αναλογία προς την έκταση που έχει γίνει
αποδεκτή για πιστοποίηση για την οποία έχει χορηγηθεί, αντιστοίχως, η ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονι-
σµού (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 για κάθε έτος της περιόδου αναφοράς, και εντός των ορίων βασικής έκτασης που καθορίζει η Επι-
τροπή µε βάση τη συνολική έκταση που έχει γίνει δεκτή για πιστοποίηση που κοινοποιείται στην Επιτροπή σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3083/73. Η συνολική αυτή έκταση δεν περιλαµβάνει την έκταση που έχει γίνει αποδεκτή για πιστοποί-
ηση για το ρύζι (Oryza sativa L.), για το σίτο σπέλτα (Triticum spelta L.), κλωστικό λινάρι και ελαιούχο λινάρι (Linum usitatis-
simum L.) και κάνναβη (Cannabis sativa Μ.) που έχει ήδη δηλωθεί ότι χρησιµοποιείται για αρόσιµες καλλιέργειες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Εθνικά ανώτατα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 41

(εκατοµ. EUR)

Κράτος µέλος 2005 2006
2007

και επόµενα έτη

Βέλγιο 411 411 528

∆ανία 838 838 996

Γερµανία 4 479 4 479 5 468

Ελλάδα 837 834 856

Ισπανία 3 244 3 240 3 438

Γαλλία 7 199 7 195 8 055

Ιρλανδία 1 136 1 136 1 322

Ιταλία 2 539 2 530 2 882

Λουξεµβούργο 27 27 37

Κάτω Χώρες 386 386 779

Αυστρία 613 613 711

Πορτογαλία 452 452 518

Φινλανδία 467 467 552

Σουηδία 612 612 729

Ηνωµένο Βασίλειο 3 350 3 350 3 868
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

Κατάλογος αροτραίων καλλιεργειών που αναφέρονται στο άρθρο 66

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή

I. Σιτήρα

1001 10 00 Σκληρό σιτάρι

1001 90 Άλλο σιτάρι και σµιγάδι άλλο από σκληρό σιτάρι

1002 00 00 Σίκαλη

1003 00 Κριθάρι

1004 00 00 Βρώµη

1005 Αραβόσιτος

1007 00 Σόργο σε κόκκους

1008 Φαγόπυρο το εδώδιµο (µαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το µακρό� άλλα σιτηρά

0709 90 60 Γλυκό καλαµπόκι

II. Ελαιούχοι σπόροι

1201 00 Σπόροι σόγιας

ex 1205 00 Κραµβόσπορος

ex 1206 00 10 Σπόροι ηλιάνθου

III. Καλλιέργειες πρωτεϊνούχων

0713 10 Μπιζέλια

0713 50 Φούλια

ex 1209 29 50 Γλυκά λούπινα

IV. Λίνος

ex 1204 00 Σπέρµατα λιναριού (Linum usitatissimum L.)

ex 5301 10 00 Λινάρι ακατέργαστο ή µουσκεµένο που προορίζεται για την παραγωγή ινών (Linum usitatis-
simum L.)

V. Κάνναβη

ex 5302 10 00 Κάνναβη ακατέργαστη ή µουσκεµένη που προορίζεται για την παραγωγή ινών (Cannabis
sativa L.)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

Ζώνες παραδοσιακής παραγωγής για σκληρό σιτάρι που αναφέρονται στο άρθρο 74

ΕΛΛΑ∆Α

Νοµοί στις ακόλουθες περιφέρειες

Κεντρική Ελλάδα

Πελοπόννησος

Νησιά Ιονίου

Θεσσαλία

Μακεδονία

Νησιά Αιγαίου

Θράκη

ΙΣΠΑΝΙΑ

Επαρχίες

Almería

Badajoz

Burgos

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Navarra

Salamanca

Sevilla

Toledo

Zamora

Zaragoza

ΑΥΣΤΡΙΑ

Pannonia:

1. Gebiete der Bezirksbauernkammern (Περιοχές που καλύπτονται από τα περιφερειακά γεωργικά ταµεία)

2046 Tullnerfeld-Klosterneuburg

2054 Baden

2062 Bruck/Leitha-Schwechat

2089 Baden

2101 Gänserndorf

2241 Hollabrunn

2275 Tullnerfeld-Klosterneuburg

2305 Korneuburg

2321 Mistelbach

2330 Krems/Donau

2364 Gänserndorf

2399 Mistelbach

2402 Mödling

2470 Mistelbach

2500 Hollabrunn

2518 Hollabrunn
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2551 Bruck/Leitha-Schwechat

2577 Korneuburg

2585 Tullnersfeld-Klosterneuburg

2623 Wr. Neustadt

2631 Mistelbach

2658 Gänserndorf

2. Gebiete der Bezirksreferate (Περιοχές που καλύπτονται από τις περιφερειακές υπηρεσίες)

3018 Neusiedl/See

3026 Eisenstadt

3034 Mattersburg

3042 Oberpullendorf

3. Gebiete der Landwirtschaftskammer (Περιοχές που καλύπτονται από το γεωργικό επιµελητήριο)

1007 Wien.

ΓΑΛΛΙΑ

Περιφέρειες

Midi-Pyrénées

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Languedoc-Roussillon

∆ιαµερίσµατα (*)

Ardèche

Drôme

ΙΤΑΛΙΑ

Περιφέρειες

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Lazio

Marches

Molise

Umbria

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Περιφέρειες

Santarém

Lisboa

Setúbal

Portalegre

Évora

Beja

Faro.

(*) Καθένα από αυτά τα διαµερίσµατα µπορεί να συνδέεται µε µια από τις προαναφερθείσες περιφέρειες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

Κατάλογος ποικιλιών σπόρων προς σπορά που αναφέρονται στο άρθρο 99

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Ποσό ενίσχυσης

1. ∆ηµητριακά

1001 90 10 Triticum spelta Μ. 14,37

1006 10 10 Oryza sativa Μ. (1)

— ποικιλίες µακρόσπερµες µε κόκκους το µήκος των οποίων είναι µεγαλύτερο
από 6,0 χιλιοστά και των οποίων η σχέση µήκους/πλάτους είναι µεγαλύτερη
ή ίση µε 3

17,27

— άλλες ποικιλίες µε κόκκους το µήκος των οποίων είναι µεγαλύτερο, µικρότερο
ή ίσο µε 6,0 χιλιοστά και των οποίων η σχέση µήκους/πλάτους είναι µικρό-
τερη από 3

14,85

2. Ελαιούχοι σπόροι

ex 1204 00 10 Linum usitatissimum Μ. (υφαντικός λίνος) 28,38

ex 1204 00 10 Linum usitatissimum L. (λίνος ελαιούχων σπόρων) 22,46

ex 1207 99 10 Cannabis sativa L. (2) (ποικιλίες η περιεκτικότητα των οποίων σε τετραϋδροκαννα-
βινόλη δεν υπερβαίνει το 0,2 %)

20,53

3. Αγρωστώδη

ex 1209 29 10 Agrostis canina Μ. 75,95

ex 1209 29 10 Agrostis gigantea Roth. 75,95

ex 1209 29 10 Agrostis stolonifera Μ. 75,95

ex 1209 29 10 Agrostis capillaris Μ. 75,95

ex 1209 29 80 Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. και K.B. Prest. 67,14

ex 1209 29 10 Dactylis glomerata L. 52,77

ex 1209 23 80 Festuca arundinacea Schreb. 58,93

ex 1209 23 80 Festuca ovina L. 43,59

1209 23 11 Festuca pratensis Huds. 43,59

1209 23 15 Festuca rubra L. 36,83

ex 1209 29 80 Festulolium 32,36

1209 25 10 Lolium multiflorum Lam. 21,13

1209 25 90 Lolium perenne L. 30,99

ex 1209 29 80 Lolium x boucheanum Kunth 21,13

ex 1209 29 80 Phleum Bertolinii (DC) 50,96

1209 26 00 Phleum pratense L. 83,56

ex 1209 29 80 Poa nemoralis L. 38,88

1209 24 00 Poa pratensis L. 38,52

ex 1209 29 10 Poa palustris και Poa trivialis L. 38,88

4. Όσπρια

ex 1209 29 80 Hedysarum coronarium L. 36,47

ex 1209 29 80 Medicago lupulina L. 31,88

ex 1209 21 00 Medicago sativa L. (Ökotypen) 22,10

ex 1209 21 00 Medicago sativa L. (Sorten) 36,59
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(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Ποσό ενίσχυσης

ex 1209 29 80 Onobrichis viciifolia Scop. 20,04

ex 0713 10 10 Pisum sativum L. (partim) (κτηνοτροφικά µπιζέλια) 0

ex 1209 22 80 Trifolium alexandrinum L. 45,76

ex 1209 22 80 Trifolium hybridum L. 45,89

ex 1209 22 80 Trifolium incarnatum L. 45,76

1209 22 10 Trifolium pratense L. 53,49

ex 1209 22 80 Trifolium repens L. 75,11

ex 1209 22 80 Trifolium repens L. var. giganteum 70,76

ex 1209 22 80 Trifolium resupinatum L. 45,76

ex 0713 50 10 Vicia faba L. (partim) (φούλια) 0

ex 1209 29 10 Vicia sativa L. 30,67

ex 1209 29 10 Vicia villosa Roth. 24,03

(1) Η καταµέτρηση των κόκκων πραγµατοποιείται σε λευκασµένο ρύζι, σύµφωνα µε την ακόλουθη µέθοδο:
i) λήψη αντιπροσωπευτικού δείγµατος της παρτίδας,
ii) διαλογή του δείγµατος, ώστε η καταµέτρηση να επιχειρηθεί µόνο σε ολόκληρους κόκκους, συµπεριλαµβανοµένων των κόκκων µε

ατελή ωρίµανση,
iii) πραγµατοποίηση δύο καταµετρήσεων, η καθεµία σε 100 κόκκους, και υπολογισµός του µέσου όρου,
iv) προσδιορισµός του αποτελέσµατος σε χιλιοστά και στρογγυλοποίηση σε ένα δεκαδικό ψηφίο.

(2) Η περιεκτικότητα µιας ποικιλίας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) καθορίζεται µε ανάλυση δείγµατος που ανάγεται σε σταθερό βάρος. Το
βάρος της THC σε σχέση µε το βάρος του δείγµατος δεν πρέπει — για τη χορήγηση ενίσχυσης — να είναι µεγαλύτερο του 0,2 %. Το εν
λόγω δείγµα αποτελείται από το ανώτερο ένα τρίτο αντιπροσωπευτικού αριθµού φυτών που έχουν συλλεγεί τυχαία στο τέλος της περιόδου
ανθήσεως και έχουν απαλλαγεί από τους µίσχους και τους σπόρους.
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