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ΤΟ ΟΣ∆Ε 2020

ΘΑ ΒΓΑΛΕΙ
ΤΗ ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΑ
ΑΞΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
ΝΟΜΟΤΕΛΙΑΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ 2027 Ο∆ΗΓΟΥΝ
ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΤΡΟΧΟ∆ΡΟΜΟΥΝ ΤΑ
ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΝΑ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΟΥΝ
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ.
MΑΛΙΣΤΑ, ΤΟ ΟΣ∆Ε 2020 ΘΑ ΒΓΑΛΕΙ ΤΗ ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΑ
ΑΞΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
Επιµέλεια: Μαρία Γιουρουκέλη

Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020, τα κράτη-µέλη θα πρέπει να κλειδώσουν τις
εθνικές επιλογές εν είδη στρατηγικών σχεδίων για το νέο καθεστώς επιδοτήσεων, διάστηµα κατά το οποίο, βέβαια το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να επικυρώσουν τις νοµικές προτάσεις της Κοµισιόν. Σε
κάθε περίπτωση θα επιδιωχθεί να υπάρξει συµφωνία πριν από τις εκλογές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη διάσκεψη κορυφής στο Σιµπίου, στις 9 Μαΐου 2019.
Η Agrenda παρουσιάζει ολόκληρη την πρόταση των νοµικών κειµένων που πατάει πάνω στο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο για το 2021-2027 (COM(2018) 322
final) βάσει του οποίου προτείνεται ότι η ΚΑΠ θα πρέπει:
■ να επικεντρωθεί στις βασικές δραστηριότητές της µε περικοπές 5% στον προϋπολογισµό της, ήτοι στα 286,2 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιµές) για το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και 78,8 δισ.ευρώ για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ),
■ να θέσει πλαφόν επιδοτήσεων έως 60.000 ευρώ ανά εκµετάλλευση και
■ να αυξήσει την εθνική συνεισφορά στα προγράµµατα β’ πυλώνα
Σύµφωνα µε τον προτεινόµενο κανονισµό της Κοµισιόν, που θα καταργήσει την
τρέχουσα ΚΑΠ 1305/2013:
■ Όσον αφορά την κατανοµή των άµεσων ενισχύσεων µεταξύ των κρατών µελών, όλα τα κράτη µέλη µε άµεσες ενισχύσεις κάτω του 90% του µέσου όρου της
ΕΕ θα συνεχίσουν τη διαδικασία που ξεκίνησε την περίοδο 2014-2020 και θα καλύψουν κατά 50 % το υφιστάµενο κενό µεταξύ του ποσοστού τους και του ορίου
του 90%. Όλα τα κράτη µέλη θα συνεισφέρουν στη χρηµατοδότηση αυτής της εξωτερικής σύγκλισης των επιπέδων των άµεσων ενισχύσεων.
■ Η µέγιστη µείωση της αξίας των δικαιωµάτων δεν µπορεί να είναι κατώτερη του 30%, ώστε το αργότερο ως το 2026 όλα να έχουν αξία τουλάχιστον 75%
του µέσου προβλεπόµενου µοναδιαίου ποσού για τη βασική εισοδηµατική στήριξη.
■ Τα κράτη µέλη θα έχουν στη διάθεσή τους ένα ορισµένο επίπεδο ευελιξίας για
µεταφορές µεταξύ κονδυλίων. Μέχρι και το 15 % των αντίστοιχων άµεσων ενισχύσεων µπορεί να µεταφερθεί σε κονδύλια του ΕΓΤΑΑ και αντιστρόφως. Υψηλότερο ποσοστό µπορεί να µεταφερθεί από τις άµεσες ενισχύσεις στα κονδύλια του
ΕΓΤΑΑ για παρεµβάσεις που αφορούν περιβαλλοντικούς και κλιµατικούς στόχους
και επιχορηγήσεις εγκατάστασης για γεωργούς νεαρής ηλικίας.
■ Τα κράτη µέλη θα µπορούν να αποφασίσουν να διαφοροποιήσουν το ποσό
της βασικής εισοδηµατικής στήριξης ανά εκτάριο µεταξύ των διαφόρων οµάδων περιοχών που αντιµετωπίζουν παρόµοιες κοινωνικοοικονοµικές ή
αγρονοµικές συνθήκες.».
■ Τα κράτη µέλη θα µπορούν να καθορίσουν µε «ευρύ τρόπο», τους σχετικούς
ορισµούς πλαισίου για τις «αρόσιµες εκτάσεις», τις «µόνιµες καλλιέργειες» και
τους «µόνιµους λειµώνες», σύµφωνα µε τις τοπικές συνθήκες, τα επιλέξιµα προς
ενίσχυση εκτάρια.
■ Τα κράτη µέλη θα πρέπει να ορίσουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΑΠ
ποιοι γεωργοί δεν θεωρούνται πραγµατικοί γεωργοί βάσει προϋποθέσεων όπως
οι δοκιµές εισοδήµατος, η εισροή γεωργικής εργασίας, το αντικείµενο της επιχείρησης και η εγγραφή στα µητρώα. Επίσης, δεν θα πρέπει να αποκλείουν τη στήριξη
πολυδραστήριων γεωργών που δραστηριοποιούνται σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις αλλά ασχολούνται και µε µη γεωργικές δραστηριότητες εκτός της εκµετάλλευσής τους, καθώς οι πολλαπλές δραστηριότητές τους συχνά ενισχύουν τον κοινωνικοοικονοµικό ιστό των αγροτικών περιοχών.
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MΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΡΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 30%
ΑΠΟ ΤΟΝ Α’ ΣΤΟ Β’ ΠΥΛΩΝΑ
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
(Απόσπασµα από την
αιτιολογική έκθεση)

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο για το 2021-2027
(COM(2018) 322 final) προβλέπει ότι ένα σηµαντικό τµήµα του προϋπολογισµού της ΕΕ θα
πρέπει να εξακολουθεί να διατίθεται στη γεωργία, η οποία αποτελεί κοινή πολιτική στρατηγικής
σηµασίας. Έτσι, σε τρέχουσες τιµές, προτείνεται ότι η ΚΓΠ θα πρέπει να επικεντρωθεί στις βασικές
δραστηριότητές της µε 286,2 δισ. EUR για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και
78,8 δισ. EUR για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Η ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ αυτή συµπληρώνονται µε πρόσθετη χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα
«Ορίζων Ευρώπη», δεδοµένου ότι το προτεινόµενο κονδύλιο για το πρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει
10 δισ. EUR για τη στήριξη της έρευνας και της καινοτοµίας στον τοµέα των τροφίµων, της
γεωργίας, της ανάπτυξης της υπαίθρου και της βιοοικονοµίας. Στο ΕΓΤΕ θα δηµιουργηθεί ένα νέο
γεωργικό αποθεµατικό για τη χρηµατοδότηση της πρόσθετης στήριξης για τον γεωργικό τοµέα. Τα
µη χρησιµοποιηθέντα ποσά του αποθεµατικού ενός έτους θα µεταφέρονται στο επόµενο.
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ την κατανοµή των άµεσων ενισχύσεων µεταξύ των κρατών µελών, προτείνεται
όλα τα κράτη µέλη µε άµεσες ενισχύσεις κάτω του 90% του µέσου όρου της ΕΕ να συνεχίσουν
τη διαδικασία που ξεκίνησε την περίοδο 2014-2020 και να καλύψουν κατά 50% το υφιστάµενο
κενό µεταξύ του ποσοστού τους και του ορίου του 90%. Όλα τα κράτη µέλη θα συνεισφέρουν στη
χρηµατοδότηση αυτής της εξωτερικής σύγκλισης των επιπέδων των άµεσων ενισχύσεων. Τα
κονδύλια των κρατών µελών για άµεσες ενισχύσεις στον κανονισµό για το στρατηγικό σχέδιο
της ΚΓΠ υπολογίζονται στη βάση αυτή.
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ την αγροτική ανάπτυξη, προτείνεται να αναπροσαρµοστεί η χρηµατοδότηση
µεταξύ των προϋπολογισµών της ΕΕ και των κρατών µελών. Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
για τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία, µια αύξηση των εθνικών ποσοστών
συγχρηµατοδότησης θα επιτρέψει να διατηρηθεί σε µεγάλο βαθµό αµετάβλητη η δηµόσια
στήριξη στις ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές. Η κατανοµή της στήριξης του ΕΓΤΑΑ βασίζεται σε
αντικειµενικά κριτήρια που συνδέονται µε τους στόχους της πολιτικής και λαµβάνουν υπόψη την
τρέχουσα κατανοµή. Σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα, οι λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες
θα εξακολουθήσουν να επωφελούνται από υψηλότερα ποσοστά συγχρηµατοδότησης, τα οποία
θα ισχύουν και για ορισµένες παρεµβάσεις όπως το πρόγραµµα LEADER και οι ενισχύσεις για
δεσµεύσεις διαχείρισης.
ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ θα έχουν στη διάθεσή τους ένα ορισµένο επίπεδο ευελιξίας για µεταφορές
µεταξύ κονδυλίων. Μέχρι και το 15% των αντίστοιχων άµεσων ενισχύσεων µπορεί να µεταφερθεί
σε κονδύλια του ΕΓΤΑΑ και αντιστρόφως. Υψηλότερο ποσοστό µπορεί να µεταφερθεί από τις
άµεσες ενισχύσεις στα κονδύλια του ΕΓΤΑΑ για παρεµβάσεις που αφορούν περιβαλλοντικούς και
κλιµατικούς στόχους και επιχορηγήσεις εγκατάστασης για γεωργούς νεαρής ηλικίας.
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ΠΡΟΤΑΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σχετικά µε τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) και να χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.

ΤΙΤΛΟΣ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 3
ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Ο παρών κανονισµός θεσπίζει κανόνες όσον αφορά:
α)γενικούς και ειδικούς στόχους, η επίτευξη των οποίων θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρηµατοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω
του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) στο πλαίσιο
της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και των συναφών δεικτών·
β)τύπους παρεµβάσεων και κοινές απαιτήσεις που πρέπει να εφαρµόζονται από τα κράτη µέλη για την επίτευξη αυτών των στόχων καθώς
και για τις συναφείς χρηµατοδοτικές ρυθµίσεις·
γ)στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ που θα καταρτιστούν από τα κράτη µέλη, καθορίζοντας στόχους, προσδιορίζοντας παρεµβάσεις και κατανέµοντας τους οικονοµικούς πόρους σύµφωνα µε τους ειδικούς στόχους και τις διαπιστωθείσες ανάγκες·
δ)τον συντονισµό και τη διακυβέρνηση καθώς και την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την αξιολόγηση.
2. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στην ενωσιακή στήριξη που χρηµατοδοτείται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ για παρεµβάσεις που καθορίζονται σε στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ το οποίο καταρτίζεται από τα κράτη µέλη και εγκρίνεται από την Επιτροπή, και καλύπτει την περίοδο από
την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2027.

1. Ο κανονισµός (ΕΕ) [Νέος οριζόντιος κανονισµός] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 25 και οι διατάξεις που θεσπίζονται
σύµφωνα µε τον εν λόγω κανονισµό ισχύουν για τη στήριξη που παρέχεται δυνάµει του παρόντος κανονισµού.
2. Ο τίτλος ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ, ο τίτλος ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ και τα άρθρα 41 και 43 του κανονισµού (ΕΕ) [ΕΚ] [ΚΚ∆] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου 26 εφαρµόζονται στη στήριξη που χρηµατοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού.

Για τους σκοπούς της χορήγησης ενωσιακής στήριξης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
α) ως «γεωργός» νοείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή η οµάδα φυσικών ή νοµικών προσώπων, ανεξαρτήτως του νοµικού καθεστώτος που προσδίδει το εθνικό δίκαιο στην οµάδα και τα µέλη της, που διαθέτει γεωργική εκµετάλλευση ευρισκόµενη στο εδαφικό πεδίο των
Συνθηκών, όπως ορίζεται στο άρθρο 52 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) σε συνάρτηση µε τα άρθρα 349 και 355 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ασκεί γεωργική δραστηριότητα και ασκεί γεωργική δραστηριότητα όπως ορίζεται από τα κράτη µέλη ·
β) ως «εκµετάλλευση» νοείται το σύνολο των παραγωγικών µονάδων που διαχειρίζεται ο γεωργός και οι οποίες βρίσκονται στην επικράτεια του ιδίου κράτους µέλους·
γ) ως «παρέµβαση» νοείται ένα µέσο στήριξης µε µια σειρά από όρους επιλεξιµότητας, όπως ορίζονται από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο των
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ µε βάση έναν τύπο παρέµβασης, όπως προβλέπεται στον παρόντα κανονισµό·
δ) ως «ποσοστό στήριξης» νοείται το ποσοστό της δηµόσιας συνεισφοράς σε µια πράξη· Στην περίπτωση χρηµατοπιστωτικών µέσων, αναφέρεται στο ακαθάριστο ισοδύναµο επιχορήγησης της στήριξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 20 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 702/2014
της Επιτροπής 27 ·
ε) ως «ταµείο αλληλοβοήθειας» νοείται ένα σύστηµα διαπιστευµένο από το κράτος µέλος σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία για την ασφά-
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λιση γεωργών, µέσω του οποίου καταβάλλονται αντισταθµιστικές πληρωµές στους γεωργούς που είναι µέλη του και υφίστανται οικονοµικές απώλειες.
στ) ως «δραστηριότητα» νοείται:
(i) έργο, σύµβαση, δράση ή οµάδα έργων που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο των σχετικών προγραµµάτων·
ii) στο πλαίσιο των χρηµατοδοτικών µέσων, η συνεισφορά ενός προγράµµατος σε ένα χρηµατοδοτικό µέσο και η επακόλουθη χρηµατοδοτική στήριξη που παρέχεται στους τελικούς αποδέκτες από το εν λόγω χρηµατοδοτικό µέσο·
ζ) ως «ενδιάµεσος φορέας» ορίζεται κάθε δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας που ενεργεί υπό την ευθύνη µιας ∆ιαχειριστικής Αρχής ή εκτελεί
καθήκοντα για λογαριασµό µιας τέτοιας αρχής·
η) ως «δικαιούχος» νοείται, στην περίπτωση των τύπων παρέµβασης για την αγροτική ανάπτυξη:
i) ένας οργανισµός δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, µια οντότητα µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα ή φυσικό πρόσωπο, υπεύθυνο για την
έναρξη ή για την έναρξη και την υλοποίηση δραστηριοτήτων·
(ii) στο πλαίσιο των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων, ο φορέας που λαµβάνει την ενίσχυση·
iii) στο πλαίσιο των χρηµατοπιστωτικών µέσων, ο φορέας που χειρίζεται το ταµείο κεφαλαίων ή, απουσία αυτού, ο φορέας που χειρίζεται το
συγκεκριµένο ταµείο ή, όταν η διαχειριστική αρχή διαχειρίζεται το χρηµατοδοτικό µέσο, η διαχειριστική αρχή·
θ) ως «στόχοι» νοούνται οι προσυµφωνηµένες τιµές που πρέπει να επιτευχθούν στο τέλος της περιόδου σε σχέση µε τους δείκτες αποτελεσµάτων που περιλαµβάνονται σε συγκεκριµένο στόχο·
ι) ως «ορόσηµα» νοούνται οι ενδιάµεσοι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν σε ορισµένη χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια του Στρατηγικού
Σχεδίου ΚΓΠ σε σχέση µε τους δείκτες που περιλαµβάνονται σε ειδικό στόχο.

ΑΡΘΡΟ 4
ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΘΑ
∆ΙΑΤΥΠΩΘΟΥΝ ΣΤΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΗΣ ΚΓΠ

1. Τα κράτη µέλη θα αναφέρουν, στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, τους ορισµούς της γεωργικής δραστηριότητας, της γεωργικής
έκτασης, των επιλέξιµων εκταρίων, του πραγµατικού και του νεαρού γεωργού:
α) η έννοια της «γεωργικής δραστηριότητας» ορίζεται κατά τρόπον ώστε να περιλαµβάνει τόσο την παραγωγή γεωργικών προϊόντων που
απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι της ΣΛΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων των δενδρυλλίων περιοδικής υλοτόµησης και του βαµβακιού, όσο και τη
διατήρηση της γεωργικής έκτασης σε κατάσταση που την καθιστά κατάλληλη για βόσκηση ή καλλιέργεια χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των συνήθων γεωργικών µεθόδων και µηχανηµάτων·
β) ως «γεωργική έκταση» νοείται οποιαδήποτε έκταση αρόσιµης γης, µόνιµων βοσκότοπων ή µόνιµων καλλιεργειών. Οι όροι «αρόσιµες
εκτάσεις», «µόνιµες καλλιέργειες» και «µόνιµοι βοσκότοποι» καθορίζονται περαιτέρω από τα κράτη µέλη εντός του ακόλουθου πλαισίου:
(i) ως «αρόσιµη γη» νοείται η γη που καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή εκτάσεις διαθέσιµες για φυτική παραγωγή αλλά βρίσκονται σε
αγρανάπαυση, συµπεριλαµβανοµένων των εκτάσεων υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύµφωνα µε τα άρθρα 22, 23 και 24 του Καν.
(ΕΚ) 1257/1999 28 , µε το άρθρο 39 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 και 29 µε το άρθρο 28 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 ή το άρθρο 65 του παρόντος
κανονισµού·
(ii) ως «µόνιµες καλλιέργειες» νοούνται οι µη εναλλασσόµενες καλλιέργειες, εκτός από τους µόνιµους βοσκότοπους και τους µόνιµους
λειµώνες, οι οποίες καταλαµβάνουν τη γη για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών και αποδίδουν επαναλαµβανόµενες συγκοµιδές, συµπεριλαµβανοµένων των φυτωρίων καθώς και των πρεµνοφυών δασών µικρού περίτροπου χρόνου·
iii) ως «λιβάδια» και «µόνιµος βοσκότοπος» (αµφότεροι αποκαλούµενοι ως «µόνιµος βοσκότοπος») νοείται η γη που δεν έχει περιληφθεί στην αµειψισπορά επί πέντε έτη ή περισσότερο και χρησιµοποιούνται για τη καλλιέργεια αγρωστωδών ή άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών µε φυσικό τρόπο (µε αυτοσπορά) ή µε καλλιέργεια (σπαρµένο). Μπορεί να περιλαµβάνει άλλα είδη, όπως θάµνους και/ή δένδρα που προσφέρονται για βοσκή·
γ) για τους σκοπούς των παρεµβάσεων υπό µορφή άµεσων ενισχύσεων, το «επιλέξιµο εκτάριο» ορίζεται κατά τρόπο που να περιλαµβάνει
οποιαδήποτε γεωργική έκταση της εκµετάλλευσης:
(i) που, στη διάρκεια του έτους για το οποίο ζητείται στήριξη χρησιµοποιείται για γεωργική δραστηριότητα ή, όταν η έκταση χρησιµοποιείται
και για µη γεωργικές δραστηριότητες, χρησιµοποιείται κατά κύριο λόγο για γεωργικές δραστηριότητες και είναι στη διάθεση του γεωργού.
Όταν δικαιολογείται δεόντως για περιβαλλοντικούς λόγους, τα επιλέξιµα εκτάρια µπορούν επίσης να περιλαµβάνουν ορισµένες εκτάσεις που
χρησιµοποιούνται για γεωργικές δραστηριότητες µόνο κάθε δεύτερο έτος.
(ii) που έδωσε το δικαίωµα στις πληρωµές βάσει του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαιο II τµήµα 2 υποτµήµα 2 του παρόντος κανονισµού ή στο πλαίσιο του
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης ή του καθεστώτος ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης που προβλέπεται στον τίτλο III του κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
1307/2013 και το οποίο:
■ δεν ανταποκρίνεται πλέον στον ορισµό του «επιλέξιµου εκταρίου» που περιλαµβάνεται στο σηµείο α) του κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
1307/2013, ως αποτέλεσµα της εφαρµογής των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ ή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ·
■ για τη διάρκεια της σχετικής δέσµευσης του κάθε γεωργού, έχει αναδασωθεί σύµφωνα µε το άρθρο 31 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1257/1999 ή το άρθρο 43 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ή το άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΕ) 1305/2013 ή βάσει εθνικού καθεστώτος
των οποίων οι όροι πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 43 παράγραφοι 1, 2 και 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ή του άρθρου 22 του
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κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 ή των άρθρων 65 και 67 του παρόντος κανονισµού·
■ για τη διάρκεια της σχετικής δέσµευσης του κάθε γεωργού, τελεί υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύµφωνα µε τα άρθρα 22, 23
και 24 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, το άρθρο 39 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, το άρθρο 28 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
1305/2013 ή το άρθρο 65 του παρόντος κανονισµού.
Οι εκτάσεις που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή κάνναβης είναι επιλέξιµες µόνον εάν η περιεκτικότητα των χρησιµοποιούµενων ποικιλιών σε τετραϋδροκανναβινόλη δεν υπερβαίνει το 0,2%·
δ) οι «πραγµατικοί γεωργοί» ορίζονται µε τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν χορηγείται στήριξη σε εκείνους των οποίων η γεωργική
δραστηριότητα αποτελεί απλώς ένα ασήµαντο µέρος των συνολικών οικονοµικών δραστηριοτήτων τους ή των οποίων η κύρια επιχειρηµατική δραστηριότητα δεν είναι γεωργική, χωρίς να αποκλείεται η στήριξη των γεωργών µε πολλαπλές δραστηριότητες. Ο ορισµός προσδιορίζει
ποιοι γεωργοί δεν θεωρούνται πραγµατικοί γεωργοί, βάσει προϋποθέσεων όπως οι δοκιµές εισοδήµατος, οι εισροές εργασίας στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις, το αντικείµενο της επιχείρησης ή/και η εγγραφή σε µητρώα.
ε) ως «νέος γεωργός» νοείται:
i) πρόσωπο ηλικίας 40 ετών ή νεότερο·
(ii) που διαθέτει επαρκή επαγγελµατικά προσόντα και ικανότητες ως υπεύθυνος της γεωργικής εκµετάλλευσης·
iii) και την κατάλληλη εκπαίδευση ή / και δεξιότητες που απαιτούνται.
2. Η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία να εκδίδει κατ ‘εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 138 που συµπληρώνει τον παρόντα κανονισµό µε κανόνες που εξαρτούν τη χορήγηση των ενισχύσεων από τη χρήση πιστοποιηµένων σπόρων ορισµένων ποικιλιών κάνναβης και καθορίζουν τη διαδικασία προσδιορισµού των ποικιλιών κάνναβης και τον έλεγχο της περιεκτικότητάς τους σε τετραϋδροκανναβινόλη σύµφωνα µε την παράγραφο 1 στοιχείο γ) για τη διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας.

TIΤΛΟΣ II

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7
∆ΕΙΚΤΕΣ

Η στήριξη από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτίωση της αειφόρου ανάπτυξης της γεωργίας, των τροφίµων και των
αγροτικών περιοχών και συµβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων γενικών στόχων:
α) την προώθηση ενός έξυπνου, ανθεκτικού και διαφοροποιηµένου γεωργικού τοµέα που θα διασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια·
β) την ενίσχυση της περιβαλλοντικής φροντίδας και της δράση για το κλίµα και την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιµατικών στόχων
της Ένωσης·
γ) την ενίσχυση του κοινωνικοοικονοµικού ιστού των αγροτικών περιοχών.
Οι στόχοι αυτοί συµπληρώνονται από τον εγκάρσιο στόχο του εκσυγχρονισµού του τοµέα µε την προώθηση και τη διάδοση της γνώσης, της
καινοτοµίας και της ψηφιοποίησης στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές και την ενθάρρυνση της υιοθέτησής τους.

1. Η επίτευξη των γενικών στόχων επιδιώκεται µέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων:
α) την υποστήριξη βιώσιµων γεωργικών εισοδηµάτων και ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την Ένωση για τη στήριξη της επισιτιστικής ασφάλειας·
β) ενίσχυση του προσανατολισµού προς την αγορά και αύξηση της ανταγωνιστικότητας, συµπεριλαµβανοµένης µεγαλύτερης εστίασης στην
έρευνα, την τεχνολογία και την ψηφιοποίηση·
γ) τη βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας·
δ) συµβολή στον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής και στην προσαρµογή σε αυτήν, καθώς και στη βιώσιµη ενέργεια·
ε) προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης και της αποτελεσµατικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας·
στ) συµβολή στην προστασία της βιοποικιλότητας, ενίσχυση των υπηρεσιών οικοσυστήµατος και διατήρηση οικοτόπων και τοπίων·
ζ) προσέλκυση νέων γεωργών και διευκόλυνση της επιχειρηµατικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές·
η) την προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, συµπεριλαµβανοµένης της βιο-οικονοµίας και της βιώσιµης δασοκοµίας·
θ) βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της ΕΕ στις απαιτήσεις της κοινωνίας όσον αφορά τα τρόφιµα και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένης της απαίτησης για ασφαλή, θρεπτικά και βιώσιµα τρόφιµα, απορρίµµατα τροφίµων, καθώς και για καλή µεταχείριση των ζώων.
2. Κατά την επιδίωξη των ειδικών στόχων, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την απλούστευση και την απόδοση της στήριξης της ΚΓΠ.
1. Η επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 παράγραφος 1 αξιολογείται βάσει κοινών δεικτών που αφορούν τις εκροές,
τα αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις. Το σύνολο των κοινών δεικτών περιλαµβάνει:
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Το ζιζανιοκτόνο µε µοναδική εκλεκτική µεταφυτρωτική δράση στο βαµβάκι
ΤΡΟΠΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ

n

Απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων τα οποία σταµατούν να
αναπτύσσονται και γίνονται χλωρωτικά µετά από 5-10 ηµέρες.
Τα ευαίσθητα ζιζάνια ξηραίνονται σε 2-4 εβδοµάδες ενώ άλλα
παραµένουν πράσινα αλλά δεν αναπτύσσονται και είναι ανενεργά.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Καθολικός µεταφυτρωτικός ψεκασµός µε µπεκ τύπου σκούπας
και πίεση µικρότερη από 2 atm.

n

Εφαρµόζεται µόνο σε περιπτώσεις αποτυχίας
της προφυτρωτικής ζιζανιοκτονίας.

n

Να αποφεύγονται εφαρµογές όταν η
καλλιέργεια είναι σε κατάσταση στρες (κρύο,
ξηρασία, υγρασία, προσβολές εντόµων ή άλλο).

n

Τόσο τα βαµβακόφυτα όσο και τα ζιζάνια
θα πρέπει να είναι σε κατάσταση ζωηρής
ανάπτυξης και η θερµοκρασία του
περιβάλλοντος πάνω από 21°C.

n

Να µην πραγµατοποιείται ψεκασµός αν
αναµένεται βροχή στις επόµενες 4 ώρες.

ΦΑΣΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ
∆ΟΣΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Βαµβάκι

ΖΙΖΑΝΙΑ

κ.εκ./στρ.

Όγκος
ψεκ. υγρ.
λίτρ./στρ.

Αγριοβαµβακιά
Βλήτα
Κύπερη

18

20-40

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
BAMBAKI από την ανάπτυξη
του πρώτου φύλλου µέχρι
τα 15 εκ. ύψος
ΖΙΖΑΝΙΑ όταν έχουν 2-6 φύλλα

To Staple® SL ελέγχει µεταφυτρωτικά
τα ζιζάνια:
- Αγριοβαµβακιά (Abutilon theophrasti)
- Βλήτο (Amaranthus spp.)
- Κύπερη (Cyperus spp.)

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜEΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ SIPCAM

TURBINE

15cm

ΣΤΑ∆ΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΣΠΑΡΤΙΚΑ

ΣΠΟΡΑ

ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΑ

STAPLE® SL
Aρ. Άδειας ∆ιάθεσης στην Αγορά: 70.157
Περίοδος έγκρισης: από 27-03-2018 έως 25-07-2018

Για περιορισµένη και ελεγχόµενη χρήση

ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΑ
Γραµµή Τεχνικής Υποστήριξης

ƒˆÙ‹ÛÙÂ Ì·˜! 210-6021860
Yπεύθυνος επικοινωνίας και διάθεσης στην αγορά:

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ
e-mail: info@sipcam.gr
www.sipcam.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Tα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιµοποιούνται µε ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν πριν από τη χρήση,
καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύµβολα.
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α) δείκτες εκροών που σχετίζονται µε το αποτέλεσµα των παρεµβάσεων που υποστηρίζονται·
β) δείκτες αποτελεσµάτων που σχετίζονται µε τους συγκεκριµένους ειδικούς στόχους και χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό ποσοτικών
ορόσηµων και στόχων σε σχέση µε τους ειδικούς στόχους των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και την αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξή τους. Οι δείκτες που αφορούν τους ειδικούς στόχους για το περιβάλλον και το κλίµα µπορούν να καλύπτουν παρεµβάσεις που περιλαµβάνονται στα σχετικά εθνικά µέσα περιβαλλοντικού και κλιµατικού σχεδιασµού που απορρέουν από τη νοµοθεσία της Ένωσης και παρατίθενται στο παράρτηµα XI·
γ) δείκτες επιπτώσεων που σχετίζονται µε τους στόχους που καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6 παράγραφος 1 και χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και της ΚΓΠ.
Οι κοινοί δείκτες εκροών, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων παρατίθενται στο παράρτηµα Ι.
2. Η Επιτροπή έχει δικαιοδοσία να εκδίδει κατ ‘εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 138 για την τροποποίηση του παραρτήµατος
Ι µε σκοπό την προσαρµογή των κοινών δεικτών επιδόσεων, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων ώστε να λαµβάνεται υπόψη η πείρα από την
εφαρµογή τους ή η προσθήκη νέων.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΚΟΙΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙ∆Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ I | ΚΟΙΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΤΜΗΜΑ 1 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΕ:

ΑΡΘΡΟ 11
ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τα κράτη µέλη επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στον τίτλο ΙΙ, µε τον καθορισµό των παρεµβάσεων που βασίζονται
στα είδη παρεµβάσεων που προβλέπονται στα κεφάλαια Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος τίτλου, σύµφωνα µε τις κοινές απαιτήσεις που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο.

Τα κράτη µέλη σχεδιάζουν τις παρεµβάσεις των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ σύµφωνα µε τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων και τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι παρεµβάσεις καθορίζονται βάσει αντικειµενικών και αµερόληπτων κριτηρίων, συµβιβάζονται µε την
εσωτερική αγορά και δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό.
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν το νοµικό πλαίσιο που διέπει τη χορήγηση στήριξης από την Ένωση στους δικαιούχους βάσει του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και σύµφωνα µε τις αρχές και τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισµό και στον κανονισµό
(ΕΕ) [οριζόντιος κανονισµός].

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι παρεµβάσεις που βασίζονται στους τύπους παρεµβάσεων που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού, συµπεριλαµβανοµένων των ορισµών που αναφέρονται στο άρθρο 3 και των ορισµών που θα διατυπωθούν στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ που αναφέρονται στο άρθρο 4, να τηρούν τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παραρτήµατος 2 της συµφωνίας του ΠΟΕ
για τη γεωργία.
Οι παρεµβάσεις αυτές τηρούν επίσης τις διατάξεις της συµπληρωµατικής παραγράφου του παραρτήµατος 2 της συµφωνίας του ΠΟΕ για τη
γεωργία, όπως ορίζεται στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού. Οι παρεµβάσεις που εµπίπτουν σε τύπους παρεµβάσεων εκτός της βασικής στήριξης του εισοδήµατος για τη βιωσιµότητα, της συµπληρωµατικής αναδιανεµητικής εισοδηµατικής στήριξης για τη βιωσιµότητα, της
συµπληρωµατικής εισοδηµατικής στήριξης των νέων γεωργών και των προγραµµάτων για το κλίµα και το περιβάλλον, µπορούν αντίθετα
να τηρούν διαφορετική παράγραφο του παραρτήµατος 2 της συµφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία, εφόσον αυτό δικαιολογείται από το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.
2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι παρεµβάσεις που βασίζονται στην ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για το βαµβάκι που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙ τµήµα 3 υποτµήµα 2 του παρόντος τίτλου να τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 5 της συµφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία.

ΤΜΗΜΑ 2 ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
1. Τα κράτη µέλη περιλαµβάνουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ ένα σύστηµα επιβολής όρων βάσει του οποίου επιβάλλεται διοι-

10
KAP_23-06-18 2_teliko.indd 10

19/06/2018 21:31

κητική κύρωση στους δικαιούχους που λαµβάνουν άµεσες ενισχύσεις δυνάµει του κεφαλαίου II του παρόντος τίτλου ή των ετήσιων πριµοδοτήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 65, 66 και 67 οι οποίοι δεν συµµορφώνονται µε τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης του ενωσιακού δικαίου και τα πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης των εκτάσεων που καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο της
ΚΓΠ, όπως απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ και αφορούν τους ακόλουθους ειδικούς τοµείς:
α) κλίµα και το περιβάλλον·
β) δηµόσια υγεία και υγεία των ζώων και των φυτών·
γ) καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων.
2. Οι κανόνες σχετικά µε τις διοικητικές κυρώσεις που πρέπει να περιληφθούν στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στον τίτλο IV του κεφαλαίου IV του κανονισµού (EE) [οριζόντιος κανονισµός].
3. Οι νοµικές πράξεις που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ όσον αφορά τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης ισχύουν στην ισχύουσα έκδοση και, στην περίπτωση οδηγιών, όπως εφαρµόζονται από τα κράτη µέλη.
4. Για τους σκοπούς της παρούσας ενότητας, ως «κανονιστική απαίτηση διαχείρισης» νοείται κάθε µεµονωµένη κανονιστική απαίτηση διαχείρισης σύµφωνα µε το δίκαιο της Ένωσης που αναφέρεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ στο πλαίσιο µιας δεδοµένης νοµικής πράξης, η οποία διαφέρει επί της ουσίας από οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις της ίδιας πράξης.

ΑΡΘΡΟ 12
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ
ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε όλες οι γεωργικές εκτάσεις, συµπεριλαµβανοµένων των εκτάσεων που δεν χρησιµοποιούνται πλέον για
παραγωγικούς σκοπούς, να διατηρούνται σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση. Τα κράτη µέλη καθορίζουν, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, τις ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν οι δικαιούχοι για καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες γης
σύµφωνα µε τον κύριο στόχο των προτύπων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ, λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών των
σχετικών περιοχών, συµπεριλαµβανοµένης της κατάστασης του εδάφους και του κλίµατος, των υπαρχόντων συστηµάτων εκτροφής, της χρήσης γης, της αµειψισποράς, των γεωργικών πρακτικών και των γεωργικών δοµών.
2. Όσον αφορά τους κύριους στόχους που ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ, τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέψουν πρόσθετα πρότυπα σε σχέση µε εκείνα που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτηµα έναντι αυτών των κύριων στόχων. Ωστόσο, τα κράτη µέλη δεν καθορίζουν τις ελάχιστες προδιαγραφές για κύριους στόχους πέρα από όσους ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ.
3. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν σύστηµα για την παροχή του εργαλείου βιωσιµότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων για τα θρεπτικά συστατικά που αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙΙ, µε το ελάχιστο περιεχόµενο και τις λειτουργίες που ορίζονται σε αυτό, στους δικαιούχους που θα
το χρησιµοποιούν.
Η Επιτροπή µπορεί να στηρίξει τα κράτη µέλη µε το σχεδιασµό του εν λόγω εργαλείου καθώς και µε τις απαιτούµενες υπηρεσίες αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδοµένων.
4. Η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 138 το οποίο αποσκοπεί στη συµπλήρωση του παρόντος κανονισµού µε κανόνες για τις καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, συµπεριλαµβανοµένων του καθορισµού
των στοιχείων του συστήµατος της αναλογίας µόνιµων λειµώνων, του έτους αναφοράς και του ποσοστού µετατροπής στο πλαίσιο του ΚΓΠΚ
1, όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ, της µορφής και των πρόσθετων ελάχιστων στοιχείων και των λειτουργιών του εργαλείου βιωσιµότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων για τα θρεπτικά συστατικά.

ΤΜΗΜΑ 3 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 13
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Τα κράτη µέλη συµπεριλαµβάνουν στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ ένα σύστηµα παροχής συµβουλών στους γεωργούς και άλλους δικαιούχους της στήριξης της ΚΓΠ για τη διαχείριση της γης και τη διαχείριση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων («γεωργικές συµβουλευτικές υπηρεσίες»).
2. Οι γεωργικές συµβουλευτικές υπηρεσίες καλύπτουν τις οικονοµικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις και παρέχουν επικαιροποιηµένες τεχνολογικές και επιστηµονικές πληροφορίες που αναπτύσσονται από την έρευνα και την καινοτοµία. Πρέπει να εντάσσονται στις
αλληλένδετες υπηρεσίες συµβούλων αγροτικών εκµεταλλεύσεων, ερευνητών, γεωργικών οργανώσεων και άλλων ενδιαφερόµενων µερών που αποτελούν τα συστήµατα γεωργικής γνώσης και καινοτοµίας (AKIS).
3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι συµβουλές αυτές να είναι αµερόληπτες και να µην υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ των συµβούλων.
4. Οι γεωργικές συµβουλευτικές υπηρεσίες καλύπτουν τουλάχιστον:
α) όλες τις απαιτήσεις, προϋποθέσεις και δεσµεύσεις διαχείρισης που ισχύουν για τους γεωργούς και άλλους δικαιούχους που καθορίζονται
στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων και των προτύπων βάσει της αιρεσιµότητας και των προϋποθέσεων για τα καθεστώτα στήριξης, καθώς και των πληροφοριών για τα χρηµατοδοτικά µέσα και τα επιχειρηµατικά σχέδια που θεσπίζονται στο
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πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ·
β) τις απαιτήσεις όπως έχουν καθορισθεί από τα κράτη µέλη για την εφαρµογή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ , της οδηγίας 2009/147/ΕΚ, της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284, του κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031, του κανονισµού (ΕΕ) 2016/429, και
του άρθρου 55 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 30 και της οδηγίας 2009/128/ΕΚ·
γ) γεωργικές πρακτικές που εµποδίζουν την ανάπτυξη αντιµικροβιακής αντοχής, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση «Σχέδιο δράσης για την
καταπολέµηση της µικροβιακής αντοχής στην Ευρώπη» 31 ·
δ) τη διαχείριση κινδύνων σύµφωνα µε το άρθρο 70·
ε) τη στήριξη της καινοτοµίας, ιδίως για την προετοιµασία και την υλοποίηση έργων των επιχειρησιακών οµάδων της ευρωπαϊκής σύµπραξης καινοτοµίας για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιµότητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 114·
στ)την ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών για τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές, σύµφωνα µε το άρθρο 102 στοιχείο β).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
| ΤΜΗΜΑ 1 | ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ
ΑΡΘΡΟ 14
ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΑΜΕΣΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 15
ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

5. Οι τύποι παρεµβάσεων βάσει του παρόντος κεφαλαίου µπορούν να λάβουν τη µορφή αποσυνδεδεµένων και συνδεδεµένων άµεσων
ενισχύσεων.
6. Οι αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις είναι οι ακόλουθες:
α) βασική εισοδηµατική στήριξη για τη βιωσιµότητα·
β) συµπληρωµατική στήριξη του αναδιανεµητικού εισοδήµατος για τη βιωσιµότητα·
γ) συµπληρωµατική εισοδηµατική στήριξη των νέων γεωργών·
δ) προγράµµατα για το κλίµα και το περιβάλλον.
7. Οι συνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις είναι οι ακόλουθες:
α) στήριξη συνδεδεµένου εισοδήµατος·
β) ειδική ενίσχυση της καλλιέργειας βαµβακιού.

1.Τα κράτη µέλη µειώνουν το ποσό των άµεσων ενισχύσεων που χορηγούνται σε έναν γεωργό, σύµφωνα µε το παρόν κεφάλαιο για ένα
δεδοµένο ηµερολογιακό έτος που υπερβαίνει τα 60 000 EUR ως εξής:
α) κατά τουλάχιστον 25 % για το τµήµα µεταξύ 60 000 EUR και 75 000 EUR·
β) κατά τουλάχιστον 50 % για το τµήµα µεταξύ 75 000 EUR και 90 000 EUR·
γ) κατά τουλάχιστον 75 % για το τµήµα µεταξύ 90 000 EUR και 100 000 EUR·
δ) κατά 100 % για το ποσό που υπερβαίνει τα 100 000 EUR.
2. Πριν από την εφαρµογή της παραγράφου 1, τα κράτη µέλη θα αφαιρούν, εντός ενός δεδοµένου ηµερολογιακού έτους, από το ποσό των
άµεσων ενισχύσεων που χορηγούνται σε έναν γεωργό σύµφωνα µε το παρόν κεφάλαιο:
α) τους µισθούς που συνδέονται µε γεωργική δραστηριότητα που δηλώνει ο γεωργός, συµπεριλαµβανοµένων των φόρων και των κοινωνικών εισφορών που συνδέονται µε την απασχόληση· και
β) το ισοδύναµο κόστος της κανονικής και µη αµειβόµενης εργασίας που συνδέεται µε γεωργική δραστηριότητα που ασκείται από άτοµα που
εργάζονται στο συγκεκριµένο αγρόκτηµα και τα οποία δεν λαµβάνουν µισθό ή λαµβάνουν λιγότερη αµοιβή από το κανονικά καταβαλλόµενο
ποσό για τις παρεχόµενες υπηρεσίες, αλλά ανταµείβονται µέσω του οικονοµικού αποτελέσµατος της γεωργικής δραστηριότητας.
Για τον υπολογισµό των ποσών που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν τους µέσους τυπικούς µισθούς που
συνδέονται µε γεωργική δραστηριότητα σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο πολλαπλασιαζόµενο µε τον αριθµό των ετήσιων µονάδων εργασίας που δηλώνει ο ενδιαφερόµενος γεωργός.
3. Το εκτιµώµενο προϊόν της µείωσης των ενισχύσεων πρέπει να χρησιµοποιείται κατά κύριο λόγο για να συµβάλει στη χρηµατοδότηση της
συµπληρωµατικής αναδιανεµητικής εισοδηµατικής στήριξης για τη βιωσιµότητα και στη συνέχεια άλλων παρεµβάσεων που εµπίπτουν στις
αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις.
Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να χρησιµοποιούν το σύνολο ή µέρος του προϊόντος για τη χρηµατοδότηση τύπων παρεµβάσεων στο πλαίσιο
του ΕΓΤΑΑ, όπως καθορίζεται στο κεφάλαιο IV µε µεταφορά. Η µεταφορά αυτή στο ΕΓΤΑΑ αποτελεί µέρος των δηµοσιονοµικών πινάκων του
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και µπορεί να αναθεωρηθεί το 2023 σύµφωνα µε το άρθρο 90. ∆εν υπόκειται στα ανώτατα όρια για τις µεταφορές χρηµατικών ποσών από το ΕΓΤΕ στο ΕΓΤΑΑ που έχουν συσταθεί βάσει του άρθρου 90.
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4. Η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία να εκδίδει κατ’εξουσιοδότηση πράξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 138, που συµπληρώνει τον παρόντα κανονισµό µε κανόνες που θεσπίζουν εναρµονισµένη βάση υπολογισµού για τη µείωση των πληρωµών που καθορίζονται στην παράγραφο 1,
προκειµένου να διασφαλιστεί η ορθή κατανοµή των κονδυλίων στους δικαιούχους.

ΤΜΗΜΑ 2 | ΑΠΟΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
| ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1 | ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 16
ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΑΠΟΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ
ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

1. Τα κράτη µέλη χορηγούν αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν τµήµα και όπως προσδιορίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.
2. Τα κράτη µέλη ορίζουν ένα όριο έκτασης και χορηγούν αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις µόνο σε πραγµατικούς γεωργούς των οποίων η επιλέξιµη έκταση της γεωργικής εκµετάλλευσης για την οποία ζητούνται οι ενισχύσεις υπερβαίνει αυτό το όριο έκτασης.
Κατά τον καθορισµό του κατώτατου ορίου της έκτασης, τα κράτη µέλη επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι οι αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις χορηγούνται µόνο σε πραγµατικούς γεωργούς εάν:
α) η διαχείριση των αντίστοιχων ενισχύσεων δεν προκαλεί υπερβολικό διοικητικό φόρτο, και
β) τα αντίστοιχα ποσά συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, στους οποίους
συµβάλλουν οι αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις.
3. Τα εκάστοτε κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να µην εφαρµόζουν την παράγραφο 1 στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα µικρά νησιά του Αιγαίου.

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2
ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΑΡΘΡΟ 17
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΑΡΘΡΟ 18
ΠΟΣΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑ ΕΚΤΑΡΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 20
ΑΞΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν βασική εισοδηµατική στήριξη για τη βιωσιµότητα («βασική εισοδηµατική στήριξη») υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν υποτµήµα και όπως προσδιορίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά σχέδιά τους για την ΚΓΠ.
2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν βασική εισοδηµατική στήριξη υπό µορφή ετήσιας αποσυνδεδεµένης ενίσχυσης ανά επιλέξιµο εκτάριο.
3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 19 έως 24, η βασική εισοδηµατική στήριξη χορηγείται για κάθε επιλέξιµο εκτάριο που δηλώνεται από
πραγµατικό γεωργό.

1. Η ενίσχυση καταβάλλεται ως ενιαίο ποσό ανά εκτάριο εκτός εάν τα κράτη µέλη αποφασίσουν να χορηγήσουν τη βασική εισοδηµατική στήριξη βάσει των δικαιωµάτων ενίσχυσης που αναφέρονται στο άρθρο 19.
2. Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να διαφοροποιήσουν το ποσό της βασικής εισοδηµατικής στήριξης ανά εκτάριο µεταξύ των διαφόρων οµάδων περιοχών που αντιµετωπίζουν παρόµοιες κοινωνικοοικονοµικές ή αγρονοµικές συνθήκες.

1. Τα κράτη µέλη που έχουν εφαρµόσει το καθεστώς βασικών ενισχύσεων, όπως ορίζεται τον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο Ι τµήµα 1 του κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 1307/2013, µπορούν να αποφασίσουν να χορηγήσουν τη βασική εισοδηµατική στήριξη βάσει των δικαιωµάτων ενίσχυσης σύµφωνα µε τα άρθρα 19 έως 24 του παρόντος κανονισµού.
2. Όταν τα κράτη µέλη που έχουν εφαρµόσει το καθεστώς βασικών ενισχύσεων, όπως ορίζεται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο Ι τµήµα 1 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, αποφασίζουν να µην χορηγήσουν βασική εισοδηµατική στήριξη βάσει δικαιωµάτων ενίσχυσης, τα δικαιώµατα
ενίσχυσης που χορηγούνται βάσει του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 λήγουν στις 31 ∆εκεµβρίου 2020.

1. Τα κράτη µέλη καθορίζουν τη µοναδιαία αξία των δικαιωµάτων ενίσχυσης πριν από τη σύγκλιση σύµφωνα µε το παρόν άρθρο προσαρµόζοντας την αξία των δικαιωµάτων ενίσχυσης αναλογικά µε την αξία τους, όπως καθορίζεται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
για το έτος απαίτησης 2020 και τις σχετικές ενισχύσεις για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίµα και το περιβάλλον που προβλέπονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο III του εν λόγω κανονισµού για το έτος υποβολής αιτήσεων 2020.
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ΑΡΘΡΟ 21
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να διαφοροποιήσουν την αξία των δικαιωµάτων ενίσχυσης σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 2.
3. Τα κράτη µέλη ορίζουν, έως το έτος υποβολής αιτήσεων 2026 το αργότερο, ανώτατο όριο της αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυσης για το
κράτος µέλος ή για κάθε οµάδα εδαφών που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 2.
4. Όταν η αξία των δικαιωµάτων ενίσχυσης, όπως καθορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1, δεν είναι οµοιόµορφη εντός κράτους µέλους
ή εντός οµάδας εδαφών, όπως καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 2, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν τη σύγκλιση της αξίας των
δικαιωµάτων ενίσχυσης προς ενιαία τιµή µονάδας το αργότερο έως το 2026.
5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 4, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, το αργότερο µέχρι το έτος 2026, όλα τα δικαιώµατα ενίσχυσης να
έχουν αξία τουλάχιστον 75% του µέσου προβλεπόµενου µοναδιαίου ποσού για τη βασική εισοδηµατική στήριξη για το έτος υποβολής αιτήσεων 2026, όπως ορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ που διαβιβάζεται σύµφωνα µε το άρθρο 106 παράγραφος 1 για το κράτος µέλος ή
για τα εδάφη που ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 2.
6. Τα κράτη µέλη χρηµατοδοτούν τις αυξήσεις στην αξία των δικαιωµάτων ενίσχυσης που απαιτούνται για τη συµµόρφωση µε τις παραγράφους 4 και 5 χρησιµοποιώντας κάθε δυνατό προϊόν που προκύπτει από την εφαρµογή της παραγράφου 3, και εφόσον κρίνεται αναγκαίο,
µειώνοντας τη διαφορά µεταξύ της µοναδιαίας αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυσης, που καθορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1, και του
µέσου προβλεπόµενου ποσού µονάδας για τη βασική στήριξη του εισοδήµατος για το έτος υποβολής αιτήσεων 2026, όπως ορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ που διαβιβάζεται σύµφωνα µε το άρθρο 106 παράγραφος 1 για το κράτος µέλος ή για τα εδάφη όπως ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 2.
Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να εφαρµόσουν τη µείωση στο σύνολο ή µέρος των δικαιωµάτων ενίσχυσης µε αξία που προσδιορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1, η οποία υπερβαίνει το µέσο προβλεπόµενο µοναδιαίο ποσό για τη βασική στήριξη εισοδήµατος για το
έτος 2026, όπως ορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο ΚΓΠ που διαβιβάζεται σύµφωνα µε το άρθρο 106 παράγραφος 1 για το κράτος µέλος ή για
τα εδάφη που ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 2.
7. Οι µειώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6 βασίζονται σε αντικειµενικά και αµερόληπτα κριτήρια. Με την επιφύλαξη του ελάχιστου
ποσοστού που καθορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 5, τα κριτήρια αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν τον καθορισµό µέγιστης µείωσης η
οποία δεν µπορεί να είναι κατώτερη του 30 %.
1. Τα κράτη µέλη χορηγούν βασικές εισοδηµατικές ενισχύσεις σε πραγµατικούς γεωργούς που κατέχουν που ίδια ή µισθωµένα δικαιώµατα
µετά την ενεργοποίηση αυτών των δικαιωµάτων ενίσχυσης. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, για τους σκοπούς της ενεργοποίησης των δικαιωµάτων ενίσχυσης, οι πραγµατικοί γεωργοί να δηλώνουν τα επιλέξιµα εκτάρια που συνοδεύουν κάθε δικαίωµα ενίσχυσης.
2. Τ α κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα δικαιώµατα ενίσχυσης, συµπεριλαµβανοµένης υφιστάµενης ή αναµενόµενης κληρονοµιάς, να ενεργοποιούνται µόνο στο κράτος µέλος ή εντός της οµάδας εδαφών που ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 2, όπου έχουν χορηγηθεί.
3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα ενεργοποιηµένα δικαιώµατα ενίσχυσης ισχύουν µε βάση το ποσό που καθορίζεται σε αυτά.

1. Κάθε κράτος µέλος που αποφασίζει να χορηγήσει τη βασική εισοδηµατική στήριξη βάσει των δικαιωµάτων ενίσχυσης διαχειρίζεται εθνικό απόθεµα.
2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, όταν τα κράτη µέλη αποφασίζουν να διαφοροποιήσουν τη βασική εισοδηµατική στήριξη σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 2, δύναται να αποφασίσουν να διαθέτουν αποθεµατικό για κάθε οµάδα εδαφών που ορίζονται σύµφωνα µε
το εν λόγω άρθρο.
3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα δικαιώµατα ενίσχυσης από το αποθεµατικό να χορηγούνται µόνο σε πραγµατικούς γεωργούς.
4. Τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν το απόθεµα κατά προτεραιότητα για την κατανοµή των δικαιωµάτων ενίσχυσης στις ακόλουθες κατηγορίες γεωργών:
α) νέοι γεωργοί που έχουν συστήσει πρόσφατα γεωργική εκµετάλλευση για πρώτη φορά·
β) γεωργοί που έχουν συστήσει πρόσφατα γεωργική εκµετάλλευση για πρώτη φορά ως αρχηγοί της εκµετάλλευσης µε την κατάλληλη κατάρτιση ή τις απαραίτητες δεξιότητες που ορίζονται από τα κράτη µέλη για τους νέους γεωργούς.
5. Τα κράτη µέλη κατανέµουν δικαιώµατα ενίσχυσης ή αυξάνουν την αξία των υφιστάµενων δικαιωµάτων ενίσχυσης των δικαιούχων πραγµατικών γεωργών βάσει οριστικής δικαστικής απόφασης ή οριστικής διοικητικής πράξης της αρµόδιας αρχής κράτους µέλους. Τα κράτη µέλη
διασφαλίζουν ότι οι πραγµατικοί γεωργοί λαµβάνουν τον αριθµό και την αξία των δικαιωµάτων ενίσχυσης που καθορίζονται στην εν λόγω
απόφαση ή πράξη σε ηµεροµηνία που καθορίζεται από το κράτος µέλος.
6. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε το απόθεµα να αναπληρώνεται µε γραµµική µείωση της αξίας όλων των δικαιωµάτων ενίσχυσης, εφόσον
το απόθεµα δεν επαρκεί για την κάλυψη της κατανοµής των δικαιωµάτων ενίσχυσης σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5.
7. Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν συµπληρωµατικούς κανόνες για τη χρήση του αποθεµατικού και τις περιπτώσεις που θα οδηγούσαν στην αναπλήρωσή του µε γραµµική µείωση της αξίας όλων των δικαιωµάτων ενίσχυσης.
8. Τα κράτη µέλη καθορίζουν την αξία των νέων δικαιωµάτων ενίσχυσης που χορηγούνται από το αποθεµατικό στην εθνική µέση αξία των
δικαιωµάτων ενίσχυσης κατά το έτος χορήγησης ή στη µέση αξία των δικαιωµάτων ενίσχυσης για κάθε οµάδα εδαφών που ορίζονται σύµ-
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φωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 2, το έτος χορήγησης.
9. Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να αποφασίσουν να αυξήσουν την αξία των υφισταµένων δικαιωµάτων ενίσχυσης µέχρι την εθνική µέση
αξία κατά το έτος χορήγησης ή έως τη µέση τιµή για κάθε οµάδα εδαφών όπως ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 2.

ΑΡΘΡΟ 23
ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 24
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 25
ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 138 µε σκοπό τη συµπλήρωση του παρόντος κανονισµού µε κανόνες σχετικά µε:
α) τη σύσταση του αποθεµατικού·
β) την πρόσβαση στο αποθεµατικό·
γ) το περιεχόµενο της δήλωσης και τις προϋποθέσεις ενεργοποίησης των δικαιωµάτων ενίσχυσης.

1. Εκτός από την περίπτωση µεταβίβασης λόγω πραγµατικής ή αναµενόµενης κληρονοµιάς, τα δικαιώµατα ενίσχυσης µεταβιβάζονται µόνο
σε έναν πραγµατικό γεωργό.
2. Στις περιπτώσεις που τα κράτη µέλη αποφασίζουν να διαφοροποιήσουν τη βασική εισοδηµατική στήριξη σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 2, τα δικαιώµατα ενίσχυσης µεταβιβάζονται µόνο εντός της οµάδας των εδαφών όπου χορηγήθηκαν.

Τα κράτη µέλη µπορούν να ενισχύουν µικροκαλλιεργητές, όπως ορίζονται από τα κράτη µέλη, µε ένα εφάπαξ ποσό, αντικαθιστώντας τις άµεσες ενισχύσεις του παρόντος τµήµατος και του τµήµατος 3 του παρόντος κεφαλαίου. Η σχετική παρέµβαση θα συµπεριληφθεί από τα κράτη
µέλη στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ ως προαιρετική για τους γεωργούς.

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 3
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΡΘΡΟ 26
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΥ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΑΡΘΡΟ 27
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν συµπληρωµατική στήριξη του αναδιανεµητικού εισοδήµατος για την βιωσιµότητα («στήριξη του αναδιανεµητικού εισοδήµατος») υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και προσδιορίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ.
2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν για την ανακατανοµή της στήριξης από µεγαλύτερες σε µικρότερες ή µεσαίες γεωργικές εκµεταλλεύσεις µε
τη µορφή ετήσιας αποσυνδεδεµένης ενίσχυσης ανά επιλέξιµο εκτάριο στους δικαιούχους γεωργούς στο πλαίσιο της βασικής εισοδηµατικής στήριξης στο άρθρο 17.
3. Τα κράτη µέλη καθορίζουν ένα ποσό ανά εκτάριο ή διαφορετικά ποσά για διαφορετικής κλίµακας εκτάρια, καθώς και τον ανώτατο αριθµό εκταρίων ανά γεωργό για τον οποίο θα καταβληθεί η ενίσχυση αναδιανεµητικού εισοδήµατος.
4. Το ποσό ανά εκτάριο που προβλέπεται για ένα δεδοµένο έτος υποβολής αιτήσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τον εθνικό µέσο όρο των
άµεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο για το εν λόγω έτος.
5. Ο εθνικός µέσος όρος των άµεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο ορίζεται ως ο λόγος του εθνικού ανώτατου ορίου για άµεσες ενισχύσεις για
το έτος υποβολής αιτήσεων, όπως ορίζεται στο παράρτηµα IV, και των συνολικών προβλεπόµενων αποτελεσµάτων για τη βασική εισοδηµατική στήριξη για το εν λόγω έτος, εκφρασµένος σε αριθµό εκταρίων.

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέψουν συµπληρωµατική εισοδηµατική στήριξη για τους νέους γεωργούς υπό τους όρους
που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.
2. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους να συµβάλλουν στον ειδικό στόχο «προσέλκυσης γεωργών νεαρής ηλικίας και διευκόλυνσης της ανάπτυξης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές» που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1
στοιχείο ζ) και να διαθέσουν τουλάχιστον το 2% των κονδυλίων τους για άµεσες ενισχύσεις για τον εν λόγω στόχο σύµφωνα µε
το άρθρο 86 παράγραφος 4, τα κράτη µέλη δύναται να παρέχουν συµπληρωµατική εισοδηµατική στήριξη στους νέους γεωργούς
που εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκµετάλλευση και οι οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο της βασικής ενίσχυσης εισοδήµατος που προβλέπεται άρθρο 17.
3. Η συµπληρωµατική εισοδηµατική στήριξη των νέων γεωργών λαµβάνει τη µορφή ετήσιας αποσυνδεδεµένης ενίσχυσης
ανά επιλέξιµο εκτάριο.
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ΥΠΟΤΜΗΜΑ 4
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΡΘΡΟ 28
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. Τα κράτη µέλη παρέχουν στήριξη σε εθελοντικά προγράµµατα για το κλίµα και το περιβάλλον («οικολογικά προγράµµατα») υπό τους όρους
που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και όπως διευκρινίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.
2. Τα κράτη µέλη στηρίζουν, στο πλαίσιο αυτού του τύπου παρεµβάσεων, πραγµατικούς γεωργούς οι οποίοι δεσµεύονται να εφαρµόζουν,
στις επιλέξιµες εκτάσεις που καθορίζονται από τα κράτη µέλη, γεωργικές πρακτικές ευεργετικές για το κλίµα και το περιβάλλον.
3. Τα κράτη µέλη καταρτίζουν τον κατάλογο των γεωργικών πρακτικών που είναι επωφελείς για το κλίµα και το περιβάλλον.
4. Οι πρακτικές αυτές σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται σε έναν ή περισσότερους από τους ειδικούς περιβαλλοντικούς και
κλιµατικούς στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ).
5. Στο πλαίσιο αυτού του τύπου παρεµβάσεων, τα κράτη µέλη παρέχουν µόνο ενισχύσεις που καλύπτουν δεσµεύσεις οι οποίες:
α) υπερβαίνουν τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης που θεσπίζονται
σύµφωνα µε το κεφάλαιο Ι τµήµα 2 του παρόντος τίτλου·
β) υπερβαίνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για τη χρήση λιπασµάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την καλή διαβίωση των ζώων,
καθώς και άλλες υποχρεωτικές προϋποθέσεις που θεσπίζονται από το εθνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ένωσης·
γ) υπερβαίνουν τους προϋποθέσεις που καθορίζονται για τη διατήρηση της γεωργικής έκτασης σύµφωνα
µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)·
δ) διαφέρουν από τις δεσµεύσεις για τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις δυνάµει του άρθρου 65.
6. Η στήριξη για τα οικολογικά προγράµµατα χορηγείται ως ετήσια ενίσχυση ανά επιλέξιµο εκτάριο είτε:
α) ως πρόσθετες ενισχύσεις για τη στήριξη του βασικού εισοδήµατος όπως ορίζεται στο υποτµήµα 2 του παρόντος τµήµατος· ή
β) ως αποζηµιώσεις στους δικαιούχους για το σύνολο ή µέρος των πρόσθετων δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν και της απώλειας εισοδήµατος ως αποτέλεσµα της δέσµευσης που ανελήφθη, που καθορίζονται µε βάση το άρθρο 65.
7. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι παρεµβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου να συνάδουν µε εκείνες του άρθρου 65.
8. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 138 συµπληρώνοντας τον παρόντα κανονισµό µε περαιτέρω κανόνες για τα οικολογικά προγράµµατα.

ΤΜΗΜΑ 3

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1 | ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΡΘΡΟ 29
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν συνδεδεµένη εισοδηµατική στήριξη σε πραγµατικούς γεωργούς σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στο παρόν υποτµήµα και προσδιορίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.
2. Οι παρεµβάσεις των κρατών µελών θα βοηθήσουν τους τοµείς και τις παραγωγές που υποστηρίζονται, ή συγκεκριµένες µορφές γεωργίας που απαριθµούνται στο άρθρο 30, να αντιµετωπίσουν τις δυσκολίες που βιώνουν βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητά, τη βιωσιµότητά ή την ποιότητά τους.
3. Η στήριξη χορηγείται ως ετήσια ενίσχυση ανά εκτάριο ή ζώο.

Η συνδεδεµένη εισοδηµατική στήριξη µπορεί να χορηγηθεί µόνο στους ακόλουθους τοµείς και παραγωγές ή σε συγκεκριµένους τύπους γεωργικών εκµεταλλεύσεων που κρίνονται ως σηµαντικές για οικονοµικούς, κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, πρόβειο και
αίγειο κρέας, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, µεταξοσκώληκες, αποξηραµένες ζωοτροφές, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαµο και το κιχώριο,
φρούτα και λαχανικά, οι δασύλλια περιοδικής υλοτόµησης µε βραχυχρόνια αµειψισπορά και άλλες µη εδώδιµες καλλιέργειες, εξαιρουµένων
των δέντρων, που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων που µπορούν να υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.
1. Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν συνδεδεµένη εισοδηµατική στήριξη µε τη µορφή ενίσχυσης ανά εκτάριο µόνο για τις περιοχές που
έχουν ορίσει ως επιλέξιµα εκτάρια.
2. Όταν η στήριξη αφορά τα βοοειδή ή τα αιγοπρόβατα, τα κράτη µέλη καθορίζουν ως προϋποθέσεις επιλεξιµότητας την αναγνώριση και την
καταγραφή των ζώων σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 32 ή τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 21/2004 33 του Συµβουλίου αντίστοιχα. Ωστόσο, µε την επιφύλαξη άλλων εφαρµοστέων προϋποθέσεων επιλεξιµότητας, τα
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βοοειδή ή τα αιγοπρόβατα θεωρούνται επιλέξιµα για στήριξη, εφόσον οι απαιτήσεις αναγνώρισης και καταχώρισης πληρούνται µέχρι µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία κατά το σχετικό έτος υποβολής αιτήσεων που καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

ΑΡΘΡΟ 32
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ
ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗΣ ΑΠΟ
∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ
ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΛΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ ‘εξουσιοδότηση πράξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 138, για τη συµπλήρωση του παρόντος κανονισµού όσον αφορά τα µέτρα για την προφύλαξη των δικαιούχων εθελοντικής συνδεδεµένης στήριξης από διαρθρωτικές ανισορροπίες της αγοράς σε έναν τοµέα. Αυτές οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις µπορούν να επιτρέπουν στα κράτη µέλη να
αποφασίζουν ότι η συνδεδεµένη εισοδηµατική στήριξη µπορεί να εξακολουθήσει να καταβάλλεται έως το 2027 µε βάση τις µονάδες παραγωγής για τις οποίες χορηγήθηκε τέτοια στήριξη στο παρελθόν.

1. Όταν η παρέµβαση συνδεδεµένης εισοδηµατικής στήριξης αφορά ορισµένους ή όλους τους ελαιούχους σπόρους που αναφέρονται στο παράρτηµα του µνηµονίου συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για τους ελαιούχους σπόρους 34 , η συνολική έκταση που θα λαµβάνει τη στήριξη, βάσει των προβλεπόµενων αποτελεσµάτων που περιλαµβάνονται στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ των ενδιαφεροµένων κρατών µελών, δεν πρέπει
να υπερβαίνει τη µέγιστη στηριζόµενη έκταση σε όλη την Ένωση µε σκοπό τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις διεθνείς
δεσµεύσεις της.
Το αργότερο 6 µήνες µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις καθορισµού ενδεικτικής περιοχής αναφοράς στήριξης για κάθε κράτος µέλος, η οποία υπολογίζεται µε βάση το µερίδιο κάθε κράτους µέλους στη µέση καλλιεργούµενη έκταση στην Ένωση κατά τη διάρκεια των πέντε ετών πριν από το έτος έναρξης ισχύος
του παρόντος κανονισµού. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 139 παράγραφος 2.
2. Κάθε κράτος µέλος που προτίθεται να χορηγήσει συνδεδεµένη εισοδηµατική στήριξη για τους ελαιούχους σπόρους που περιλαµβάνονται στο µνηµόνιο συµφωνίας που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο, πρέπει να αναφέρει τα αντίστοιχα προβλεπόµενα αποτελέσµατα σε εκτάρια στην πρόταση στρατηγικού σχεδίου ΚΓΠ σύµφωνα µε το άρθρο 106 παράγραφος 1.
Εάν, µετά την κοινοποίηση όλων των προβλεπόµενων αποτελεσµάτων από τα κράτη µέλη, διαπιστωθεί υπέρβαση της µέγιστης
έκτασης ενίσχυσης για ολόκληρη την Ένωση, για κάθε κράτος µέλος που κοινοποίησε υπέρβαση σε σύγκριση µε την περιοχή
αναφοράς του, ο συντελεστής µείωσης που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό είναι ανάλογος προς την υπέρβαση των προβλεπόµενων αποτελεσµάτων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα την προσαρµογή της µέγιστης περιοχής ενίσχυσης για ολόκληρη
την Ένωση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1. Κάθε ενδιαφερόµενο κράτος µέλος ενηµερώνεται σχετικά µε τον εν λόγω συντελεστή µείωσης στις παρατηρήσεις της Επιτροπής στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ σύµφωνα µε το άρθρο 106 παράγραφος 3. Ο
συντελεστής µείωσης για κάθε κράτος µέλος καθορίζεται στην εκτελεστική πράξη µε την οποία η Επιτροπή εγκρίνει το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ που αναφέρεται στο άρθρο 106 παράγραφος 6.
Τα κράτη µέλη δεν τροποποιούν την περιοχή ενίσχυσής τους µε δική τους πρωτοβουλία µετά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 106 παράγραφος 1.
3. Στην περίπτωση που τα κράτη µέλη προτίθενται να αυξήσουν τα προβλεπόµενα αποτελέσµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, κοινοποιούν στην Επιτροπή τα αναθεωρηµένα προβλεπόµενα αποτελέσµατα µε αίτηση τροποποίησης των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, σύµφωνα µε το άρθρο 107
πριν από την 1η Ιανουαρίου του έτους που προηγείται του σχετικού έτους υποβολής αιτήσεων.
Εφόσον κρίνεται σκόπιµο, προκειµένου να αποφευχθεί η υπέρβαση της µέγιστης περιοχής ενίσχυσης για ολόκληρη την Ένωση,
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή αναθεωρεί τους συντελεστές µείωσης που αναφέρονται στην εν
λόγω παράγραφο για όλα τα κράτη µέλη που υπερέβησαν την περιοχή αναφοράς τους στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.
Η Επιτροπή ενηµερώνει τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη σχετικά µε την αναθεώρηση του συντελεστή µείωσης το αργότερο πριν
την 1η Φεβρουαρίου του έτους που προηγείται του σχετικού έτους υποβολής των αιτήσεων.
Κάθε ενδιαφερόµενο κράτος µέλος υποβάλλει αντίστοιχη αίτηση τροποποίησης του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ µε τον αναθεωρηµένο συντελεστή µείωσης που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο πριν από την 1η Απριλίου του έτους που προηγείται του
σχετικού έτους υποβολής των αιτήσεων. Ο αναθεωρηµένος συντελεστής µείωσης καθορίζεται στην εκτελεστική πράξη µε την
οποία εγκρίνεται η τροποποίηση του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 8.
4. Όσον αφορά τους ελαιούχους σπόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο του µνηµονίου συµφωνίας, τα
κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για το συνολικό αριθµό εκταρίων για τα οποία έχει πράγµατι καταβληθεί ενίσχυση στις
ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων που αναφέρονται στο άρθρο 121.
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ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2 ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
ΑΡΘΡΟ 34
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΡΘΡΟ 35
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΑΡΘΡΟ 36
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ,
ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΑΡΘΡΟ 37
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
∆ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Τα κράτη µέλη χορηγούν ειδική καλλιεργητική ενίσχυση για το βαµβάκι σε πραγµατικούς γεωργούς που παράγουν βαµβάκι και υπάγονται
στον κωδικό ΣΟ 5201 00 υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν υποτµήµα.

1. Η ειδική ενίσχυση για το βαµβάκι χορηγείται ανά εκτάριο επιλέξιµης έκτασης βαµβακιού. Επιλέξιµη έκταση είναι µόνο εκείνη που βρίσκεται σε γεωργική έκταση εγκεκριµένη από το κράτος µέλος για βαµβακοπαραγωγή, που έχει σπαρεί µε ποικιλίες εγκεκριµένες από το κράτος
µέλος και στην οποία η συγκοµιδή πραγµατοποιείται πραγµατικά υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών.
2. Η ειδική ενίσχυση για το βαµβάκι καταβάλλεται για βαµβάκι καθαρής, ανόθευτης και εµπορεύσιµης ποιότητας.
3. Τα κράτη µέλη εγκρίνουν τη γη και τις ποικιλίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που
θεσπίζονται δυνάµει της παραγράφου 4.
4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ ‘εξουσιοδότηση πράξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 138 για τη συµπλήρωση του παρόντα κανονισµού µε όρους και προϋποθέσεις για την έγκριση γαιών και ποικιλιών για τους σκοπούς της ειδικής ενίσχυσης για το βαµβάκι.
5. Η Επιτροπή θεσπίζει, µέσω εκτελεστικών πράξεων, κανόνες σχετικά µε τη διαδικασία έγκρισης της γης και των ποικιλιών για τους σκοπούς της ειδικής ενίσχυσης για το βαµβάκι καθώς και σχετικά µε τις κοινοποιήσεις της έγκρισης αυτής στους παραγωγούς. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 139 παράγραφος 2.

1. Οι εθνικές βασικές εκτάσεις είναι οι εξής:
■ Βουλγαρία: 3 342 εκτάρια
■ Ελλάδα: 250 000 εκτάρια
■ Ισπανία: 48 000 εκτάρια
■ Πορτογαλία: 360 εκτάρια
2. Οι καθορισµένες αποδόσεις κατά την περίοδο αναφοράς είναι οι εξής:
■ Βουλγαρία: 1,2 τόνοι/εκτάριο
■ Ελλάδα: 3,2 τόνοι/εκτάριο
■ Ισπανία: 3,5 τόνοι/εκτάριο
■ Πορτογαλία: 2,2 τόνοι/εκτάριο
3. Προκειµένου να υπολογισθεί το ποσό για τη συγκεκριµένη καλλιέργεια ανά εκτάριο επιλέξιµης περιοχής, οι αποδόσεις που ορίζονται στην
παράγραφο 2 πολλαπλασιάζονται επί τα εξής ποσά αναφοράς:
■ Βουλγαρία: 624,11 ευρώ,
■ Ελλάδα: 225,04 ευρώ,
■ Ισπανία: 348,03 ευρώ,
■ Πορτογαλία: 219,09 ευρώ
4. Εάν σε δεδοµένο κράτος µέλος και σε δεδοµένο έτος η επιλέξιµη προς ενίσχυση έκταση βαµβακιού υπερβαίνει τη βασική έκταση που
ορίζεται στην παράγραφο 1, το ποσό της παραγράφου 3 για το εν λόγω κράτος µέλος µειώνεται κατ’ αναλογία προς την υπέρβαση της βασικής έκτασης.
5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ ‘εξουσιοδότηση πράξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 138, που συµπληρώνουν τον παρόντα κανονισµό µε κανόνες σχετικά µε τους όρους χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης, τις απαιτήσεις επιλεξιµότητας και µε τις αγρονοµικές πρακτικές.
6.Η Επιτροπή µπορεί να ορίζει, µέσω εκτελεστικών πράξεων, κανόνες για τον υπολογισµό της µείωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 4.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 139 παράγραφος 2.

1. Για τους σκοπούς του παρόντος υποτµήµατος, ως «εγκεκριµένη διεπαγγελµατική οργάνωση» νοείται φορέας µε νοµική προσωπικότητα,
συγκροτούµενος από βαµβακοπαραγωγούς και από έναν τουλάχιστον εκκοκκιστή, οι οποίοι αναπτύσσουν δραστηριότητες όπως:
α) παροχή βοήθειας για τον καλύτερο συντονισµό του τρόπου διάθεσης του βαµβακιού στην αγορά, ιδίως µε την εκπόνηση ερευνών και µελετών αγοράς·
β) κατάρτιση τυποποιηµένων συµβάσεων σύµφωνων µε τους κανόνες της Ένωσης·
γ) προσανατολισµό της παραγωγής προς προϊόντα τα οποία είναι καλύτερα προσαρµοσµένα στις ανάγκες της αγοράς και στη ζήτηση των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα και την προστασία των καταναλωτών·
δ) ενηµέρωση των µεθόδων και των µέσων βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων·
ε) ανάπτυξη εµπορικών στρατηγικών για την προώθηση του βαµβακιού µέσω καθεστώτων πιστοποίησης της ποιότητας.
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2. Το κράτος µέλος στην επικράτεια του οποίου είναι εγκατεστηµένοι οι εκκοκκιστές εγκρίνει τις διεπαγγελµατικές οργανώσεις που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3.
3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 138 µε σκοπό τη συµπλήρωση του παρόντος κανονισµού µε κανόνες σχετικά µε:
α) την σύσταση κριτηρίων για την έγκριση διεπαγγελµατικών οργανώσεων,
β) υποχρεώσεις των παραγωγών,
γ) την περίπτωση στην οποία η εγκεκριµένη διεπαγγελµατική οργάνωση δεν πληροί τα αναφερόµενα στο σηµείο α) κριτήρια.

ΑΡΘΡΟ 38
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Η ειδική ενίσχυση για το βαµβάκι καταβάλλεται στους γεωργούς ανά επιλέξιµο εκτάριο σύµφωνα µε το άρθρο 36.
2. Στους γεωργούς που είναι µέλη εγκεκριµένης διεπαγγελµατικής οργάνωσης η ειδική ενίσχυση για το βαµβάκι χορηγείται ανά επιλέξιµο
εκτάριο εντός της βασικής έκτασης που καθορίζεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1, προσαυξηµένη µε το ποσό των 2 EUR.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΤΟΜΕΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ | ΤΜΗΜΑ 1
| ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 39
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΘΡΟ 40
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΑΚΟΙ
ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 41
ΕΚΧΩΡΗΘΕΙΣΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΑΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Το παρόν κεφάλαιο θεσπίζει κανόνες σχετικά µε τους τοµεακούς τύπους παρεµβάσεων στους ακόλουθους τοµείς:
α) των οπωροκηπευτικών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο θ) του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·
β) των µελισσοκοµικών προϊόντων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·
γ) του οίνου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ιβ) του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·
δ) του λυκίσκου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·
ε) του ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο (ζ) του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·
στ) λοιποί τοµείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η), ια), κ), η) και κ) του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

1. Ο τοµεακός τύπος παρέµβασης στον τοµέα των οπωροκηπευτικών που αναφέρεται στο άρθρο 39 στοιχείο α) και στον τοµέα της µελισσοκοµίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 στοιχείο β), είναι υποχρεωτικός για κάθε κράτος µέλος.
2. Ο τοµεακός τύπος παρέµβασης στον αµπελοοινικό τοµέα που αναφέρεται στο άρθρο 39 στοιχείο γ) είναι υποχρεωτικός για τα κράτη µέλη
που απαριθµούνται στο παράρτηµα V.
3. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιλέξουν στο στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ την εφαρµογή των τοµεακών τύπων παρεµβάσεων που
αναφέρονται στο άρθρο 39 στοιχεία δ), ε) και στ).
4. Το κράτος µέλος που αναφέρεται στο άρθρο 82 παράγραφος 3 µπορεί να εφαρµόσει στον τοµέα του λυκίσκου τον τοµεακό τύπο παρέµβασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 στοιχείο στ) µόνον εάν το εν λόγω κράτος µέλος αποφασίσει στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ να µην εφαρµόσει τον τοµεακό τύπο παρέµβασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 στοιχείο δ).
5. Τα κράτη µέλη που αναφέρονται στο άρθρο 82 παράγραφος 4 µπορούν να εφαρµόζουν στον τοµέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων
ελιών τον τοµεακό τύπο παρέµβασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 στοιχείο στ) µόνο εάν τα κράτη µέλη αποφασίσουν στα στρατηγικά τους
σχέδια για την ΚΓΠ να µην εφαρµόσουν τον τοµεακό τύπο παρέµβασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 στοιχείο ε).

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 138, οι οποίες συµπληρώνουν τον παρόντα κανονισµό, µε απαιτήσεις επιπλέον εκείνων που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο, ιδίως όσον αφορά:
α) τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των τύπων παρεµβάσεων που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο·
β) τον υπολογισµό της χρηµατοδοτικής συνδροµής της Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των περιόδων αναφοράς και του υπολογισµού της
αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εµπόριο·
γ) το ανώτατο επίπεδο της χρηµατοδοτικής συνδροµής της Ένωσης για αποσύρσεις από την αγορά που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 4 στοιχείο α) και για τους τύπους παρεµβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 52 παράγραφος 3·
δ) τους κανόνες για τον καθορισµό ανώτατου ορίου για τις δαπάνες αναφύτευσης αµπελώνων που αναφέρονται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 στοιχείο α)·
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ε) τους κανόνες υπό τους οποίους οι παραγωγοί αποσύρουν τα υποπροϊόντα της οινοποίησης, καθώς και σχετικά µε εξαιρέσεις από
την υποχρέωση αυτή, προκειµένου να αποφευχθεί η πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση και οι κανόνες για την εκούσια πιστοποίηση των οινοπνευµατοποιών.

ΤΜΗΜΑ 2

ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΡΘΡΟ 42
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΡΘΡΟ 43
ΕΙ∆Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Στον τοµέα των οπωροκηπευτικών επιδιώκονται οι ακόλουθοι στόχοι:
α) τον προγραµµατισµό της παραγωγής, την προσαρµογή της παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα, τη
βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και την απόδοση των επενδύσεων και τη σταθεροποίηση των τιµών παραγωγού· οι στόχοι αυτοί
αφορούν τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ) και θ)·
β) τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων του τοµέα των οπωροκηπευτικών, συµπεριλαµβανοµένης
της άµεσης πώλησης· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριµένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ)·
γ) την έρευνα και την ανάπτυξη βιώσιµων µεθόδων παραγωγής, συµπεριλαµβανοµένης της ανθεκτικότητας των παρασίτων, των καινοτόµων πρακτικών, που ενισχύουν την οικονοµική ανταγωνιστικότητα και ωθούν την ανάπτυξη της αγοράς· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ) και θ)·
δ) ανάπτυξη, εφαρµογή και προώθηση µεθόδων παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, περιβαλλοντικά ορθές καλλιεργητικές πρακτικές και τεχνικές παραγωγής, βιώσιµη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα, της βιοποικιλότητας και άλλων φυσικών πόρων· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριµένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία ε) και στ)·
ε) τη συµβολή στον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής και την προσαρµογή σε αυτή, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ)·
στ)την ενίσχυση της εµπορικής αξίας και της ποιότητας των προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένης της βελτίωσης της ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων µε προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης, µε προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη ή καλυπτόµενα από εθνικά συστήµατα
ποιότητας· οι στόχοι αυτοί αφορούν τον συγκεκριµένο στόχο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)·
ζ) την προώθηση και την εµπορία των προϊόντων του τοµέα των οπωροκηπευτικών, νωπών ή µεταποιηµένων· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους
συγκεκριµένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ)·
η) αύξηση της κατανάλωσης των προϊόντων του τοµέα των οπωροκηπευτικών, σε νωπή ή µεταποιηµένη µορφή· οι στόχοι αυτοί αφορούν τον
ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 6, σηµείο i)·
θ) την πρόληψη κρίσεων και διαχείριση κινδύνων, µε στόχο την αποφυγή και αντιµετώπιση κρίσεων στις αγορές οπωροκηπευτικών· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριµένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ).

1. Όσον αφορά τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία α) έως η), τα κράτη µέλη επιλέγουν στα στρατηγικά τους σχέδια για
την ΚΓΠ έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τύπους παρέµβασης:
α) επενδύσεις σε ενσώµατα και άυλα περιουσιακά στοιχεία, ιδίως όσον αφορά την εξοικονόµηση νερού, την εξοικονόµηση ενέργειας, την
οικολογική συσκευασία και τη µείωση των αποβλήτων,
β) έρευνα και η πειραµατική παραγωγή, µε ιδιαίτερη έµφαση στην εξοικονόµηση νερού, την εξοικονόµηση ενέργειας, την οικολογική συσκευασία, τη µείωση των αποβλήτων, την ανθεκτικότητα επιβλαβών οργανισµών, µείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων της χρήσης
φυτοφαρµάκων, πρόληψη των ζηµιών που προκαλούνται από δυσµενή κλιµατικά φαινόµενα και ενίσχυση της χρήσης των ποικιλιών οπωροκηπευτικών που προσαρµόζονται στις µεταβαλλόµενες κλιµατικές συνθήκες,
γ) παραγωγή βιολογικών προϊόντων,
δ) ολοκληρωµένη παραγωγή,
ε) δράσεις για τη διατήρηση του εδάφους και την ενίσχυση της δέσµευσης του εδαφικού άνθρακα·
στ) δράσεις για τη δηµιουργία και διατήρηση ενδιαιτηµάτων ευνοϊκών για τη βιοποικιλότητα ή για τη διατήρηση του τοπίου, συµπεριλαµβανοµένης της διατήρησης των ιστορικών χαρακτηριστικών του,
ζ) δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας, αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και αύξησης της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας·
η) δράσεις για την καταπολέµηση της ανθεκτικότητας των επιβλαβών οργανισµών,
θ) δράσεις για τη βελτίωση της χρήσης και διαχείρισης των υδάτων, συµπεριλαµβανοµένης της εξοικονόµησης και αποστράγγισης του νερού,
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ι) δράσεις και µέτρα για τη µείωση της παραγωγής αποβλήτων και τη βελτίωση της διαχείρισης τους,
ια) δράσεις για την αύξηση της βιωσιµότητας και της αποτελεσµατικότητας των µεταφορών και της αποθήκευσης των προϊόντων του τοµέα των οπωροκηπευτικών,
ιβ) δράσεις για τον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής, την προσαρµογή στις κλιµατικές αλλαγές και την αύξηση της χρήσης ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας,
ιγ) εφαρµογή των ενωσιακών και εθνικών συστηµάτων ποιότητας,
ιδ) προώθηση και την επικοινωνία, συµπεριλαµβανοµένων δράσεων και δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη διαφοροποίηση και ενοποίηση των αγορών οπωροκηπευτικών και στην ενηµέρωση σχετικά µε τα οφέλη της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στην υγεία,
ιε) συµβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τις βιώσιµες τεχνικές καταπολέµησης των παρασίτων, την αειφόρο χρήση των φυτοφαρµάκων και την προσαρµογή και µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής,
ιστ)κατάρτιση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ιδίως όσον αφορά τις βιώσιµες τεχνικές καταπολέµησης των παρασίτων, τη βιώσιµη χρήση των φυτοφαρµάκων και τη συµβολή στον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής και την προσαρµογή σε αυτή.
2. Όσον αφορά τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 42 σηµείο i), τα κράτη µέλη επιλέγουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν ή
περισσότερους από τις ακόλουθους τύπους παρέµβασης:
α) σύσταση ή / και ανανέωση ταµείων αλληλοβοήθειας από τις οργανώσεις παραγωγών και τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που
αναγνωρίζονται δυνάµει του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013,
β) επενδύσεις σε ενσώµατα και άυλα περιουσιακά στοιχεία που καθιστούν την διαχείριση των ποσοτήτων που διατίθενται στην αγορά πιο
αποτελεσµατική,
γ) αναφύτευση οπωρώνων, όπου απαιτείται, κατόπιν υποχρεωτικής εκρίζωσης για υγειονοµικούς ή φυτοϋγειονοµικούς λόγους, καθ’ υπόδειξη της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους,
δ) απόσυρση από την αγορά για δωρεάν διανοµή ή άλλους προορισµούς
ε) «πρώιµη συγκοµιδή», δηλαδή πλήρη συγκοµιδή µη ώριµων και µη εµπορεύσιµων προϊόντων σε µια δεδοµένη περιοχή τα οποία δεν
έχουν αλλοιωθεί πριν από την πρώιµη συγκοµιδή, είτε λόγω καιρικών συνθηκών, ασθένειας είτε για άλλο λόγο,
στ) µη συγκοµιδή οπωροκηπευτικών, δηλαδή τερµατισµό του τρέχοντος κύκλου παραγωγής στη σχετική περιοχή, όπου το προϊόν είναι σωστά ανεπτυγµένο και είναι υγιούς, δίκαιης και εµπορεύσιµης ποιότητας, εξαιρουµένης της καταστροφής προϊόντων λόγω καιρικών συνθηκών ή ασθένειας,
ζ) ασφάλιση συγκοµιδής που συµβάλλει στη διασφάλιση του εισοδήµατος των παραγωγών σε περίπτωση ζηµιών ως επακόλουθο φυσικών
καταστροφών, δυσµενών κλιµατικών συνθηκών, ασθενειών ή παρασίτων και ταυτόχρονα διασφάλισης της λήψης των απαραίτητων προληπτικών µέτρων από τους δικαιούχους,
η)παροχή εκπαίδευσης σε άλλες οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή σε µεµονωµένους παραγωγούς,
θ)εφαρµογή και διαχείριση φυτοϋγειονοµικών πρωτοκόλλων τρίτων χωρών στο έδαφος της Ένωσης για τη διευκόλυνση της πρόσβασης
στις αγορές τρίτων χωρών,
ι) εφαρµογή των ενωσιακών και εθνικών συστηµάτων ποιότητας,
ια)συµβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τις βιώσιµες τεχνικές καταπολέµησης των παρασίτων και τη βιώσιµη χρήση των φυτοφαρµάκων.
3. Τα κράτη µέλη καθορίζουν, στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, τις παρεµβάσεις που έχουν επιλεγεί σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2.

ΑΡΘΡΟ 44
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Οι στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 42 και οι παρεµβάσεις στον τοµέα των οπωροκηπευτικών που καθορίζονται από τα κράτη µέλη
στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ υλοποιούνται µέσω εγκεκριµένων επιχειρησιακών προγραµµάτων των οργανώσεων παραγωγών
ή / και ενώσεων οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του κανονισµού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013, υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
2. Τα επιχειρησιακά προγράµµατα έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών ετών και µέγιστη διάρκεια επτά ετών. Επιδιώκουν τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42, στοιχεία δ) και ε) και τουλάχιστον δύο άλλους στόχους που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.
3. Για κάθε επιλεγόµενο στόχο, τα επιχειρησιακά προγράµµατα περιγράφουν τις παρεµβάσεις που επιλέγονται µεταξύ των παρεµβάσεων
που καθορίζονται από τα κράτη µέλη στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.
4. Τα επιχειρησιακά προγράµµατα υποβάλλονται στα κράτη µέλη από τις οργανώσεις παραγωγών ή/και τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 προς έγκριση.
5. Τα επιχειρησιακά προγράµµατα µπορούν να υλοποιηθούν µόνο από τις οργανώσεις παραγωγών ή από ενώσεις οργανώσεων παραγωγών αναγνωρισµένες βάσει του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.
6. Τα επιχειρησιακά προγράµµατα των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών δεν καλύπτουν τις ίδιες παρεµβάσεις µε τα επιχειρησιακά προ-
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γράµµατα των οργανώσεων µελών. Τα κράτη µέλη εξετάζουν τα επιχειρησιακά προγράµµατα των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών µαζί
µε τα επιχειρησιακά προγράµµατα των οργανώσεων µελών.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι:
α) οι παρεµβάσεις στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραµµάτων µιας ένωσης οργανώσεων παραγωγών χρηµατοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τις εισφορές των µελών αυτής της ένωσης και ότι η εν λόγω χρηµατοδότηση λαµβάνεται από τα επιχειρησιακά ταµεία των εν λόγω
οργανώσεων,
β) οι παρεµβάσεις και η αντίστοιχη χρηµατοδοτική συµµετοχή καθορίζονται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα κάθε οργάνωσης µέλους,
7. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι:
α) το 20 % τουλάχιστον των δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραµµάτων καλύπτει τις παρεµβάσεις που συνδέονται µε τους
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία δ) και ε)·
β) το 5 % τουλάχιστον των δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραµµάτων καλύπτει την παρέµβαση που συνδέεται µε τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 42 στοιχείο γ)·
γ) οι παρεµβάσεις που εµπίπτουν στους τύπους παρεµβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 στοιχεία δ), ε) και στ) δεν
υπερβαίνουν το ένα τρίτο των συνολικών δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραµµάτων.

ΑΡΘΡΟ 45
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 46
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

1. Οι οργανώσεις παραγωγών και/ή οι ενώσεις τους, στον τοµέα των οπωροκηπευτικών, µπορούν να συνιστούν επιχειρησιακό ταµείο.
Το ταµείο χρηµατοδοτείται από:
α) χρηµατικές εισφορές από:
i) τα µέλη της οργάνωσης παραγωγών και/ή την ίδια την οργάνωση παραγωγών ή
ii) τις ενώσεις των οργανώσεων παραγωγών µέσω των µελών των εν λόγω ενώσεων.
β) Χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης, η οποία µπορεί να χορηγηθεί στις οργανώσεις παραγωγών ή στις ενώσεις τους, εφόσον οι εν λόγω
ενώσεις παρουσιάζουν επιχειρησιακό πρόγραµµα.
2. Τα επιχειρησιακά ταµεία χρησιµοποιούνται µόνο για τη χρηµατοδότηση επιχειρησιακών προγραµµάτων που υποβάλλονται και εγκρίνονται από κράτη µέλη.

1. Η χρηµατοδοτική συνδροµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισούται µε το ποσό των χρηµατικών εισφορών που αναφέρονται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 στοιχείο α) και έχουν όντως καταβληθεί και περιορίζεται στο 50% των δαπανών που όντως πραγµατοποιούνται.
2. Η χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης περιορίζεται σε:
α) 4,1% της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εµπόριο από κάθε οργάνωση παραγωγών,
β) 4,5% της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εµπόριο από κάθε ένωση οργανώσεων παραγωγών,
γ) 5 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εµπόριο από κάθε διακρατική οργάνωση παραγωγών ή διεθνική ένωση οργανώσεων παραγωγών
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης µπορεί να αυξηθεί ως εξής:
α) στην περίπτωση οργανώσεων παραγωγών, το ποσοστό µπορεί να αυξηθεί στο 4,6 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εµπόριο, υπό τον όρο ότι το ποσό που υπερβαίνει το 4,1 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εµπόριο χρησιµοποιείται αποκλειστικά για
µία ή περισσότερες παρεµβάσεις που συνδέονται µε τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία γ), δ), ε), ζ), η) και θ).
β) στην περίπτωση των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, το ποσοστό µπορεί να αυξηθεί στο 5 % της αξίας της διατεθείσας στο εµπόριο παραγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό που υπερβαίνει το 4,5 % της αξίας της διατεθείσας στο εµπόριο παραγωγής χρησιµοποιείται αποκλειστικά για µία ή περισσότερες παρεµβάσεις που συνδέονται µε τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία γ), δ), ε), ζ),
η) και θ), υλοποιείται από την ένωση οργανώσεων παραγωγών εξ ονόµατος των µελών της·
γ) στην περίπτωση της διακρατικής οργάνωσης παραγωγών ή της διακρατικής ένωσης οργανώσεων παραγωγών, το ποσοστό µπορεί να
αυξηθεί στο 5,5 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εµπόριο, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιµοποιείται το ποσό που υπερβαίνει το
5 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εµπόριο αποκλειστικά για µία ή περισσότερες παρεµβάσεις που συνδέονται µε τους στόχους
που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία γ), δ), ε), ζ), η) και θ), οι οποίοι εφαρµόζονται από τη διεθνική οργάνωση παραγωγών ή τη διακρατική ένωση οργανώσεων παραγωγών εξ ονόµατος των µελών της.
3. Κατόπιν σχετικής αίτησης οργάνωσης παραγωγών, το όριο του 50 % που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυξάνεται σε 60 % για επιχειρησιακό πρόγραµµα ή µέρος επιχειρησιακού προγράµµατος που πληροί τουλάχιστο µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) οργανώσεις παραγωγών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά κράτη µέλη, εφαρµόζοντας διακρατικά παρεµβάσεων που συνδέονται
µε τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία β) και ε)·
β) µία ή περισσότερες οργανώσεις παραγωγών δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο παρεµβάσεων που λειτουργούν σε διεπαγγελµατική βάση·
γ) το επιχειρησιακό πρόγραµµα καλύπτει αποκλειστικά την ειδική στήριξη για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων που καλύπτεται από τον
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κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου 35 ·
δ) το επιχειρησιακό πρόγραµµα εφαρµόζεται για πρώτη φορά από ένωση οργανώσεων παραγωγών αναγνωρισµένη βάσει του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·
ε) οι οργανώσεις παραγωγών αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 20 % της παραγωγής οπωροκηπευτικών σε ένα κράτος µέλος·
στ) η οργάνωση παραγωγών λειτουργεί σε µία από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρεται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ·
ζ) το επιχειρησιακό πρόγραµµα περιλαµβάνει τις παρεµβάσεις που συνδέονται µε τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία γ),
δ) ε), η) και θ).
4. Το όριο του 50 % που προβλέπεται στην παράγραφο 1 αυξάνεται σε 100 % στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) οι αποσύρσεις από την αγορά οπωροκηπευτικών που δεν υπερβαίνουν το 5 % του όγκου της παραγωγής που διατίθεται στο εµπόριο από
κάθε οργάνωση παραγωγών και διατίθενται ως:
(i) δωρεάν διανοµή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύµατα που εγκρίνονται για το σκοπό αυτό από τα κράτη µέλη, για τις δραστηριότητές τους υπέρ ατόµων στα οποία η εθνική νοµοθεσία χορηγεί δικαίωµα δηµόσιας αρωγής, ιδίως επειδή στερούνται επαρκών πόρων για
τη συντήρησή τους,
(ii) δωρεάν διανοµή σε σωφρονιστικά ιδρύµατα, σχολεία και δηµόσια εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ιδρύµατα που αναφέρονται στο άρθρο 22 του
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και σε παιδικές κατασκηνώσεις καθώς και σε νοσοκοµεία και γηροκοµεία που ορίζονται από τα κράτη
µέλη, τα οποία θα λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλιστεί ότι οι ποσότητες οι οποίες διανέµονται είναι επιπρόσθετες στις ποσότητες που συνήθως αγοράζονται από αυτούς τους φορείς·
β) δράσεις σχετικές µε την εκπαίδευση άλλων οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013,
υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για οργανώσεις παραγωγών που προέρχονται από περιοχές των κρατών µελών που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού, ή µεµονωµένων παραγωγών.

ΑΡΘΡΟ 47
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ

1. Στις περιφέρειες των κρατών µελών όπου ο βαθµός οργάνωσης των παραγωγών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών είναι σηµαντικά
χαµηλότερος από τον µέσο όρο της Ένωσης, τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν στις οργανώσεων παραγωγών, που αναγνωρίσθηκαν βάσει κανονισµού (ΕΕ) 1308/2013, εθνική χρηµατοδοτική ενίσχυση ίση µε το έως και 80 % των χρηµατοδοτικών συνεισφορών που αναφέρονται στο σηµείο α) του άρθρου 45, παράγραφος 1 και έως και 10 % της αξίας της διατεθείσας στο εµπόριο παραγωγής οποιασδήποτε τέτοιας
οργάνωσης παραγωγών. Η εθνική χρηµατοδοτική ενίσχυση θα λειτουργεί συµπληρωµατικό προς το επιχειρησιακό ταµείο.
2. Ο βαθµός οργάνωσης των παραγωγών σε µια περιοχή κράτους µέλους θεωρείται σηµαντικά χαµηλότερος από τον µέσο όρο της Ένωσης, όταν έχει υπάρξει χαµηλότερος από 20% για τρία συνεχή έτη πριν από την εφαρµογή του επιχειρησιακού προγράµµατος. Ο βαθµός οργάνωσης υπολογίζεται ως η αξία της παραγωγής οπωροκηπευτικών στην εν λόγω περιοχή και διατίθεται στο εµπόριο από τις οργανώσεις
παραγωγών και τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται δυνάµει του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, διαιρούµενη µε
τη συνολική αξία της παραγωγής οπωροκηπευτικών στην περιφέρεια αυτή.
Τα κράτη µέλη που χορηγούν εθνική χρηµατοδοτική ενίσχυση σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ενηµερώνουν την Επιτροπή για τις περιφέρειες που πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και για την εθνική χρηµατοδοτική ενίσχυση που χορηγείται στις οργανώσεις παραγωγών στις περιοχές αυτές

ΤΜΗΜΑ 3

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 48
ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 49
ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Τα κράτη µέλη επιδιώκουν τουλάχιστον έναν από τους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 για τον τοµέα της µελισσοκοµίας.

1. Τα κράτη µέλη επιλέγουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ για κάθε συγκεκριµένο στόχο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος
1 έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τύπους παρεµβάσεων στον τοµέα της µελισσοκοµίας:
α) τεχνική βοήθεια προς µελισσοκόµους και οργανώσεις µελισσοκόµων·
β) δράσεις για την καταπολέµηση των εισβολέων και των ασθενειών των κυψελών, ιδίως της βαρόασης·
γ) δράσεις για τον εξορθολογισµό της εποχιακής µετακίνησης των ζώων·
δ) δράσεις στήριξης εργαστηρίων για την ανάλυση των µελισσοκοµικών προϊόντων·
ε) ανανέωση των κυψελών στην Ένωση·
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στ) συνεργασία µε ειδικευµένους φορείς για την υλοποίηση προγραµµάτων εφαρµοσµένης έρευνας στον τοµέα της µελισσοκοµίας και των
µελισσοκοµικών προϊόντων·
ζ) δράσεις παρακολούθησης της αγοράς·
η) δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.
2. Τα κράτη µέλη τεκµηριώνουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ την επιλογή των συγκεκριµένων στόχων και τύπων παρέµβασης.
Τα κράτη µέλη καθορίζουν τις παρεµβάσεις που επιλέγουν µεταξύ των τύπων παρέµβασης.
3. Τα κράτη µέλη καθορίζουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ τη χρηµατοδότηση που παρέχουν για τους τύπους παρεµβάσεων που
έχουν επιλεγεί στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.
4. Η χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης στις παρεµβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 είναι το 50 %, κατ’ ανώτατο όριο, των δαπανών. Το υπόλοιπο µέρος των δαπανών βαρύνει τα κράτη µέλη.
5. Κατά την κατάρτιση των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, τα κράτη µέλη ζητούν τη συµβουλή των εκπροσώπων των οργανισµών
στον τοµέα της µελισσοκοµίας.
6. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή ετησίως τον αριθµό των κυψελών στην επικράτειά τους.

ΑΡΘΡΟ 50
ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 138, οι οποίες συµπληρώνουν τον παρόντα κανονισµό µε επιπρόσθετες απαιτήσεις σε εκείνες που αφορούν το παρόν τµήµα:
α) η υποχρέωση των κρατών µελών να κοινοποιούν ετησίως στην Επιτροπή τον αριθµό των κυψελών στην επικράτειά τους που προβλέπονται στο άρθρο 49 παράγραφος 6·
β) ο ορισµός µιας κυψέλης και οι µέθοδοι υπολογισµού του αριθµού των κυψελών·
γ) η ελάχιστη συνεισφορά της Ένωσης στις δαπάνες που σχετίζονται µε την υλοποίηση των τύπων παρεµβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 49.

ΤΜΗΜΑ 4

Ο ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΑΡΘΡΟ 51
ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ
ΤΟΜΕΑ

Τα κράτη µέλη επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους στον αµπελοοινικό τοµέα:
α) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των οινοπαραγωγών της Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης της συµβολής στη βελτίωση των βιώσιµων
συστηµάτων παραγωγής και στη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αµπελοοινικού τοµέα της Ένωσης· οι στόχοι αυτοί αφορούν
τους συγκεκριµένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως στ) και η)·
β) βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων του οίνου της Ένωσης και την προσαρµογή τους στις απαιτήσεις της αγοράς, καθώς και αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους όσον αφορά την παραγωγή και εµπορία προϊόντων αµπέλου, συµπεριλαµβανοµένης της εξοικονόµησης
ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης σε παγκόσµιο επίπεδο και των αειφόρων διαδικασιών· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριµένους
στόχους που ορίζονται στα στοιχεία α), ε), ζ) και η) του άρθρου 6 παράγραφος 1·
γ) συµβολή στην αποκατάσταση της ισορροπίας µεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αµπελοοινική αγορά της Ένωσης, ώστε να αποφεύγονται οι κρίσεις στην αγορά· ο στόχος αυτός αφορά τον συγκεκριµένο στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)·
δ) συµβολή στη διασφάλιση των εισοδηµάτων των οινοπαραγωγών της Ένωσης, όταν υφίστανται ζηµίες συνεπεία φυσικών καταστροφών,
δυσµενών κλιµατικών συνθηκών, ζώων, ασθενειών ή παρασιτώσεων· ο στόχος αυτός συνδέεται µε τον στόχο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)·
ε) αύξηση της εµπορευσιµότητας και της ανταγωνιστικότητας των αµπελοοινικών προϊόντων της Ένωσης, ιδίως µε την ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών, και µε την προστιθέµενη αξία σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασµού, συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς της γνώσης· ο στόχος αυτός αφορά τους συγκεκριµένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1
στοιχεία α), β), γ), ε) και θ)·
στ) χρήση υποπροϊόντων οινοποιίας για βιοµηχανικούς και ενεργειακούς σκοπούς που εξασφαλίζουν την ποιότητα του οίνου της Ένωσης,
προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον· ο στόχος αυτός αφορά τους συγκεκριµένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1
στοιχεία δ) και ε)·
ζ) συµβολή στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά µε την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου και σχετικά µε τα συστήµατα ποιότητας της Ένωσης για τον οίνο· ο στόχος αυτός αφορά τους συγκεκριµένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) και θ)·
η) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αµπελοοινικών προϊόντων της Ένωσης σε τρίτες χώρες· ο στόχος αυτός αφορά τους συγκεκριµένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) και η)·
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θ) συµβολή στην αύξηση της αντοχής των παραγωγών στις διακυµάνσεις της αγοράς· ο στόχος αυτός συνδέεται µε τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α).

ΑΡΘΡΟ 52
ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΑΡΘΡΟ 53
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

1. Για κάθε στόχο που επιλέγεται µεταξύ εκείνων που ορίζονται στο άρθρο 51, τα κράτη µέλη επιλέγουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την
ΚΓΠ έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τύπους παρέµβασης:
α) αναδιάρθρωση και µετατροπή αµπελώνων, συµπεριλαµβανοµένης της αναφύτευσης των αµπελώνων, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο µετά
την υποχρεωτική εκρίζωση για λόγους υγείας ή φυτοϋγειονοµικής φύσεως κατόπιν εντολής της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους, εξαιρουµένης της κανονικής ανανέωσης των αµπελώνων που συνίσταται στην αναφύτευση του ίδιου αγροτεµαχίου µε την ίδια ποικιλία σταφυλιών σύµφωνα µε το ίδιο σύστηµα καλλιέργειας αµπέλου, όταν τα αµπέλια ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους·
β) υλικών και άυλων επενδύσεων σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και υποδοµής οινοποιείων, καθώς και δοµές και εργαλεία µάρκετινγκ·
γ) πρώιµη συγκοµιδή, που σηµαίνει την ολική καταστροφή ή αποµάκρυνση των τσαµπιών σταφυλιών ενώ είναι ακόµα άγουρα, µειώνοντας
έτσι την απόδοση της σχετικής περιοχής στο µηδέν και εξαιρώντας τη µη συγκοµιδή, όπου τα εµπορικά σταφύλια δεν συλλέγονται όταν ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους·
δ) ασφάλιση της συγκοµιδής έναντι απώλειας εισοδήµατος ως συνέπεια των δυσµενών κλιµατικών φαινοµένων που εξοµοιώνονται µε φυσικές καταστροφές, δυσµενή κλιµατικά φαινόµενα, ζώα, ασθένειες φυτών ή παρασιτώσεις·
ε) υλικές και άυλες επενδύσεις στην καινοτοµία που συνίστανται στην ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων και υποπροϊόντων της οινοποίησης,
των διαδικασιών και των τεχνολογιών, σε άλλες επενδύσεις που προσθέτουν αξία σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασµού, συµπεριλαµβανοµένης της ανταλλαγής γνώσεων·
στ) την απόσταξη υποπροϊόντων της οινοποίησης που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους περιορισµούς που καθορίζονται στην ενότητα ∆
του µέρους ΙΙ του παραρτήµατος VIII του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013,
ζ) δράσεις ενηµέρωσης σχετικά µε τους οίνους της Ένωσης που διεξάγονται στα κράτη µέλη και οι οποίες ενθαρρύνουν την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου ή προωθούν συστήµατα ποιότητας της Ένωσης που καλύπτουν τις ονοµασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις,
η) προώθηση των προϊόντων σε τρίτες χώρες µε έναν ή περισσότερους από τους κάτωθι τρόπους:
(i) δηµόσιες σχέσεις, προώθηση ή διαφήµιση που προβάλλουν ιδίως τις υψηλές προδιαγραφές των προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
κυρίως ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια των τροφίµων ή την προστασία του περιβάλλοντος,
(ii) συµµετοχή σε εκδηλώσεις, εµποροπανηγύρεις ή εκθέσεις διεθνούς σηµασίας·
iii) εκστρατείες ενηµέρωσης, ιδίως σχετικά µε τα συστήµατα ποιότητας της Ένωσης που αφορούν τις ονοµασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τη βιολογική παραγωγή·
iv) µελέτες νέων αγορών, αναγκαίες για τη διεύρυνση των εµπορικών διεξόδων·
(v) µελέτες για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των µέτρων ενηµέρωσης και προώθησης·
vi) προετοιµασία τεχνικών φακέλων, συµπεριλαµβανοµένων εργαστηριακών δοκιµών και αξιολογήσεων, σχετικά µε οινολογικές πρακτικές, φυτοϋγειονοµικούς και υγειονοµικούς κανόνες, καθώς και άλλες απαιτήσεις τρίτων χωρών για την εισαγωγή προϊόντων του αµπελοοινικού τοµέα, προκειµένου έτσι να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών·
θ) προσωρινή και φθίνουσα µε τον καιρό συνδροµή για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών για τη σύσταση ταµείων αλληλοβοήθειας·
2. Τα κράτη µέλη τεκµηριώνουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ την επιλογή των στόχων και των τύπων παρέµβασης στον αµπελοοινικό τοµέα. Τα κράτη µέλη καθορίζουν τις παρεµβάσεις που επιλέγουν µεταξύ των τύπων παρέµβασης.
3. Πέραν των απαιτήσεων που ορίζονται στον τίτλο V, τα κράτη µέλη καθορίζουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ ένα χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των επιλεγµένων τύπων παρέµβασης και των παρεµβάσεων και έναν γενικό δηµοσιονοµικό πίνακα µε τους πόρους που θα
χρησιµοποιηθούν, και την προβλεπόµενη κατανοµή των πόρων µεταξύ των επιλεγµένων τύπων παρέµβασης και µεταξύ παρεµβάσεων σύµφωνα µε τις χρηµατοδοτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα V.

1. Η χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης για την αναδιάρθρωση και τη µετατροπή των αµπελώνων που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 στοιχείο α) δεν υπερβαίνει το 50 % των πραγµατικών δαπανών αναδιάρθρωσης και µετατροπής των αµπελώνων ή το 75 % των
πραγµατικών δαπανών αναδιάρθρωσης και µετατροπής αµπελώνων σε λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες.
Η συνδροµή χορηγείται µόνο ως αποζηµίωση στους παραγωγούς για απώλεια εσόδων λόγω της υλοποίησης της παρέµβασης και της συνεισφοράς στις δαπάνες αναδιάρθρωσης και µετατροπής. Η αποζηµίωση των παραγωγών για απώλεια εσόδων λόγω της υλοποίησης της παρέµβασης µπορεί να καλύψει µέχρι και το 100 % της σχετικής ζηµίας.
2. Η χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης για τις επενδύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 στοιχείο β) δεν θα υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια:
α) 50 % των επιλέξιµων επενδυτικών δαπανών στις λιγότερο αναπτυγµένες περιοχές·
β) 40% των επιλέξιµων επενδυτικών δαπανών σε περιφέρειες άλλες από τις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες,
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γ) 75% των επιλέξιµων επενδυτικών δαπανών στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ ,
δ) 65 % των επιλέξιµων επενδυτικών δαπανών στα µικρά νησιά του Αιγαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 229/2013.
Η χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης στο µέγιστο ποσοστό, που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, χορηγείται µόνο σε πολύ µικρές, µικρές
και µεσαίες επιχειρήσεις σύµφωνα µε τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής 36 · Ωστόσο, µπορεί να χορηγηθεί σε όλες τις επιχειρήσεις
των εξόχως απόκεντρων περιφερειών που αναφέρονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ και στα µικρά νησιά του Αιγαίου όπως ορίζεται στο άρθρο
1 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 229/2013.
Για τις επιχειρήσεις που δεν καλύπτονται από το άρθρο 2 παράγραφος 1 του τίτλου I του παραρτήµατος της σύστασης 2003/361/ΕΚ και απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή µε κύκλο εργασιών µικρότερο των 200 εκατοµµυρίων ευρώ, τα µέγιστα όρια που αναφέρονται
στο πρώτο εδάφιο µειώνονται στο ήµισυ.
Καµία χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης δεν χορηγείται σε προβληµατικές επιχειρήσεις σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της
Ένωσης σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών µη χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων 37 .
3. Η χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης για πρώιµη συγκοµιδή που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 στοιχείο γ) δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 50 % του ποσού των άµεσων δαπανών για την καταστροφή ή την αποµάκρυνση των σταφυλιών και την απώλεια εσόδων που
σχετίζεται µε αυτή.
4. Η χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης για την ασφάλιση συγκοµιδής που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 στοιχείο δ) δεν θα
υπερβαίνει:
α) το 80 % του κόστους των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι παραγωγοί για ασφάλεια έναντι των ζηµιών που προκαλούνται από δυσµενή καιρικά φαινόµενα, τα οποία µπορούν να θεωρηθούν φυσικές καταστροφές·
β) το 50 % του κόστους των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι παραγωγοί για ασφάλιση έναντι:
(i) απωλειών που αναφέρονται στο στοιχείο α) και άλλων απωλειών που προκαλούνται από δυσµενή καιρικά φαινόµενα·
(ii) απωλειών που προκαλούνται από ζώα, ασθένειες φυτών ή προσβολή από επιβλαβείς οργανισµούς.
Η χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης για την ασφάλιση συγκοµιδής µπορεί να χορηγείται µόνον εάν οι σχετικές αποζηµιώσεις δεν καλύπτουν πάνω από το 100 % της απώλειας εισοδήµατος των παραγωγών, λαµβάνοντας υπόψη τυχόν αποζηµιώσεων που ενδεχοµένως λαµβάνουν οι παραγωγοί από άλλα καθεστώτα ενίσχυσης σε σχέση µε τους ασφαλιζόµενους κινδύνους. Στα ασφαλιστήρια συµβόλαια προβλέπεται η υποχρεωτική λήψη των απαραίτητων µέτρων πρόληψης κινδύνων από τους δικαιούχους.
5. Η χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης για την καινοτοµία που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 στοιχείο ε) δεν θα υπερβαίνει:
α) 50 % των επιλέξιµων επενδυτικών δαπανών στις λιγότερο αναπτυγµένες περιοχές·
β) 40% των επιλέξιµων επενδυτικών δαπανών σε περιφέρειες άλλες από τις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες,
γ) 75% των επιλέξιµων επενδυτικών δαπανών στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ ,
δ) 65 % των επιλέξιµων επενδυτικών δαπανών στα µικρά νησιά του Αιγαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 229/2013.
Η χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης στο µέγιστο ποσοστό της, που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, ισχύει µόνο για πολύ µικρές, µικρές
και µεσαίες επιχειρήσεις σύµφωνα µε τη σύσταση 2003/361/ΕΚ· ωστόσο, µπορεί να χορηγηθεί σε όλες τις επιχειρήσεις των εξόχως απόκεντρων περιφερειών που αναφέρονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ και στα µικρά νησιά του Αιγαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος
2 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 229/2013.
Για τις επιχειρήσεις που δεν καλύπτονται από το άρθρο 2 παράγραφος 1 του τίτλου I του παραρτήµατος της σύστασης 2003/361 / ΕΚ και απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή µε κύκλο εργασιών µικρότερο των 200 εκατοµµυρίων ευρώ, τα µέγιστα όρια που αναφέρονται
στο πρώτο εδάφιο µειώνονται στο ήµισυ.
6. Η χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης για δράσεις ενηµέρωσης και προώθησης, που αναφέρονται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 στοιχεία ζ) και η) δεν υπερβαίνει το 50 % των επιλέξιµων δαπανών.
7. Η χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης για την απόσταξη υποπροϊόντων οινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 στοιχείο στ) καθορίζεται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τους συγκεκριµένους κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 54 παράγραφος 3 µέσω εκτελεστικών πράξεων που εγκρίνονται σύµφωνα µε τη εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 139 παράγραφος 2.

ΑΡΘΡΟ 54
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

1. Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης για την ασφάλιση της συγκοµιδής να µην στρεβλώνει τον ανταγωνισµό στην ασφαλιστική αγορά.
2. Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη θεσπίζουν ένα σύστηµα που βασίζεται σε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η πρώιµη συγκοµιδή δεν οδηγεί σε αποζηµίωση µεµονωµένων οινοπαραγωγών πέραν του ορίου που ορίζεται στο άρθρο 53 παράγραφος 3.
3. Το ποσό της συνδροµής της Ένωσης για την απόσταξη των υποπροϊόντων της οινοποίησης καθορίζεται ανά % όγκου και ανά εκατόλιτρο
παραγόµενης αλκοόλης. ∆εν χορηγείται χρηµατοδοτική συνδροµή για τον όγκο αλκοόλης που περιέχεται στα αποσταζόµενα υποπροϊόντα και
υπερβαίνει το 10 % του όγκου αλκοόλης που περιέχεται στον παραγόµενο οίνο.
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Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης για την απόσταξη υποπροϊόντων οινοποίησης να καταβάλλεται στους οινοπνευµατοποιούς που επεξεργάζονται υποπροϊόντα οινοποιίας που παραδίδονται για απόσταξη σε ακατέργαστη αλκοόλη µε αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 92 % κατ’ όγκο.
Η χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης περιλαµβάνει ένα κατ’ αποκοπήν ποσό για την αποζηµίωση των εξόδων συλλογής των υποπροϊόντων οινοποίησης. Το εν λόγω ποσό µεταφέρεται από το αποστακτήριο στον παραγωγό, όταν ο τελευταίος αναλαµβάνει τα σχετικά έξοδα.
Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η αλκοόλη που προέρχεται από την απόσταξη υποπροϊόντων οινοποίησης που αναφέρεται
στο άρθρο 52 παράγραφος 1 στοιχείο στ), για την οποία έχει χορηγηθεί χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης, χρησιµοποιείται αποκλειστικά
για βιοµηχανικούς ή ενεργειακούς σκοπούς, και ότι δεν στρεβλώνει τον ανταγωνισµό.
4. Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη καθορίζουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ ένα ελάχιστο ποσοστό δαπανών για δράσεις που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην προσαρµογή στην αλλαγή του κλίµατος, στη βελτίωση της βιωσιµότητας των παραγωγικών συστηµάτων και διαδικασιών, στη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αµπελοοινικού τοµέα της Ένωσης και τη βελτίωση της
παγκόσµιας ενεργειακής απόδοσης στον αµπελοοινικό τοµέα.

ΤΜΗΜΑ 5

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΛΥΚΙΣΚΟΥ
ΑΡΘΡΟ 55
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΤΟΥ ΛΥΚΙΣΚΟΥ

1. Το κράτος µέλος που αναφέρεται στο άρθρο 82 παράγραφος 3 επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους στον τοµέα του λυκίσκου:
α) τον προγραµµατισµό της παραγωγής, την προσαρµογή της παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα· οι
στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριµένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ).
β) τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων του τοµέα του λυκίσκου, συµπεριλαµβανοµένης της άµεσης
πώλησης· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριµένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ)·
γ) τη βελτίωση του κόστους παραγωγής και των αποδόσεων των επενδύσεων ως προς τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα καλής
διαβίωσης των ζώων, καθώς και τη σταθεροποίηση των τιµών των παραγωγών· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριµένους στόχους που
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ)·
δ) την έρευνα και την ανάπτυξη βιώσιµων µεθόδων παραγωγής, συµπεριλαµβανοµένης της ανθεκτικότητας των παρασίτων, των καινοτόµων πρακτικών, που ενισχύουν την οικονοµική ανταγωνιστικότητα και ωθούν την ανάπτυξη της αγοράς· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριµένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ) και θ)·
ε) την προώθηση, την ανάπτυξη και την εφαρµογή µεθόδων παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, περιβαλλοντικά ορθών καλλιεργητικών πρακτικών και τεχνικών παραγωγής, τη βιώσιµη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως την προστασία των υδάτων, του εδάφους και άλλων φυσικών πόρων· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριµένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία ε) και στ)·
στ)τη συµβολή στον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής και στην προσαρµογή σε αυτή, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ).
2. Το κράτος µέλος που αναφέρεται στο άρθρο 82 παράγραφος 3 καθορίζει στο στρατηγικό του σχέδιο για την ΚΓΠ έναν ή περισσότερους τύπους παρέµβασης, που αναφέρονται στο άρθρο 60, για την επίτευξη των επιδιωκόµενων στόχων, όπως καθορίζονται
στην παράγραφο 1. Τα κράτη µέλη καθορίζουν τις παρεµβάσεις που επιλέγουν µεταξύ των τύπων παρέµβασης. Το κράτος µέλος που
αναφέρεται στο άρθρο 82 παράγραφος 3 τεκµηριώνει στο στρατηγικό του σχέδιο για την ΚΓΠ την επιλογή στόχων, τύπων παρέµβασης και παρεµβάσεων για την επίτευξη των στόχων αυτών.

ΤΜΗΜΑ 6

ΑΡΘΡΟ 56
ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ
Τα κράτη µέλη που αναφέρονται στο άρθρο 82 παράγραφος 4 επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους στον τοµέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών:
α) την ενίσχυση της οργάνωσης και της διαχείρισης της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών· ο στόχος αυτός αφορά τους συγκε-
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κριµένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)·
β) τη βελτίωση της µεσοπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης ανταγωνιστικότητας του τοµέα του ελαιόλαδου και των επιτραπέζιων ελιών, ιδίως
µέσω του εκσυγχρονισµού· ο στόχος αυτός αφορά τον συγκεκριµένο στόχο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ)·
γ) τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη συµβολή στη δράση για το κλίµα µέσω της ελαιοκαλλιέργειας· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριµένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε)·
δ) τη βελτίωση της ποιότητας παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών· ο στόχος αυτός αφορά τον συγκεκριµένο στόχο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ)·
ε) την έρευνα και την ανάπτυξη βιώσιµων µεθόδων παραγωγής, συµπεριλαµβανοµένης της ανθεκτικότητας των παρασίτων, των καινοτόµων πρακτικών, που ενισχύουν την οικονοµική ανταγωνιστικότητα και ωθούν την ανάπτυξη της αγοράς· ο στόχος αυτός αφορά τους συγκεκριµένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ) και θ)·
στ) την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων, µε στόχο τη βελτίωση της καταπολέµησης της ανθεκτικότητας των παρασίτων, την αποφυγή και
αντιµετώπιση κρίσεων στις αγορές ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών· ο στόχος αυτός αφορά τον συγκεκριµένο στόχο που καθορίζεται στο
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο η).

ΑΡΘΡΟ 57
ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 58
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1. Για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 56, τα κράτη µέλη, που αναφέρονται στο άρθρο 82 παράγραφος 4, επιλέγουν
στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν ή περισσότερους από τους τύπους παρεµβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 60. Τα κράτη µέλη
καθορίζουν τις παρεµβάσεις που επιλέγουν µεταξύ των τύπων παρέµβασης.
2. Οι παρεµβάσεις που ορίζονται από τα κράτη µέλη που αναφέρονται στο άρθρο 82 παράγραφος 4 εφαρµόζονται µέσω εγκεκριµένων επιχειρησιακών προγραµµάτων των οργανώσεων παραγωγών ή/και ενώσεων οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Για τον σκοπό αυτό, ισχύουν τα άρθρα 61 και 62 του παρόντος κανονισµού.

1. Η χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης στις επιλέξιµες δαπάνες δεν υπερβαίνει:
α) το 75 % των πραγµατικών δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν για παρεµβάσεις που συνδέονται µε τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 56 στοιχεία α), β), γ) και ε)·
β) το 75 % των πραγµατικών δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν για επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και το 50 % για άλλες παρεµβάσεις που συνδέονται µε τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 56 στοιχείο δ)·
γ) το 50 % των πραγµατικών δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν για παρεµβάσεις που συνδέονται µε τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 56 στοιχείο στ)·
δ) το 75 % των πραγµατικών δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν για τους τύπους παρέµβασης που αναφέρονται στο άρθρο 60 παράγραφος
1 στοιχεία στ) και η), όταν το επιχειρησιακό πρόγραµµα υλοποιείται σε τουλάχιστον τρεις τρίτες χώρες ή σε κράτη µέλη µη παραγωγούς από
τις οργανώσεις παραγωγών από τουλάχιστον δύο κράτη µέλη παραγωγής και το 50 % των πραγµατικών δαπανών, εφόσον για τον εν λόγω
τύπο παρέµβασης δεν ισχύει αυτός ο όρος.
2. Η χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης περιορίζεται στο 5 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εµπόριο από κάθε οργάνωση
παραγωγών ή ένωση οργανώσεων παραγωγών.
3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν συµπληρωµατική χρηµατοδότηση έως 50 % των δαπανών που δεν καλύπτονται από τη χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης.

ΤΜΗΜΑ 7

ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 59
ΣΤΟΧΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Τα κράτη µέλη επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους στους άλλους τοµείς που αναφέρονται στο άρθρο 39 στοιχείο στ):
α) τον προγραµµατισµό της παραγωγής, την προσαρµογή της παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα, τη
βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και την απόδοση των επενδύσεων και τη σταθεροποίηση των τιµών παραγωγού· οι στόχοι αυτοί
αφορούν τους συγκεκριµένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ) και θ)·
β) τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά των εν λόγω προϊόντων· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριµένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ)·
γ) την έρευνα και την ανάπτυξη βιώσιµων µεθόδων παραγωγής, συµπεριλαµβανοµένης της καταπολέµησης της ανθεκτικότητας των παρασίτων, των καινοτόµων πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής, που ενισχύουν την οικονοµική ανταγωνιστικότητα και εξωθούν την ανάπτυξη της αγοράς· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριµένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ) και θ)·
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δ) την προώθηση, την ανάπτυξη και την εφαρµογή µεθόδων παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, των προτύπων καλής µεταχείρισης
των ζώων, την καταπολέµηση της ανθεκτικότητας των επιβλαβών οργανισµών και τις φιλικές προς το περιβάλλον καλλιεργητικές πρακτικές, τις τεχνικές παραγωγής και τις µεθόδους παραγωγής, την περιβαλλοντικά ορθή χρήση και διαχείριση υποπροϊόντων και αποβλήτων,
ιδιαίτερη προστασία των υδάτων, του εδάφους και άλλων φυσικών πόρων· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριµένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία ε) και στ)·
ε) τη συµβολή στον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής και την προσαρµογή σε αυτή, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ)·
στ) την ενίσχυση της εµπορικής αξίας και της ποιότητας των προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένης της βελτίωσης της ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων µε προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης, µε προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη ή καλυπτόµενα από εθνικά συστήµατα
ποιότητας· οι στόχοι αυτοί αφορούν τον συγκεκριµένο στόχο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)·
ζ) την προώθηση και την εµπορία των προϊόντων ενός ή περισσοτέρων τοµέων που αναφέρονται στο άρθρο 40 στοιχείο στ)· οι στόχοι αυτοί
αφορούν τους συγκεκριµένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ)·
η) την πρόληψη κρίσεων και τη διαχείριση κινδύνων, µε στόχο την αποφυγή και αντιµετώπιση κρίσεων στις αγορές ενός ή περισσοτέρων τοµέων που αναφέρονται στο άρθρο 39 στοιχείο στ)· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριµένους στόχους που ορίζονται
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ). .

ΑΡΘΡΟ 60
ΕΙ∆Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1. Όσον αφορά τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 59 στοιχεία α) έως η), τα κράτη µέλη επιλέγουν στα στρατηγικά τους σχέδια για
την ΚΓΠ έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τύπους παρέµβασης:
α) επενδύσεις σε ενσώµατα και άυλα περιουσιακά στοιχεία· έρευνα και πειραµατική παραγωγή, καθώς και άλλες δράσεις, συµπεριλαµβανοµένων των δράσεων για:
i) την προστασία των εδαφών, συµπεριλαµβανοµένης της βελτίωσης του άνθρακα του εδάφους·
ii) βελτίωση της χρήσης και διαχείρισης των υδάτων, συµπεριλαµβανοµένης της εξοικονόµησης και αποστράγγισης του νερού·
iii) πρόληψη των ζηµιών που προκαλούνται από δυσµενή κλιµατικά φαινόµενα και την προώθηση της χρήσης ποικιλιών και πρακτικών διαχείρισης προσαρµοσµένων στις µεταβαλλόµενες κλιµατικές συνθήκες·
iv) εξοικονόµηση ενέργειας και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης·
(v) οικολογική συσκευασία·
vi) υγεία και ορθή µεταχείριση των ζώων·
vii) µείωση της παραγωγής αποβλήτων και βελτίωση της χρήσης και διαχείρισης υποπροϊόντων και αποβλήτων·
viii) βελτίωση της καταπολέµησης της ανθεκτικότητας των παρασίτων·
ix) µείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων της χρήσης φυτοφαρµάκων·
xi) δηµιουργία και διατήρηση ενδιαιτηµάτων που ευνοούν τη βιοποικιλότητα·
β) συµβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια, ιδίως όσον αφορά την προσαρµογή και τον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής·
γ) εκπαίδευση, συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·
δ) παραγωγή βιολογικών προϊόντων,
ε) δράσεις για την αύξηση της βιωσιµότητας και της αποτελεσµατικότητας των µεταφορών και της αποθήκευσης προϊόντων ενός ή περισσοτέρων από τους τοµείς που αναφέρονται στο άρθρο 40 στοιχείο στ)·
στ) προώθηση, επικοινωνία και εµπορία, συµπεριλαµβανοµένων των δράσεων και των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά µε τα συστήµατα ποιότητας της Ένωσης και τη σηµασία της υγιεινής διατροφής, και στη διαφοροποίηση των αγορών·
ζ) εφαρµογή των ενωσιακών και εθνικών συστηµάτων ποιότητας,
η) εφαρµογή συστηµάτων ανιχνευσιµότητας και πιστοποίησης, ιδίως παρακολούθηση της ποιότητας των προϊόντων που πωλούνται στους
τελικούς καταναλωτές.
2. Όσον αφορά τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 59 στοιχείο η), τα κράτη µέλη επιλέγουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν
ή περισσότερους από τους ακόλουθους τύπους παρέµβασης:
α) σύσταση ή/και ανανέωση ταµείων αλληλοβοήθειας από τις οργανώσεις παραγωγών που αναγνωρίζονται δυνάµει του κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013·
β) επενδύσεις σε ενσώµατα και άυλα περιουσιακά στοιχεία που καθιστούν την διαχείριση των ποσοτήτων που διατίθενται στην αγορά πιο
αποτελεσµατική,
γ) συλλογική αποθήκευση<g id=»476»>των προϊόντων που παράγονται από την οργάνωση παραγωγών ή από µέλη της οργάνωσης παραγωγών·</g>
δ) αναφύτευση οπωρώνων, όπου απαιτείται, κατόπιν υποχρεωτικής εκρίζωσης για υγειονοµικούς ή φυτοϋγειονοµικούς λόγους, καθ’ υπόδειξη της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους, ή για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή·
ε) απόσυρση από την αγορά για δωρεάν διανοµή ή άλλους προορισµούς·
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στ) «πρώιµη συγκοµιδή», δηλαδή πλήρη συγκοµιδή µη ώριµων και µη εµπορεύσιµων προϊόντων σε µια δεδοµένη περιοχή τα οποία δεν
έχουν αλλοιωθεί πριν από την πρώιµη συγκοµιδή, είτε λόγω καιρικών συνθηκών, ασθένειας είτε για άλλο λόγο,
ζ) µη συγκοµιδή, που αποτελεί τον τερµατισµό του τρέχοντος κύκλου παραγωγής στη σχετική περιοχή, όπου το προϊόν είναι σωστά ανεπτυγµένο και είναι υγιούς, δίκαιης και εµπορεύσιµης ποιότητας, εξαιρουµένης της καταστροφής προϊόντων λόγω καιρικών συνθηκών ή ασθένειας·
η) ασφάλιση της συγκοµιδής και της παραγωγής που συµβάλλει στη διασφάλιση του εισοδήµατος των παραγωγών σε περίπτωση ζηµιών
ως επακόλουθο φυσικών καταστροφών, δυσµενών κλιµατικών συνθηκών, ασθενειών ή παρασίτων και ταυτόχρονα διασφάλισης της λήψης
των απαραίτητων προληπτικών µέτρων από τους δικαιούχους·
3. Τα κράτη µέλη επιλέγουν στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ τους τοµείς στους οποίους εφαρµόζουν τους τύπους παρέµβασης που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Για κάθε τοµέα επιλέγουν έναν ή περισσότερους στόχους µεταξύ εκείνων που ορίζονται στο άρθρο 59 και τους τύπους παρέµβασης που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Για κάθε τύπο παρέµβασης, τα κράτη µέλη θα ορίζουν
παρεµβάσεις. Τα κράτη µέλη τεκµηριώνουν την επιλογή τους των συγκεκριµένων τοµέων, στόχων, τύπων παρέµβασης και παρεµβάσεων.

ΑΡΘΡΟ 61
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 62
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 63
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1. Σε κάθε σχετικό τοµέα, οι στόχοι και οι παρεµβάσεις που καθορίζονται από τα κράτη µέλη στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, υλοποιούνται µέσω εγκεκριµένων επιχειρησιακών προγραµµάτων των οργανώσεων παραγωγών ή/και ενώσεων οργανώσεων παραγωγών
που αναγνωρίζονται βάσει του κανονισµού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013, υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
2. Τα επιχειρησιακά προγράµµατα στους τοµείς που αναφέρονται στο άρθρο 39 στοιχείο στ) έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών ετών και µέγιστη διάρκεια επτά ετών.
3. Τα επιχειρησιακά προγράµµατα καθορίζουν τις παρεµβάσεις που επιλέγονται µεταξύ εκείνων που καθορίζονται από τα κράτη µέλη στα
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.
4. Τα επιχειρησιακά προγράµµατα υποβάλλονται στα κράτη µέλη από τις οργανώσεις παραγωγών ή/και τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 προς έγκριση.
5. Τα επιχειρησιακά προγράµµατα µπορούν να υλοποιηθούν µόνο από τις οργανώσεις παραγωγών ή από ενώσεις οργανώσεων παραγωγών αναγνωρισµένες βάσει του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.
6. Τα επιχειρησιακά προγράµµατα των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών δεν καλύπτουν τις ίδιες παρεµβάσεις µε τα επιχειρησιακά προγράµµατα των οργανώσεων µελών. Τα κράτη µέλη εξετάζουν τα επιχειρησιακά προγράµµατα των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών µαζί
µε τα επιχειρησιακά προγράµµατα των οργανώσεων µελών.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι:
α) οι παρεµβάσεις στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραµµάτων µιας ένωσης οργανώσεων παραγωγών χρηµατοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τις εισφορές των µελών αυτής της ένωσης και ότι η εν λόγω χρηµατοδότηση λαµβάνεται από τα επιχειρησιακά ταµεία των εν λόγω
οργανώσεων,
β) οι παρεµβάσεις και η αντίστοιχη χρηµατοδοτική συµµετοχή αναφέρονται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα κάθε οργάνωσης µέλους· και
γ) δεν υπάρχει διπλή χρηµατοδότηση.
7. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι παρεµβάσεις που συνδέονται µε τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 59 στοιχείο η) να µην υπερβαίνουν το ένα τρίτο των συνολικών δαπανών στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραµµάτων των οργανώσεων παραγωγών ή των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών.

1. Οι οργανώσεις παραγωγών ή / και οι ενώσεις τους στους τοµείς που αναφέρονται στο άρθρο 39 στοιχείο στ) µπορούν να συστήσουν επιχειρησιακό ταµείο. Το ταµείο χρηµατοδοτείται από:
α)χρηµατικές εισφορές από:
i) τα µέλη της οργάνωσης παραγωγών και/ή την ίδια την οργάνωση παραγωγών, ή
ii) τις ενώσεις των οργανώσεων παραγωγών µέσω των µελών των εν λόγω ενώσεων.
β) Χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης, η οποία µπορεί να χορηγηθεί στις οργανώσεις παραγωγών ή στις ενώσεις τους, εφόσον οι εν λόγω
ενώσεις παρουσιάζουν επιχειρησιακό πρόγραµµα.
2. Τα επιχειρησιακά ταµεία χρησιµοποιούνται µόνο για τη χρηµατοδότηση επιχειρησιακών προγραµµάτων που υποβάλλονται και εγκρίνονται από κράτη µέλη.

1. Η χρηµατοδοτική συνδροµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισούται µε το ποσό των χρηµατικών εισφορών που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) και έχουν όντως καταβληθεί και περιορίζεται στο 50% των δαπανών που όντως πραγµατοποιούνται.
2. Η χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης περιορίζεται στο 5 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εµπόριο από κάθε οργάνωση
παραγωγών ή ένωση οργανώσεων παραγωγών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ |
ΤΜΗΜΑ 1 ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 64
ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΡΘΡΟ 65
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οι παρεµβάσεις που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο είναι οι ακόλουθες:
α) περιβαλλοντικές, κλιµατικές και άλλες δεσµεύσεις διαχείρισης·
β) φυσικοί ή άλλοι περιορισµούς ανά περιοχή·
γ) Μειονεκτήµατα ανά περιοχή που προκύπτουν από συγκεκριµένες υποχρεωτικές απαιτήσεις·
δ) επενδύσεις·
ε) εγκατάσταση νέων γεωργών και σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων,
στ) εργαλεία διαχείρισης κινδύνων,
ζ) συνεργασία·
η) ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών.

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να ενισχύουν οικονοµικά περιβαλλοντικές, κλιµατικές και άλλες δεσµεύσεις διαχείρισης υπό
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο, και όπως καθορίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.
2. Τα κράτη µέλη συµπεριλαµβάνουν τις δεσµεύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίµα σε γεωργική γη στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.
3. Στο πλαίσιο αυτού του τύπου παρεµβάσεων, τα κράτη µέλη στηρίζουν όλη την επικράτειά τους, σύµφωνα µε τις εθνικές,
περιφερειακές ή τοπικές ιδιαίτερες ανάγκες.
4. Τα κράτη µέλη χορηγούν ενισχύσεις µόνο σε γεωργούς και άλλους δικαιούχους που αναλαµβάνουν σε εθελοντική βάση
δεσµεύσεις διαχείρισης, οι οποίες συµβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6.
5. Στο πλαίσιο αυτού του τύπου παρεµβάσεων, τα κράτη µέλη παρέχουν µόνο ενισχύσεις που καλύπτουν δεσµεύσεις οι οποίες:
α) υπερβαίνουν τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης
που θεσπίζονται σύµφωνα µε το κεφάλαιο Ι τµήµα 2 του παρόντος τίτλου·
β) υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση λιπασµάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και άλλες υποχρεωτικές απαιτήσεις που θεσπίζονται από το εθνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ένωσης·
γ) υπερβαίνουν τους προϋποθέσεις που καθορίζονται για τη διατήρηση της γεωργικής έκτασης σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)·
δ) διαφέρουν από τις δεσµεύσεις για τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις δυνάµει του άρθρου 28.
6. Τα κράτη µέλη θα αποζηµιώνουν τους δικαιούχους για τις δαπάνες και τα διαφυγόντα εισοδήµατα που προκύπτουν από
τις δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί. Όπου κρίνεται αναγκαίο, µπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος συναλλαγής. Σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν στήριξη ως κατ’ αποκοπή ή ως εφάπαξ ενίσχυση
ανά µονάδα. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως.
7. Τα κράτη µέλη µπορούν να προωθήσουν και να υποστηρίξουν συλλογικά συστήµατα και συστήµατα ενισχύσεων µε βάση
τα αποτελέσµατα, προκειµένου να ενθαρρύνουν τους γεωργούς να επιτύχουν σηµαντική βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος σε µεγαλύτερη κλίµακα και µε µετρήσιµο τρόπο.
8. Οι δεσµεύσεις αναλαµβάνονται για περίοδο από πέντε έως επτά ετών. Ωστόσο, όπου απαιτείται για την επίτευξη ή τη διατήρηση ορισµένων επιδιωκόµενων περιβαλλοντικών οφελών, τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίζουν µεγαλύτερο χρονικό
διάστηµα στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ για ιδιαίτερους τύπους δεσµεύσεων, µεταξύ άλλων µέσω παροχής ετήσιας παράτασης µετά τη λήξη της αρχικής περιόδου. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, καθώς και για νέες δεσµεύσεις αµέσως µετά τη δέσµευση που αναλήφθηκε κατά την αρχική περίοδο, τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίσουν µια
µικρότερη περίοδο στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.
9. Όταν η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του τύπου παρεµβάσεων χορηγείται σε δεσµεύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και
το κλίµα σε γεωργική γη, οι δεσµεύσεις για τη µετατροπή ή τη διατήρηση πρακτικών και µεθόδων βιολογικής καλλιέργειας
όπως ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και των δασικών περιβαλλοντικών και κλιµατικών υπηρεσιών, τα κράτη µέλη θα καθορίζουν τη χορήγηση ενίσχυσης ανά εκτάριο.
10. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που αναπτύσσουν δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτού του τύπου παρεµβάσεων έχουν πρόσβαση στις γνώσεις και στις πληροφορίες που απαιτούνται για την υλοποίηση τους.
11. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι παρεµβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου να συνάδουν µε εκείνες του
άρθρου 28.
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ΑΡΘΡΟ 66
ΦΥΣΙΚΟΙ Η ΑΛΛΟΙ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΡΘΡΟ 67
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ
ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 68
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν ενισχύσεις για φυσικούς ή άλλους ειδικούς ανά περιοχή περιορισµούς υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, µε σκοπό να συµβάλουν στην επίτευξη των ειδικών
στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.
2. Οι εν λόγω ενισχύσεις χορηγούνται σε πραγµατικούς γεωργούς όσον αφορά τις περιοχές που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 32
του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.
3. Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν ενισχύσεις στο πλαίσιο αυτού του είδους παρεµβάσεων προκειµένου να αποζηµιώσουν τους δικαιούχους για το σύνολο ή µέρος των πρόσθετων δαπανών και των διαφυγόντων εισοδηµάτων που συνδέονται µε τους φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισµούς για τη συγκεκριµένη περιοχή.
4. Οι πρόσθετες δαπάνες και τα διαφυγόντα εισοδήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 υπολογίζονται για φυσικούς ή άλλους περιορισµούς ανά περιοχή, σε σύγκριση µε τις περιοχές που δεν επηρεάζονται από φυσικούς ή άλλους περιορισµούς ανά περιοχή.
5. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως ανά εκτάριο έκτασης.

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν ενισχύσεις για µειονεκτήµατα ανά περιοχή που επιβάλλονται από τις απαιτήσεις που
απορρέουν από την υλοποίηση των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ ή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο, και τα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ µε σκοπό να συµβάλουν στην επίτευξη των συγκεκριµένων
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.
2. Οι εν λόγω ενισχύσεις µπορούν να χορηγούνται στους γεωργούς, τους δασοκαλλιεργητές και άλλους διαχειριστές γης όσον
αφορά περιοχές µε µειονεκτήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
3. Κατά τον καθορισµό περιοχών µε µειονεκτήµατα, τα κράτη µέλη µπορούν να περιλαµβάνουν τις ακόλουθες περιοχές:
α) Γεωργικές και δασικές περιοχές που υπάγονται στο Natura 2000, σύµφωνα µε τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ·
β) άλλες οριοθετηµένες περιοχές προστασίας της φύσης µε περιβαλλοντικούς περιορισµούς όσον αφορά τη γεωργία ή τα δάση
που συµβάλλουν στην εφαρµογή του άρθρου 10 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, οι περιοχές αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5%
των χαρακτηρισµένων περιοχών Natura 2000 οι οποίες καλύπτονται από το εδαφικό πεδίο εφαρµογής του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ·
γ) γεωργικές εκτάσεις που περιλαµβάνονται στα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταµών σύµφωνα µε την οδηγία
2000/60/ΕΚ.
4. Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν ενισχύσεις στο πλαίσιο αυτού του είδους παρεµβάσεων προκειµένου να αποζηµιώσουν
τους δικαιούχους για το σύνολο ή µέρος των πρόσθετων δαπανών και των διαφυγόντων εισοδηµάτων που συνδέονται µε τα µειονεκτήµατα για τη συγκεκριµένη περιοχή.
5. Οι επιπλέον δαπάνες και τα διαφυγόντα εισοδήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 υπολογίζονται:
α)όσον αφορά τους περιορισµούς που απορρέουν από τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, σε σχέση µε τα µειονεκτήµατα που απορρέουν από απαιτήσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης που
θεσπίζονται σύµφωνα µε το τµήµα 2 κεφάλαιο 1 του παρόντος τίτλου του άρθρου 1 του παρόντος κανονισµού, καθώς και τους
όρους που καθορίζονται για τη συντήρηση της γεωργικής έκτασης σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος στοιχείο α) του παρόντος κανονισµού·
β) όσον αφορά τους περιορισµούς που απορρέουν από την οδηγία 2000/60/ΕΚ, σε σχέση µε τα µειονεκτήµατα που απορρέουν
από απαιτήσεις που υπερβαίνουν τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης, µε εξαίρεση την ΚΑ∆ 2 που αναφέρεται στο
παράρτηµα III, και τα πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης που θεσπίζονται σύµφωνα µε το τµήµα 2 κεφάλαιο 1 του παρόντος τίτλου, καθώς και τους όρους που καθορίζονται για τη διατήρηση της γεωργικής έκτασης σύµφωνα µε το
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος κανονισµού.
6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως ανά εκτάριο έκτασης.

1.Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν στήριξη για επενδύσεις υπό τους όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.
2. Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν στήριξη µόνο για παρεµβάσεις αυτού του τύπου για ενσώµατες ή/και άυλες επενδύσεις, οι οποίες συµβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6. Η στήριξη στον τοµέα της δασοκοµίας βασίζεται σε σχέδιο
διαχείρισης δασών ή ισοδύναµο µέσο.
3. Τα κράτη µέλη καταρτίζουν κατάλογο των επιλέξιµων επενδύσεων και κατηγορίες δαπανών, συµπεριλαµβανοµένων τουλάχιστον των
κατωτέρω:
α) αγορά δικαιωµάτων γεωργικής παραγωγής·
β) αγορά δικαιωµάτων ενίσχυσης·
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γ) αγορά γης µε εξαίρεση την αγορά γης για διατήρηση του περιβάλλοντος, ή αγροτεµάχια που αγοράζονται από νεαρούς γεωργούς µε χρηµατοπιστωτικά µέσα·
δ) αγορά ζώων, µονοετών φυτών και τη φύτευσή τους για σκοπούς εκτός από την αποκατάσταση του γεωργικού ή δασικού δυναµικού µετά
από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά φαινόµενα·
ε) τόκοι χρέους, εκτός επιχορηγήσεων που δίνονται υπό τη µορφή επιδότησης επιτοκίου ή επιδότησης προµηθειών εγγύηση·
στ) επενδύσεις στην άρδευση που δεν συνάδουν µε την επίτευξη της καλής κατάστασης των υδάτινων συστηµάτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συµπεριλαµβανοµένης της επέκτασης της άρδευσης που επηρεάζει συστήµατα των οποίων
το καθεστώς έχει οριστεί ως λιγότερο από καλό στο σχετικό σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταµού·
ζ) επενδύσεις σε µεγάλες υποδοµές που δεν αποτελούν µέρος στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης·
η) επενδύσεις στη δενδροφύτευση που δεν συνάδουν µε τους κλιµατικούς και περιβαλλοντικούς στόχους σύµφωνα µε τις αρχές της βιώσιµης διαχείρισης των δασών, όπως περιγράφονται στις πανευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραµµές για την δενδροφύτευση και την αναδάσωση.
Τα στοιχεία α), β), δ) και ζ) του πρώτου εδαφίου δεν ισχύουν όταν η στήριξη παρέχεται µέσω χρηµατοπιστωτικών µέσων.
4. Τα κράτη µέλη περιορίζουν την ενίσχυση στο ανώτατο ποσοστό του 75 % των επιλέξιµων δαπανών.
Το µέγιστο ποσοστό στήριξης µπορεί να αυξηθεί για τις ακόλουθες επενδύσεις:
α) δενδροφυτεύσεις και µη παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται µε τους συγκεκριµένους περιβαλλοντικούς και κλιµατικούς στόχους
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ)·
β) επενδύσεις σε βασικές υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές·
γ) επενδύσεις για την αποκατάσταση του γεωργικού ή δασικού δυναµικού µετά από φυσικές καταστροφές ή καταστροφικά γεγονότα και
επενδύσεις για τη λήψη των κατάλληλων προληπτικών µέτρων στα δάση και το αγροτικό περιβάλλον.

ΑΡΘΡΟ 69
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 70
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν στήριξη για την εγκατάσταση νέων γεωργών και σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων υπό τους όρους
που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, µε σκοπό να συµβάλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6.
2. Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν στήριξη µόνο στο πλαίσιο αυτού του τύπου παρεµβάσεων για να βοηθήσουν:
α) την εγκατάσταση νέων γεωργών που πληρούν τους όρους που περιλαµβάνονται στον ορισµό του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε)·
β) τη σύσταση των αγροτικών επιχειρήσεων που συνδέονται µε τη γεωργία και τη δασοκοµία ή τη διαφοροποίηση του εισοδήµατος των γεωργικών νοικοκυριών·
γ) την εκκίνηση των µη γεωργικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές που αποτελεί µέρος των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης.
3. Τα κράτη µέλη καθορίζουν τους όρους υποβολής και περιεχοµένου ενός επιχειρηµατικού σχεδίου.
4. Τα κράτη µέλη χορηγούν στήριξη υπό µορφή κατ’ αποκοπήν ποσών. Η στήριξη περιορίζεται στο µέγιστο ποσό των 100.000 ευρώ και µπορεί να συνδυαστεί µε χρηµατοπιστωτικά µέσα.

1. Τα κράτη µέλη χορηγούν στήριξη για εργαλεία διαχείρισης κινδύνων υπό τους όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο και περαιτέρω στα
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.
2. Τα κράτη µέλη χορηγούν στήριξη στο πλαίσιο αυτού του τύπου παρεµβάσεωνπροκειµένου να προωθηθούν εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, τα οποία βοηθούν τους πραγµατικούς γεωργούς να διαχειρίζονται τους κινδύνους εισοδήµατος που συνδέονται µε την παραγωγή και
τη γεωργική τους δραστηριότητα, που δεν εµπίπτουν στον έλεγχό τους και συµβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων που ορίζονται
στο άρθρο 6.
3. Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν ιδίως την ακόλουθη στήριξη:
α) χρηµατοδοτικές συνεισφορές σε ασφάλιστρα για συστήµατα ασφάλισης·
β) χρηµατοδοτικές συνεισφορές στα ταµεία αλληλοβοήθειας, συµπεριλαµβανοµένων των διοικητικών δαπανών εγκατάστασης.
4. Τα κράτη µέλη καθορίζουν τους ακόλουθους όρους επιλεξιµότητας:
α) οι τύποι και η κάλυψη των επιλέξιµων ασφαλιστικών συστηµάτων και των ταµείων αλληλοβοήθειας·
β) η µεθοδολογία για τον υπολογισµό των ζηµιών και τους παράγοντες ενεργοποίησης της αποζηµίωσης·
γ) οι κανόνες σύστασης και διαχείρισης των ταµείων αλληλοβοήθειας.
5. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η στήριξη να χορηγείται µόνο για την κάλυψη ζηµιών σε ποσοστό τουλάχιστον 20 % της µέσης ετήσιας παραγωγής ή εισοδήµατος του γεωργού κατά την προηγούµενη τριετή περίοδο, ή του τριετούς µέσου όρου της προηγούµενης πενταετούς περιόδου, εξαιρώντας την υψηλότερη και χαµηλότερη τιµή.
6. Τα κράτη µέλη περιορίζουν τη µέγιστη ενίσχυση στο 70 % των επιλέξιµων δαπανών.
7. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να αποφεύγεται η υπεραντιστάθµιση ως αποτέλεσµα του συνδυασµού των παρεµβάσεων δυνάµει του παρόντος άρθρου µε άλλα δηµόσια ή ιδιωτικά συστήµατα διαχείρισης κινδύνων.
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ΑΡΘΡΟ 71
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 72
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν στήριξη για τη συνεργασία υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και περαιτέρω
στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ για την προετοιµασία και την υλοποίηση έργων επιχειρησιακών οµάδων της ευρωπαϊκής σύµπραξης καινοτοµίας για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιµότητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 114 καθώς και για την τοπική ανάπτυξη
που πραγµατοποιείται από τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του προγράµµατος LEADER, όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 του κανονισµού (ΕΕ)
[ΚΚ∆], και για την προώθηση συστηµάτων ποιότητας, οργανώσεων παραγωγών ή οµάδων παραγωγών ή άλλων µορφών συνεργασίας.
2. Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν στήριξη µόνο στο πλαίσιο αυτού του είδους παρέµβασης για την προώθηση µορφών συνεργασίας
µεταξύ τουλάχιστον δύο οντοτήτων που συµβάλλουν στην επίτευξη των συγκεκριµένων στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6.
3. Τα κράτη µέλη µπορούν να καλύπτουν, στο πλαίσιο αυτού του τύπου παρεµβάσεων, τα έξοδα που συνδέονται µε όλες τις πτυχές της
συνεργασίας.
4. Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν την ενίσχυση ως συνολικό ποσό που καλύπτει το κόστος συνεργασίας και το κόστος των υλοποιούµενων έργων και δράσεων ή µπορούν να καλύπτουν µόνο το κόστος της συνεργασίας και να χρησιµοποιούν κεφάλαια από άλλα µέσα
παρέµβασης για την υλοποίηση των έργων.
5. Όταν η στήριξη καταβάλλεται ως συνολικό ποσό, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να τηρούνται οι κανόνες και οι απαιτήσεις της Ένωσης που αφορούν παρόµοιες δράσεις που καλύπτονται από άλλα είδη παρεµβάσεων. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρµόζεται στην τοπική ανάπτυξη που πραγµατοποιείται από τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του προγράµµατος LEADER όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 του κανονισµού (ΕΕ) [ΚΚ∆].
6. Τα κράτη µέλη δεν υποστηρίζουν, µέσω αυτού του τύπου παρεµβάσεων, τη συνεργασία αποκλειστικά φορέων έρευνας.
7. Σε περίπτωση συνεργασίας στο πλαίσιο της κληρονοµικής διαδοχής των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν στήριξη µόνο στους γεωργούς που έχουν συµπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης, όπως ορίζει η εθνική νοµοθεσία.
8. Τα κράτη µέλη περιορίζουν τη στήριξη σε επτά έτη, κατ’ ανώτατο όριο, εκτός από τις δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις συλλογικών
δράσεων για το περιβάλλον και το κλίµα για την επίτευξη των ειδικών περιβαλλοντικών και κλιµατικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο
6 παράγραφο 1 στοιχεία δ), ε) και στ).

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν στήριξη για την ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών για τις γεωργικές, δασικές και αγροτικές
επιχειρήσεις, υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.
2. Στο πλαίσιο αυτού του είδους παρεµβάσεων, τα κράτη µέλη µπορούν να καλύπτουν οποιαδήποτε σχετική δράση για την προώθηση της
καινοτοµίας, την πρόσβαση στην κατάρτιση και την παροχή συµβουλών και την ανταλλαγή και τη διάδοση γνώσεων και πληροφοριών που
συµβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 6.
3. Τα κράτη µέλη περιορίζουν τη µέγιστη στήριξη στο 75 % των επιλέξιµων δαπανών.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, στην περίπτωση σύστασης υπηρεσιών παροχής συµβουλών σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις, τα
κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν στήριξη που δεν θα υπερβαίνει το πάγιο ποσό των 200.000 ευρώ.
4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3, στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και σε άλλες δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν υψηλότερο ποσοστό ή µεγαλύτερο ποσό από εκείνο που ορίζεται στην εν λόγω παράγραφο για την επίτευξη των συγκεκριµένων στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6.
5. Στην περίπτωση στήριξης της σύστασης υπηρεσιών παροχής συµβουλών σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε
η στήριξη να είναι περιορισµένη χρονικά.
6. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι δράσεις που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτού του είδους παρέµβασης να βασίζονται και
να συνάδουν µε την περιγραφή του συστήµατος AKIS που προβλέπεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ σύµφωνα µε το άρθρο 102
στοιχείο α) σηµείο i).

ΤΜΗΜΑ 2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 73
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

1. Η διαχειριστική αρχή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ ή άλλοι ορισµένοι ενδιάµεσοι φορείς καθορίζουν τα κριτήρια επιλογής για παρεµβάσεις που αφορούν τις ακόλουθες µορφές παρεµβάσεων: τις επενδύσεις, την εγκατάσταση νέων γεωργών και την εκκίνηση αγροτικών επιχειρήσεων, τη συνεργασία, την ανταλλαγή γνώσεων και την ενηµέρωση, ύστερα από διαβούλευση µε την επιτροπή παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 111. Τα κριτήρια επιλογής αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ίσης µεταχείρισης των αιτούντων, στην
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καλύτερη χρήση των οικονοµικών πόρων και στη στοχοθέτηση της στήριξης σύµφωνα µε τον σκοπό των παρεµβάσεων.
Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να µην εφαρµόσουν κριτήρια επιλογής για επενδυτικές παρεµβάσεις που στοχεύουν σαφώς σε περιβαλλοντικούς σκοπούς ή πραγµατοποιούνται σε σχέση µε δραστηριότητες αποκατάστασης.
2. Η ευθύνη της διαχειριστικής αρχής που ορίζεται στην παράγραφο 1 δεν θίγει τα καθήκοντα των οµάδων τοπικής δράσης που ορίζονται
στο άρθρο 27 του κανονισµού (ΕΕ) [ΚΚ∆].
3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται όταν παρέχεται στήριξη υπό µορφή χρηµατοπιστωτικών µέσων.
4. ∆εν µπορούν να οριστούν κριτήρια επιλογής για πράξεις που έχουν λάβει την πιστοποίηση Seal of Excellence στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ορίζοντας 2020» ή «Ορίζων Ευρώπη» έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο του προγράµµατος Life +, υπό τον όρο ότι οι ενέργειες αυτές συνάδουν µε το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.
5. ∆εν µπορούν να επιλεγούν για τη χορήγηση στήριξης οι δραστηριότητες που έχουν ολοκληρωθεί ή έχουν εφαρµοστεί πλήρως πριν υποβληθεί στη διαχειριστική αρχή η αίτηση χρηµατοδότησης στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, ανεξάρτητα από το εάν έχουν πραγµατοποιηθεί όλες οι σχετικές ενισχύσεις.

ΑΡΘΡΟ 74
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

1. Όταν παρέχεται στήριξη στο πλαίσιο των παρεµβάσεων του παρόντος κεφαλαίου µε τη µορφή χρηµατοπιστωτικών µέσων, όπως ορίζεται στο άρθρο 52 του κανονισµού (ΕΕ) [ΚΚ∆], ισχύουν οι ορισµοί «χρηµατοπιστωτικό µέσο», «χρηµατοπιστωτικό προϊόν», «τελικός αποδέκτης», «ταµείο κεφαλαίων», «ειδικό ταµείο», «αποτέλεσµα µόχλευσης», «πολλαπλασιαστική αναλογία», «κόστος διαχείρισης» και «τέλη
διαχείρισης», όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΕ) [ΚΚ∆] και στις διατάξεις του τµήµατος 2 του κεφαλαίου II του τίτλου V του
εν λόγω κανονισµού.
Επιπλέον, ισχύουν οι διατάξεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5.
2. Όταν παρέχεται στήριξη βάσει των τύπων παρέµβασης του παρόντος κεφαλαίου µε τη µορφή χρηµατοπιστωτικών µέσων, όπως ορίζεται
στο άρθρο 52 του κανονισµού (ΕΕ) [ΚΚ∆], τα κράτη µέλη τηρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις επόµενες παραγράφους.
3. Σύµφωνα µε το άρθρο 52 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΕ) [ΚΚ∆] και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 62 παράγραφος 2 του παρόντος
κανονισµού, το κεφάλαιο κίνησης, αυτόνοµο ή ως µέρος µιας επιχείρησης, µπορεί να είναι επιλέξιµη δαπάνη.
Για τις δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 42 της ΣΛΕΕ, το κεφάλαιο κίνησης µπορεί να είναι επιλέξιµη δαπάνη
µε ακαθάριστο ισοδύναµο επιχορήγησης έως 200.000 ευρώ για οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών, µε την επιφύλαξη των ενδεχόµενων επιπέδων στήριξης που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό.
4. Όταν µια δραστηριότητα λαµβάνει συνδυασµό στήριξης υπό µορφή χρηµατοπιστωτικών µέσων και επιχορηγήσεων, το µέγιστο ποσοστό
στήριξης ισχύει για τη συνδυασµένη στήριξη που παρέχεται στη δράση και οι συνδυασµένες επιλέξιµες δαπάνες που δηλώνονται από το κράτος µέλος δεν υπερβαίνουν το 100 % το επιλέξιµο κόστος της δραστηριότητας.
5. Οι επιλέξιµες δαπάνες ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου θα αποτελούν το συνολικό ποσό των καταβληθεισών συνεισφορών στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ ή, στην περίπτωση εγγυήσεων, όπως συµφωνήθηκε στις συµβάσεις εγγύησης, από το χρηµατοπιστωτικό µέσο εντός της
περιόδου επιλεξιµότητας, εφόσον το ποσό αυτό αντιστοιχεί:
α) σε ενισχύσεις προς τους τελικούς αποδέκτες ή προς όφελος αυτών και στην περίπτωση δανείων σε επενδύσεις σε ίδια κεφάλαια και µετοχές·
β) σε πόρους που έχουν προβλεφθεί κατά τη σύναψη συµβάσεων εγγύησης, ανεξόφλητων ή ήδη ληξιπρόθεσµων, προκειµένου να ικανοποιηθούν τυχόν απαιτούµενες εγγυήσεις για απώλειες, υπολογιζόµενες βάσει συντελεστή πολλαπλασιασµού που καλύπτει ένα πολλαπλό
ποσό υποκείµενων νέων εκταµιευθέντων δανείων ή επενδύσεων µετοχών σε τελικούς αποδέκτες·
γ) σε ενισχύσεις προς τους τελικούς αποδέκτες ή προς όφελος αυτών, όπου τα χρηµατοπιστωτικά µέσα συνδυάζονται µε οποιαδήποτε άλλη
συνεισφορά της Ένωσης σε δραστηριότητα µεµονωµένου χρηµατοπιστωτικού µέσου σύµφωνα µε το άρθρο 52 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΕ) [ΚΚ∆]·
δ) σε πληρωµές των τελών διαχείρισης και επιστροφές των δαπανών διαχείρισης που επιβαρύνουν τους φορείς που χρησιµοποιούν το χρηµατοπιστωτικό µέσο.
Για τους σκοπούς του στοιχείου β) της παρούσας παραγράφου, ο συντελεστής πολλαπλασιασµού καθορίζεται µε συνετή εκ των προτέρων εκτίµηση κινδύνου και συµφωνείται στη σχετική συµφωνία χρηµατοδότησης. Ο συντελεστής πολλαπλασιασµού µπορεί να αναθεωρηθεί, εφόσον αυτό δικαιολογείται από µεταγενέστερες αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς. Η αναθεώρηση αυτή δεν έχει αναδροµική ισχύ.
Για τους σκοπούς του στοιχείου δ) της παρούσας παραγράφου, τα τέλη διαχείρισης θα είναι ανάλογα των επιδόσεων. Όταν οι οργανισµοί που
χρησιµοποιούν ένα ταµείο κεφαλαίων ή/και συγκεκριµένα ταµεία, σύµφωνα µε το άρθρο 53 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΕ) [ΚΚ∆], επιλέγονται µε άµεση ανάθεση σύµβασης, το ποσό των δαπανών διαχείρισης και των τελών που καταβάλλονται στους οργανισµούς αυτούς και
που µπορούν να δηλωθούν ως επιλέξιµες δαπάνες δεν µπορούν να υπερβαίνουν το [έως 5 %] του συνολικού ποσού των συνεισφορών στο
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ που καταβάλλονται στους τελικούς αποδέκτες υπό µορφή δανείων, επενδύσεων σε µετοχές ή οιονεί µετοχές ή
δεσµεύονται όπως συµφωνήθηκε στις συµβάσεις εγγύησης.
Το όριο αυτό δεν ισχύει όταν η επιλογή των φορέων που εφαρµόζουν χρηµατοπιστωτικά µέσα γίνεται µέσω ανταγωνιστικής προσφοράς σύµ-
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φωνα µε το εφαρµοστέο δίκαιο η ανταγωνιστικότητα δηµιουργεί υψηλότερο κόστος και δαπάνες διαχείρισης.
Στην περίπτωση που τα τέλη διακανονισµού ή µέρος τους επιβαρύνουν τους τελικούς αποδέκτες, δεν δηλώνονται ως επιλέξιµες δαπάνες.

ΑΡΘΡΟ 75
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ ΠΟΥ
ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΜΕΣΩ Η ΣΕ
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ InvestEU

ΑΡΘΡΟ 76
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 77
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΚΟΣΤΟΥΣ

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [ΚΚ∆] και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο, τα κράτη µέλη µπορούν να
διαθέτουν, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, το ποσό που πρέπει να χορηγείται µέσω του InvestEU. Το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει
το 5 % των συνολικών κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ, εκτός από δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις. Το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ περιέχει την
αιτιολόγηση της χρήσης των εγγυήσεων του προϋπολογισµού που προβλέπονται στο InvestEU.
Εκτός από τα κονδύλια που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, τα κράτη µέλη µπορούν να διαθέσουν ένα µέρος της τεχνικής βοήθειας που αναφέρεται στο άρθρο 112 ως συνεισφορά στο InvestEU για την αντίστοιχη Υπηρεσία Βοήθειας InvestEU, για τις δραστηριότητες που προβλέπονται στη συµφωνία συνεισφοράς που αναφέρεται στο άρθρο [9] του [κανονισµού InvestEU].
2. Όσον αφορά τις αιτήσεις τροποποίησης στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ που αναφέρονται στο άρθρο 107, µπορούν να προσδιοριστούν
µόνον οι πόροι των µελλοντικών ετών.
Οι πόροι του 2026 και 2027 δεν χρησιµοποιούνται για τα κονδύλια που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
3. Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, χρησιµοποιείται για την κάλυψη του µέρους της εγγύησης της ΕΕ που εµπίπτει στη συνιστώσα «κράτη µέλη».
4. Εάν δεν έχει συναφθεί συµφωνία συνεισφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο [9] του [κανονισµού InvestEU], έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2021, για
το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το κράτος µέλος υποβάλλει αίτηση τροποποίησης του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ, σύµφωνα µε το άρθρο 107, ώστε να χρησιµοποιήσει το αντίστοιχο ποσό.
Η συµφωνία συνεισφοράς για το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 το οποίο προβλέπεται στην αίτηση της τροποποίησης στρατηγικού
σχεδίου για την ΚΓΠ συνάπτεται ταυτόχρονα µε την έκδοση της απόφασης για την τροποποίηση του σχεδίου.
5. Όταν µια σύµβαση εγγύησης, όπως ορίζεται στο άρθρο [9] του [κανονισµού InvestEU], δεν έχει συναφθεί εντός [9] µηνών από την έγκριση της συµφωνίας συνεισφοράς, τα αντίστοιχα ποσά που καταβλήθηκαν στο κοινό ταµείο προβλέψεων επιστρέφονται στο στρατηγικό σχέδιο
για την ΚΓΠ και το κράτος µέλος υποβάλλει αντίστοιχη αίτηση τροποποίησης του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ.
6. Όταν µια σύµβαση εγγύησης, όπως ορίζεται στο άρθρο [9] του [κανονισµού InvestEU], δεν έχει εφαρµοστεί πλήρως εντός [τεσσάρων
ετών] από την υπογραφή της συµφωνίας εγγύησης, το κράτος µέλος µπορεί να ζητήσει τα ποσά που δεσµεύονται στην εγγυητική συµφωνία αλλά δεν καλύπτουν τα υποκείµενα δάνεια ή άλλα χρηµατοδοτικά µέσα κάλυψης κινδύνου να εξετάζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 5.
7. Οι πόροι που προέρχονται από τα ποσά τα οποία συνεισφέρονται στο InvestEU και χορηγούνται µέσω των εγγυήσεων του προϋπολογισµού, ή συνδέονται µε τα ποσά αυτά, διατίθενται στο κράτος µέλος και χρησιµοποιούνται για επιστρεπτέες µορφές στήριξης σύµφωνα µε το
στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ.

Όταν η ενίσχυση χορηγείται µε βάση τις πρόσθετες δαπάνες και το απολεσθέν εισόδηµα σύµφωνα µε τα άρθρα 65, 66 και 67, τα κράτη µέλη
εξασφαλίζουν ότι οι σχετικοί υπολογισµοί είναι επαρκείς και ακριβείς και πραγµατοποιούνται εκ των προτέρων βάσει σωστού, δίκαιου και
επαληθεύσιµου υπολογισµού. Για τον σκοπό αυτό, ένας φορέας λειτουργικά ανεξάρτητος από τις αρχές που είναι αρµόδιες για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, και διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία, εκτελεί τους υπολογισµούς ή επιβεβαιώνει την ορθότητα και
την ακρίβεια των υπολογισµών.

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 65, 66, 67 και 69, η στήριξη που παρέχεται δυνάµει του παρόντος κεφαλαίου µπορεί να λάβει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες µορφές:
α) επιστροφή επιλέξιµων δαπανών που έχουν όντως πραγµατοποιηθεί από τον δικαιούχο·
β) µοναδιαίες δαπάνες·
γ) κατ’ αποκοπή ποσά·
δ) χρηµατοδότηση µε ενιαίο συντελεστή.
2. Τα ποσά για τις µορφές επιχορηγήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β), γ) και δ) καθορίζονται µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) µιας δίκαιης, αντικειµενικής και επαληθεύσιµης µεθόδου υπολογισµού που βασίζεται σε:
i) στατιστικά στοιχεία, άλλες αντικειµενικές πληροφορίες ή απόφαση εµπειρογνωµόνων· ή
ii) επαληθευµένα ιστορικά δεδοµένα του κάθε δικαιούχου· ή
iii) την εφαρµογή των συνήθων πρακτικών λογιστικής εγγραφής δαπανών µεµονωµένων δικαιούχων·
β) σχέδια προϋπολογισµού·
γ) σύµφωνα µε τους κανόνες εφαρµογής των αντίστοιχων κόστων κατά µονάδα, κατ’ αποκοπήν ποσών και κατ’ αποκοπήν ποσοστών που
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εφαρµόζονται σε άλλες πολιτικές της Ένωσης για παρόµοιο τύπο πράξης·
δ) σύµφωνα µε τους κανόνες εφαρµογής των αντίστοιχων κόστων κατά µονάδα, εφάπαξ ποσών και κατ’ αποκοπήν ποσοστών που εφαρµόζονται σε άλλα συστήµατα για επιχορηγήσεις που χρηµατοδοτούνται εξ ολοκλήρου από το κράτος µέλος για παρόµοιο τύπο πράξης·

ΑΡΘΡΟ 78
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΕΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΥΠΟΥΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 138, που συµπληρώνει τον παρόντα κανονισµό,
µε προϋποθέσεις επιπλέον εκείνων που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο σχετικά µε τους όρους χορήγησης στήριξης για τις ακόλουθες
παρεµβάσεις για την αγροτική ανάπτυξη:
α) δεσµεύσεις διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 65·
β) επενδύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 68·
γ) συνεργασία που αναφέρεται στο άρθρο 71.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΟΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 79
∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΕΓΤΕ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ

ΑΡΘΡΟ 80
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ∆ΑΠΑΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 81
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΥΠΟΥΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ
ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

1. Το ΕΓΤΕ χρηµατοδοτεί τους τύπους παρεµβάσεων που σχετίζονται µε:
(a) άµεσες ενισχύσεις που καθορίζονται στο άρθρο 14·
(b) τοµεακές παρεµβάσεις που καθορίζονται στο κεφάλαιο III του τίτλου III.
Το ΕΓΤΑΑ χρηµατοδοτεί τους τύπους παρεµβάσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο IV του τίτλου III.

1. Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες για συνεισφορά από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ από την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος έγκρισης
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ από την Επιτροπή.
2. Οι δαπάνες που γίνονται επιλέξιµες λόγω τροποποίησης ενός στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ θα είναι επιλέξιµες για συνεισφορά από το
ΕΓΤΑΑ από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης τροποποίησης στην Επιτροπή.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 73 παράγραφος 5 και του πρώτου εδαφίου, σε περίπτωση έκτακτων µέτρων λόγω φυσικών καταστροφών, καταστροφικών γεγονότων ή δυσµενών κλιµατικών συνθηκών ή σηµαντικής και ξαφνικής µεταβολής των κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών
του κράτους µέλους ή της περιφέρειας, το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ µπορεί να προβλέπει ότι η επιλεξιµότητα των δαπανών, που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, σχετικά µε τις τροποποιήσεις του σχεδίου µπορεί να αρχίσει από την ηµεροµηνία του συµβάντος.
3. Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες για συνεισφορά από το ΕΓΤΑΑ εάν έχουν πραγµατοποιηθεί από δικαιούχο και έχουν καταβληθεί µέχρι τις 31
∆εκεµβρίου [2029]. Επιπλέον, οι δαπάνες είναι επιλέξιµες για συνεισφορά από το ΕΓΤΑΑ µόνον εφόσον η σχετική ενίσχυση καταβληθεί πράγµατι από τον οργανισµό πληρωµής έως τις 31 ∆εκεµβρίου [2029].

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 του κανονισµού (ΕΕ) [οριζόντιου κανονισµού], το συνολικό ποσό για τους τύπους παρεµβάσεων υπό
µορφή άµεσων ενισχύσεων, που µπορούν να χορηγηθούν σε ένα κράτος µέλος σύµφωνα µε το κεφάλαιο ΙΙ του τίτλου ΙΙΙ του παρόντος κανονισµού για ένα ηµερολογιακό έτος, δεν υπερβαίνει τη χρηµατοδοτική κατανοµή του εν λόγω κράτους µέλους, όπως ορίζεται στο παράρτηµα IV.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 του κανονισµού (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισµός], το µέγιστο ποσό που µπορεί να χορηγηθεί σε ένα κράτος µέλος, σε ένα ηµερολογιακό έτος, σύµφωνα µε το υποτµήµα 2 του τµήµατος 2 του κεφαλαίου II του τίτλου ΙΙΙ του παρόντος κανονισµού και πριν
από την εφαρµογή του άρθρου 15 του παρόντος κανονισµού, δεν υπερβαίνει τη δηµοσιονοµική κατανοµή του εν λόγω κράτους µέλους που
καθορίζεται στο παράρτηµα VI.
Για τους σκοπούς του άρθρου 86 παράγραφος 5, η χρηµατοδοτική κατανοµή ενός κράτους µέλους, που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο µετά
την αφαίρεση των ποσών που ορίζονται στο παράρτηµα VI και πριν από τυχόν µεταβιβάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 15, ορίζεται στο παράρτηµα VII.
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 138 για την τροποποίηση των κατανοµών των
κρατών µελών που ορίζονται στα παραρτήµατα IV και VII προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις σχετικά µε το συνολικό ανώτατο ποσό
των άµεσων ενισχύσεων που µπορούν να χορηγηθούν, στα άρθρα 15 και 90, τις µεταβιβάσεις χρηµατοδοτικών κατανοµών, που αναφέρονται στο άρθρο 82 παράγραφος 5, και τις ενδεχόµενες κρατήσεις για τη χρηµατοδότηση των τύπων παρεµβάσεων σε άλλους τοµείς που αναφέρονται στο άρθρο 82 παράγραφος 6.
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Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η προσαρµογή του παραρτήµατος VII δεν λαµβάνει υπόψη τυχόν µεταβιβάσεις σύµφωνα µε το
άρθρο 15.
3. Το ποσό των ενδεικτικών χρηµατοδοτικών κατανοµών ανά παρέµβαση, που αναφέρονται στο άρθρο 88 για τους τύπους παρεµβάσεων υπό µορφή άµεσων ενισχύσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 14 και χορηγούνται σε ένα κράτος µέλος για ένα ηµερολογιακό έτος,
µπορεί να υπερβαίνει την κατανοµή του εν λόγω κράτους µέλους, που ορίζεται στο παράρτηµα IV από το προβλεπόµενο ποσό µείωσης
των ενισχύσεων, το οποίο περιλαµβάνεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, που αναφέρεται στο άρθρο 100, παράγραφος 2, στοιχείο δ),
στο δεύτερο εδάφιο.

ΑΡΘΡΟ 82
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ
ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑΚΟΥΣ
ΤΥΠΟΥΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 83
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΥΠΟΥΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΡΘΡΟ 84
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ

1. Η χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης για τύπους παρεµβάσεων στον αµπελοοινικό τοµέα κατανέµεται στα κράτη µέλη όπως ορίζεται στο παράρτηµα V.
2. Η χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης για τύπους παρεµβάσεων στον αµπελοοινικό τοµέα κατανέµεται στα κράτη µέλη όπως ορίζεται στο παράρτηµα VIII.
3. Η χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης για τύπους παρεµβάσεων στον τοµέα του λυκίσκου που χορηγείται στη Γερµανία ανέρχεται σε
2 188 000 EUR ετησίως.
4. Η χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης για τύπους παρεµβάσεων στον τοµέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών κατανέµεται ως εξής:
α) 10 666 000 EUR ετησίως για την Ελλάδα·
β) 554 000 EUR ετησίως για τη Γαλλία· και
γ) 34 590 000 EUR ετησίως για την Ιταλία.
5. Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ να µεταφέρουν το σύνολο των χρηµατοδοτικών κονδυλίων που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 στα κονδύλιά τους για άµεσες ενισχύσεις. Η απόφαση αυτή δεν µπορεί να αναθεωρηθεί.
Τα χρηµατοδοτικά κονδύλια των κρατών µελών, που µεταφέρονται σε κονδύλια για άµεσες ενισχύσεις, δεν θα είναι πλέον διαθέσιµα για
τους τύπους παρεµβάσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4.
6. Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ να χρησιµοποιήσουν έως και το 3 % των κονδυλίων
των κρατών µελών για άµεσες ενισχύσεις όπως ορίζονται στο παράρτηµα IV, µετά την αφαίρεση των διαθέσιµων ποσών για το βαµβάκι
όπως ορίζονται στο παράρτηµα VI, για τύπους παρεµβάσεων σε άλλους τοµείς που αναφέρονται στο τµήµα 7 του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου ΙΙΙ.
7. Τα κράτη µέλη µπορούν να επανεξετάσουν, το 2023, τις αποφάσεις τους που αναφέρονται στην παράγραφο 6, στο πλαίσιο αίτησης τροποποίησης των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, που αναφέρονται στο άρθρο 107.
8. Τα ποσά που ορίζονται στο εγκεκριµένο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ, που προκύπτει από την εφαρµογή των παραγράφων 6 και 7, είναι δεσµευτικά για το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος.

1. ο συνολικό ποσό της στήριξης της Ένωσης που προορίζεται για τύπους παρεµβάσεων για την αγροτική ανάπτυξη δυνάµει του παρόντος κανονισµού για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31 ∆εκεµβρίου 2027 είναι 78 811 εκατοµµύρια EUR, σε τρέχουσες τιµές,
σύµφωνα µε το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο για τα έτη 2014 έως 2027 38 .
2. Το 0,25 % των πόρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προορίζεται για τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων τεχνικής βοήθειας µε πρωτοβουλία της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΕ) [οριζόντιου κανονισµού], συµπεριλαµβανοµένων του
ευρωπαϊκού δικτύου για την Κοινή Γεωργική Πολιτική, που αναφέρεται στο άρθρο 113 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού, και της
Ευρωπαϊκής Σύµπραξης καινοτοµίας για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιµότητα, που αναφέρεται στο άρθρο 114 του παρόντος κανονισµού. Οι εν λόγω δραστηριότητες ενδέχεται να αφορούν προηγούµενες και επόµενες περιόδους του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ.
3. Η ετήσια κατανοµή ανά κράτος µέλος των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ύστερα από αφαίρεση του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 2 καθορίζεται στο Παράρτηµα IX.
4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 138 µε σκοπό την τροποποίηση του παραρτήµατος IX για την επανεξέταση της ετήσιας κατανοµής ανά κράτος µέλος, ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι σχετικές εξελίξεις, συµπεριλαµβανοµένων των µεταφορών που αναφέρονται στα άρθρα 15 και 90, να πραγµατοποιούνται τεχνικές προσαρµογές χωρίς να µεταβάλλονται οι συνολικές επιχορηγήσεις, ή να λαµβάνεται υπόψη οποιαδήποτε άλλη αλλαγή προβλέπεται από νοµοθετική πράξη µετά την
έκδοση του παρόντος κανονισµού.

Η εκτελεστική πράξη της Επιτροπής για την έγκριση στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ σύµφωνα µε το άρθρο 106 παράγραφος 6 καθορίζει
τη µέγιστη συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ στο σχέδιο. Η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ υπολογίζεται µε βάση το ποσό της επιλέξιµης δηµόσιας δαπάνης.
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ΑΡΘΡΟ 85
ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ
ΕΓΤΑΑ

ΑΡΘΡΟ 86
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ

1. Τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θεσπίζουν ενιαίο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ που ισχύει για όλες τις παρεµβάσεις.
2. Το ανώτατο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ είναι:
α) 70% των επιλέξιµων δηµόσιων δαπανών στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και στα µικρά νησιά του Αιγαίου, κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 229/2013·
β) 70% των επιλέξιµων δηµόσιων δαπανών στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες·
γ) 65 % των επιλέξιµων δαπανών για τις πληρωµές που αναφέρονται στο άρθρο 66·
δ) 43% των επιλέξιµων δηµόσιων δαπανών στις άλλες περιφέρειες.
Το ελάχιστο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ είναι 20 %.
3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, το ανώτατο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ είναι:
α) 80% για τις αναλήψεις υποχρεώσεων διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 65 του παρόντος κανονισµού, για τις πληρωµές που αναφέρονται στο άρθρο 67 του παρόντος κανονισµού, για µη παραγωγικές επενδύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 68 του παρόντος κανονισµού για τη στήριξη της ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για την καινοτοµία βάσει του άρθρου 71 του παρόντος κανονισµού, και για την τοπική
ανάπτυξη που πραγµατοποιείται από τους τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του προγράµµατος LEADER που αναφέρεται στο άρθρο 25 του κανονισµού (ΕΕ) [ΚΚ∆]·
β) 100% για πράξεις που λαµβάνουν χρηµατοδότηση από κεφάλαια που µεταβιβάζονται στο ΕΓΤΑΑ σύµφωνα µε τα άρθρα 15 και 90 του παρόντος κανονισµού.

1. Τουλάχιστον το 5 % της συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ όπως ορίζεται στο παράρτηµα IX προορίζεται για την τοπική ανάπτυξη που πραγµατοποιείται από τους τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του προγράµµατος LEADER που αναφέρεται στο
άρθρο 25 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [ΚΚ∆].
2. Τουλάχιστον το 30% της συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο παράρτηµα IX, προορίζεται για παρεµβάσεις που αφορούν τους συγκεκριµένους περιβαλλοντικούς και κλιµατικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ) του παρόντος κανονισµού, µε εξαίρεση τις παρεµβάσεις βάσει του άρθρου 66.
Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρµόζεται στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες.
3. Το 4 %, κατ’ ανώτατο όριο, της συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο παράρτηµα IX,
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη χρηµατοδότηση των δράσεων τεχνικής βοήθειας µε πρωτοβουλία των κρατών µελών που αναφέρονται
στο άρθρο 112.
Η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ µπορεί να αυξηθεί έως 6% για τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ, για τα οποία το συνολικό ποσό της στήριξης της
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη είναι 90 εκατ. EUR κατ’ ανώτατο όριο.
Η τεχνική βοήθεια επιστρέφεται ως κατ’ αποκοπήν χρηµατοδότηση σύµφωνα µε το άρθρο 125 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισµού (ΕΕ
/ Ευρατόµ ... / ... [νέος ∆ηµοσιονοµικός Κανονισµός] στο πλαίσιο ενδιάµεσων πληρωµών σύµφωνα µε το άρθρο 30 του κανονισµού (ΕΕ) [οριζόντιου κανονισµού]. Αυτό το κατ’ αποκοπήν ποσό αντιπροσωπεύει το ποσοστό που ορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ για την τεχνική
βοήθεια των συνολικών δηλωθεισών δαπανών.
4. Για κάθε κράτος µέλος, το ελάχιστο ποσό που ορίζεται στο παράρτηµα X προορίζεται για τη συµβολή στον ειδικό στόχο «προσέλκυση νέων
γεωργών και διευκόλυνση της επιχειρηµατικής ανάπτυξης» που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ). Με βάση την ανάλυση της
κατάστασης όσον αφορά τα πλεονεκτήµατα, τις αδυναµίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές («ανάλυση ΠΑΕΑ») και τον εντοπισµό των αναγκών
που πρέπει να αντιµετωπιστούν, το ποσό θα χρησιµοποιηθεί για τις ακόλουθες παρεµβάσεις:
α) τη συµπληρωµατική στήριξη εισοδήµατος για τους νέους γεωργούς, όπως ορίζεται στο άρθρο 27·
β) την εγκατάσταση νέων γεωργών που αναφέρεται στο άρθρο 69.
5. Τα ενδεικτικά χρηµατοδοτικά κονδύλια για τις παρεµβάσεις στήριξης συνδεδεµένου εισοδήµατος που αναφέρονται στον τίτλο III κεφάλαιο
ΙΙ τµήµα 2 υποτµήµα 1 περιορίζονται στο 10 %, κατ’ ανώτατο όριο, των ποσών που ορίζονται στο παράρτηµα VII.
Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, τα κράτη µέλη που χρησιµοποίησαν σύµφωνα µε το άρθρο 53 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 1307/2013 για την προαιρετική συνδεδεµένη στήριξη περισσότερο από το 13 % του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο
παράρτηµα ΙΙ του εν λόγω κανονισµού, µπορούν να αποφασίσουν να χρησιµοποιήσουν για τη στήριξη συνδεδεµένου εισοδήµατος ποσοστό
µεγαλύτερο του 10 % του ποσού που ορίζεται στο παράρτηµα VII. Το ποσοστό που προκύπτει δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσοστό που έχει
εγκρίνει η Επιτροπή για την προαιρετική συνδεδεµένη στήριξη για το έτος υποβολής αιτήσεων 2018.
Το ποσοστό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο µπορεί να αυξηθεί κατά 2 % κατ’ανώτατο όριο, υπό τον όρο ότι το ποσό που αντιστοιχεί στο
ποσοστό που υπερβαίνει το 10 % κατανέµεται στη στήριξη για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες στον τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ τµήµα 2 υποτµήµα 1.
Το ποσό που περιλαµβάνεται στο εγκεκριµένο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ που προκύπτει από την εφαρµογή του πρώτου και του δεύτερου
εδαφίου είναι δεσµευτικό.
6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 του κανονισµού (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισµός], το µέγιστο ποσό, που µπορεί να χορηγηθεί σε ένα κράτος
µέλος πριν από την εφαρµογή του άρθρου 15 του παρόντος κανονισµού σύµφωνα µε τον τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ τµήµα 2 υποτµήµα 1 του πα-
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ρόντος κανονισµού για ένα ηµερολογιακό έτος, δεν υπερβαίνει τα ποσά που ορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ σύµφωνα µε την παράγραφο 6.
7. Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου τους για την ΚΓΠ να χρησιµοποιούν ένα ορισµένο µερίδιο
των πιστώσεων του ΕΓΤΑΑ για τη µόχλευση στήριξης και την αναβάθµιση των ολοκληρωµένων στρατηγικών έργων «Nature» , όπως ορίζονται στον [κανονισµό LIFE] και για τη χρηµατοδότηση δράσεων της διακρατικής µαθησιακής κινητικότητας των ατόµων στον τοµέα της γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης µε ιδιαίτερη έµφαση σε νέους γεωργούς, σύµφωνα µε τον [κανονισµό Erasmus].

ΑΡΘΡΟ 87
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ
∆ΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΑΡΘΡΟ 88
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ
ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ

ΑΡΘΡΟ 89
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΑΡΘΡΟ 90
ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ

1. Με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη µέλη, η Επιτροπή αξιολογεί τη συµβολή της πολιτικής στους στόχους της κλιµατικής αλλαγής χρησιµοποιώντας µια απλή και κοινή µεθοδολογία.
2. Η συµβολή στον στόχο δαπανών εκτιµάται µέσω της εφαρµογής ειδικών διορθωτικών συντελεστών που διαφοροποιούνται ανάλογα µε
το εάν η στήριξη συµβάλλει σηµαντικά ή µέτρια στους στόχους της κλιµατικής αλλαγής. Οι εν λόγω διορθωτικοί συντελεστές είναι οι εξής:
α) 40% για δαπάνες στο πλαίσιο της βασικής εισοδηµατικής στήριξης για τη βιωσιµότητα και της συµπληρωµατικής εισοδηµατικής στήριξης
που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ τµήµα ΙΙ υποτµήµατα 2 και 3·
β) 100 % για δαπάνες στο πλαίσιο των προγραµµάτων για το κλίµα και το περιβάλλον που αναφέρονται στον τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ τµήµα ΙΙ
υποτµήµα 4·
γ) 100% για δαπάνες για τις παρεµβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 86 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο·
δ) 40% για δαπάνες για φυσικούς ή άλλους ειδικούς ανά περιοχή περιορισµούς που αναφέρονται στο άρθρο 66.

1. Τα κράτη µέλη ορίζουν, στο στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ, ενδεικτικό χρηµατοδοτικό κονδύλιο για κάθε παρέµβαση. Για κάθε παρέµβαση, ο πολλαπλασιασµός του σχεδιαζόµενου µοναδιαίου ποσού χωρίς την εφαρµογή του ποσοστού της µεταβολής, που αναφέρεται στο
άρθρο 89, και των προβλεπόµενων αποτελεσµάτων ισούται µε την εν λόγω ενδεικτικό χρηµατοδοτικό κονδύλιο.
2. Σε περίπτωση που προβλέπονται διαφορετικά ποσά µονάδων στο πλαίσιο παρέµβασης, το άθροισµα των πολλαπλασιασµών των προγραµµατισµένων ποσών µονάδας χωρίς την εφαρµογή της εκατοστιαίας µεταβολής, που αναφέρεται στο άρθρο 89, και των αντίστοιχων προγραµµατισµένων αποτελεσµάτων ισούται µε την ενδεικτική χρηµατοδοτική κατανοµή που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Με την επιφύλαξη της εφαρµογής του άρθρου 15, τα κράτη µέλη ορίζουν ένα µέγιστο ποσό στήριξης ανά µονάδα ή ένα ποσοστό µεταβολής
για κάθε παρέµβαση των ακόλουθων τύπων παρεµβάσεων:
α) αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις και στήριξη συνδεδεµένου εισοδήµατος που αναφέρονται στον τίτλο III κεφάλαιο II·
β) ενισχύσεις για δεσµεύσεις διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 65·
γ) ενισχύσεις για φυσικούς περιορισµούς ή άλλα µειονεκτήµατα για συγκεκριµένες περιοχές που αναφέρονται στα άρθρα 66 και 67.
Το ποσοστό µεταβολής είναι το ποσοστό κατά το οποίο το επιτευχθέν µέσο ή ενιαίο ποσό µονάδας µπορεί να υπερβεί το προβλεπόµενο µέσο
ή ενιαίο ποσό µονάδας που αναφέρεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.
Για κάθε παρέµβαση µε τη µορφή άµεσων ενισχύσεων, το επιτευχθέν µέσο ή ενιαίο ποσό µονάδας δεν πρέπει ποτέ να είναι χαµηλότερο από
το προβλεπόµενο ποσό µονάδας, εκτός εάν η επιτευχθείσα απόδοση υπερβαίνει το προβλεπόµενη απόδοση όπως καθορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.
Όταν έχουν καθοριστεί διαφορετικά ποσά µονάδας στο πλαίσιο παρέµβασης, η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται σε κάθε ενιαίο ή µέσο
ποσό µονάδας αυτής της παρέµβασης.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το επιτευχθέν µέσο ή ενιαίο ποσό µονάδας υπολογίζεται διαιρώντας τις ετήσιες δαπάνες που καταβάλλονται από την αντίστοιχη επιτευχθείσα απόδοση για κάθε παρέµβαση.

1. Στο πλαίσιο της πρότασής τους για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ που αναφέρεται στο άρθρο 106 παράγραφος 1, τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν τη µεταβίβαση:
α) έως και του 15 % της κατανοµής του κράτους µέλους για άµεσες ενισχύσεις, που ορίζεται στο παράρτηµα IV, µετά την αφαίρεση των κατανοµών για το βαµβάκι, που ορίζονται στο παράρτηµα VI, για τα ηµερολογιακά έτη 2021 έως 2026 στην κατανοµή του κράτους µέλους για
το ΕΓΤΑΑ κατά τα οικονοµικά έτη 2022 – 2027· ή
β) έως και του 15 % των κατανοµών του κράτους µέλους για το ΕΓΤΑΑ κατά τα οικονοµικά έτη 2022 – 2027 στην κατανοµή των άµεσων ενισχύσεων που προβλέπεται στο παράρτηµα IV για τα ηµερολογιακά έτη 2021 έως 2026.
Το ποσοστό µεταβίβασης από την κατανοµή του κράτους µέλους για άµεσες ενισχύσεις στην κατανοµή του για το ΕΓΤΑΑ, που αναφέρεται στο
πρώτο εδάφιο, µπορεί να αυξηθεί κατά:
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α) έως 15 ποσοστιαίες µονάδες, υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν την αντίστοιχη αύξηση για τις παρεµβάσεις που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και διαχειρίζονται τους ειδικούς περιβαλλοντικούς και κλιµατικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ)·
β) έως 2 ποσοστιαίες µονάδες, υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν την αντίστοιχη αύξηση σύµφωνα µε το στοιχείο β) του
άρθρου 86 παράγραφος 4.
2. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ορίζουν το ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το οποίο µπορεί να διαφέρει ανά ηµερολογιακό έτος.
3. Τα κράτη µέλη µπορούν να επανεξετάσουν, το 2023, τις αποφάσεις τους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στο πλαίσιο αίτησης τροποποίησης των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, που αναφέρονται στο άρθρο 107.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΗΣ ΚΓΠ | ΚΕΦΑΛΑΙΟ I | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 91
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΗΣ ΚΓΠ

ΑΡΘΡΟ 92
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΦΙΛΟ∆ΟΞΙΑ
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΑΡΘΡΟ 93
∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ΚΓΠ
ΑΡΘΡΟ 94
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα κράτη µέλη καταρτίζουν στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό για την εφαρµογή της στήριξης της Ένωσης που
χρηµατοδοτείται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ για την επίτευξη των ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6.
Βάσει της ανάλυσης ΠΑΕΑ που αναφέρεται στο άρθρο 103 παράγραφος 2 και εκτίµησης των αναγκών που αναφέρονται στο άρθρο 96, τα
κράτη µέλη θα καθορίσουν στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ µια στρατηγική παρέµβαση όπως αναφέρεται στο άρθρο 97, στην οποία καθορίζονται ποσοτικοί στόχοι και ορόσηµα για την επίτευξη των ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6. Οι στόχοι ορίζονται µε βάση ένα κοινό
σύνολο δεικτών αποτελεσµάτων που ορίζονται στο παράρτηµα Ι.
Για την επίτευξη των στόχων αυτών, τα κράτη µέλη καθορίζουν τις παρεµβάσεις που βασίζονται στους τύπους παρεµβάσεων που προβλέπονται στον τίτλο III.
Κάθε στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2027.

1. Τα κράτη µέλη επιδιώκουν, µέσω των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ και ιδίως µέσω των στοιχείων της στρατηγικής παρέµβασης, που αναφέρεται στο άρθρο 97 παράγραφος 2 στοιχείο α), να συµβάλλουν συνολικά περισσότερο στην επίτευξη των ειδικών περιβαλλοντικών και κλιµατικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ) συγκριτικά µε τη συνολική συµβολή στην
επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 110 παράγραφος 2 στοιχείο β) πρώτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 µέσω της
στήριξης στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 2014 έως 2020.
2. Τα κράτη µέλη εξηγούν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες, τον τρόπο µε τον οποίο προτίθενται
να συµβάλλουν συνολικά περισσότερο στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην παράγραφο 1. Η εξήγηση αυτή βασίζεται σε σχετικές
πληροφορίες όπως τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) και στο άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο β).

Κάθε κράτος µέλος θεσπίζει ένα ενιαίο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ για ολόκληρη την επικράτειά του.
Όταν τα στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ καθιερώνονται σε περιφερειακό επίπεδο, το κράτος µέλος εξασφαλίζει τη συνοχή µε τα
στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο.

1. Τα κράτη µέλη καταρτίζουν τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ βάσει διαφανών διαδικασιών, σύµφωνα µε το θεσµικό και νοµικό τους πλαίσιο.
2. Το όργανο του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ διασφαλίζει ότι οι αρµόδιες αρχές για το περιβάλλον και το κλίµα εµπλέκονται πράγµατι στην προετοιµασία των περιβαλλοντικών και κλιµατικών πτυχών του σχεδίου.
3. Κάθε κράτος µέλος οργανώνει εταιρική σχέση µε τις αρµόδιες περιφερειακές και τοπικές αρχές. Η εταιρική σχέση περιλαµβάνει τουλάχιστον τους ακόλουθους εταίρους:
α) αρµόδιες δηµόσιες αρχές·
β) οικονοµικοί και κοινωνικοί εταίροι·
γ) αρµόδια όργανα που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών και αρµόδια όργανα υπεύθυνα για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης,
των θεµελιωδών δικαιωµάτων, της ισότητας των φύλων και της καταπολέµησης των διακρίσεων.
Τα κράτη µέλη εµπλέκουν τους εταίρους αυτούς στην προετοιµασία των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ.
4. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται ώστε να διασφαλίζεται ο αποτελεσµατικός συντονισµός κατά την υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές της αναλογικότητας και της επιµερισµένης διαχείρισης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ΚΓΠ
ΑΡΘΡΟ 95
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
ΤΗΣ ΚΓΠ

ΑΡΘΡΟ 96
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΑΡΘΡΟ 97
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1 Κάθε στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
α) αξιολόγηση των αναγκών·
β) στρατηγική παρέµβασης·
γ) περιγραφή των στοιχείων που είναι κοινά σε διάφορες παρεµβάσεις·
δ) περιγραφή των παρεµβάσεων υπό µορφή άµεσων ενισχύσεων, των τοµεακών παρεµβάσεων και των παρεµβάσεων υπέρ της αγροτικής ανάπτυξης που καθορίζονται στη στρατηγική·
ε) στόχοι και οικονοµικά σχέδια·
στ) περιγραφή του συστήµατος διακυβέρνησης και συντονισµού·
ζ) περιγραφή των στοιχείων που εξασφαλίζουν τον εκσυγχρονισµό της ΚΓΠ·
η) περιγραφή των στοιχείων που σχετίζονται µε την απλούστευση και τη µείωση του διοικητικού φόρτου για τους τελικούς δικαιούχους.
2. Κάθε στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ περιλαµβάνει τα ακόλουθα παραρτήµατα:
α) Παράρτηµα I σχετικά µε την εκ των προτέρων αξιολόγηση και τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίµηση (ΣΕΑ)·
β) Παράρτηµα II σχετικά µε την ανάλυση ΠΑΕΑ·
γ) Παράρτηµα III σχετικά µε τη διαβούλευση µε τους εταίρους·
δ) Παράρτηµα IV σχετικά µε την ειδική ενίσχυση της καλλιέργειας βαµβακιού·
ε) Παράρτηµα V σχετικά µε την πρόσθετη εθνική χρηµατοδότηση που παρέχεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.
3. Λεπτοµερείς κανόνες για το περιεχόµενο των ενοτήτων και των παραρτηµάτων των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ που αναφέρονται
στις παραγράφους 1 και 2 καθορίζονται στα άρθρα 96 έως 103.

Η αξιολόγηση των αναγκών που αναφέρονται στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο α) περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
α) τη σύνοψη της ανάλυσης ΠΑΕΑ που αναφέρεται στο άρθρο 103 παράγραφος 2·
β) τον προσδιορισµό των αναγκών για κάθε συγκεκριµένο στόχο που ορίζεται στο άρθρο 6 βάσει των στοιχείων από την ανάλυση ΠΑΕΑ.
Πρέπει να περιγράφονται όλες οι ανάγκες, ανεξάρτητα από το εάν θα αντιµετωπιστούν ή όχι µέσω του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ·
γ) για τον ειδικό στόχο της στήριξης των βιώσιµων γεωργικών εισοδηµάτων και της ανθεκτικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 6 στοιχείο
α), αξιολόγηση των αναγκών σε σχέση µε τη διαχείριση κινδύνων·
δ) κατά περίπτωση, ανάλυση των ειδικών αναγκών των ευπαθών γεωγραφικών περιοχών, όπως των εξόχως απόκεντρων περιοχών·
ε) την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και την κατάταξη των αναγκών, συµπεριλαµβανοµένης µιας ορθής αιτιολόγησης των επιλογών που
έχουν γίνει και, κατά περίπτωση, γιατί ορισµένες προσδιορισµένες ανάγκες δεν αντιµετωπίζονται ή αντιµετωπίζονται εν µέρει στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.
Για τους συγκεκριµένους περιβαλλοντικούς και κλιµατικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ),
η αξιολόγηση λαµβάνει υπόψη τα εθνικά περιβαλλοντικά και κλιµατικά σχέδια που απορρέουν από τις νοµοθετικές πράξεις που αναφέρονται στο Παράρτηµα XI.
Τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν τα πιο πρόσφατα και πιο αξιόπιστα δεδοµένα για την αξιολόγηση αυτή.

1. Η στρατηγική παρέµβασης που αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο β) καθορίζει για κάθε συγκεκριµένο στόχο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και αντιµετωπίζεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ:
α) τους στόχους για κάθε σχετικό κοινό δείκτη αποτελεσµάτων και, όπου κρίνεται σκόπιµο, ειδικούς δείκτες αποτελεσµάτων του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και συναφή ορόσηµα. Η αξία αυτών των στόχων δικαιολογείται από την αξιολόγηση των αναγκών που αναφέρεται
στο άρθρο 96. Όσον αφορά τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ), οι στόχοι προκύπτουν
από τα στοιχεία της επεξήγησης στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και β) αυτού του άρθρου·
β) παρεµβάσεις που βασίζονται στους τύπους παρεµβάσεων που ορίζονται στον τίτλο ΙΙΙ, εκτός από την ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για
το βαµβάκι, που καθορίζεται στο κεφάλαιο II τµήµα 3 υποτµήµα 2 αυτού του τίτλου, σχεδιάζονται για να αντιµετωπίσουν την ειδική κατάσταση της συγκεκριµένης περιοχής, µετά από µια ορθή παρεµβατική πολιτική που υποστηρίζεται από την εκ των προτέρων αξιολόγηση,
η οποία αναφέρεται στο άρθρο 125, την ανάλυση ΠΑΕΑ που αναφέρεται στο άρθρο 103 παράγραφος 2 και την αξιολόγηση των αναγκών
που αναφέρεται στο άρθρο 96·
γ) στοιχεία που δείχνουν πώς οι παρεµβάσεις επιτρέπουν την επίτευξη των στόχων και πώς είναι αµοιβαία συνδεδεµένες και συµβατές·
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δ) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η κατανοµή των χρηµατοδοτικών πόρων στις παρεµβάσεις του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ είναι δικαιολογηµένη και επαρκής για την επίτευξη των καθορισµένων στόχων και συνάδει µε το χρηµατοδοτικό σχέδιο που αναφέρεται στο άρθρο 100.
2. Η στρατηγική παρεµβάσεων προβλέπει και τα ακόλουθα στοιχεία που δείχνουν τη συνοχή της στρατηγικής και τη συµπληρωµατικότητα
των παρεµβάσεων στους συγκεκριµένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1:
α) µια επισκόπηση της περιβαλλοντικής και κλιµατικής δοµής του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που περιγράφει τη συµπληρωµατικότητα και
τις βασικές συνθήκες µεταξύ των όρων και των διαφόρων παρεµβάσεων που αφορούν τους συγκεκριµένους περιβαλλοντικούς και κλιµατικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ), καθώς και τον τρόπο για την επίτευξη της συνολικά µεγαλύτερης συµβολής που αναφέρεται στο άρθρο 92·
β) µια επεξήγηση του πώς η περιβαλλοντική και κλιµατική δοµή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ πρέπει να συµβάλλει σε ήδη καθορισµένους µακροπρόθεσµους εθνικούς στόχους που ορίζονται ή απορρέουν από τις νοµοθετικές πράξεις που αναφέρονται στο παράρτηµα XI·
γ) σε σχέση µε τον ειδικό στόχο «προσέλκυση νέων γεωργών και διευκόλυνση της επιχειρηµατικής τους ανάπτυξης» που αναφέρεται στο
άρθρο 6 στοιχείο ζ), γίνεται µια επισκόπηση των σχετικών παρεµβάσεων του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και ειδικών όρων όπως εκείνοι που καθορίζονται στα άρθρα 22 παράγραφος 4, 27, 69 και 71 παράγραφος 7. Τα κράτη µέλη αναφέρονται ιδίως στο άρθρο 86 παράγραφος 5 κατά την παρουσίαση του χρηµατοοικονοµικού σχεδίου σε σχέση µε τα είδη παρεµβάσεων που αναφέρονται στα άρθρα 27 και 69. Η
επισκόπηση εξηγεί, επίσης, την αλληλεπίδραση µε τα εθνικά µέσα µε στόχο τη βελτίωση της συνοχής µεταξύ των δράσεων της Ένωσης και
των εθνικών δράσεων στον τοµέα αυτό·
δ) µια επισκόπηση των παρεµβάσεων που σχετίζονται µε τον τοµέα, συµπεριλαµβανοµένης της συνδεδεµένης υποστήριξης εισοδήµατος
που αναφέρεται στο υποτµήµα 1 του τµήµατος 3 κεφαλαίου II του τίτλου ΙΙΙ και των τοµεακών παρεµβάσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο
ΙΙΙ του τίτλου ΙΙΙ, παρέχοντας µια αιτιολόγηση για τη στοχοθέτηση των σχετικών τοµέων, τον κατάλογο των παρεµβάσεων ανά τοµέα, τη συµπληρωµατικότητά τους, καθώς και τους πιθανούς ειδικούς πρόσθετους στόχους που σχετίζονται µε τις παρεµβάσεις που βασίζονται στους
τοµεακούς τύπους παρεµβάσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο III του τίτλου III·
ε) µια επεξήγηση σχετικά µε τις παρεµβάσεις που θα συµβάλουν στη διασφάλιση µιας συνεκτικής και ολοκληρωµένης προσέγγισης για τη
διαχείριση κινδύνων·
στ) περιγραφή της αλληλεπίδρασης µεταξύ εθνικών και περιφερειακών παρεµβάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοδοτικών κονδυλίων ανά παρέµβαση και ανά ταµείο.

ΑΡΘΡΟ 98
ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 99
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η περιγραφή των κοινών στοιχείων σε διάφορες παρεµβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο γ) περιλαµβάνει:
α) τους ορισµούς που παρέχονται από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1, καθώς και τις ελάχιστες απαιτήσεις για παρεµβάσεις υπό µορφή αποσυνδεδεµένων άµεσων ενισχύσεων σύµφωνα µε το άρθρο 16·
β) µια περιγραφή του συστήµατος αιρεσιµότητας που περιλαµβάνει τα εξής:
i) για κάθε πρότυπο της ΚΓΠΚ που αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙΙ µια περιγραφή του τρόπου εφαρµογής του προτύπου της Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των ακόλουθων στοιχείων: συνοπτική περιγραφή των πρακτικών της γεωργικής εκµετάλλευσης, της έκτασης της, του είδους των ενδιαφερόµενων γεωργών και αιτιολόγηση της συµβολής στον κύριο στόχο της πρακτικής·
ii) περιγραφή της συνολικής συµβολής στους συγκεκριµένους περιβαλλοντικούς και κλιµατικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ)·
γ) περιγραφή της χρήσης της «τεχνικής βοήθειας» που αναφέρεται στα άρθρα 83 παράγραφος 2, 86 παράγραφος 3 και 112 και στα δίκτυα
της ΚΓΠ που αναφέρονται στο άρθρο 113·
δ) άλλες πληροφορίες εφαρµογής, ιδίως:
i) σύντοµη περιγραφή του καθορισµού της αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυσης και της λειτουργίας του αποθεµατικού, κατά περίπτωση·
ii) τη χρήση του εκτιµώµενου προϊόντος µείωσης των άµεσων ενισχύσεων που αναφέρεται στο άρθρο 15·
iii) επισκόπηση του συντονισµού, της οριοθέτησης και της συµπληρωµατικότητας µεταξύ του ΕΓΤΑΑ και άλλων ταµείων της Ένωσης που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές·

Η περιγραφή κάθε παρέµβασης που ορίζεται στη στρατηγική που αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο δ) περιλαµβάνει:
α) τον τύπο παρεµβάσεων στις οποίες ανήκει·
β) το εδαφικό πεδίο εφαρµογής·
γ) τον συγκεκριµένο σχεδιασµό ή τις απαιτήσεις της παρέµβασης αυτής που διασφαλίζει την αποτελεσµατική συµβολή στον συγκεκριµένο στόχο (στόχους) που ορίζεται στο άρθρο 6. Για τις περιβαλλοντικές και κλιµατικές παρεµβάσεις, η διάρθρωση των
απαιτήσεων δείχνει ότι οι πρακτικές δεν έχουν κοινά χαρακτηριστικά·
δ) τους όρους επιλεξιµότητας·
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ε) για κάθε παρέµβαση που βασίζεται στους τύπους παρεµβάσεων που παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού,
µε ποιον τρόπο σέβεται τις σχετικές διατάξεις του παραρτήµατος 2 της συµφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία, όπως καθορίζεται στο
άρθρο 10 του παρόντος κανονισµού και στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού, και για κάθε παρέµβαση που δεν βασίζεται
στους τύπους παρεµβάσεων που παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού, αν και, αν ναι, µε ποιον τρόπο τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 6.5 ή του παραρτήµατος 2 της συµφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία·
στ) τα ετήσια προγραµµατισµένα αποτελέσµατα για την παρέµβαση και, κατά περίπτωση, την κατανοµή ανά ενιαίο ή µέσο ποσό
µονάδας στήριξης·
ζ) το ετήσιο προγραµµατισµένο ποσό µονάδας στήριξης, τη δικαιολόγησή του και µια δικαιολογηµένη µέγιστη ανώτερη διακύµανση αυτού του µοναδιαίου ποσού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 89. Κατά περίπτωση, παρέχονται επίσης οι ακόλουθες πληροφορίες:
i) η µορφή και το ποσοστό στήριξης·
ii) ο υπολογισµός του ποσού µονάδας στήριξης και η πιστοποίησή του όπως αναφέρεται στο άρθρο 76·
iii) τα διαφορετικά ενιαία ποσά µονάδας στήριξης στο πλαίσιο της εν λόγω παρέµβασης, ιδίως για οµάδες εδαφών που καθορίζονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2·
iv) όταν τα κράτη µέλη αποφασίζουν να διαφοροποιήσουν το ποσό της βασικής εισοδηµατικής στήριξης ανά εκτάριο σύµφωνα
µε το άρθρο 18 παράγραφος 2 για κάθε οµάδα εδαφών·
η) το προκύπτον ετήσιο χρηµατοδοτικό κονδύλιο για την παρέµβαση που αναφέρεται στο άρθρο 88. Κατά περίπτωση, θα παρέχεται ανάλυση των ποσών που προβλέπονται για τις επιχορηγήσεις και τα ποσά που προβλέπονται για τα χρηµατοπιστωτικά µέσα·
θ) µια ένδειξη για το αν η παρέµβαση δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 42 της ΣΛΕΕ και υπόκειται στην αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων.

ΑΡΘΡΟ 100
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΧΕ∆ΙΑ

1. Το σχέδιο-στόχος που αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο ε) αποτελείται από έναν ανακεφαλαιωτικό πίνακα που παρουσιάζει τους στόχους, που αναφέρονται στο άρθρο 97 παράγραφος 1 στοιχείο α), αναφέροντας την κατανοµή των
ετήσιων ορόσηµων.
2. Το χρηµατοδοτικό σχέδιο που αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο ε) περιλαµβάνει πίνακες που συνάδουν µε το
άρθρο 99 στοιχεία στ) και η), που περιλαµβάνουν:
α) τις κατανοµές του κράτους µέλους για τους τύπους παρεµβάσεων υπό µορφή άµεσων ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 81 παράγραφος 1, για τους τοµεακούς τύπους παρεµβάσεων στον τοµέα του οίνου που αναφέρονται στο άρθρο 82 παράγραφος 1, για τους τοµεακούς τύπους παρεµβάσεων στον τοµέα της µελισσοκοµίας που αναφέρονται στο άρθρο 82 παράγραφος 2,
και για τους τύπους παρεµβάσεων για την αγροτική ανάπτυξη που αναφέρονται στο άρθρο 83 παράγραφος 3·
β)τις µεταβιβάσεις ποσών µεταξύ των τύπων παρεµβάσεων υπό µορφή άµεσων ενισχύσεων και των τύπων παρεµβάσεων για
την αγροτική ανάπτυξη σύµφωνα µε το άρθρο 90, και τυχόν µειώσεις των πιστώσεων των κρατών µελών για τύπους παρεµβάσεων υπό µορφή άµεσων ενισχύσεων για τη διάθεση ποσών για τύπους παρεµβάσεων σε άλλους τοµείς που αναφέρονται στο
τίτλο III κεφάλαιο III τµήµα VII, σύµφωνα µε το άρθρο 82 παράγραφος 7·
γ) τις κατανοµές του κράτους µέλους για τους τοµεακούς τύπους παρεµβάσεων για το ελαιόλαδο που αναφέρονται στο άρθρο
82 παράγραφος 4 και για τον λυκίσκο που αναφέρονται στο άρθρο 82 παράγραφος 3, και εάν δεν εφαρµοστούν οι αντίστοιχοι
τύποι παρεµβάσεων, η απόφαση να συµπεριληφθούν οι αντίστοιχες κατανοµές στην κατανοµή του κράτους µέλους για άµεσες
ενισχύσεις σύµφωνα µε το άρθρο 82 παράγραφος 5·
δ) µια ανάλυση των κατανοµών των κρατών µελών για τύπους παρεµβάσεων υπό µορφή άµεσων ενισχύσεων µετά τις µεταβιβάσεις, όπως καθορίζεται στα στοιχεία β) και γ) βάσει των ενδεικτικών επιχορηγήσεων ανά τύπο παρεµβάσεων και ανά παρέµβαση, προσδιορίζοντας τις προβλεπόµενες επιδόσεις, το µέσο ή ενιαίο ποσό µονάδας και τη µέγιστη διακύµανση που αναφέρεται στο άρθρο 89. Κατά περίπτωση, η ανάλυση περιλαµβάνει το ποσό του αποθεµατικού των δικαιωµάτων ενίσχυσης.
Πρέπει να προσδιορίζεται το συνολικό εκτιµώµενο προϊόν µείωσης των ενισχύσεων.
Λαµβάνοντας υπόψη τη χρήση του προϊόντος της µείωσης των ενισχύσεων, που αναφέρεται στα άρθρα 15 και 81 παράγραφος
3, οι εν λόγω ενδεικτικές επιχορηγήσεις, οι σχετικές προβλεπόµενες επιδόσεις και τα αντίστοιχα µέσα ποσά µονάδας ή ενιαία
ποσά µονάδας καθορίζονται πριν από τη µείωση των ενισχύσεων·
ε) ανάλυση των κατανοµών για τους τοµεακούς τύπους παρεµβάσεων που αναφέρονται στον τίτλο III κεφάλαιο III τµήµα VII ανά
παρέµβαση και µε ένδειξη των προβλεπόµενων επιδόσεων και του µέσου ποσού µονάδας·
στ) µια ανάλυση των κατανοµών των κρατών µελών για την αγροτική ανάπτυξη µετά τις µεταβιβάσεις προς και από τις άµεσες ενισχύσεις, όπως ορίζεται στο στοιχείο β) ανά τύπο παρεµβάσεων και ανά παρέµβαση, συµπεριλαµβανοµένων των συνολικών ποσών για την περίοδο, αναφέροντας επίσης το εφαρµοστέο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ, κατανεµηµένο ανά παρέµβαση και ανά τύπο περιφέρειας όπου ισχύει. Σε περίπτωση µεταβίβασης κεφαλαίων από άµεσες ενισχύσεις, προσδιορίζεται η
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παρέµβαση (παρεµβάσεις) ή µέρος αυτής που χρηµατοδοτείται από τη µεταβίβαση. Ο πίνακας αυτός προσδιορίζει επίσης τα προβλεπόµενα αποτελέσµατα ανά παρέµβαση και τα µέσα ή οµοιόµορφα ποσά µονάδων, καθώς και, κατά περίπτωση, την κατανοµή
των προβλεπόµενων ποσών για τις επιδοτήσεις και τα ποσά που προβλέπονται για τα χρηµατοπιστωτικά µέσα. Πρέπει, επίσης, να
προσδιορίζονται τα ποσά για την τεχνική βοήθεια·
ζ) οι ενδείξεις των παρεµβάσεων που συµβάλλουν στις ελάχιστες απαιτήσεις δαπανών που ορίζονται στο άρθρο 86.
Τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την παράγραφο καθορίζονται σε ετήσια βάση.

ΑΡΘΡΟ 101
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 102
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 103
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Η περιγραφή των συστηµάτων διακυβέρνησης και συντονισµού που αναφέρονται στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο στ) περιλαµβάνει:
α) τον εντοπισµό όλων των οργάνων διακυβέρνησης που αναφέρονται στο κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙ του κανονισµού (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισµός]·
β) τον εντοπισµό και τον ρόλο των εξουσιοδοτηµένων και ενδιάµεσων οργάνων που δεν αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισµός]·
γ) πληροφορίες σχετικά µε τα συστήµατα ελέγχου και τις κυρώσεις που αναφέρονται στον Τίτλο IV του κανονισµού (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισµός], που περιλαµβάνουν:
i) το ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου που αναφέρεται στο κεφάλαιο II του τίτλου IV του κανονισµού (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισµός]·
ii) το σύστηµα ελέγχου και κυρώσεων για τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο IV του τίτλου IV του κανονισµού (ΕΕ)
[οριζόντιος κανονισµός]·
iii) τους αρµόδιους φορείς ελέγχου που είναι υπεύθυνοι για τους ελέγχους·
δ) περιγραφή των δοµών παρακολούθησης και αναφοράς.

Η περιγραφή των στοιχείων που διασφαλίζουν τον εκσυγχρονισµό της ΚΓΠ, που αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο
ζ), υπογραµµίζει τα στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που υποστηρίζουν τον εκσυγχρονισµό του γεωργικού τοµέα και της
ΚΓΠ, και συγκεκριµένα περιλαµβάνουν:
α) επισκόπηση του τρόπου µε τον οποίο το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ θα συµβάλει στον γενικό οριζόντιο στόχο σχετικά µε την
προώθηση και την ανταλλαγή γνώσεων, καινοτοµίας και ψηφιοποίησης και την ενθάρρυνση της υιοθέτησής τους, που ορίζεται στο
άρθρο 5 δεύτερο εδάφιο, ιδίως µέσω:
i) περιγραφής της οργανωτικής δοµής του AKIS που έχει σχεδιαστεί ως συνδυασµένη ανταλλαγή οργάνωσης και γνώσεων µεταξύ ατόµων, οργανισµών και ιδρυµάτων που χρησιµοποιούν και παράγουν γνώσεις για τη γεωργία και τους αλληλένδετους τοµείς.
ii) περιγραφής του τρόπου µε τον οποίο οι συµβουλευτικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 13, τα δίκτυα έρευνας και η
ΚΓΠ θα συνεργαστούν στο πλαίσιο του AKIS και πώς παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης παροχής συµβουλών και καινοτοµίας·
β)µιας περιγραφής της στρατηγικής για την ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές και
για τη χρήση αυτών των τεχνολογιών για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων του στρατηγικού προγράµµατος της ΚΓΠ.

1. Το παράρτηµα I του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο α) περιλαµβάνει περίληψη των κύριων αποτελεσµάτων της εκ των προτέρων αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 125 και της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης (ΣΠΕ), που αναφέρεται στην οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 39 , και
τον τρόπο µε τον οποίο έχουν αντιµετωπιστεί, ή αιτιολόγηση για τον λόγο που δεν έχουν ληφθεί υπόψη, και έναν σύνδεσµο µε την
πλήρη έκθεση της εκ των προτέρων αξιολόγησης και την έκθεση της ΣΠΕ.
2. Το παράρτηµα ΙΙ του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο β) περιλαµβάνει ανάλυση ΠΑΕΑ σχετικά µε την τρέχουσα κατάσταση της περιοχής που καλύπτεται από το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.
Η ανάλυση ΠΑΕΑ βασίζεται στην τρέχουσα κατάσταση της περιοχής που καλύπτεται από το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, και περιλαµβάνει για κάθε συγκεκριµένο στόχο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 συνολική περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης
της περιοχής που καλύπτεται από το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, βάσει κοινών δεικτών περιβάλλοντος και άλλων ποσοτικών και
ποιοτικών ενηµερωµένων πληροφοριών, όπως µελέτες, παλαιότερες εκθέσεις αξιολόγησης, τοµεακή ανάλυση, διδάγµατα από
προηγούµενες εµπειρίες.
Επιπλέον, η περιγραφή αυτή τονίζει κυρίως για καθένα από τους γενικούς και ειδικούς στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 5 και
στο άρθρο 6 παράγραφος 1:
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α) τα πλεονεκτήµατα που εντοπίζονται στην περιοχή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ·
β) αδυναµίες που εντοπίζονται στην περιοχή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ·
γ) τις ευκαιρίες που εντοπίζονται στην περιοχή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ·
δ) τις απειλές που εντοπίζονται στην περιοχή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ·
ε) κατά περίπτωση, µια ανάλυση των εδαφικών πτυχών, επισηµαίνοντας τις περιοχές στις οποίες απευθύνονται ειδικά οι παρεµβάσεις·
στ) κατά περίπτωση, ανάλυση των τοµεακών πτυχών, ιδίως για τους τοµείς που υπόκεινται σε ειδικές παρεµβάσεις ή/και τοµεακά προγράµµατα.
Για τους συγκεκριµένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ), η ανάλυση ΠΑΕΑ αναφέρεται
στα εθνικά σχέδια που προκύπτουν από τις νοµοθετικές πράξεις που αναφέρονται στο παράρτηµα XI.
Για τον συγκεκριµένο στόχο προσέλκυσης νέων γεωργών που αναφέρεται στο άρθρο 6 στοιχείο ζ), η ΠΑΕΑ περιλαµβάνει σύντοµη ανάλυση της πρόσβασης στη γη, της κινητικότητας της γης και της αναδιάρθρωσης της γης, της πρόσβασης σε χρηµατοδότηση
και πιστώσεις και της πρόσβασης σε γνώσεις και συµβουλές.
Για τον γενικό οριζόντιο στόχο που συνίσταται στην προώθηση και ανταλλαγή γνώσεων, καινοτοµίας και ψηφιοποίησης και στην
ενθάρρυνση της χρήσης τους που καθορίζεται στο άρθρο 5 δεύτερο εδάφιο, η ανάλυση ΠΑΕΑ παρέχει επίσης σχετικές πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία του AKIS και των σχετικών δοµών.
3. Το παράρτηµα III του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, που αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο γ), περιλαµβάνει
τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων µε τους εταίρους και µια σύντοµη περιγραφή του τρόπου διεξαγωγής της διαβούλευσης.
4. Στο παράρτηµα IV του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο δ) παρέχεται σύντοµη περιγραφή της ειδικής ενίσχυσης για την καλλιέργεια του βαµβακιού και της συµπληρωµατικότητας του µε τις παρεµβάσεις
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.
5. Το παράρτηµα V του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο ε) περιλαµβάνει τα
ακόλουθα:
α) µια σύντοµη περιγραφή της συµπληρωµατικής εθνικής χρηµατοδότησης που παρέχεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, συµπεριλαµβανοµένων των ποσών ανά µέτρο και ενδείξεις συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού·
β) εξήγηση της συµπληρωµατικότητας µε τις παρεµβάσεις του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ· και
γ) µια ένδειξη για το αν η παρέµβαση δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 42 της ΣΛΕΕ και υπόκειται στην αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων.

ΑΡΘΡΟ 104
ΕΚΧΩΡΗΘΕΙΣΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
ΑΡΘΡΟ 105
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΓΠ

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 138 για την τροποποίηση του παρόντος κεφαλαίου όσον αφορά το περιεχόµενο του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και των παραρτηµάτων του.

Η Επιτροπή µπορεί να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν κανόνες για την παρουσίαση των στοιχείων που περιγράφονται στα άρθρα 96 έως 103 στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 139 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ΚΓΠ
ΑΡΘΡΟ 106
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ΚΓΠ

1. Κάθε κράτος µέλος υποβάλλει στην Επιτροπή πρόταση στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 95 το αργότερο µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020.
2. Η Επιτροπή αξιολογεί τα προτεινόµενα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ µε βάση την πληρότητα των σχεδίων, τη συνοχή µε τις γενικές αρχές
του δικαίου της Ένωσης, µε τον παρόντα κανονισµό και τις διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή του, καθώς και µε τον οριζόντιο κανονισµό, τη συµβολή τους στους συγκεκριµένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, τον αντίκτυπο στην εύρυθµη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς και τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, το επίπεδο διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους και τη διοίκηση. Η αξιολόγηση αφορά ειδικότερα την καταλληλόλητα της στρατηγικής του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, τους αντίστοιχους ειδικούς στόχους, τους στό-
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χους, τις παρεµβάσεις και την κατανοµή των δηµοσιονοµικών πόρων για την επίτευξη των στόχων του στρατηγικού προγράµµατος της ΚΓΠ
µέσω της προτεινόµενης δέσµης παρεµβάσεων βάσει της ανάλυσης ΠΑΕΑ και την εκ των προτέρων αξιολόγηση.
3. Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης που προβλέπεται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή µπορεί να απευθύνει παρατηρήσεις στα
κράτη µέλη εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.
Το κράτος µέλος παρέχει στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες συµπληρωµατικές πληροφορίες και, κατά περίπτωση, αναθεωρεί αναλόγως
το προταθέν πρόγραµµα.
4. Η Επιτροπή εγκρίνει το προτεινόµενο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, υπό τον όρο ότι έχουν υποβληθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και η
Επιτροπή είναι πεπεισµένη ότι το σχέδιο είναι συµβατό µε τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης, τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον
παρόντα κανονισµό, τις διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή του κανονισµού αυτού και στον κανονισµό (ΕΕ) [οριζόντιο κανονισµό].
5. Η έγκριση κάθε στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ πραγµατοποιείται το αργότερο οκτώ µήνες µετά την υποβολή του από το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος.
Η έγκριση δεν καλύπτει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 101 στοιχείο γ) και στα παραρτήµατα I έως IV του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που αναφέρονται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ).
Σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, το κράτος µέλος µπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να εγκρίνει ένα στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ,
το οποίο δεν περιέχει όλα τα στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος αναφέρει τα τµήµατα του στρατηγικού σχεδίου
της ΚΓΠ που λείπουν, και παρέχει ενδεικτικούς στόχους καθώς και τα χρηµατοδοτικά σχέδια που αναφέρονται στο άρθρο 100 για το σύνολο του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, προκειµένου να αποδειχθεί η συνολική συνέπεια και συνοχή του σχεδίου. Τα στοιχεία του στρατηγικού
σχεδίου της ΚΓΠ που λείπουν υποβάλλονται στην Επιτροπή ως τροποποίηση του σχεδίου σύµφωνα µε το άρθρο 107.
6. Κάθε στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ εγκρίνεται από την Επιτροπή µέσω εκτελεστικής απόφασης χωρίς εφαρµογή της διαδικασίας της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 139.
7. Τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα έχουν νοµικά αποτελέσµατα µόνο µετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 107
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ΚΓΠ

ΑΡΘΡΟ 108
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.Τα κράτη µέλη µπορούν να υποβάλλουν στην Επιτροπή αιτήµατα για την τροποποίηση των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ.
2.Οι αιτήσεις τροποποίησης των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ πρέπει να αιτιολογούνται δεόντως και, ειδικότερα, να καθορίζουν τον αναµενόµενο αντίκτυπο των αλλαγών στο σχέδιο για την επίτευξη των ειδικών στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1. Συνοδεύονται
από το τροποποιηµένο σχέδιο, συµπεριλαµβανοµένων των επικαιροποιηµένων παραρτηµάτων, ανάλογα µε την περίπτωση.
3.Η Επιτροπή αξιολογεί τη συνέπεια της τροπολογίας µε τον παρόντα κανονισµό και τις διατάξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρµογή του, καθώς και µε την ποσοστιαία αναλογία ως προς αυτόν όπως και τον κανονισµό (ΕΕ) [οριζόντιο κανονισµό] και την πραγµατική συµβολή του
στους συγκεκριµένους στόχους.
4.Η Επιτροπή εγκρίνει την αίτηση τροποποίησης ενός στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, υπό τον όρο ότι έχουν υποβληθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και η Επιτροπή είναι πεπεισµένη ότι το τροποποιηµένο σχέδιο συνάδει µε τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης, τις απαιτήσεις
που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό και στον οριζόντιο κανονισµό.
5.Η Επιτροπή µπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις εντός 30 εργάσιµων ηµερών από την υποβολή της αίτησης τροποποίησης του στρατηγικού
σχεδίου της ΚΓΠ. Το κράτος µέλος παρέχει στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες συµπληρωµατικές πληροφορίες.
6.Η έγκριση αίτησης για την τροποποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου ΚΓΠ πραγµατοποιείται το αργότερο τρεις µήνες µετά την υποβολή του
από το κράτος µέλος, υπό τον όρο ότι έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη οι τυχόν παρατηρήσεις της Επιτροπής.
7.Μια αίτηση τροποποίησης του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ µπορεί να υποβληθεί µόνο µία φορά ανά ηµερολογιακό έτος, και υπόκειται σε
πιθανές εξαιρέσεις που θα καθοριστούν από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 109.
8.Κάθε τροποποίηση του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ εγκρίνεται από την Επιτροπή µέσω εκτελεστικής απόφασης χωρίς εφαρµογή της διαδικασίας της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 139.
9. Με την επιφύλαξη του άρθρου 80, οι τροποποιήσεις των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ έχουν νοµική ισχύ µόνο µετά την έγκρισή τους
από την Επιτροπή
10. Οι διορθώσεις καθαρά τυπικού ή συντακτικού χαρακτήρα ή πρόδηλων σφαλµάτων, οι οποίες δεν επηρεάζουν την εφαρµογή της πολιτικής και της παρέµβασης, δεν θεωρούνται ως αίτηση τροποποίησης. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για τέτοιου είδους διορθώσεις.

Για τους σκοπούς αυτού του κεφαλαίου, όταν έχει οριστεί προθεσµία για µια ενέργεια της Επιτροπής, η προθεσµία αυτή ξεκινά µόλις υποβληθούν όλες οι πληροφορίες που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισµό και τις διατάξεις που είναι σύµφωνες µε αυτόν.
Η προθεσµία αυτή δεν περιλαµβάνει την περίοδο που αρχίζει την ηµεροµηνία που έπεται της ηµεροµηνίας, κατά την οποία η Επιτροπή αποστέλλει στο κράτος µέλος τις παρατηρήσεις της ή την αίτηση αναθεωρηµένων εγγράφων, και τερµατίζεται κατά την ηµεροµηνία που το κράτος µέλος απαντήσει στην Επιτροπή.
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ΑΡΘΡΟ 109
ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 138 για την τροποποίηση του παρόντος κεφαλαίου όσον αφορά:
α) διαδικασίες και προθεσµίες για την έγκριση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ·
β) διαδικασίες και προθεσµίες υποβολής και έγκρισης των αιτήσεων τροποποίησης των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ·
γ) τη συχνότητα µε την οποία θα υποβάλλονται τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ κατά την περίοδο προγραµµατισµού, συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού περιπτώσεων εξαίρεσης, για τις οποίες δεν λαµβάνεται υπόψη ο µέγιστος αριθµός τροποποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 107 παράγραφος 7.

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 110
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

1. Τα κράτη µέλη ορίζουν µια διαχειριστική αρχή για τα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι το οικείο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου έχει συσταθεί µε τρόπο που αυτό εξασφαλίζει σαφή κατανοµή
και διαχωρισµό των καθηκόντων µεταξύ της διαχειριστικής αρχής και άλλων φορέων. Τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα για την αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος καθ’ όλη τη διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.
2. Η διαχειριστική αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την εφαρµογή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ µε αποτελεσµατικό και ορθό
τρόπο. Συγκεκριµένα, διασφαλίζει ότι:
α) υπάρχει ένα κατάλληλο και ασφαλές ηλεκτρονικό σύστηµα για την καταγραφή, διατήρηση, διαχείριση και υποβολή στατιστικών στοιχείων για το σχέδιο και την εφαρµογή του, τα οποία απαιτούνται για τους σκοπούς της παρακολούθησης και της αξιολόγησης και, ιδίως, στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση της προόδου προς τους καθορισµένους στόχους και προτεραιότητες·
β) οι δικαιούχους και άλλοι φορείς που συµµετέχουν στην υλοποίηση των παρεµβάσεων:
i) ενηµερώνονται για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη χορηγούµενη ενίσχυση και διατηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστηµα
είτε τον κατάλληλο λογιστικό κωδικό για όλες τις δοσοληψίες που σχετίζονται µε µια δραστηριότητα,
ii) είναι ενήµεροι για τις απαιτήσεις που αφορούν την παροχή στοιχείων στη διαχειριστική αρχή και την καταγραφή των επιδόσεων και
των αποτελεσµάτων·
γ) οι ενδιαφερόµενοι δικαιούχοι εφοδιάζονται, µέσω ηλεκτρονικών µέσων κατά περίπτωση, µε τον κατάλογο των κανονιστικών απαιτήσεων διαχείρισης και τις ελάχιστες προδιαγραφές καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης που θεσπίζονται σύµφωνα µε το
τµήµα 2 του κεφαλαίου Ι του τίτλου ΙΙΙ, και εφαρµόζονται σε επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης, καθώς και σαφείς και ακριβείς πληροφορίες·
δ) η εκ των προτέρων αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 125 συνάδει µε το σύστηµα αξιολόγησης και παρακολούθησης, και ότι γίνεται δεκτή και υποβάλλεται στην Επιτροπή·
ε) έχει εκπονηθεί το σχέδιο αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 126, ότι η εκ των υστέρων αξιολόγηση που προβλέπεται σε αυτό
το άρθρο διεξάγεται εντός των προθεσµιών που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισµό, διασφαλίζοντας ότι οι αξιολογήσεις αυτές συνάδουν µε το σύστηµα παρακολούθησης και αξιολόγησης και υποβάλλονται στην επιτροπή παρακολούθησης, που αναφέρεται στο άρθρο 111,
και στην Επιτροπή·
στ)η επιτροπή παρακολούθησης διαθέτει τις πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται για την παρακολούθηση της υλοποίησης του
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, λαµβάνοντας υπόψη τους ειδικούς στόχους και τις προτεραιότητές του·
ζ) εκπονείται η ετήσια έκθεση επιδόσεων, συµπεριλαµβανοµένων των συνολικών πινάκων παρακολούθησης και, µετά από διαβούλευση
µε την επιτροπή παρακολούθησης, υποβάλλεται στην Επιτροπή·
η) πραγµατοποιούνται σχετικές ενέργειες παρακολούθησης των παρατηρήσεων της Επιτροπής σχετικά µε τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων·
θ) ο οργανισµός πληρωµών λαµβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ιδίως σχετικά µε τις διαδικασίες που εφαρµόζονται και οποιουσδήποτε ελέγχους διενεργούνται αναφορικά µε τις παρεµβάσεις που έχουν επιλεγεί για χρηµατοδότηση, πριν εγκριθούν οι ενισχύσεις·
ι) οι δικαιούχοι στο πλαίσιο των παρεµβάσεων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, πλην των παρεµβάσεων που συνδέονται µε την έκταση και τα ζώα, αναγνωρίζουν τη χρηµατοδοτική στήριξη που λαµβάνουν, µεταξύ άλλων µε την κατάλληλη χρήση του εµβλήµατος της Ένωσης σύµφωνα µε τους κανόνες που καθορίζονται από την Επιτροπή κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 5·
ια) η δηµοσιότητα αφορά το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, συµπεριλαµβανοµένου µεταξύ άλλων µέσω του εθνικού δικτύου ΚΓΠ, ενηµερώνοντας τους δυνητικούς δικαιούχους, τις επαγγελµατικές οργανώσεις, τους οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους, τους οργανισµούς
που ασχολούνται µε την προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και τις ενδιαφερόµενες µη κυβερνητικές οργανώσεις, για
τις δυνατότητες που προσφέρει το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και τους κανόνες για πρόσβαση στη χρηµατοδότηση του στρατηγικού προ-
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γράµµατος της ΚΓΠ, καθώς και ενηµερώνοντας τους δικαιούχους και το ευρύ κοινό για τη στήριξη της Ένωσης στη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη µέσω του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.
3. Το κράτος µέλος ή η διαχειριστική αρχή µπορούν να ορίζουν έναν ή περισσότερους ενδιάµεσους φορείς, συµπεριλαµβανοµένων των τοπικών αρχών, των περιφερειακών αναπτυξιακών φορέων ή των µη κυβερνητικών οργανώσεων, για τη διαχείριση και την υλοποίηση των
παρεµβάσεων του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.
4. Όταν µέρος των καθηκόντων της ανατίθεται σε άλλο οργανισµό, η διαχειριστική αρχή διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την αποδοτικότητα και την αρτιότητα της διαχείρισης και εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών. Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι έχουν θεσπισθεί οι σχετικές διατάξεις που επιτρέπουν στον άλλο φορέα να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για την εκτέλεση των εν λόγω
καθηκόντων.
5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 138, για τη συµπλήρωση του παρόντος κανονισµού µε λεπτοµερείς κανόνες σχετικά µε την εφαρµογή των απαιτήσεων σε θέµατα πληροφόρησης, δηµοσιότητας και προβολής που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία ι) και ια).
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 139 παράγραφος 2.

ΑΡΘΡΟ 111
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 112
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1. Το κράτος µέλος συγκροτεί επιτροπή για την παρακολούθηση της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ («επιτροπή παρακολούθησης») πριν από την υποβολή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.
Κάθε επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
Η επιτροπή παρακολούθησης συνεδριάζει τουλάχιστο µία φορά τον χρόνο, και επανεξετάζει όλα τα ζητήµατα που επηρεάζουν την πρόοδο
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ για την επίτευξη των στόχων της.
Το κράτος µέλος δηµοσιεύει τον εσωτερικό κανονισµό της επιτροπής παρακολούθησης, καθώς και όλα τα δεδοµένα και τις πληροφορίες που
έχει κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στην επιτροπή παρακολούθησης.
2. Το κράτος µέλος αποφασίζει τη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης και εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση των αρµόδιων
δηµόσιων αρχών και των ενδιάµεσων φορέων, καθώς και των αντιπροσώπων των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 3.
Κάθε µέλος της επιτροπής παρακολούθησης έχει δικαίωµα ψήφου.
Το κράτος µέλος δηµοσιεύει ηλεκτρονικά τον κατάλογο των µελών της επιτροπής παρακολούθησης.
Οι αντιπρόσωποι της επιτροπής συµµετέχουν στις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης µε συµβουλευτική ιδιότητα.
3. Η επιτροπή παρακολούθησης εξετάζει συγκεκριµένα:
α) την πρόοδο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και την επίτευξη των ορόσηµων και των στόχων·
β) τυχόν ζητήµατα που επηρεάζουν την απόδοση του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και τα µέτρα που λαµβάνονται για την αντιµετώπιση αυτών των ζητηµάτων·
γ) τα στοιχεία της εκ των προτέρων αξιολόγησης που παρατίθενται στο άρθρο 52 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΕ) [ΚΚ∆] και το έγγραφο
στρατηγικής που αναφέρεται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΕ) [ΚΚ∆]·
δ) την πρόοδο που σηµειώθηκε κατά τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων, τη σύνθεση των αξιολογήσεων και την παρακολούθηση των αποτελεσµάτων·
ε) την υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας και προβολής·
στ)τη δηµιουργία διοικητικών ικανοτήτων για τις δηµόσιες αρχές και τους δικαιούχους, κατά περίπτωση.
4. Η επιτροπή παρακολούθησης παρέχει τη γνώµη της για:
α) προσχέδιο στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ·
β) τη µεθοδολογία και τα κριτήρια για την επιλογή των πράξεων·
γ) τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων·
δ) το σχέδιο αξιολόγησης και κάθε τροποποίησή του·
ε) κάθε πρόταση της διαχειριστικής αρχής για την τροποποίηση του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους µέλους, το ΕΓΤΑΑ µπορεί να στηρίζει ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για την αποτελεσµατική διαχείριση και εφαρµογή της στήριξης σε σχέση µε το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας και λειτουργίας των
εθνικών δικτύων ΚΓΠ που αναφέρονται στο άρθρο 113 παράγραφος 1. Οι ενέργειες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο δύνανται
να αφορούν προηγούµενες και επόµενες περιόδους του στρατηγικού σχεδίου της ΚΠΓ.
2. Μπορούν, επίσης, να λάβουν στήριξη ενέργειες της αρχής του επικεφαλής ταµείου σύµφωνα µε το άρθρο 25 παράγραφοι 4, 5 και 6 του
κανονισµού (ΕΕ) [ΚΚ∆].
3. Η τεχνική βοήθεια µε πρωτοβουλία των κρατών µελών δεν χρηµατοδοτεί οργανισµούς πιστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 11 του
κανονισµού (ΕΕ) [οριζόντιου κανονισµού].
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ΑΡΘΡΟ 113
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ
ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΘΡΟ 114
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

1. Κάθε κράτος µέλος δηµιουργεί ένα εθνικό δίκτυο Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (εθνικό δίκτυο ΚΓΠ) για τη δικτύωση των οργανισµών και
των διοικήσεων, των συµβούλων, των ερευνητών και άλλων φορέων καινοτοµίας στον τοµέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης σε
εθνικό επίπεδο το αργότερο 12 µήνες µετά την έγκριση του το στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ από την Επιτροπή.
2. Θα δηµιουργηθεί ευρωπαϊκό δίκτυο για την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ευρωπαϊκό δίκτυο ΚΓΠ) για τη δικτύωση των εθνικών δικτύων, οργανισµών και διοικήσεων στον τοµέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης σε επίπεδο Ένωσης.
3. Η δικτύωση µέσω των δικτύων ΚΓΠ έχει τους ακόλουθους στόχους:
α) να αυξήσει τη συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων φορέων στον σχεδιασµό και την υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ·
β) να συνοδεύει τις διοικήσεις των κρατών µελών κατά την υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και τη µετάβαση σε µοντέλο υλοποίησης µε βάση τις επιδόσεις·
γ) να διευκολύνει την ανταλλαγή απόψεων και την αλληλεπίδραση µεταξύ όλων των γεωργικών και αγροτικών φορέων·
δ) να προωθεί την καινοτοµία και να στηρίζει τη συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων µερών στη διαδικασία ανταλλαγής και απόκτησης γνώσεων·
ε) να στηρίζει τις δυνατότητες παρακολούθησης και αξιολόγησης όλων των ενδιαφεροµένων·
στ) να συµβάλλει στη διάδοση των αποτελεσµάτων των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ.
4. Τα καθήκοντα των δικτύων ΚΓΠ για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο εδάφιο 3 είναι τα εξής:
α) η συλλογή, ανάλυση και διάδοση πληροφοριών σχετικά µε δράσεις που υποστηρίζονται στα πλαίσια των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ·
β) η συµβολή στη δηµιουργία ικανοτήτων για τις διοικήσεις των κρατών µελών και άλλων φορέων που συµµετέχουν στην υλοποίηση των
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης·
γ) η συλλογή και διάδοση ορθών πρακτικών·
δ) η συλλογή πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων στατιστικών και διοικητικών πληροφοριών, και η ανάλυση των εξελίξεων στη γεωργία
και τις αγροτικές περιοχές που σχετίζονται µε τους συγκεκριµένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1·
ε) η δηµιουργία πλατφορµών, φόρουµ και εκδηλώσεων για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής εµπειριών µεταξύ των φορέων και της µάθησης µεταξύ οµοτίµων, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των ανταλλαγών µε δίκτυα τρίτων χωρών·
στ) η συλλογή πληροφοριών και η διευκόλυνση της δικτύωσης χρηµατοδοτούµενων δοµών και έργων, όπως οι οµάδες τοπικής δράσης
που αναφέρονται στο άρθρο 27 του κανονισµού (ΕΕ) [ΚΚ∆], οι επιχειρησιακές οµάδες της ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για την καινοτοµία για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιµότητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 114 παράγραφος 4, και ισοδύναµες δοµές και σχέδια·
ζ) η στήριξη σχεδίων συνεργασίας µεταξύ οµάδων τοπικής δράσης (ΟΤ∆) ή παρόµοιων δοµών τοπικής ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένης
της διακρατικής συνεργασίας·
η) η δηµιουργία συνδέσµων µε άλλες στρατηγικές ή δίκτυα που χρηµατοδοτούνται από την Ένωση·
θ) η συµβολή στην περαιτέρω ανάπτυξη της ΚΓΠ και στην προετοιµασία κάθε επόµενης περιόδου του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ·
ι) στην περίπτωση των εθνικών δικτύων ΚΓΠ, η συµµετοχή και η συνεισφορά στις δραστηριότητες του ευρωπαϊκού δικτύου ΚΓΠ.

1. Η επιτροπή θεσπίζει µια Ευρωπαϊκή Σύµπραξη Καινοτοµίας για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιµότητα (ΕΣΚ).
2. Στόχος της ΕΣΚ είναι η τόνωση της καινοτοµίας και η βελτίωση της ανταλλαγής γνώσεων.
3. Η ΕΣΚ συµβάλλει στην επίτευξη των συγκεκριµένων στόχων της ΚΓΠ που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.
4. Η ΕΣΚ στηρίζει το AKIS που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 συνδέοντας πολιτικές και µέσα για την επιτάχυνση της καινοτοµίας. Ειδικότερα:
α) θα δηµιουργεί προστιθέµενη αξία χάρη στην καλύτερη διασύνδεση της έρευνας και των γεωργικών πρακτικών και την ενθάρρυνση της
ευρύτερης χρήσης των διαθέσιµων µέτρων καινοτοµίας·
β) θα συνδέει τους φορείς και τα σχέδια στον τοµέα της καινοτοµίας·
γ) θα προωθεί την ταχύτερη και ευρύτερη µεταφορά καινοτόµων λύσεων στην πράξη· και
δ) ενηµερώνει την επιστηµονική κοινότητα σχετικά µε τις ερευνητικές ανάγκες της γεωργικής πρακτικής.
Οι επιχειρησιακές οµάδες της ΕΣΚ αποτελούν µέρος της ΕΣΚ. Καταρτίζουν ένα σχέδιο για την ανάπτυξη, τη δοκιµή, την προσαρµογή ή την
εφαρµογή καινοτόµων σχεδίων που βασίζονται στο µοντέλο διαδραστικής καινοτοµίας που έχει ως βασικές αρχές:
α) την ανάπτυξη καινοτόµων λύσεων που εστιάζουν στις ανάγκες των γεωργών ή των δασοκόµων, και ταυτόχρονα αντιµετωπίζουν τις αλληλεπιδράσεις στην αλυσίδα εφοδιασµού, όπου κρίνονται χρήσιµες·
β) τη συγκέντρωση εταίρων µε συµπληρωµατικές γνώσεις, όπως οι γεωργοί, οι σύµβουλοι, οι ερευνητές, οι επιχειρήσεις ή οι µη κυβερνητικές οργανώσεις σε έναν στοχοθετηµένο συνδυασµό που ταιριάζει καλύτερα στην επίτευξη των στόχων του έργου· και
γ) τη συναπόφαση και τη συνδηµιουργία καθόλη τη διάρκεια του έργου.
Η προβλεπόµενη καινοτοµία µπορεί να βασιστεί σε νέες αλλά και σε παραδοσιακές πρακτικές εντός ενός νέου γεωγραφικού ή περιβαλλοντικού πλαισίου.
Οι επιχειρησιακές οµάδες διαδίδουν τα σχέδια και τα αποτελέσµατα των έργων τους, ιδίως µέσω των δικτύων ΚΓΠ.
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ΤΙΤΛΟΣ VII

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ | ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
| ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 115
ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 116
ΣΤΟΧΟΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 117
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 118
ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 119
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΡΘΡΟ 120
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν ένα πλαίσιο επιδόσεων, το οποίο επιτρέπει την υποβολή εκθέσεων, παρακολούθησης και αξιολόγησης των
επιδόσεων του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά την υλοποίησή του.
2. Το πλαίσιο επιδόσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) ένα σύνολο κοινών δεικτών πλαισίου, εκροών, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που αναφέρονται
στο άρθρο 7, το οποίο θα χρησιµοποιείται ως βάση για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την ετήσια υποβολή εκθέσεων·
β) τους στόχους και τα ετήσια ορόσηµα που έχουν καθοριστεί σε σχέση µε τον σχετικό συγκεκριµένο στόχο χρησιµοποιώντας δείκτες αποτελεσµάτων·
γ) τη συλλογή, αποθήκευση και µετάδοση δεδοµένων·
δ) την τακτική υποβολή εκθέσεων σχετικά µε τις δραστηριότητες επιδόσεων, παρακολούθησης και αξιολόγησης·
ε) µηχανισµούς ανταµοιβής των καλών επιδόσεων και αντιµετώπισης των χαµηλών επιδόσεων·
στ) τις εκ των προτέρων, ενδιάµεσες και εκ των υστέρων αξιολογήσεις και όλες τις άλλες δραστηριότητες αξιολόγησης που συνδέονται µε
το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ·
3. Το πλαίσιο επιδόσεων καλύπτει:
α) το περιεχόµενο των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ·
β) τα µέτρα της αγοράς και άλλες παρεµβάσεις που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Το πλαίσιο επιδόσεων έχει ως στόχο:
α) να αξιολογεί τον αντίκτυπο, την αποτελεσµατικότητα, τη συνάφεια, τη συνοχή και την προστιθέµενη αξία της ΚΓΠ στην Ένωση·
β) να καθορίζει ορόσηµα και στόχους για τους συγκεκριµένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6·
γ) να παρακολουθεί την πρόοδο που σηµειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των στόχων των στρατηγικών σχεδίων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.·
δ) να αξιολογεί τον αντίκτυπο, την αποτελεσµατικότητα, τη συνάφεια και τη συνοχή των παρεµβάσεων των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ·
ε) να στηρίζει µια κοινή διαδικασία µάθησης που σχετίζεται µε την παρακολούθηση και την αξιολόγηση.

Τα κράτη µέλη δηµιουργούν ένα ηλεκτρονικό σύστηµα πληροφοριών, στο οποίο καταγράφουν και διατηρούν βασικές πληροφορίες σχετικά
µε την εφαρµογή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, που απαιτείται για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, ιδίως για κάθε παρέµβαση
που επιλέγεται προς χρηµατοδότηση, καθώς και για ολοκληρωµένες παρεµβάσεις, πληροφορίες για κάθε δικαιούχο και δράση.

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι δικαιούχοι της στήριξης, στο πλαίσιο των παρεµβάσεων του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και των οµάδων
τοπικής δράσης, να αναλαµβάνουν να παρέχουν στη διαχειριστική αρχή ή σε άλλους φορείς που εκτελούν καθήκοντα εξ ονόµατός της όλες
τις απαραίτητες πληροφορίες για τους σκοπούς της παρακολούθησης και της αξιολόγησης του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να δηµιουργηθούν πλήρεις, έγκαιρες και αξιόπιστες πηγές δεδοµένων, ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσµατική παρακολούθηση της προόδου της πολιτικής προς την επίτευξη στόχων που χρησιµοποιούν δείκτες παραγωγής, αποτελέσµατος και αντίκτυπου.

Η διαχειριστική αρχή και η επιτροπή παρακολούθησης παρακολουθούν την εφαρµογή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και την
πρόοδο που σηµειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ µε βάση τους δείκτες παραγωγής και αποτελεσµάτων.

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά µε το περιεχόµενο του πλαισίου επιδόσεων. Σε αυτές τις πράξεις περιλαµβάνονται ο κατάλογος των δεικτών πλαισίου, άλλοι δείκτες που απαιτούνται για την κατάλληλη παρακολούθηση και αξιολόγηση της
πολιτικής, οι µέθοδοι υπολογισµού των δεικτών και οι αναγκαίες διατάξεις για τη διασφάλιση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των δεδοµένων που συλλέγονται από τα κράτη µέλη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 139 παράγραφος 2.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 121
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 122
ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

1. Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και στις 15 Φεβρουαρίου κάθε επόµενου έτους έως και το 2030, το κράτος µέλος θα
υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση επιδόσεων σχετικά µε την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά
το προηγούµενο οικονοµικό έτος. Η έκθεση που υποβλήθηκε το 2023 καλύπτει τα οικονοµικά έτη 2021 και 2022. Για τις
άµεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙΙ, η έκθεση θα καλύπτει µόνο το οικονοµικό έτος 2022.
2. Η τελευταία ετήσια έκθεση επιδόσεων, που θα υποβληθεί έως τις 15 Φεβρουαρίου 2030, θα περιλαµβάνει περίληψη
των αξιολογήσεων που θα πραγµατοποιηθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρµογής.
3. Για να γίνει αποδεκτή, η ετήσια έκθεση επιδόσεων πρέπει να περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στις παραγράφους 4, 5 και 6. Η Επιτροπή θα ενηµερώνει το κράτος µέλος εντός 15 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων ότι δεν γίνεται αποδεκτή. Σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρείται αποδεκτή.
4. Οι ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων θα καθορίζουν βασικές ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά µε την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ µε αναφορά σε οικονοµικά δεδοµένα, δείκτες προϊόντων και αποτελεσµάτων
και θα συνάδουν µε το άρθρο 118 παράγραφος 2. Θα περιλαµβάνουν επίσης πληροφορίες σχετικά µε τα πραγµατοποιηθέντα προϊόντα και αποτελέσµατα, τις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες και την απόσταση από τους αντίστοιχους στόχους.
Για τις παρεµβάσεις που δεν υπόκεινται στο άρθρο 89 του παρόντος κανονισµού και όπου ο λόγος των πραγµατοποιηθέντων προϊόντων και των πραγµατοποιηθεισών δαπανών αποκλίνει κατά 50% από τον ετήσιο προβλεπόµενο λόγο παραγωγής και δαπανών, το κράτος µέλος θα υποβάλλει αιτιολόγηση για την απόκλιση αυτή.
5. Τα διαβιβαζόµενα δεδοµένα θα αφορούν τις τιµές των δεικτών για εν µέρει και πλήρως εφαρµοζόµενες παρεµβάσεις.
Επίσης, θα παρουσιάζουν το επίπεδο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά τη διάρκεια του προηγούµενου οικονοµικού έτους, τυχόν θέµατα που επηρεάζουν την απόδοση του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, ιδίως όσον αφορά
τις αποκλίσεις από τα ορόσηµα, παρέχοντας τους λόγους και, κατά περίπτωση, περιγράφοντας τα µέτρα που ελήφθησαν.
6. Για τα χρηµατοπιστωτικά µέσα, πέραν των δεδοµένων που θα παρέχονται σύµφωνα µε την παράγραφο 4, θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε:
α) επιλέξιµες δαπάνες ανά τύπο χρηµατοπιστωτικού προϊόντος·
β) τα έξοδα διαχείρισης και τα τέλη που δηλώνονται ως επιλέξιµες δαπάνες·
γ) το ποσό, ανά τύπο χρηµατοπιστωτικού προϊόντος, ιδιωτικών και δηµόσιων πόρων που κινητοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό εκτός από το ΕΓΤΑΑ·
δ) τους τόκους και τα άλλα κέρδη που προκύπτουν από τη συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ στα χρηµατοπιστωτικά µέσα που αναφέρονται στο άρθρο 54 του κανονισµού (ΕΕ) [ΚΚ∆] και από τους πόρους που επιστράφηκαν και που µπορούν να αποδοθούν από το ΕΓΤΑΑ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 56 του εν λόγω κανονισµού.
7. Η Επιτροπή διενεργεί ετήσια επισκόπηση των επιδόσεων και ετήσια εκκαθάριση απόδοσης που αναφέρεται στο άρθρο [52] του κανονισµού (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισµός] µε βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στις ετήσιες εκθέσεις
απόδοσης.
8. Στην ετήσια επισκόπηση των επιδόσεων, η Επιτροπή µπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις σχετικά µε τις ετήσιες εκθέσεις απόδοσης εντός ενός µηνός από την υποβολή τους. Όταν η Επιτροπή δεν κοινοποιεί παρατηρήσεις εντός αυτών των
προθεσµιών, οι εκθέσεις θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές.
Το άρθρο 108 για τον υπολογισµό των προθεσµιών για τις ενέργειες της Επιτροπής εφαρµόζεται κατ’ αναλογία.
9. Όταν η αναφερόµενη αξία ενός ή περισσοτέρων δεικτών αποτελεσµάτων αποκαλύπτει ένα χάσµα άνω του 25 % από
το αντίστοιχο ορόσηµο για το σχετικό έτος αναφοράς, η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει από το κράτος µέλος να υποβάλει
σχέδιο δράσης σύµφωνα µε το άρθρο 39 παράγραφος 1 του οριζόντιου κανονισµού (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισµός], που θα
περιγράφει τις προτεινόµενες διορθωτικές ενέργειες και το αναµενόµενο χρονοδιάγραµµα.
10. Οι ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων, καθώς και µια συνοπτική έκθεση του περιεχόµενου τους θα δηµοσιοποιούνται στο
κοινό.
11.Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κανόνων για την παρουσίαση του περιεχοµένου της ετήσιας έκθεσης απόδοσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 139 παράγραφος 2.

1. Τα κράτη µέλη θα οργανώνουν κάθε χρόνο µια ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης µε την Επιτροπή, η οποία θα πραγ-
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µατοποιείται το νωρίτερο δύο µήνες µετά την υποβολή της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων.
2. Η ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης θα αποσκοπεί στην εξέταση των επιδόσεων κάθε σχεδίου, συµπεριλαµβανοµένης της προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την επίτευξη των καθιερωµένων στόχων, τυχόν ζητηµάτων που επηρεάζουν τις επιδόσεις και των παρελθουσών ή µελλοντικών ενεργειών που πρέπει πραγµατοποιηθούν για την αντιµετώπισή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 123
ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 124
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ

1. Μπορεί να δοθεί πριµοδότηση επιδόσεων στα κράτη µέλη κατά το έτος 2026 για να ανταµειφθούν οι ικανοποιητικές επιδόσεις σε σχέση µε τους περιβαλλοντικούς και κλιµατικούς στόχους υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη µέλη έχουν εκπληρώσει την προϋπόθεση που αναφέρεται στο άρθρο 124 παράγραφος 1.
2. Η πριµοδότηση θα ισούται µε το 5% του ποσού ανά κράτος µέλος για το οικονοµικό έτος 2027 που καθορίζεται στο Παράρτηµα IX.
Οι πόροι που µεταφέρονται µεταξύ του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ βάσει των άρθρων 15 και 90 αποκλείονται για τους σκοπούς του υπολογισµού
του επιδόµατος επίδοσης.

1. Με βάση την επανεξέταση των επιδόσεων του έτους 2026, το επίδοµα απόδοσης που παρακρατείται από τη διάθεση κράτους µέλους σύµφωνα µε το άρθρο 123 δεύτερο εδάφιο αποδίδεται στο εν λόγω κράτος µέλος, εάν οι δείκτες αποτελεσµάτων εφαρµόζονται στους συγκεκριµένους περιβαλλοντικούς και κλιµατικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε)
και στ) του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, έχουν επιτύχει τουλάχιστον το 90% της ενδεικτικής τους αξίας για το έτος 2025.
2. Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστική πράξη εντός δύο µηνών από την παραλαβή της ετήσιας έκθεσης απόδοσης του έτους 2026 χωρίς
να εφαρµόσει τη διαδικασία της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 139 για να αποφασίσει για κάθε κράτος µέλος εάν τα αντίστοιχα
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ έχουν επιτύχει τις τιµές του στόχου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
3. Όταν επιτυγχάνονται οι τιµές-στόχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το ποσό της πριµοδότησης θα αποδεσµεύεται από την Επιτροπή και θα αποδίδεται στα εν λόγω κράτη µέλη και θα θεωρείται ότι έχει οριστικά κατανεµηθεί για το οικονοµικό έτος 2027 µε βάση
την απόφαση της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 2.
4. Όταν δεν επιτυγχάνονται οι τιµές-στόχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή δεν θα χορηγεί τα κονδύλια για το οικονοµικό έτος 2027 σχετικά µε το ποσό της πριµοδότησης των σχετικών κρατών µελών.
5. Κατά την κατανοµή του επιδόµατος επίδοσης, η Επιτροπή µπορεί να λάβει υπόψη περιπτώσεις ανωτέρας βίας και σοβαρές κοινωνικοοικονοµικές κρίσεις που εµποδίζουν την επίτευξη των σχετικών ορόσηµων.
6. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, οι οποίες καθορίζουν τις λεπτοµερείς ρυθµίσεις για τη διασφάλιση συνεπούς προσέγγισης για τον καθορισµό της χορήγησης της πριµοδότησης στα κράτη µέλη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 139 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ΚΓΠ
ΑΡΘΡΟ 125
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

1. Τα κράτη µέλη προβαίνουν σε εκ των προτέρων αξιολογήσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασµού των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ.
2. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση διενεργείται υπό την ευθύνη της αρµόδιας αρχής για την προετοιµασία του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.
3. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση αξιολογεί:
α) τη συµβολή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ στους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ, λαµβανοµένων υπόψη των εθνικών και περιφερειακών
αναγκών και δυνατοτήτων ανάπτυξης, καθώς και των διδαγµάτων που αντλήθηκαν από την εφαρµογή της ΚΓΠ κατά τις προηγούµενες περιόδους προγραµµατισµού·
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β) την εσωτερική συνοχή του προτεινόµενου στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και τη σχέση του µε άλλα συναφή µέσα·
γ) τη συνοχή της κατανοµής των δηµοσιονοµικών πόρων µε τους ειδικούς στόχους του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ·
δ) τον τρόπο µε τον οποίο οι αναµενόµενες εκροές θα συµβάλουν σε αποτελέσµατα· στ) το κατά πόσο οι ποσοτικές τιµές στόχου για τους δείκτες είναι ρεαλιστικές, σε σχέση µε την προβλεπόµενη υποστήριξη από τα Ταµεία·
ε) εάν οι ποσοτικές τιµές-στόχοι για τα αποτελέσµατα είναι ρεαλιστικές, λαµβανοµένης υπόψη της υποστήριξης που προβλέπεται από το
ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ·
στ) την καταλληλότητα των διαδικασιών παρακολούθησης του προγράµµατος και συλλογής των αναγκαίων δεδοµένων για τη διαχείριση του
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ·
ζ) την καταλληλότητα των διαδικασιών παρακολούθησης του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και συλλογής των δεδοµένων που απαιτούνται
για τη διενέργεια αξιολογήσεων·
η) την καταλληλότητα των ορόσηµων που επελέγησαν για το πλαίσιο επιδόσεων·
θ) τα σχεδιαζόµενα µέτρα για τη µείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των δικαιούχων·
ι) το σκεπτικό για τη χρήση χρηµατοδοτικών µέσων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ.
4. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση περιλαµβάνει τις απαιτήσεις στρατηγικής περιβαλλοντικής αξιολόγησης που καθορίζονται στην οδηγία
2001/42/ΕΚ, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες µετριασµού της κλιµατικής αλλαγής.

ΑΡΘΡΟ 126
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΤΗΣ ΚΓΠ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚ
ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ

1. Οι αξιολογήσεις των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ διενεργούνται από τα κράτη µέλη µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασµού και της εφαρµογής των προγραµµάτων καθώς και για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας, της αποδοτικότητας, της συνάφειας, της συνοχής, της ενωσιακής προστιθέµενης αξίας και του αντίκτυπου σε σχέση µε τη συµβολή τους στους γενικούς και ειδικούς
στόχους της ΚΓΠ που καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6.
2. Τα κράτη µέλη θα αναθέτει αξιολογήσεις σε λειτουργικά ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες.
3. Τα κράτη µέλη θα µεριµνούν για τη θέσπιση διαδικασιών για την παραγωγή και συλλογή των δεδοµένων που είναι απαραίτητα για
τις αξιολογήσεις.
4. Τα κράτη µέλη είναι αρµόδια για την αξιολόγηση της επάρκειας των παρεµβάσεων του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ για την επίτευξη
των ειδικών στόχων της ΚΓΠ που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.
5. Τα κράτη µέλη θα καταρτίζουν σχέδιο αξιολόγησης που θα παρέχει ενδείξεις σχετικά µε τις προβλεπόµενες δραστηριότητες αξιολόγησης κατά την περίοδο εφαρµογής.
6. Τα κράτη µέλη θα υποβάλλουν το σχέδιο αξιολόγησης στην επιτροπή παρακολούθησης το αργότερο ένα έτος µετά την έγκριση του
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.
7. Η διαχειριστική αρχή θα είναι υπεύθυνη για την ολοκλήρωση της συνολικής αξιολόγησης του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ έως τις
31/12/2031.
8. Τα κράτη µέλη θα δηµοσιοποιούν όλες τις αξιολογήσεις στο κοινό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 127
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Η Επιτροπή θα εκπονήσει σχέδιο πολυετούς αξιολόγησης της ΚΓΠ που θα διεξαχθεί υπό την ευθύνη της Επιτροπής.
2. Η Επιτροπή προβαίνει σε ενδιάµεση αξιολόγηση για να εξετάσει την αποτελεσµατικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνάφεια, τη συνοχή και την προστιθέµενη αξία του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ µέχρι το τέλος του τρίτου έτους µετά την έναρξη εφαρµογής των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, λαµβάνοντας υπόψη τους δείκτες που παρατίθενται στο παράρτηµα Ι. Η Επιτροπή µπορεί να χρησιµοποιήσει όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιµες σύµφωνα µε το άρθρο [128]
του [νέου δηµοσιονοµικού κανονισµού].
3. Η Επιτροπή προβαίνει σε εκ των υστέρων αξιολόγηση για να εξετάσει την αποτελεσµατικότητα, την αποδοτικότητα, τη
συνάφεια, τη συνοχή και την προστιθέµενη αξία της Ένωσης στο ΕΓΤΕ και στο ΕΓΤΑΑ.
4. Με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στις αξιολογήσεις της ΚΓΠ, συµπεριλαµβανοµένων των αξιολογήσεων των
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, καθώς και σε άλλες σχετικές πηγές πληροφοριών, η Επιτροπή υποβάλλει µια πρώτη έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, συµπεριλαµβανοµένων των πρώτων αποτελεσµάτων όσον αφορά
τις επιδόσεις της ΚΓΠ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µετά την ολοκλήρωση της ενδιάµεσης αξιολόγησης.
Μια δεύτερη έκθεση, που θα περιλαµβάνει αξιολόγηση των επιδόσεων της ΚΓΠ, θα υποβληθεί έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2031.
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ΑΡΘΡΟ 128
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΕ
ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΕΙΚΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 129
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σε συµµόρφωση µε την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων που υπέχει δυνάµει του άρθρου [38 παράγραφος 3 στοιχείο ε)
σηµείο i)] του [νέου δηµοσιονοµικού κανονισµού], η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο
τις πληροφορίες σχετικά µε τις επιδόσεις που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο οι οποίες µετρώνται µε βάση το βασικό
σύνολο δεικτών που παρατίθενται στο παράρτηµα XI.

1. Τα κράτη µέλη θα παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που της επιτρέπουν να διενεργεί την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της ΚΓΠ.
2. Τα δεδοµένα που απαιτούνται για τους δείκτες πλαισίου και επιπτώσεων θα προέρχονται κατά κύριο λόγο από καθιερωµένες πηγές δεδοµένων, όπως το δίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης (∆ΓΛΠ) και η Eurostat. Όταν τα δεδοµένα για τους δείκτες αυτούς δεν είναι διαθέσιµα ή δεν είναι πλήρη, τα κενά θα εξετάζονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
στατιστικού προγράµµατος που θεσπίστηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου 40 , του νοµικού πλαισίου που διέπει το δίκτυο γεωργικής λογιστικής ή µέσω επίσηµων συµφωνιών µε άλλους παρόχους δεδοµένων όπως το Κοινό Κέντρο Ερευνών και ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος.
3. Θα διατηρηθούν τα υφιστάµενα διοικητικά µητρώα όπως το ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣ∆Ε),
σύστηµα ταυτοποίησης αγροτεµαχίων (ΣΑΑ) και τα µητρώα ζώων και αµπελώνων. Το ΟΣ∆Ε και το ΣΑΑ θα αναπτυχθούν
περαιτέρω για την καλύτερη κάλυψη των στατιστικών αναγκών της ΚΓΠ. Τα δεδοµένα από τα διοικητικά µητρώα θα χρησιµοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερο για στατιστικούς σκοπούς, σε συνεργασία µε τις στατιστικές αρχές των κρατών µελών και µε τη Eurostat.
4. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισµό κανόνων για τις πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν
τα κράτη µέλη, λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης αποφυγής οποιουδήποτε περιττού διοικητικού φόρτου, καθώς και κανόνων για τις ανάγκες σε δεδοµένα και τις συνέργειες µεταξύ δυνητικών πηγών δεδοµένων. Οι εν λόγω εκτελεστικές
πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 139 παράγραφος 2.

ΤΙΤΛΟΣ VIII

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 130
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ
ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 131
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 132
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

Όταν η στήριξη δυνάµει του τίτλου III του παρόντος κανονισµού χορηγείται σε µορφές συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων, µπορεί
να χορηγείται µόνο για τις µορφές συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων που συµµορφώνονται µε τους κανόνες ανταγωνισµού, όπως
αυτοί εφαρµόζονται δυνάµει των άρθρων 206 έως 209 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

1. Εκτός αν προβλέπεται άλλως στον παρόντα τίτλο, τα άρθρα 107, 108 και 109 ισχύουν για τη στήριξη βάσει του παρόντος.
2. Τα άρθρα 107, 108 και 109 ΣΛΕΕ δεν ισχύουν για τις ενισχύσεις που χορηγούν τα κράτη µέλη δυνάµει του παρόντος κανονισµού και σύµφωνα µε αυτόν, ή για πρόσθετη εθνική χρηµατοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 132 εντός του πεδίου εφαρµογής
του άρθρου 42 της ΣΛΕΕ.
3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, τα άρθρα 107, 108 και 109 της ΣΛΕΕ ισχύουν για την στήριξη που παρέχεται για επενδυτικό σχέδιο που εµπίπτει τόσο εντός όσο και εκτός του πεδίου εφαρµογής του άρθρου 42 της ΣΛΕΕ, εκτός εάν η στήριξη για κεφάλαιο κίνησης παρέχεται µέσω χρηµατοπιστωτικού µέσου.

Οι πληρωµές των κρατών µελών σε σχέση µε τις πράξεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 42 της ΣΛΕΕ και οι οποίες προορίζονται να παράσχουν συµπληρωµατική χρηµατοδότηση για παρεµβάσεις για τις οποίες χορηγείται στήριξη από την Ένωση ανά πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια της περιόδου του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, µπορούν να πραγµατοποιηθούν µόνο εφόσον
συµµορφώνονται µε τον παρόντα κανονισµό, περιλαµβάνονται στο παράρτηµα V των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ όπως προβλέπεται στο άρθρο 103 παράγραφος 5 και έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή.
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ΑΡΘΡΟ 133
ΕΘΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Τα άρθρα 107, 108 και 109 της ΣΛΕΕ δεν ισχύουν για τα εθνικά φορολογικά µέτρα βάσει των οποίων τα κράτη µέλη αποφασίζουν
να παρεκκλίνουν από τους γενικούς φορολογικούς κανόνες επιτρέποντας τον υπολογισµό της βάσης φορολογίας εισοδήµατος που
εφαρµόζεται στους γεωργούς βάσει πολυετούς περιόδου.

ΤΙΤΛΟΣ IX

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ | ΚΕΦΑΛΑΙΟ I | ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 134
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 135
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΕΞΟΧΩΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ
ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

1. Για να λύσει ειδικά προβλήµατα, η Επιτροπή θα εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που είναι απαραίτητες και δικαιολογηµένες
σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις µπορεί να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του παρόντος
κανονισµού, αλλά µόνο στο βαθµό και για το χρονικό διάστηµα που είναι απολύτως αναγκαίο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις
εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 139 παράγραφος 2.
2. Όταν το απαιτούν δεόντως αιτιολογηµένοι επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης και προκειµένου να επιλυθούν συγκεκριµένα προβλήµατα όπως αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και να διασφαλισθεί η συνέχεια του συστήµατος αµέσων ενισχύσεων σε περίπτωση έκτακτων περιστάσεων, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις αµέσου εφαρµογής σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 139 παράγραφος 3.
3. Τα µέτρα που θεσπίζονται δυνάµει της παραγράφου 1 ή 2 θα παραµένουν σε ισχύ για διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους 12 µήνες. Εάν µετά την εκπνοή αυτής της περιόδου εξακολουθούν να υφίστανται τα συγκεκριµένα προβλήµατα που αναφέρονται στις παραγράφους αυτές, η Επιτροπή δύναται να υποβάλει νοµοθετικές προτάσεις για την εξεύρεση µόνιµης λύσης.
4. Εντός δύο εργάσιµων ηµερών από την έκδοση, η Επιτροπή θα ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για τα
µέτρα που θεσπίζονται δυνάµει της παραγράφου 1 ή 2.

1. Για τις άµεσες ενισχύσεις που χορηγούνται στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης σύµφωνα µε το κεφάλαιο IV του
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 228/2013, θα ισχύουν µόνο το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β), το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία
α), β) και δ), το τµήµα 2 του κεφαλαίου Ι του τίτλου III, το άρθρο 16 και ο τίτλος ΙΧ του παρόντος κανονισµού. Το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ), τµήµα 2 του κεφαλαίου I του τίτλου ΙΙΙ, το άρθρο 16 και ο τίτλος IX εφαρµόζονται χωρίς υποχρεώσεις
που σχετίζονται µε το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.
2. Για τις άµεσες ενισχύσεις που χορηγούνται στα µικρά νησιά του Αιγαίου σύµφωνα µε το κεφάλαιο IV του κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
229/2013, θα ισχύουν µόνο το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β), το άρθρο 4, το τµήµα 2 του κεφαλαίου Ι του τίτλου ΙΙΙ, τα
τµήµατα 1 και 2 του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου III και του τίτλου ΙΧ του παρόντος κανονισµού. Το άρθρο 4, τµήµα 2 του κεφαλαίου Ι του
τίτλου ΙΙΙ, τα τµήµατα 1 και 2 του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου ΙΙΙ και ο τίτλος IX εφαρµόζονται χωρίς υποχρεώσεις σχετικά µε το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 136
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, θεσπίζει σύστηµα πληροφοριών που επιτρέπει την ασφαλή ανταλλαγή δεδοµένων κοινού ενδιαφέροντος µεταξύ της Επιτροπής και κάθε κράτους µέλους.
2. Η Επιτροπή διασφαλίζει ένα κατάλληλο και ασφαλές ηλεκτρονικό σύστηµα για την καταγραφή, τήρηση και διαχείριση των κυριότερων πληροφοριών και για την υποβολή εκθέσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης.
3. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κανόνων για τη λειτουργία του συστήµατος που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε την εξεταστική διαδικασία του άρθρου 139 παράγραφος 2.
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ΑΡΘΡΟ 137
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων [96, 97 και 98] του κανονισµού (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισµός], τα κράτη µέλη και η Επιτροπή συλλέγουν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για τη διεξαγωγή των αντίστοιχων υποχρεώσεων διαχείρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης βάσει του παρόντος κανονισµού, και κυρίως εκείνων που προβλέπονται στους τίτλους VI και VII, και δεν επεξεργάζονται
τα δεδοµένα αυτά κατά τρόπο ασυµβίβαστο µε αυτόν τον σκοπό.
2. Κατά την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς παρακολούθησης και αξιολόγησης δυνάµει του τίτλου
VII, µε τη χρήση του ασφαλούς ηλεκτρονικού συστήµατος που αναφέρεται στο άρθρο 136, τα δεδοµένα καθίστανται ανώνυµα και
υφίστανται επεξεργασία µόνον σε συγκεντρωτική µορφή.
3. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύµφωνα µε τους κανόνες των κανονισµών (ΕΚ) αριθ.
45/2001 και (ΕΕ) 2016/679. Ειδικότερα, τα δεδοµένα αυτά δεν θα αποθηκεύονται σε µορφή η οποία να επιτρέπει την ταυτοποίηση
των ενδιαφερόµενων προσώπων για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από το απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή για τους οποίους υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία, λαµβανοµένων υπόψη των ελάχιστων περιόδων διατήρησης που
καθορίζονται στην κείµενη εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία.
4. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν τους ενδιαφεροµένους ότι τα προσωπικά δεδοµένα τους µπορούν να υποστούν επεξεργασία από
εθνικούς και ενωσιακούς φορείς σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και ότι, στο πλαίσιο αυτό, απολαύουν των δικαιωµάτων προστασίας των δεδοµένων που ορίζονται στους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και (ΕΕ) αριθ. 2016/679.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 138
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 139
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.
2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50,78,
81, 104 και 141 ανατίθεται στην Επιτροπή για χρονική περίοδο επτά ετών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά µε την ανάθεση αρµοδιοτήτων το αργότερο εννέα µήνες πριν από το πέρας της επταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το
Συµβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών µηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 και 141 µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγµή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συµβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης τερµατίζει την εξουσιοδότηση που
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία που ορίζεται σε αυτήν. ∆εν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
4. Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις µε εµπειρογνώµονες που ορίζουν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συµφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νοµοθετικού έργου.
5. Μόλις η Επιτροπή εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο.
Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύµφωνα µε τα άρθρα 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 και 141
αρχίζει να ισχύει µόνο εάν δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συµβούλιο εντός δύο µηνών από
την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο ή εάν, πριν από την παρέλευση εν λόγω χρονικού διαστήµατος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ενηµερώσουν αµφότερα την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν
αντίρρηση. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου η εν λόγω προθεσµία παρατείνεται κατά δύο µήνες.

1. Η Επιτροπή θα επικουρείται από επιτροπή µε την επωνυµία «Επιτροπή Κοινής Γεωργικής Πολιτικής». Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται το άρθρο 5 του κανονισµός (ΕΕ) 182/2011.
3. Όποτε γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο, θα εφαρµόζεται το άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, σε συνδυασµό µε το άρθρο 5 του εν λόγω κανονισµού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 140
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 141
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΑΡΘΡΟ 142
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. Ο κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2021.
Ωστόσο, εξακολουθεί να εφαρµόζεται στις ενέργειες που υλοποιούνται βάσει προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης που
έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή δυνάµει του εν λόγω κανονισµού πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021.
Το άρθρο 32 και το παράρτηµα III του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 εξακολουθούν να ισχύουν όσον αφορά τον καθορισµό περιοχών που αντιµετωπίζουν φυσικούς και άλλους ειδικούς περιορισµούς. Οι αναφορές στα προγράµµατα αγροτικής
ανάπτυξης θεωρούνται ως αναφορές στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ.
2. Ο κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2021.
Ωστόσο, εξακολουθούν να εφαρµόζονται όσον αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης για τα έτη υποβολής αιτήσεων που αρχίζουν
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021.
Τα άρθρα 17 και 19 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, καθώς και το παράρτηµα I του εν λόγω κανονισµού, εφόσον είναι σκόπιµο για την Κροατία, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2021.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 138, συµπληρώνοντας
τον παρόντα κανονισµό µε µέτρα για την προστασία των κεκτηµένων δικαιωµάτων και των δικαιολογηµένων προσδοκιών των δικαιούχων στο βαθµό που απαιτείται για τη µετάβαση από τις ρυθµίσεις που προβλέπονται στους κανονισµούς (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 σε εκείνους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό. [Οι
µεταβατικοί αυτοί κανόνες καθορίζουν ιδίως τους όρους υπό τους οποίους η στήριξη που εγκρίνεται από την Επιτροπή δυνάµει του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 µπορεί να ενσωµατωθεί στην στήριξη που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισµό, συµπεριλαµβανοµένης της τεχνικής βοήθειας και των εκ των υστέρων αξιολογήσεων.

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 81 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΠΡΩΤΟ Ε∆ΑΦΙΟ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ

2021

2022

(τρέχουσες τιµές σε EUR)
2023

2024

2025

2026

2027 ΚΑΙ
ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΤΗ

ΒΕΛΓΙΟ

485 603 954

485 603 954

485 603 954

485 603 954

485 603 954

485 603 954

485 603 954

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

776 281 570

784 748 620

793 215 670

801 682 719

810 149 769

818 616 819

818 616 819

ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

838 844 295

838 844 295

838 844 295

838 844 295

838 844 295

838 844 295

838 844 295

∆ΑΝΙΑ

846 124 520

846 124 520

846 124 520

846 124 520

846 124 520

846 124 520

846 124 520

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

4 823 107 939

4 823 107 939

4 823 107 939

4 823 107 939

4 823 107939

4 823 107 939

4 823 107 939

ΕΣΘΟΝΙΑ

167 721 513

172 667 776

177 614 039

182 560 302

187 506 565

192 452 828

192 452 828

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

ΕΛΛΑ∆Α

2 036 560 894

2 036 560 894

2 036 560 894

2 036 560 894

2 036 560 894

2 036 560 894

2 036 560 894

ΙΣΠΑΝΙΑ

4 768 736 743

4 775 898 870

4 783 060 997

4 790 223 124

4 797 385 252

4 804 547 379

4 804 547 379

ΓΑΛΛΙΑ

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

ΚΡΟΑΤΙΑ

344 340 000

367 711 409

367 711 409

367 711 409

367 711 409

367 711 409

367 711 409

ΙΤΑΛΙΑ

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

ΚΥΠΡΟΣ

46 750 094

46 750 094

46 750 094

46 750 094

46 750 094

46 750 094

46 750 094

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027 ΚΑΙ
ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΤΗ

ΛΕΤΟΝΙΑ

299 633 591

308 294 625

316 955 660

325 616 694

334 277 729

342 938 763

342 938 763

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

510 820 241

524 732 238

538 644 234

552 556 230

566 468 227

580 380 223

580 380 223

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

32 131 019

32 131 019

32 131 019

32 131 019

32 131 019

32 131 019

32 131 019

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

ΜΑΛΤΑ

4 507 492

4 507 492

4 507 492

4 507 492

4 507 492

4 507 492

4 507 492

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

703 870 373

703 870 373

703 870 373

703 870 373

703 870 373

703 870 373

703 870 373

ΑΥΣΤΡΙΑ

664 819 537

664 819 537

664 819 537

664 819 537

664 819 537

664 819 537

664 819 537

ΠΟΛΩΝΙΑ

2 972 977 807

3 003 574 280

3 034 170 753

3 064 767 227

3 095 363 700

3 125 960 174

3 125 960 174

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

584 824 383

593 442 972

602 061 562

610 680 152

619 298 742

627 917 332

627 917 332

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

1 856 172 601

1 883 211 603

1 910 250 604

1 937 289 605

1 964 328 606

1 991 367 607

1 991 367 607

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

129 052 673

129 052 673

129 052 673

129 052 673

129 052 673

129 052 673

129 052 673

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

383 806 378

388 574 951

393 343 524

398 112 097

402 880 670

407 649 243

407 649 243

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

505 999 667

507 783 955

509 568 242

511 352 530

513 136 817

514 921 104

514 921 104

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

672 760 909

672 984 762

673 208 615

673 432 468

673 656 321

673 880 175

673 880 175
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΟΥΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 82 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
EUR
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ
ΤΙΜΕΣ

ΙΣΠΑΝΙΑ

202 147 000

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

27 970 000

ΓΑΛΛΙΑ

269 628 000

ΑΥΣΤΡΙΑ

13 155 000

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

25 721 000

ΚΡΟΑΤΙΑ

10 410 000

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

62 670 000

ΤΣΕΧΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

4 954 000

ΙΤΑΛΙΑ

323 883 000

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

45 844 000

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

37 381 000

ΚΥΠΡΟΣ

4 465 000

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

4 849 000

ΕΛΛΑ∆Α

23 030 000

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

43 000

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

4 887 000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ
ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 81 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ∆ΕΥΤΕΡΟ Ε∆ΑΦΙΟ
(τρέχουσες τιµές σε EUR)
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027
ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑΕΤΗ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

2 509 615

2 509 615

2 509 615

2 509 615

2 509 615

2 509 615

2 509 615

ΕΛΛΑ∆Α

180 532 000

180 532 000

180 532 000

180 532 000

180 532 000

180 532 000

180 532 000

ΙΣΠΑΝΙΑ

58 565 040

58 565 040

58 565 040

58 565 040

58 565 040

58 565 040

58 565 040

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

174 239

174 239

174 239

174 239

174 239

174 239

174 239
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΥΠΟΥΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ý2021 ΕΩΣ 2027Þ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 83 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
τρέχουσες τιµές σε EUR)
ΕΤΟΣ

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ΒΕΛΓΙΟ

67 178 046

67 178 046

67 178 046

67 178 046

67 178 046

67 178 046

67 178 046

ΣΥΝΟΛΟ
20212027
470 246 322

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

281 711 396

281 711 396

281 711 396

281 711 396

281 711 396

281 711 396

281 711 396

1 971 979 772

ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

258 773 203

258 773 203

258 773 203

258 773 203

258 773 203

258 773 203

258 773 203

1 811 412 421

∆ΑΝΙΑ

75 812 623

75 812 623

75 812 623

75 812 623

75 812 623

75 812 623

75 812 623

530 688 361

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

989 924 996

989 924 996

989 924 996

989 924 996

989 924 996

989 924 996

989 924 996

6 929 474 972

ΕΣΘΟΝΙΑ

87 875 887

87 875 887

87 875 887

87 875 887

87 875 887

87 875 887

87 875 887

615 131 209

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

264 670 951

264 670 951

264 670 951

264 670 951

264 670 951

264 670 951

264 670 951

1 852 696 657

ΕΛΛΑ∆Α

509 591 606

509 591 606

509 591 606

509 591 606

509 591 606

509 591 606

509 591 606

3 567 141 242

ΙΣΠΑΝΙΑ

1 001 202 880

1 001 202 880

1 001 202 880

1 001 202 880

1 001 202 880

1 001 202 880

1 001 202 880

7 008 420 160

ΓΑΛΛΙΑ

1 209 259 199

1 209 259 199

1 209 259 199

1 209 259 199

1 209 259 199

1 209 259 199

1 209 259 199

8 464 814 393

ΚΡΟΑΤΙΑ

281 341 503

281 341 503

281 341 503

281 341 503

281 341 503

281 341 503

281 341 503

1 969 390 521

ΙΤΑΛΙΑ

1 270 310 371

1 270 310 371

1 270 310 371

1 270 310 371

1 270 310 371

1 270 310 371

1 270 310 371

8 892 172 597

ΕΤΟΣ

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ΚΥΠΡΟΣ

15 987 284

15 987 284

15 987 284

15 987 284

15 987 284

15 987 284

15 987 284

ΣΥΝΟΛΟ
2021-2027
111 910 988

ΛΕΤΟΝΙΑ

117 307 269

117 307 269

117 307 269

117 307 269

117 307 269

117 307 269

117 307 269

821 150 883

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

195 182 517

195 182 517

195 182 517

195 182 517

195 182 517

195 182 517

195 182 517

1 366 277 619

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

12 290 956

12 290 956

12 290 956

12 290 956

12 290 956

12 290 956

12 290 956

86 036 692

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

416 202 472

416 202 472

416 202 472

416 202 472

416 202 472

416 202 472

416 202 472

2 913 417 304

ΜΑΛΤΑ

12 207 322

12 207 322

12 207 322

12 207 322

12 207 322

12 207 322

12 207 322

85 451 254

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

73 151 195

73 151 195

73 151 195

73 151 195

73 151 195

73 151 195

73 151 195

512 058 365

ΑΥΣΤΡΙΑ

480 467 031

480 467 031

480 467 031

480 467 031

480 467 031

480 467 031

480 467 031

3 363 269 217

ΠΟΛΩΝΙΑ

1 317 890 530

1 317 890 530

1 317 890 530

1 317 890 530

1 317 890 530

1 317 890 530

1 317 890 530

9 225 233 710

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

493 214 858

493 214 858

493 214 858

493 214 858

493 214 858

493 214 858

493 214 858

3 452 504 006

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

965 503 339

965 503 339

965 503 339

965 503 339

965 503 339

965 503 339

965 503 339

6 758 523 373

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

102 248 788

102 248 788

102 248 788

102 248 788

102 248 788

102 248 788

102 248 788

715 741 516

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

227 682 721

227 682 721

227 682 721

227 682 721

227 682 721

227 682 721

227 682 721

1 593 779 047

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

292 021 227

292 021 227

292 021 227

292 021 227

292 021 227

292 021 227

292 021 227

2 044 148 589

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

211 550 876

211 550 876

211 550 876

211 550 876

211 550 876

211 550 876

211 550 876

1 480 856 132

ΣΥΝΟΛΟ ΕΕ27

11 230 561 046

11 230 561 046

11 230 561 046

11 230 561 046

11 230 561 046

11 230 561 046

11 230 561 046

78 613 927 322

Έτος

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ΣΥΝΟΛΟ 2021-

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ 0,25 %

28 146 770

28 146 770

28 146 770

28 146 770

28 146 770

28 146 770

28 146 770

197 027 390

ΣΥΝΟΛΟ

11 258 707 816

11 258 707 816

11 258 707 816

11 258 707 816

11 258 707 816

11 258 707 816

11 258 707 816

78 810 954 712
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ßΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝà ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 86 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
(τρέχουσες τιµές σε EUR)
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027 ΚΑΙ
ΕΠΟΜΕΝΑΕΤΗ

ΒΕΛΓΙΟ

9 712 079

9 712 079

9 712 079

9 712 079

9 712 079

9 712 079

9 712 079

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

15 475 439

15 644 780

15 814 121

15 983 462

16 152 803

16 322 144

16 322 144

ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

16 776 886

16 776 886

16 776 886

16 776 886

16 776 886

16 776 886

16 776 886

∆ΑΝΙΑ

16 922 490

16 922 490

16 922 490

16 922 490

16 922 490

16 922 490

16 922 490

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

96 462 159

96 462 159

96 462 159

96 462 159

96 462 159

96 462 159

96 462 159

ΕΣΘΟΝΙΑ

3 354 430

3 453 356

3 552 281

3 651 206

3 750 131

3 849 057

3 849 057

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

23 278 766

23 278 766

23 278 766

23 278 766

23 278 766

23 278 766

23 278 766

ΕΛΛΑ∆Α

37 120 578

37 120 578

37 120 578

37 120 578

37 120 578

37 120 578

37 120 578

ΙΣΠΑΝΙΑ

94 203 434

94 346 677

94 489 919

94 633 162

94 776 404

94 919 647

94 919 647

ΓΑΛΛΙΑ

142 955 739

142 955 739

142 955 739

142 955 739

142 955 739

142 955 739

142 955 739

ΚΡΟΑΤΙΑ

6 886 800

7 354 228

7 354 228

7 354 228

7 354 228

7 354 228

7 354 228

ΙΤΑΛΙΑ

71 203 710

71 203 710

71 203 710

71 203 710

71 203 710

71 203 710

71 203 710

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027 ΚΑΙ
ΕΠΟΜΕΝΑΕΤΗ

ΚΥΠΡΟΣ

935 002

935 002

935 002

935 002

935 002

935 002

935 002

ΛΕΤΟΝΙΑ

5 992 672

6 165 893

6 339 113

6 512 334

6 685 555

6 858 775

6 858 775

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

10 216 405

10 494 645

10 772 885

11 051 125

11 329 365

11 607 604

11 607 604

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

642 620

642 620

642 620

642 620

642 620

642 620

642 620

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

24 395 393

24 395 393

24 395 393

24 395 393

24 395 393

24 395 393

24 395 393

ΜΑΛΤΑ

90 150

90 150

90 150

90 150

90 150

90 150

90 150

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

14 077 407

14 077 407

14 077 407

14 077 407

14 077 407

14 077 407

14 077 407

ΑΥΣΤΡΙΑ

13 296 391

13 296 391

13 296 391

13 296 391

13 296 391

13 296 391

13 296 391

ΠΟΛΩΝΙΑ

59 459 556

60 071 486

60 683 415

61 295 345

61 907 274

62 519 203

62 519 203

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

11 693 003

11 865 375

12 037 746

12 210 118

12 382 490

12 554 862

12 554 862

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

37 123 452

37 664 232

38 205 012

38 745 792

39 286 572

39 827 352

39 827 352

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

2 581 053

2 581 053

2 581 053

2 581 053

2 581 053

2 581 053

2 581 053

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

7 676 128

7 771 499

7 866 870

7 962 242

8 057 613

8 152 985

8 152 985

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

10 119 993

10 155 679

10 191 365

10 227 051

10 262 736

10 298 422

10 298 422

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

13 455 218

13 459 695

13 464 172

13 468 649

13 473 126

13 477 604

13 477 604
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 128
∆είκτες για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
ΣΤΟΧΟΙ

ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΕΙΚΤΩΝ
O.3 Αριθµός δικαιούχων της στήριξης της ΚΓΠ

Στήριξη του βιώσιµου γεωργικού εισοδήµατος και της
ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την Ένωση µε στόχο την
ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας

R.6 Ανακατανοµή στις µικρότερες γεωργικές εκµεταλλεύσεις:
Ποσοστό συµπληρωµατικής στήριξης ανά εκτάριο για επιλέξιµες γεωργικές
εκµεταλλεύσεις µικρότερου µεγέθους από το µέσο µέγεθος εκµετάλλευσης (σε
σύγκριση µε τον µέσο όρο)

Ενίσχυση του προσανατολισµού προς την αγορά και αύξηση της
ανταγωνιστικότητας, µεταξύ άλλων δίνοντας µεγαλύτερη έµφαση
στην καλύτερη χρήση της έρευνας, των καινοτόµων λύσεων, της

R.9 Εκσυγχρονισµός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων: Ποσοστό των
γεωργών που λαµβάνουν επενδυτική στήριξη για την αναδιάρθρωση και τον
εκσυγχρονισµό, συµπεριλαµβανοµένης της βελτίωσης της αποδοτικής χρήσης των

Βελτίωση της θέσης των γεωργών
στην αξιακή αλυσίδα

R.10 Βελτίωση της οργάνωσης της αλυσίδας εφοδιασµού: Ποσοστό των
γεωργών που συµµετέχουν σε οµάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών,
τοπικές αγορές, βραχείες αλυσίδες εφοδιασµού και συστήµατα ποιότητας που
λαµβάνουν στήριξη

Συµβολή στον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής και στην
προσαρµογή σε αυτή, καθώς και στη βιώσιµη ενέργεια

R.14 Αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα στο έδαφος και τη βιοµάζα:
Ποσοστό γεωργικής γης που υπόκειται σε δεσµεύσεις για τη µείωση των
εκποµπών, τη διατήρηση και/ή την ενίσχυση της αποθήκευσης διοξειδίου του
άνθρακα (µόνιµες χορτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκτάσεις σε τυρφώνες,
δάση, κλπ.)
O.13 Αριθµός εκταρίων (γεωργικής χρήσης) που καλύπτονται από δεσµεύσεις
για το περιβάλλον/το κλίµα που υπερβαίνουν τις υποχρεωτικές απαιτήσεις

Προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης και της αποτελεσµατικής
διαχείρισης των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το έδαφος και
ο αέρας

R.4 Σύνδεση της στήριξης του εισοδήµατος µε πρότυπα και ορθές
πρακτικές: Ποσοστό της χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) που
καλύπτεται από την εισοδηµατική στήριξη και υπόκειται σε προϋποθέσεις

ΣΤΟΧΟΙ

ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΕΙΚΤΩΝ

Συµβολή στην προστασία της βιοποικιλότητας, ενίσχυση των
οικοσυστηµικών υπηρεσιών και διατήρηση των οικοτόπων

R.27 ∆ιατήρηση των οικοτόπων και των ειδών: Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων που
υπόκεινται σε δεσµεύσεις διαχείρισης για τη βιοποικιλότητας

Προσέλκυση νέων γεωργών και διευκόλυνση της

R.30 Ανανέωση των γενεών: Αριθµός γεωργών νεαρής ηλικίας που εγκαθίστανται σε
γεωργική εκµετάλλευση µε στήριξη της ΚΓΠ

Προώθηση της απασχόλησης, της οικονοµικής ανάπτυξης,
της κοινωνικής ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις
αγροτικές περιοχές, περιλαµβανοµένης της βιοοικονοµίας
και της βιώσιµης δασοκοµίας

Βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της ΕΕ στις
απαιτήσεις της κοινωνίας σχετικά µε τα τρόφιµα και την
υγεία, συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλών, θρεπτικών
και βιώσιµων τροφίµων, καθώς και την καλή διαβίωση
των ζώων

R.31 Ανάπτυξη και απασχόληση στις αγροτικές περιοχές: Νέες θέσεις εργασίας σε έργα
που λαµβάνουν στήριξη
R.34 Σύνδεση της αγροτικής Ευρώπης: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσµού που
επωφελείται από καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες και υποδοµές µέσω της στήριξης της ΚΓΠ

O.16 Αριθµός µονάδων ζωικού κεφαλαίου που καλύπτονται από τη στήριξη για την καλή
µεταχείριση των ζώων, την υγεία ή αυξηµένα µέτρα βιοασφάλειας
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