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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

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

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

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

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για 
ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ»)
(COM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2010)0799),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 42 και 43 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7 0008/2011),

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

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
15ης Μαρτίου 20111,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καθώς 
και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0000/2011),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, σε περίπτωση που 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο 
κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Δυνάμει του άρθρου 43 παράγραφος 3 
της συνθήκης, το Συμβούλιο εκδίδει 

διαγράφεται

                                               
1 ΕΕ C 132, 3.5.2011, σ. 89.
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μέτρα σχετικά με τον καθορισμό των 
τιμών, των εισφορών, των ενισχύσεων 
και των ποσοτικών περιορισμών. Για 
λόγους σαφήνειας, όπου εφαρμόζεται το 
άρθρο 43 παράγραφος 3 της συνθήκης, ο 
παρών κανονισμός θα πρέπει να 
αναφέρεται ρητά στο γεγονός ότι τα 
μέτρα θα εκδίδονται από το Συμβούλιο με 
αυτή τη νομική βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να εφαρμοστεί το άρθρο 43, παράγραφος 3 ΣΛΕΕ. Αντ΄ αυτού, είναι προτιμότερο να 
αντικατασταθούν τα αντίστοιχα τμήματα του νέου κανονισμού ενιαίας ΚΟΑ με το κείμενο της 
πρόσφατης πρότασης της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 
μέτρων για τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων, επιστροφών και τιμών που συνδέονται με 
την ενιαία κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών·(COM (2011) 193).  Η εν λόγω πρόταση 
της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου ουσιαστικά επαναλαμβάνει τις αντίστοιχες 
διατάξεις του υπάρχοντος κανονισμού ενιαίας ΚΟΑ 1234/2007.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
συνθήκης, προκειμένου να συμπληρώνει ή 
να τροποποιεί ορισμένα μη ουσιώδη 
στοιχεία του παρόντος κανονισμού. 
Πρέπει να προσδιοριστούν τα στοιχεία ως 
προς τα οποία μπορεί να ασκείται αυτή η 
εξουσία, καθώς και οι όροι στους οποίους 
θα πρέπει να υπόκειται η εν λόγω 
εξουσιοδότηση.

(4) Προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή 
λειτουργία του παρόντος κανονισμού,
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
συνθήκης για την λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη 
συμπλήρωση ή τροποποίηση ορισμένων 
μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού. Έχει ιδιαίτερη σημασία να 
διεξάγει η Επιτροπή τις απαιτούμενες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της, 
συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, 
κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να 
εξασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
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κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει την κοινή συνεννόηση για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Πλην ρητής αντίθετης διάταξης, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει τις εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
XX/XXXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με [τίτλος 
του κανονισμού].

(11) Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 
αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω 
αρμοδιότητες ασκούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 
για τον καθορισμό των κανόνων και 
γενικών αρχών σχετικά με τους 
μηχανισμούς για τον έλεγχο από τα κράτη 
μέλη της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων της Επιτροπής1.
_____________________
1 ΕΕ L 55, 28.02.2011, σ. 13.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει τα κοινά πρότυπα των εκτελεστικών πράξεων που τελούν υπό τον έλεγχο των 
κρατών μελών.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Όσον αφορά ορισμένα μέτρα στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, τα 
οποία απαιτούν ταχεία δράση ή αφορούν 
απλή εφαρμογή γενικών διατάξεων σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις χωρίς να 
υπάρχει περιθώριο διακριτικής ευχέρειας, 
θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή 
να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις χωρίς την 
επικουρία της επιτροπής.

(12) Όσον αφορά ορισμένα μέτρα στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, τα 
οποία απαιτούν ταχεία δράση ή αφορούν 
απλή εφαρμογή γενικών διατάξεων σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις χωρίς να 
υπάρχει περιθώριο διακριτικής ευχέρειας, 
θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή 
να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις χωρίς να 
εφαρμόζει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις δεν υπόκεινται στον έλεγχο των κρατών μελών. Η αναφορά 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 αποσκοπεί σε περισσότερη σαφήνεια.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
των τομέων των οπωροκηπευτικών και των 
μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, η 
Επιτροπή καθορίζει, εάν χρειάζεται, τις
περιόδους εμπορίας για τα προϊόντα αυτά 
με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
των τομέων των οπωροκηπευτικών και των 
μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, η 
Επιτροπή καθορίζει, εάν χρειάζεται, τις 
περιόδους εμπορίας για τα προϊόντα αυτά 
με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 321.

Or. en

Η τροπολογία αυτή εφαρμόζεται σε ολόκληρο τον κανονισμό κάθε φορά που παρεμβάλλονται οι 
λέξεις «με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις».

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει (μόνο εν μέρει, για να μην επιβαρυνθεί με περισσότερο κείμενο ο μακροσκελής 
αυτός κανονισμός) την κοινή συνεννόηση για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις μεταξύ των 
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θεσμικών οργάνων. Οι λέξεις «σύμφωνα με το άρθρο 321» προστίθενται χάριν νομικής 
σαφήνειας.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 Άρθρο 5
Εκτελεστικές αρμοδιότητες Εκτελεστικές αρμοδιότητες

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις:

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 321 παράγραφος 1α:

Or. en

Η τροπολογία αυτή εφαρμόζεται σε ολόκληρο τον κανονισμό κάθε φορά που αναφέρονται οι 
λέξεις «με εκτελεστικές πράξεις».

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει (μόνο εν μέρει, προκειμένου για τον μακροσκελή αυτό κανονισμό) τα κοινά 
πρότυπα για τις εκτελεστικές πράξεις που τελούν υπό τον έλεγχο των κρατών μελών. Οι λέξεις 
«σύμφωνα με το άρθρο 323» προστίθενται χάριν νομικής σαφήνειας.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ανοίγεται για το βόειο κρέας, από την 
Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις και 
χωρίς την επικουρία της επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος 
1, εάν κατά τη διάρκεια 
αντιπροσωπευτικής περιόδου, η μέση 
αγοραία τιμή του βόειου κρέατος σε ένα 
κράτος μέλος ή σε μια περιφέρεια κράτους 
μέλους, η οποία καταγράφεται βάσει της 
ενωσιακής κλίμακας για την ταξινόμηση 
των σφαγίων που αναφέρεται στο άρθρο 
34 παράγραφος 1, είναι κατώτερη των 

γ) ανοίγεται για το βόειο κρέας, από την 
Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις που 
θεσπίζονται χωρίς να εφαρμόζεται το 
άρθρο 323 παράγραφος 1α, εάν κατά τη 
διάρκεια αντιπροσωπευτικής περιόδου, η 
μέση αγοραία τιμή του βόειου κρέατος σε 
ένα κράτος μέλος ή σε μια περιφέρεια 
κράτους μέλους, η οποία καταγράφεται 
βάσει της ενωσιακής κλίμακας για την 
ταξινόμηση των σφαγίων που αναφέρεται 
στο άρθρο 34 παράγραφος 1, είναι 
κατώτερη των 1560 ευρώ/τόνο.
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1560 ευρώ/τόνο.

Or. en

Η τροπολογία αυτή εφαρμόζεται σε ολόκληρο το κείμενο του κανονισμού κάθε φορά που 
αναφέρονται οι λέξεις «χωρίς την επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 323 

παράγραφος 1».

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για εκτελεστικές πράξεις που δεν τελούν υπό τον έλεγχο των κρατών μελών. Η 
αναφορά στο άρθρο 323 παράγραφος 1α αποσκοπεί σε περισσότερη σαφήνεια.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21 Άρθρο 21
Όροι και ύψος της ενίσχυσης για το 

βούτυρο
Όροι και ύψος της ενίσχυσης για το 

βούτυρο

Τα μέτρα σχετικά με τον καθορισμό της 
ενίσχυσης για το βούτυρο λαμβάνονται 
από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
43 παράγραφος 3 της συνθήκης.

Τα ποσά της ενίσχυσης στην ιδιωτική 
αποθεματοποίηση βουτύρου 
καθορίζονται από την Επιτροπή με 
εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 323 παράγραφος 
1α, λαμβανομένων υπόψη των δαπανών 
αποθεματοποίησης και της 
προβλεπόμενης εξέλιξης των τιμών 
νωπού βουτύρου και βουτύρου 
αποθεματοποίησης.
Αν, κατά την έξοδο από τα αποθέματα, η 
αγορά έχει εξελιχθεί κατά δυσμενή και 
απρόβλεπτο τη στιγμή της εισόδου στα 
αποθέματα τρόπο, η Επιτροπή μπορεί να 
αυξήσει το ποσό της ενίσχυσης με 
εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 323 παράγραφος 
1a.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 43, παράγραφος 3 ΣΛΕΕ. Αντ΄ αυτού, είναι προτιμότερο να 
αντικατασταθούν τα αντίστοιχα τμήματα του νέου κανονισμού ενιαίας ΚΟΑ με το κείμενο της 
πρόσφατης πρότασης της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 
μέτρων για τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων, επιστροφών και τιμών που συνδέονται με 
την ενιαία κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών·(COM (2011) 193).  Η εν λόγω πρόταση 
της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου ουσιαστικά επαναλαμβάνει τις αντίστοιχες 
διατάξεις του υπάρχοντος κανονισμού ενιαίας ΚΟΑ 1234/2007.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 40 Άρθρο 40

Ειδικά μέτρα για την αγορά στον τομέα 
των σιτηρών

Ειδικά μέτρα για την αγορά στον τομέα 
των σιτηρών

1. Με σκοπό την ουσιαστική και 
αποτελεσματική αντίδραση σε απειλές 
διατάραξης της αγοράς, όταν το 
υπαγορεύει η κατάσταση της αγοράς, η 
Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που εκδίδονται, εάν χρειάζεται, με 
τη διαδικασία του επείγοντος, να λαμβάνει 
ειδικά μέτρα παρέμβασης για τον τομέα 
των σιτηρών. Αυτά τα μέτρα παρέμβασης 
μπορούν να λαμβάνονται ιδίως εάν, σε μία 
ή περισσότερες περιφέρειες της Ένωσης, οι 
αγοραίες τιμές μειώνονται ή υπάρχει 
κίνδυνος να μειωθούν σε σχέση με την 
τιμή παρέμβασης.

1. Με σκοπό την ουσιαστική και 
αποτελεσματική αντίδραση σε απειλές 
διατάραξης της αγοράς, όταν το 
υπαγορεύει η κατάσταση της αγοράς, η 
Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που εκδίδονται, εάν χρειάζεται, με 
τη διαδικασία του επείγοντος δυνάμει του 
άρθρου 322, να λαμβάνει ειδικά μέτρα 
παρέμβασης για τον τομέα των σιτηρών. 
Αυτά τα μέτρα παρέμβασης μπορούν να 
λαμβάνονται εάν, σε μία ή περισσότερες 
περιφέρειες της Ένωσης, οι αγοραίες τιμές 
μειώνονται ή υπάρχει κίνδυνος να 
μειωθούν σε σχέση με την τιμή 
παρέμβασης.

Or. en

(Διαγράφονται οι λέξεις «ιδίως», «μεταξύ άλλων» ή «συμπεριλαμβανομένου» κάθε φορά που 
αναφέρονται σε τμήμα κειμένου όπου η Επιτροπή θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Η 

παρούσα τροπολογία εφαρμόζεται σε όλο τον κανονισμό.)

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, λέξεις όπως «ιδίως», «μεταξύ άλλων» ή 
«συμπεριλαμβανομένου» δεν μπορούν να γίνουν δεκτές. Η παράθεση διαφορετικών τύπων 
κανόνων που εγκρίνονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη πρέπει να είναι πάντα εξαντλητική.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 71 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν η εισφορά επί του πλεονάσματος 
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν 
καταβληθεί εμπρόθεσμα και μετά από 
διαβούλευση με την Επιτροπή Γεωργικών 
Ταμείων που έχει συσταθεί με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, η 
Επιτροπή αφαιρεί, με εκτελεστικές 
πράξεις δυνάμει του άρθρου 81 στοιχείο 
δ) του παρόντος κανονισμού, το ισόποσο 
της μη καταβληθείσας εισφοράς επί του 
πλεονάσματος από τις μηνιαίες πληρωμές 
κατά την έννοια του άρθρου 14 και του 
άρθρου 15 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1290/2005. Πριν λάβει την 
απόφασή της, η Επιτροπή προειδοποιεί το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, το οποίο 
γνωστοποιεί τις απόψεις του εντός μιας 
εβδομάδας. Οι διατάξεις του άρθρου 17 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 δεν 
εφαρμόζονται.

5. Εάν η εισφορά επί του πλεονάσματος 
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν 
καταβληθεί εμπρόθεσμα και μετά από 
διαβούλευση με την Επιτροπή Γεωργικών 
Ταμείων που έχει συσταθεί δυνάμει του 
άρθρου 41 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1290/2005, η Επιτροπή αφαιρεί 
το ισόποσο της μη καταβληθείσας 
εισφοράς επί του πλεονάσματος από τις 
μηνιαίες πληρωμές κατά την έννοια του 
άρθρου 14 και του άρθρου 15 παράγραφος 
2 του εν λόγω κανονισμού. Πριν λάβει την 
απόφασή της, η Επιτροπή προειδοποιεί το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, το οποίο 
γνωστοποιεί τις απόψεις του εντός μιας 
εβδομάδας. Οι διατάξεις του άρθρου 17 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 δεν 
εφαρμόζονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στην «Επιτροπή Γεωργικών Ταμείων που έχει συσταθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1290/2005» δεν έχει την έννοια επιτροπής που επικουρεί την Επιτροπή για την έγκριση 
μιας εκτελεστικής πράξης: η εν λόγω Επιτροπή Γεωργικών Ταμείων έχει μόνο συμβουλευτικό 
ρόλο και δεν έχει δικαίωμα ψήφου. 

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 78 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να εξασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 51 τηρούν τις 
υποχρεώσεις τους, η Επιτροπή μπορεί να 

1. Για να εξασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 51 τηρούν τις 
υποχρεώσεις τους, η Επιτροπή μπορεί να 
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θεσπίζει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
κανόνες σχετικά με την χορήγηση και την 
ανάκληση της έγκρισης των εν λόγω 
επιχειρήσεων, καθώς και τα κριτήρια 
επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

θεσπίζει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 
321, κανόνες σχετικά με την χορήγηση και 
την ανάκληση της έγκρισης των εν λόγω 
επιχειρήσεων και σχετικά με την 
τροποποίηση των ημερομηνιών που 
καθορίζονται στο άρθρο 56, καθώς και τα 
κριτήρια επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση των ημερομηνιών αυτών που έχουν καθοριστεί στη βασική πράξη (επομένως 
δεν αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της βασικής πράξης) πραγματοποιείται με κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις (βλ. επίσης επόμενη τροπολογία).

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 79 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) την τροποποίηση των ημερομηνιών 
που καθορίζονται στο άρθρο 56·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση
Η τροποποίηση των ημερομηνιών αυτών που έχουν καθοριστεί στη βασική πράξη (επομένως 
δεν αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της βασικής πράξης) πραγματοποιείται μόνο με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις (βλ. επίσης προηγούμενη τροπολογία)

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 99 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα σχετικά με τον καθορισμό 
της επιστροφής στην παραγωγή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
λαμβάνονται από το Συμβούλιο σύμφωνα 
με το άρθρο 43 παράγραφος 3 της 
συνθήκης.

2. Η επιστροφή στην παραγωγή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
καθορίζεται από την Επιτροπή με 
εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 323 παράγραφος 
1α, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως:



PE464.705v01-00 14/34 PR\865557EL.doc

EL

α) το κόστος που προκύπτει από τη 
χρήση εισαγόμενης ζάχαρης, το οποίο θα 
επιβαρύνει τονκλάδο σε περίπτωση 
εφοδιασμού του στην παγκόσμια αγορά· 
και 
β) την τιμή των πλεονασμάτων ζάχαρης 
που διατίθενται στην αγορά της ΄Ενωσης 
ή εάν δεν υπάρχουν πλεονάσματα 
ζάχαρης στην αγορά αυτή, την τιμή 
αναφοράς για τη ζάχαρη που καθορίζεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 43, παράγραφος 3 ΣΛΕΕ. Αντ΄ αυτού, είναι προτιμότερο να 
αντικατασταθούν τα αντίστοιχα τμήματα του νέου κανονισμού ενιαίας ΚΟΑ με το κείμενο της 
πρόσφατης πρότασης της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 
μέτρων για τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων, επιστροφών και τιμών που συνδέονται με 
την ενιαία κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών·(COM (2011) 193).  

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 101 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα σχετικά με τον καθορισμό 
των ποσών της ενίσχυσης λαμβάνονται 
από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
43 παράγραφος 3 της συνθήκης.

2. Τα ποσά της ενίσχυσης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1
καθορίζονται από την Επιτροπή με 
εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 323 παράγραφος 
1α, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή 
αναφοράς για το αποκορυφωμένο γάλα σε 
σκόνη η οποία καθορίζεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) σημείο ii) και 
την εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς 
όσον αφορά το αποκορυφωμένο γάλα και 
το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 43, παράγραφος 3 ΣΛΕΕ. Αντ΄ αυτού, είναι προτιμότερο να 
αντικατασταθούν τα αντίστοιχα τμήματα του νέου κανονισμού ενιαίας ΚΟΑ με το κείμενο της 
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πρόσφατης πρότασης της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 
μέτρων για τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων, επιστροφών και τιμών που συνδέονται με 
την ενιαία κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών·(COM (2011) 193).  

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 102 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα σχετικά με τον καθορισμό 
των ποσών της ενίσχυσης λαμβάνονται 
από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
43 παράγραφος 3 της συνθήκης.

2. Τα ποσά της ενίσχυσης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1
καθορίζονται από την Επιτροπή με 
εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 323 παράγραφος 
1α, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή 
αναφοράς για το αποκορυφωμένο γάλα σε 
σκόνη η οποία αναφέρεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) σημείο ii) και 
την εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς 
όσον αφορά το αποκορυφωμένο γάλα και 
το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη. 
Η ενίσχυση που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο μπορεί να διαφοροποιηθεί από την 
Επιτροπή, ανάλογα με το αν το 
αποκορυφωμένο γάλα μεταποιείται σε 
καζεΐνη ή καζεϊνικά άλατα και ανάλογα 
με την ποιότητα των προϊόντων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 43, παράγραφος 3 ΣΛΕΕ. Αντ΄ αυτού, είναι προτιμότερο να 
αντικατασταθούν τα αντίστοιχα τμήματα του νέου κανονισμού ενιαίας ΚΟΑ με το κείμενο της 
πρόσφατης πρότασης της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 
μέτρων για τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων, επιστροφών και τιμών που συνδέονται με 
την ενιαία κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών·(COM (2011) 193).  
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 107 – στοιχεία α και β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τους όρους με τους οποίους τα κράτη 
μέλη χορηγούν τις άδειες χρησιμοποίησης 
καζεΐνης και καζεϊνικών αλάτων, 

α) τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους 
τα κράτη μέλη χορηγούν τις άδειες 
χρησιμοποίησης καζεΐνης και καζεϊνικών 
αλάτων, τους κανόνες που σχετίζονται με 
τη διάρκεια και το περιεχόμενο των 
αδειών, καθώς και τα προϊόντα τα οποία 
μπορούν να υπάγονται σε αυτούς· 

β) τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούν 
οι επιχειρήσεις οι οποίες λαμβάνουν άδεια 
σύμφωνα με το στοιχείο α), 

β) τη δήλωση και τις απαιτήσεις τήρησης 
λογιστικών βιβλίων που πρέπει να τηρούν 
οι επιχειρήσεις οι οποίες λαμβάνουν άδεια 
σύμφωνα με το στοιχείο α),

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «υποχρεώσεις» χρησιμοποιείται συνήθως σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και όχι σε 
εκτελεστικές πράξεις σαν αυτές για τις οποίες γίνεται λόγος στα ανωτέρω σημεία (α) και (β). Η 
τροπολογία επιδιώκει να αποσαφηνίσει διατυπώνοντας με ακρίβεια τους κανόνες και τις 
απαιτήσεις βάσει του πραγματικού περιεχομένου των διατάξεων που απορρέουν από τα άρθρα 
1 και 3 του κανονισμού 760/2008.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 108 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα μέτρα σχετικά με τον καθορισμό της 
ενωσιακής ενίσχυσης για όλα τα είδη 
γάλακτος λαμβάνονται από το Συμβούλιο 
σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 
της συνθήκης.

3. Τα μέτρα σχετικά με τον καθορισμό της 
ενωσιακής ενίσχυσης για όλα τα είδη 
γάλακτος εγκρίνονται από την Επιτροπή 
με εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 323 παράγραφος 1α, λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη επαρκούς 
ενθάρρυνσης της παροχής 
γαλακτοκομικών προϊόντων σε 
εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Τα ποσά της ενίσχυσης για επιλέξιμα 
γαλακτοκομικά προϊόντα εκτός από το 
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γάλα καθορίζονται από την Επιτροπή με 
εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 323 παράγραφος 
1α, λαμβάνοντας υπόψη τα συστατικά 
γάλακτος του σχετικού προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 43, παράγραφος 3 ΣΛΕΕ. Αντ΄ αυτού, είναι προτιμότερο να 
αντικατασταθούν τα αντίστοιχα τμήματα του νέου κανονισμού ενιαίας ΚΟΑ με το κείμενο της 
πρόσφατης πρότασης της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 
μέτρων για τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων, επιστροφών και τιμών που συνδέονται με 
την ενιαία κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών·(COM (2011) 193).  

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 119 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις συνέπειες της αναγνώρισης. γ) την καταβολή της ενίσχυσης μετά την 
αναγνώριση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λέξη «συνέπειες» χρησιμοποιείται συνήθως για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Η 
τροπολογία διευκρινίζει το πεδίο εφαρμογής με ακριβέστερη διατύπωση. 

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 155 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα μέτρα σχετικά με τον καθορισμό 
της ενίσχυσης ανά χρησιμοποιούμενο 
κουτί μεταξόσπορου λαμβάνονται από το 
Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 
παράγραφος 3 της συνθήκης.

4. Τα ποσά της ενίσχυσης που 
χορηγούνται στους εκτροφείς 
μεταξοσκωλήκων καθορίζονται από την 
Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 323 
παράγραφος 1α, λαμβάνοντας υπόψη την 
οργάνωση του τομέα της εκτροφής 
μεταξοσκωλήκων σε ορισμένες περιοχές 
της Ένωσης και την ανάγκη 
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διευκόλυνσης της προσαρμογής της 
προσφοράς στην κατάσταση της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 43, παράγραφος 3 ΣΛΕΕ. Αντ΄ αυτού, είναι προτιμότερο να 
αντικατασταθούν τα αντίστοιχα τμήματα του νέου κανονισμού ενιαίας ΚΟΑ με το κείμενο της 
πρόσφατης πρότασης της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 
μέτρων για τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων, επιστροφών και τιμών που συνδέονται με 
την ενιαία κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών·(COM (2011) 193).  

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 228 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν μία ή περισσότερες από τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 ασκούνται από 
αναγνωρισμένη διεπαγγελματική 
οργάνωση του τομέα του καπνού και 
εξυπηρετούν το γενικό οικονομικό 
συμφέρον των προσώπων των οποίων οι 
δραστηριότητες αφορούν ένα ή 
περισσότερα από τα εν λόγω προϊόντα, το 
κράτος μέλος το οποίο αναγνώρισε την 
οργάνωση, ή η Επιτροπή, χωρίς την 
επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται 
στο άρθρο 323 παράγραφος 1, στις 
περιπτώσεις που η αναγνώριση έχει 
παρασχεθεί από την Επιτροπή, μπορεί να 
αποφασίζει ότι τα άτομα ή οι ομάδες που 
δεν είναι μέλη της οργάνωσης, αλλά 
επωφελούνται από τις εν λόγω 
δραστηριότητες, οφείλουν στην οργάνωση 
το σύνολο ή μέρος των εισφορών που 
καταβάλλονται από τα μέλη της, εφόσον οι 
εισφορές αυτές προορίζονται για να 
καλύψουν τις δαπάνες που απορρέουν 
άμεσα από την άσκηση των εν λόγω 
δραστηριοτήτων, πλην των πάσης φύσεως 
διοικητικών δαπανών.

1. Όταν μία ή περισσότερες από τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 ασκούνται από 
αναγνωρισμένη διεπαγγελματική 
οργάνωση στον τομέα του καπνού και 
παρουσιάζουν γενικό οικονομικό 
ενδιαφέρον για τα πρόσωπα των οποίων οι 
δραστηριότητες είναι συναφείς προς ένα ή 
περισσότερα από τα εν λόγω προϊόντα, το 
κράτος μέλος το οποίο χορήγησε την 
αναγνώριση, ή, στις περιπτώσεις που η 
αναγνώριση έχει χορηγηθεί από την 
Επιτροπή, η Επιτροπή, με εκτελεστικές 
πράξεις που θεσπίζονται χωρίς να 
εφαρμόζεται το άρθρο 323 παράγραφος 
1α, μπορεί να αποφασίζει ότι τα άτομα ή οι 
ομάδες που δεν είναι μέλη της οργάνωσης 
αλλά επωφελούνται από τις εν λόγω 
δραστηριότητες, οφείλουν στην οργάνωση 
το σύνολο ή μέρος των εισφορών που 
καταβάλλονται από τα μέλη της, στο μέτρο 
που οι εισφορές αυτές προορίζονται για να 
καλύψουν τις δαπάνες που απορρέουν 
άμεσα από την άσκηση των εν λόγω 
δραστηριοτήτων, πλην των πάσης φύσεως 
διοικητικών δαπανών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στην εκτελεστική εξουσία της Επιτροπής απουσίαζε από τη νομοθετική πρόταση.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 254 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να προβλέπει:

2. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 321 παράγραφος 1α να προβλέπει: 

α) τη χρησιμοποίηση των αδειών και, όταν 
χρειάζεται, ειδικούς κανόνες που αφορούν, 
ιδίως, τους όρους υπό τους οποίους 
κατατίθενται οι αιτήσεις εισαγωγής και 
χορηγείται έγκριση στο πλαίσιο της 
δασμολογικής ποσόστωσης·

α) τη χρησιμοποίηση των αδειών και, όταν 
χρειάζεται, ειδικούς κανόνες που αφορούν, 
ιδίως, τις διαδικασίες υποβολής των 
αιτήσεων εισαγωγής, καθώς και των 
αιτήσεων χορήγησης έγκρισης στο 
πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διατύπωση που αναφέρεται σε ορισμένους κανόνες που συνεπάγονται υποχρεώσεις κάνοντας 
λόγο για «όρους» χρησιμοποιείται συνήθως για κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Η τροπολογία 
διευκρινίζει το πεδίο εφαρμογής με ακριβέστερη διατύπωση.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 273 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα σχετικά με τον καθορισμό 
των επιστροφών λαμβάνονται από το 
Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 
παράγραφος 3 της συνθήκης.

2. Οι επιστροφές καθορίζονται από την 
Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 323 
παράγραφος 1α. Μπορούν να 
καθορίζονται:
α) σε τακτά χρονικά διαστήματα·
β) με διαγωνισμούς για τα σιτηρά, το 
ρύζι, τη ζάχαρη, το γάλα και τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα.
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Εκτός των περιπτώσεων καθορισμού με 
διαγωνισμό, η Επιτροπή καθορίζει τον 
κατάλογο των προϊόντων για τα οποία 
χορηγείται επιστροφή κατά την εξαγωγή 
και το ποσό της επιστροφής τουλάχιστον 
μία φορά ανά τρίμηνο. Ωστόσο, οι 
επιστροφές μπορούν να διατηρούνται στο 
ίδιο επίπεδο για διάστημα μεγαλύτερο 
των τριών μηνών και, εάν χρειαστεί, να 
τροποποιούνται ενδιαμέσως από την 
Επιτροπή, χωρίς να εφαρμόζεται το 
άρθρο 323 παράγραφος 1α, είτε μετά από 
αίτηση κράτους μέλους είτε με δική της 
πρωτοβουλία.
3. Κατά τον καθορισμό των επιστροφών 
για ένα συγκεκριμένο προϊόν, 
λαμβάνονται υπόψη ένα ή περισσότερα 
από τα ακόλουθα στοιχεία:
α) η υφιστάμενη κατάσταση και οι 
μελλοντικές τάσεις όσον αφορά:
(i) οι τιμές και οι διαθέσιμες ποσότητες 
του εν λόγω προϊόντος στην αγορά της 
Ένωσης,
(ii) οι τιμές του εν λόγω προϊόντος στη 
διεθνή αγορά·
β) οι στόχοι της κοινής οργάνωσης 
αγοράς, που συνίστανται στη διασφάλιση 
της ισορροπίας της εν λόγω αγοράς και 
της φυσικής εξέλιξης των τιμών και των 
συναλλαγών·
γ) η ανάγκη της αποφυγής διαταραχών 
που ενδέχεται να δημιουργήσουν 
παρατεταμένη ανισορροπία μεταξύ 
προσφοράς και ζήτησης στην αγορά της 
Ένωσης·
δ) οι οικονομικές πτυχές των 
προτεινόμενων εξαγωγών·
ε) τα όρια που απορρέουν από συμφωνίες 
που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 
218 της Συνθήκης·
στ) η ανάγκη εξισορρόπησης της χρήσης 
βασικών προϊόντωντης Ένωσης στην 
παρασκευή μεταποιημένων 
εμπορευμάτων που προορίζονται για 
εξαγωγή σε τρίτες χώρες και της χρήσης 
των προϊόντων τρίτων χωρών που 
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γίνονται δεκτά υπό καθεστώς 
τελειοποίησης·
ζ) τα ευνοϊκότερα έξοδα εμπορίας και 
μεταφοράς από τις ενωσιακές αγορές 
μέχρι τα λιμάνια ή άλλους τόπους 
εξαγωγής της Ένωσης καθώς και τα 
έξοδα διακίνησης μέχρι τις χώρες 
προορισμού·
η) η ζήτηση στην αγορά της Ένωσης·
θ) όσον αφορά τον τομέα του χοιρείου 
κρέατος, των αυγών και του κρέατος 
πουλερικών, η διαφορά μεταξύ των 
τιμών, στην Ένωση αφενός, και στην 
παγκόσμια αγορά αφετέρου, της 
ποσότητας κτηνοτροφικών σιτηρών που 
είναι αναγκαία για την παραγωγή των 
προϊόντων των εν λόγω τομέων στην 
Ένωση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 43, παράγραφος 3 ΣΛΕΕ. Αντ΄ αυτού, είναι προτιμότερο να 
αντικατασταθούν τα αντίστοιχα τμήματα του νέου κανονισμού ενιαίας ΚΟΑ με το κείμενο της 
πρόσφατης πρότασης της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 
μέτρων για τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων, επιστροφών και τιμών που συνδέονται με 
την ενιαία κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών·(COM (2011) 193).  

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 273 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 273α 
Ειδικά μέτρα για τις επιστροφές κατά την 

εξαγωγή σιτηρών και ρυζιού
1. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 323 παράγραφος 1α, να καθορίζει 
διορθωτικό ποσόν που εφαρμόζεται στις 
επιστροφές κατά την εξαγωγή στους 
τομείς σιτηρών και του ρυζιού. Εφόσον 
είναι αναγκαίο, η Επιτροπή μπορεί, με 
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εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 323 παράγραφος 
1α, να τροποποιεί τα διορθωτικά ποσά.
Το πρώτο εδάφιο μπορεί επίσης να 
εφαρμοστεί στα προϊόντα των τομέων 
των σιτηρών και του ρυζιού που 
εξάγονται με τη μορφή εμπορευμάτων τα 
οποία απαριθμούνται στο παράρτημα 
XVII.
2. Κατά τους πρώτους τρεις μήνες της 
περιόδου εμπορίας, η επιστροφή που 
εφαρμόζεται στις εξαγωγές βύνης, η 
οποία είτε βρισκόταν σε 
αποθεματοποίηση κατά το τέλος της 
προηγούμενης περιόδου εμπορίας είτε 
είχε παραχθεί από κριθάρι το οποίο 
βρισκόταν σε αποθεματοποίηση κατά τη 
στιγμή εκείνη, ισούται προς την 
επιστροφή που θα είχε εφαρμοστεί βάσει 
του εν λόγω πιστοποιητικού εξαγωγής 
στις εξαγωγές του τελευταίου μήνα της 
προηγούμενης περιόδου εμπορίας.
3. Η επιστροφή για τα προϊόντα που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρος Ι 
στοιχεία α) και β), η οποία καθορίστηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 274 παράγραφος 2, 
μπορεί να προσαρμοστεί από την 
Επιτροπή ανάλογα με τις αλλαγές του 
επιπέδου της τιμής παρέμβασης.
Το πρώτο εδάφιο μπορεί να εφαρμόζεται, 
εν όλω ή εν μέρει, στα προϊόντα που 
απαριθμούνται στα στοιχεία γ) και δ) του 
μέρους Ι του παραρτήματος Ι, καθώς και 
στα προϊόντα που απαριθμούνται στο 
μέρος Ι του παραρτήματος Ι και 
εξάγονται με τη μορφή εμπορευμάτων 
που αναφέρονται στο μέρος Ι του 
παραρτήματος XVII.  Στην περίπτωση 
αυτή, η προσαρμογή που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο διορθώνεται από την 
Επιτροπή με την εφαρμογή συντελεστή ο 
οποίος εκφράζει τον λόγο μεταξύ της 
ποσότητας βασικού προϊόντος και της 
ποσότητας του προϊόντος αυτού που 
περιέχεται στο μεταποιημένο προϊόν που 
εξάγεται ή χρησιμοποιείται στα 
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εξαγόμενα εμπορεύματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εισάγει το κείμενο του άρθρου 10 της πρόσφατης πρότασης της Επιτροπής 
για κανονισμό του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων 
ενισχύσεων, επιστροφών και τιμών που συνδέονται με την ενιαία κοινή οργάνωση των 
γεωργικών αγορών (COM (2011) 193).

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 281

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 281 Άρθρο 281

Ελάχιστες τιμές εξαγωγής Ελάχιστες τιμές εξαγωγής
1. Για να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις 
της αγοράς για καθένα από τα προϊόντα 
του τομέα των ζώντων φυτών που 
υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0601 10, 
μπορούν να καθορίζονται κάθε έτος, 
εγκαίρως και πριν από την περίοδο 
εμπορίας, μία ή περισσότερες ελάχιστες 
τιμές εξαγωγής προς τρίτες χώρες. Τα 
μέτρα σχετικά με τον καθορισμό των 
ελάχιστων τιμών λαμβάνονται από το 
Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 
παράγραφος 3 της συνθήκης.

1. Για να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις 
της αγοράς για καθένα από τα προϊόντα 
του τομέα των ζώντων φυτών που 
υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0601 10, 
μπορούν να καθορίζονται κάθε έτος από 
την Επιτροπή, εγκαίρως και πριν από την 
περίοδο εμπορίας, μία ή περισσότερες 
ελάχιστες τιμές εξαγωγής προς τρίτες 
χώρες. 

Οι εξαγωγές των προϊόντων αυτών 
επιτρέπονται μόνον σε τιμή ίση ή ανώτερη 
από την ελάχιστη τιμή που καθορίζεται για 
το συγκεκριμένο προϊόν.

Οι εξαγωγές των προϊόντων αυτών 
επιτρέπονται μόνον σε τιμή ίση ή ανώτερη 
από την ελάχιστη τιμή που καθορίζεται για 
το συγκεκριμένο προϊόν.

2. Η Επιτροπή εκδίδει, με εκτελεστικές 
πράξεις, όλα τα αναγκαία διοικητικά
μέτρα που αφορούν το πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 1, λαμβάνοντας υπόψη τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από 
συμφωνίες οι οποίες συνάπτονται δυνάμει 
του άρθρου 218 της συνθήκης.

2. Η Επιτροπή εκδίδει, με εκτελεστικές 
πράξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 323 παράγραφος 1α, όλα τα 
αναγκαία μέτρα που αφορούν το πρώτο 
εδάφιο της παραγράφου 1, λαμβάνοντας 
ιδίως υπόψη τις τιμές των διεθνών 
αγορών και λαμβάνοντας υπόψη τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από 
συμφωνίες οι οποίες συνάπτονται δυνάμει 
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του άρθρου 218 της Συνθήκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 43, παράγραφος 3 ΣΛΕΕ. Αντ΄ αυτού, είναι προτιμότερο να 
αντικατασταθούν τα αντίστοιχα τμήματα του νέου κανονισμού ενιαίας ΚΟΑ με το κείμενο της 
πρόσφατης πρότασης της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 
μέτρων για τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων, επιστροφών και τιμών που συνδέονται με 
την ενιαία κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών·(COM (2011) 193).  

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 296 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 296 [Απαλείφεται μετά τις 
31/12/2010]

διαγράφεται

Ειδικές διατάξεις για τον τομέα των 
οπωροκηπευτικών

Όσον αφορά τον τομέα των 
οπωροκηπευτικών, επιτρέπεται στα 
κράτη μέλη να καταβάλλουν κρατικές 
ενισχύσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, 
υπό τους ακόλουθους όρους:
α) οι κρατικές ενισχύσεις καταβάλλονται 
μόνο σε παραγωγούς οπωροκηπευτικών 
οι οποίοι δεν είναι μέλη αναγνωρισμένης 
οργάνωσης παραγωγών και συνάπτουν με 
αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών 
σύμβαση με την οποία αποδέχονται να 
εφαρμόσουν τα μέτρα πρόληψης και 
διαχείρισης κρίσεων της εν λόγω 
οργάνωσης παραγωγών·
β) το ποσό της ενίσχυσης που 
καταβάλλεται στους παραγωγούς αυτούς 
δεν υπερβαίνει το 75 % της ενωσιακής 
στήριξης που λαμβάνουν τα μέλη της 
συγκεκριμένης οργάνωσης παραγωγών· 
και
γ) το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
υποβάλλει στην Επιτροπή, έως τις 31 
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Δεκεμβρίου 2010 το αργότερο, έκθεση 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα και 
την αποδοτικότητα των κρατικών 
ενισχύσεων, στην οποία αναφέρεται ιδίως 
αναλυτικά ο βαθμός στον οποίο η 
ενίσχυση έχει στηρίξει την οργάνωση του 
τομέα. Η Επιτροπή εξετάζει την έκθεση 
και αποφασίζει εάν θα υποβάλει 
κατάλληλες προτάσεις.

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 304 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανά πάσα στιγμή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2016, η Επιτροπή μπορεί να 
αποφασίσει ότι οι παράγραφοι 1, 2 και 3 
δεν εφαρμόζονται πλέον.

4. Ανά πάσα στιγμή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2016, η Επιτροπή μπορεί να 
αποφασίσει, με πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση που θεσπίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 321, ότι οι παράγραφοι 1, 2 
και 3 δεν εφαρμόζονται πλέον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μη ουσιαστικά στοιχεία της βασικής πράξης μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 315

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 315 Άρθρο 315
Μέτρα για την επίλυση ειδικών πρακτικών 

προβλημάτων
Μέτρα για την επίλυση ειδικών πρακτικών 

προβλημάτων
1. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τα μέτρα που είναι τόσο αναγκαία 

1. Η Επιτροπή θεσπίζει, με πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση που θεσπίζονται σύμφωνα 
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όσο και δικαιολογημένα σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης, για την επίλυση ειδικών 
πρακτικών προβλημάτων. Τα μέτρα αυτά 
μπορούν να παρεκκλίνουν από τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού, αλλά 
μόνον στον βαθμό και για το χρονικό 
διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο.

με το άρθρο 321, τα μέτρα που είναι τόσο 
αναγκαία όσο και δικαιολογημένα σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την 
επίλυση ειδικών πρακτικών προβλημάτων. 
Τα μέτρα αυτά μπορούν να παρεκκλίνουν 
από τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού, αλλά μόνον στον βαθμό και 
για το χρονικό διάστημα που είναι 
απολύτως αναγκαίο.

2. Εφόσον είναι αναγκαίο για την επίλυση 
του συγκεκριμένου προβλήματος, η 
Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 
323 παράγραφος 2.

2. Όταν το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι 
επείγουσας ανάγκης, η διαδικασία 
επείγοντος που προβλέπεται στο άρθρο 
322 εφαρμόζεται σε κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα αυτά, τα οποία εγκρίνονται σε επείγουσες καταστάσεις, μπορούν να έχουν τον ίδιο 
χαρακτήρα με μέτρα που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ (κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις. Δεδομένου ότι προβλέπεται επίσης διαδικασία κατεπείγοντος για τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, ο εισηγητής προτείνει την ενδεχόμενη χρησιμοποίησή της προκειμένου 
να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 321

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 321 Άρθρο 321
Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

1. Η αρμοδιότητα για την έκδοση των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στον παρόντα κανονισμό, ανατίθεται στην 
Επιτροπή επ’ αόριστον.

1. Η αρμοδιότητα για την έκδοση των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει 
το παρόν άρθρο.

Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
2. Η ανάθεση αρμοδιότητας που 2. Η εξουσιοδότηση χορηγείται στην 



PR\865557EL.doc 27/34 PE464.705v01-00

EL

αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να 
ανακληθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από...1
Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με 
την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα 
μήνες πριν από την εκπνοή της 
πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση 
ανανεώνεται σιωπηρώς για χρονικά 
διαστήματα ίσης διάρκειας, εκτός εάν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
γνωστοποιήσει την αντίθεσή του στην εν 
λόγω παράταση το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη κάθε περιόδου. 

Το θεσμικό όργανο που κίνησε εσωτερική 
διαδικασία για να αποφασίσει αν πρέπει 
να ανακαλέσει τις ανατεθείσες 
αρμοδιότητες, φροντίζει να ενημερώσει 
το άλλο όργανο και την Επιτροπή σε 
εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη 
λήψη της οριστικής απόφασης, 
αναφέροντας τις ανατεθείσες 
αρμοδιότητες που ενδέχεται να 
ανακληθούν, καθώς και τους λόγους της 
εν λόγω ανάκλησης.
Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη 
της ανάθεσης των αρμοδιοτήτων που 
προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση.
Αρχίζει να ισχύει αμέσως ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία 
ορίζει. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. 
Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις για κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη εντός προθεσμίας δύο μηνών από 
την ημερομηνία κοινοποίησης. Με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά ένα 
μήνα.

3. Η ανάθεση αρμοδιότητας μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη 
της ανάθεσης των αρμοδιοτήτων που 
προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από 
τη δημοσίευση της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
την οποία ορίζει. Δεν θίγει το κύρος των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 

                                               
1 Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
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ισχύουν ήδη.
Εάν, κατά τη λήξη αυτής της προθεσμίας, 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο δεν έχουν διατυπώσει 
αντιρρήσεις για την κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και αρχίζει να ισχύει από την 
ημερομηνία η οποία προβλέπεται σε 
αυτήν.

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε 
ισχύ πριν από τη λήξη της εν λόγω 
προθεσμίας, εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν 
αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι 
δεν προτίθενται να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις.

Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις για 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η πράξη δεν 
τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο που 
διατυπώνει αντιρρήσεις εκθέτει τους 
σχετικούς λόγους.

4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού τίθεται 
σε ισχύ μόνο εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν έχει 
εκφράσει αντιρρήσεις εντός προθεσμίας 
δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν 
λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν 
από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, εάν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει 
την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να 
διατυπώσουν αντιρρήσεις. Με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
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μήνες.
_______________________
1 Ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει την κοινή συνεννόηση για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 322 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις για κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο, με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 321 παράγραφος 3. Στην 
περίπτωση αυτή, η πράξη παύει να 
εφαρμόζεται. Το όργανο που διατυπώνει 
αντιρρήσεις για την κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη εκθέτει τους σχετικούς λόγους.

2. Είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το 
Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις για κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο, με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 321 παράγραφος 5. Στην 
περίπτωση αυτή, η Επιτροπή καταργεί 
χωρίς χρονοτριβή την πράξη μετά την 
κοινοποίηση είτε του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβούλιο είτε του Συμβουλίου όσον 
αφορά την απόφασή του να προβάλει 
αντιρρήσεις. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει την κοινή συνεννόηση για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων.

Τροπολογία 30
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 323 – παράγραφοι 1, 2 και 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 323 Άρθρο 323
Εκτελεστικές πράξεις - επιτροπή Διαδικασία επιτροπής

1. [Όταν εκδίδονται εκτελεστικές πράξεις 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η
Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή 
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών 
και εφαρμόζεται η διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο [5] του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [xxxx/yyyy] [θα 
συμπληρωθεί μετά την έκδοση του 
κανονισμού για τους μηχανισμούς 
ελέγχου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 
291 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, που προς 
το παρόν είναι υπό συζήτηση μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου].

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή 
η οποία αναφέρεται ως η επιτροπή κοινής 
οργάνωσης των γεωργικών αγορών. Η 
επιτροπή αυτή αποτελεί επιτροπή υπό την 
έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

1α. Σε περιπτώσεις που γίνεται αναφορά 
στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται 
το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

2. Στις περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης 
που προβλέπονται στα άρθρα 265, 266, 
282 και 315 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού εφαρμόζεται η διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο [6] του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [xxxx/yyyy].

2. Σε περιπτώσεις που γίνεται αναφορά 
στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται 
το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 
του εν λόγω κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει τα κοινά πρότυπα για τις εκτελεστικές πράξεις που τελούν υπό τον έλεγχο των 
κρατών μελών. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γενική παρουσίαση

Η Επιτροπή επιδιώκει να εναρμονίσει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 σχετικά με 
την ενιαία κοινή οργάνωση αγοράς με τη διάκριση μεταξύ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και 
εκτελεστικών πράξεων της Επιτροπής, διάκριση την οποία θέσπισαν τα άρθρα 290 και 291 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Επιπροσθέτως, η εν λόγω 
πρόταση περιέχει, για λόγους πληρότητας, τις προτάσεις τροποποιήσεων του κανονισμού 
(ΕΚ) αρ. 1234/2007 του Συμβουλίου, τις οποίες έχει ήδη υποβάλει η Επιτροπή χωριστά στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Τα άρθρα 290 και 291 της ΣΛΕΕ θεσπίζουν διάκριση μεταξύ, αφενός των αρμοδιοτήτων 
που ανατίθενται στην Επιτροπή για την έκδοση μη νομοθετικών πράξεων και, αφετέρου των 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων:

α) Το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις επιτρέπει στον 
νομοθέτη να αναθέτει στην Επιτροπή την εξουσία έκδοσης μη νομοθετικών πράξεων γενικής 
ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής 
πράξης. 

β) Το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ σχετικά με τις εκτελεστικές πράξεις υποχρεώνει τα κράτη μέλη 
να θεσπίζουν όλα τα μέτρα εσωτερικού δικαίου που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των 
νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης. Με τις εν λόγω πράξεις μπορούν να ανατίθενται 
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή όταν απαιτούνται ενιαίες προϋποθέσεις για την 
εκτέλεσή τους. 

Η προτεινόμενη εναρμόνιση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προς τις νέες απαιτήσεις 
βασίζεται στον χαρακτηρισμό από την Επιτροπή των υφισταμένων αρμοδιοτήτων της ως 
«ανατιθέμενων» και «εκτελεστικών», σε συσχετισμό με τα εκτελεστικά μέτρα που έχει 
εκδώσει η Επιτροπή βάσει των εξουσιών που διαθέτει.
Η πρόταση παρέχει στο νομοθέτη την αρμοδιότητα να καθορίσει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά 
της ΚΟΑ. Ο νομοθέτης καθορίζει, π.χ., τους στόχους των μέτρων παρέμβασης στην αγορά, 
των συστημάτων περιορισμού της παραγωγής και των καθεστώτων ενισχύσεων. Ομοίως, ο 
νομοθέτης θέτει την αρχή της καθιέρωσης ενός συστήματος αδειών εισαγωγής και εξαγωγής, 
τα θεμελιώδη στοιχεία των κανόνων που αφορούν την εμπορία και την παραγωγή, καθώς και 
την αρχή της επιβολής κυρώσεων, μειώσεων και αποκλεισμών. Ο νομοθέτης προβλέπει 
επίσης ειδικές διατάξεις για επιμέρους τομείς.

Σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, ο νομοθέτης αναθέτει στην Επιτροπή την αρμοδιότητα 
συμπλήρωσης ή τροποποίησης ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της νομοθετικής πράξης. 
Κατά συνέπεια, μία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής μπορεί να καθορίσει τα 
πρόσθετα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ΚΟΑ. Η Επιτροπή 
εκδίδει, λόγου χάριν, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις προκειμένου να καθορίσει τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων σε ένα καθεστώς, τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την έκδοση μιας άδειας και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο λόγω της οικονομικής 
κατάστασης, το κατά πόσον απαιτείται εγγύηση για την έκδοση αδειών. Ομοίως, ο νομοθέτης 
αναθέτει στην Επιτροπή την αρμοδιότητα θέσπισης μέτρων για τον καθορισμό των κριτηρίων 



PE464.705v01-00 32/34 PR\865557EL.doc

EL

επιλεξιμότητας των προϊόντων όσον αφορά την παρέμβαση στην αγορά. Εκτός αυτών, η 
Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αφορούν ορισμούς.

Εξάλλου, ο νομοθέτης παρέχει στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες, σύμφωνα με το 
άρθρο 291 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, σε ό,τι αφορά τις ενιαίες προϋποθέσεις εφαρμογής της 
ΚΟΑ και το γενικό πλαίσιο των ελέγχων που οφείλουν να διενεργούν τα κράτη μέλη.

Το ζήτημα του άρθρου 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ – Αρμοδιότητες του Συμβουλίου

Το άρθρο 43 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι «Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της 
Επιτροπής, εκδίδει μέτρα σχετικά με τον καθορισμό των τιμών, των εισφορών, των ενισχύσεων 
και των ποσοτικών περιορισμών (…)». Τούτο αποτελεί εξαίρεση από το άρθρο 43 
παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, το οποίο απαιτεί να χρησιμοποιείται η συνήθης νομοθετική 
διαδικασία «[για να ορίσουν] την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών … καθώς και τις 
άλλες διατάξεις που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων της κοινής γεωργικής 
πολιτικής». Πράγματι, η Συνθήκης της Λισαβόνας έχει μετατρέψει τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία στην τυπική διαδικασία έκδοσης των ενωσιακών νομοθετικών πράξεων. Κατ` 
εξαίρεση συνεπώς πρέπει το άρθρο 43 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ να ερμηνευτεί στενά για να 
διασφαλιστεί ότι ο νομοθέτης μπορεί να ασκεί τις νομοθετικές προνομίες που του ανήκουν 
δυνάμει του άρθρου 43 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ. Στις προνομίες αυτές περιλαμβάνεται η 
ρύθμιση από τον νομοθέτη των θεμελιωδών στοιχείων της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) 
και η λήψη των πολιτικών αποφάσεων που διαμορφώνουν τη δομή της, τα μέσα και τα 
αποτελέσματά της. Στο πλαίσιο αυτό, η ειδική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 43 
παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ πρέπει να εφαρμόζεται μόνον όταν ένα ζήτημα για το οποίο γίνεται 
μνεία στην εν λόγω διάταξη δεν εντάσσεται στις θεμελιώδεις πολιτικές αποφάσεις, τις οποίες 
το άρθρο 43 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ επιφυλάσσει αποκλειστικά στον νομοθέτη. Συνεπώς, 
όταν ένα ζήτημα του είδους αυτού συνδέεται άρρηκτα με την πολιτική ουσία των αποφάσεων 
που πρέπει να λαμβάνονται από το νομοθέτη, το άρθρο 43 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ δεν 
εφαρμόζεται.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η πρόταση της βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:
α) Οι διαρθρωτικές παράμετροι και τα θεμελιώδη στοιχεία της ΚΓΠ μπορούν να 
αποφασίζονται μόνο από τον νομοθέτη (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο). Η δημόσια 
παρέμβαση λόγου χάρη (συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου για τον εκ μέρους της 
Επιτροπής προσδιορισμό ορισμένων τιμών παρέμβασης μέσω διαγωνισμού) και τα 
καθεστώτα των ποσοστώσεων γάλακτος και ζάχαρης, που έχουν θεσπιστεί με τον κανονισμό 
1234/2007 πρέπει να παραμείνουν στο επίπεδο του νομοθέτη, δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά 
συνδέονται άρρηκτα με τον ορισμό του περιεχομένου του καθεστώτος που θεσπίζει ο 
νομοθέτης, καθώς και με τα όρια του εν λόγω καθεστώτος.

β) Τα μέτρα σχετικά με τον καθορισμό των τιμών, των εισφορών, των ενισχύσεων και των 
ποσοτικών περιορισμών που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 3 και δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 43 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ λαμβάνονται από το Συμβούλιο. Η 
Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση κανονισμού βασιζόμενη στο άρθρο 43 παράγραφος 3 της 
ΣΛΕΕ όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 21 σχετικά με τις προϋποθέσεις της 
υποχρεωτικής ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση βουτύρου, του άρθρου 99 σχετικά με 
την επιστροφή στην παραγωγή στον τομέα της ζάχαρης, των άρθρων 101 και 102 σχετικά με 
τις ενισχύσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, του άρθρου 108 
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σχετικά με την παροχή γαλακτοκομικών προϊόντων στους μαθητές, του άρθρου 155 σχετικά 
με τις ενισχύσεις στον τομέα των μεταξοσκωλήκων, του άρθρου 273 σχετικά με τις 
επιστροφές κατά την εξαγωγή και του άρθρου 281 σχετικά με τις ελάχιστες τιμές εξαγωγής 
ζώντων φυτών. Ο κανονισμός που θα προταθεί θα προβλέπει, σε σχέση με τις διατάξεις 
αυτές, ότι οι όροι καθορισμού των ποσών των ενισχύσεων, των επιστροφών κατά την 
εξαγωγή και των ελάχιστων τιμών εξαγωγής πρέπει να προσδιορίζονται από το Συμβούλιο 
δυνάμει του άρθρου 43 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ και ότι το ύψος των εν λόγω ενισχύσεων, 
επιστροφών και τιμών πρέπει να καθορίζεται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις.

Η Επιτροπή παρουσίασε πράγματι, στις 11 Απριλίου 2011, πρόταση για κανονισμό του 
Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων, 
επιστροφών και τιμών που συνδέονται με την ενιαία κοινή οργάνωση των γεωργικών 
αγορών·(COM (2011) 193), βάσει του άρθρου 43 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ.  Με τον 
κανονισμό αυτό, το Συμβούλιο ορίζει τα κριτήρια καθορισμού των ποσών των ενισχύσεων, 
των επιστροφών κατά την εξαγωγή και των ελάχιστων τιμών εξαγωγής και αφήνει τον 
καθορισμό του ύψους των ποσών αυτών των ενισχύσεων, επιστροφών και τιμών στην 
Επιτροπή (μέσω εκτελεστικών πράξεων). Από άποψη περιεχομένου εντούτοις, ηπρόταση της 
Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου ουσιαστικά επαναλαμβάνει τις αντίστοιχες 
διατάξεις του υπάρχοντος κανονισμού ενιαίας ΚΟΑ 1234/2007.

Θέση του εισηγητή
Ο εισηγητής εκτιμά ότι η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την ενιαία ΚΟΑ δεν τηρεί την 
αρχή περί περιοριστικής ερμηνείας του άρθρου 43 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. Ο καθορισμός των 
όρων και κριτηρίων καθορισμού των ποσών των ενισχύσεων, των επιστροφών κατά την 
εξαγωγή και των ελάχιστων τιμών εξαγωγής πρέπει να συνεχίσει να ανήκουν στον νομοθέτη 
και η Επιτροπή πρέπει μόνο να καθορίζει τα ποσά με εκτελεστικές πράξεις. Η πρόταση 
αντιβαίνει με τον τρόπο αυτό στα προνόμια που έχει ο νομοθέτης βάσει του άρθρου 43 
παράγραφος 2 ΣΛΕΕ.

Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό στο πλαίσιο της 
θέσης του Κοινοβουλίου για την ενιαία ΚΟΑ είναι αρκετοί. Είναι δυνατόν
α) να διαγραφεί απλώς οποιαδήποτε διάταξη αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ· 
κάτι τέτοιο θα εξανάγκαζε μεν το Συμβούλιο να διαπραγματευτεί επί του θέματος αλλά δεν 
θα μπορούσε δε να χαρακτηριστεί υπεύθυνη συμπεριφορά νομοθέτη.
β) να τροποποιηθούν οι σχετικές διατάξεις με διαγραφή των αναφορών στο άρθρο 43 
παράγραφος 3 ΣΛΕΕ και να προστεθεί διάταξη βάσει της οποίας το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο θα αποφασίσουν σχετικά με το ζήτημα με ειδικό κανονισμό που θα εγκριθεί με 
την συνήθη νομοθετική διαδικασία· με τον τρόπο αυτό θα εγκρινόταν μεν νέος, ειδικός 
κανονισμός για θέματα που μέχρι στιγμής καθορίζονται στην ενιαία ΚΟΑ, ο οποίος όμως 
στην πράξη δεν θα είχε κεντρική ιδέα.
γ) να διαγραφούν όλες οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ και 
να αντικατασταθούν με το αντίστοιχο περιεχόμενο που έχει ήδη διατυπωθεί στην 
προαναφερθείσα πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου (ο οποίος, όπως έχει 
ήδη υπογραμμιστεί, ουσιαστικά επαναλαμβάνει τις αντίστοιχες διατάξεις του υπάρχοντος 
κανονισμού ενιαίας ΚΟΑ 1234/2007). Αυτή η προσέγγιση είναι πιο ρεαλιστική και πιο 
υπεύθυνη από διαδικαστική άποψη (lege artis). Αυτή είναι και η προσέγγιση που επελέγη στο 
σχέδιο έκθεσης.
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Τροποποιήσεις σε άλλα ζητήματα
α) Τροποποιήσεις που επιδιώκουν να αντικαταστήσουν εκτελεστικές πράξεις με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις: 
Διατυπώσεις του τύπου «όροι», «υποχρεώσεις» και «κανόνες» κάθε είδους που συνεπάγονται 
υποχρεώσεις χρησιμοποιούνται συνήθως για κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις - όχι για 
εκτελεστικές πράξεις. Το ίδιο ισχύει για την τροποποίηση των μη ουσιαστικών στοιχείων που 
ορίζονται στην βασική πράξη. Αυτά τροποποιούνται μόνο με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
(στην πρόταση της Επιτροπής για την ενιαία ΚΟΑ π.χ. τέτοια είναι οι ημερομηνίες, η μη 
εφαρμογή ορισμένων παραγράφων, μέτρα έκτακτης ανάγκης). 

β) Αρκετές τροπολογίες επιδιώκουν να ευθυγραμμιστούν με τυποποιημένες διατυπώσεις τις 
οποίες έχουν συμφωνήσει τα θεσμικά όργανα (κοινή συνεννόηση για τις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων και κοινά πρότυπα για τις εκτελεστικές πράξεις)

Το επείγον της ανάγκης έγκρισης του νέου κανονισμού
Ο εισηγητής επιθυμεί να επισημάνει πόσο επείγουσα είναι η ανάγκη να εγκριθεί τούτος ο 
νέος κανονισμός το συντομότερο δυνατό. Η προσεχής ουσιαστική αναθεώρηση της ενιαίας 
ΚΟΑ (στο πλαίσιο της γενικής μεταρρύθμισης της ΚΓΠ) θα επιβαρυνόταν χωρίς λόγο εάν 
εξακολουθούσε να παραμένει ανοιχτή η διαπραγμάτευση επί της παρούσης πρότασης 
ευθυγράμμισης της Επιτροπής. 

Κατευθυντήρια αρχή πρέπει να είναι η εξεύρεση ισορροπίας μεταξύ της ανάγκης της 
Επιτροπής για αποτελεσματική και ταχεία δράση, αφενός, και των αρμοδιοτήτων που έχει το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας όσον αφορά τη 
νομοθετική διαδικασία αφετέρου. Ο εισηγητής τάσσεται γενικώς υπέρ των περισσοτέρων από 
τις επιλογές της Επιτροπής για πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση ή για εκτελεστικές πράξεις και 
πιστεύει ότι η Επιτροπή έχει υποβάλει μία ισορροπημένη πρόταση από την άποψη αυτή. 
Εντούτοις, και όπως έχει ήδη αναφερθεί ανωτέρω, υπάρχουν μεμονωμένες τροπολογίες για 
την αντικατάσταση εκτελεστικών πράξεων με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σε διατάξεις που 
ασχολούνται με «όρους», «υποχρεώσεις» και «κανόνες» κάθε είδους που συνεπάγονται 
υποχρεώσεις δεδομένου ότι παρόμοιες διατυπώσεις χρησιμοποιούνται συνήθως για κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις. Άλλες τροπολογίες επιδιώκουν την τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων που ορίζονται στην βασική πράξη.

Τέλος, υπάρχει ακόμα μία κατηγορία τροπολογιών, οι οποίες, με την εξαίρεση ορισμένων 
ευκολονόητων περιπτώσεων, είναι οριζόντιου χαρακτήρα και επιδιώκουν την ευθυγράμμιση 
με την κοινή συνεννόηση για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που έχει υπάρξει μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων, καθώς και την πρόσφατη έναρξη ισχύος του κανονισμού για τις 
εκτελεστικές πράξεις (κανονισμός (ΕΕ) αρ. 182/2011 της 16ης Φεβρουαρίου 2011).


