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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 
σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου
(COM(2010)0767 – C7-0003/2011 – 2010/0370(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2010)0767),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και τα άρθρα 42, πρώτο εδάφιο και 43, 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα 
οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0003/2011),

– 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
(A7-0000/2011),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την  πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν 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, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική Σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Για την καλύτερη επίτευξη των στόχων 
του καθεστώτος για τα μικρά νησιά του 
Αιγαίου, το πρόγραμμα στήριξης πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα τα οποία 
εξασφαλίζουν τον εφοδιασμό σε γεωργικά 

(4) Για την καλύτερη επίτευξη των στόχων 
του καθεστώτος για τα μικρά νησιά του 
Αιγαίου, το πρόγραμμα στήριξης πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα τα οποία 
εξασφαλίζουν τον εφοδιασμό σε γεωργικά 

                                               
1 ΕΕ C 132, της 3.5.2011, σ. 82.
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προϊόντα, καθώς και τη διατήρηση και την 
ανάπτυξη της τοπικής γεωργικής 
παραγωγής. Είναι σκόπιμο να 
εναρμονιστεί το επίπεδο προγραμματισμού 
και να συστηματοποιηθεί η προσέγγιση 
εταιρικής σχέσης μεταξύ της Επιτροπής 
και του κράτους μέλους.

προϊόντα, τη μεταφορά των παραγομένων 
πρωτογενών και μεταποιημένων 
γεωργικών προϊόντων, καθώς και τη 
διατήρηση και την ανάπτυξη της τοπικής 
γεωργικής παραγωγής. Είναι σκόπιμο να 
εναρμονιστεί το επίπεδο προγραμματισμού 
και να συστηματοποιηθεί η προσέγγιση 
εταιρικής σχέσης μεταξύ της Επιτροπής 
και του κράτους μέλους. 

Or. el

Αιτιολόγηση

Πέραν της ενίσχυσης του εφοδιασμού με πρώτες ύλες, κρίνεται σκόπιμη και η ενίσχυση της 
μεταφοράς από τα μικρά νησιά του Αιγαίου των παραγομένων αγροτικών προϊόντων, 
πρωτογενών ή μεταποιημένων. Τα αγροτικά προϊόντα που παράγονται στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου υφίστανται διπλό ανταγωνιστικό μειονέκτημα, εξαιτίας του υψηλού κόστους τόσο των 
πρώτων υλών όσο της μετέπειτα μεταφοράς τους. Η πρόταση της Επιτροπής αντιμετώπιζε μέχρι 
σήμερα μόνο το ανταγωνιστικό μειονέκτημα της επιβάρυνσης του κόστους εφοδιασμού και όχι 
της μεταφοράς.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική Σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Κατ' εφαρμογή της αρχής της 
επικουρικότητας και με πνεύμα ευελιξίας, 
που αποτελούν τη βάση της προσέγγισης 
προγραμματισμού που υιοθετήθηκε όσον 
αφορά το καθεστώς για τα μικρά νησιά του 
Αιγαίου, οι αρχές που έχει ορίσει η Ελλάδα 
μπορούν να προτείνουν τροποποιήσεις του 
προγράμματος για την προσαρμογή του 
στην πραγματικότητα των εν λόγω νησιών. 
Στο ίδιο πνεύμα, η διαδικασία 
τροποποίησης του προγράμματος πρέπει 
να προσαρμοστεί στο κατάλληλο επίπεδο 
κάθε τύπου τροποποίησης.

(5) Κατ' εφαρμογή της αρχής της 
επικουρικότητας και με πνεύμα ευελιξίας, 
που αποτελούν τη βάση της προσέγγισης 
προγραμματισμού που υιοθετήθηκε όσον 
αφορά το καθεστώς για τα μικρά νησιά του 
Αιγαίου, οι αρχές που έχει ορίσει η Ελλάδα 
μπορούν να προτείνουν τροποποιήσεις του 
προγράμματος για την προσαρμογή του 
στην πραγματικότητα των εν λόγω νησιών. 
Θα πρέπει να ενθαρρύνεται προς τον 
σκοπό αυτό η περαιτέρω ουσιαστική
σύμπραξη των κατά τόπον αρμοδίων 
δήμων και περιφερειών. Στο ίδιο πνεύμα, 
η διαδικασία τροποποίησης του 
προγράμματος πρέπει να προσαρμοστεί 
στο κατάλληλο επίπεδο κάθε τύπου 
τροποποίησης.
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Or. el

Αιτιολόγηση

Ενθαρρύνεται η περαιτέρω ουσιαστική σύμπραξη των δήμων και περιφερειών του Αιγαίου στην 
τροποποίηση και προσαρμογή του προγράμματος σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και 
απαιτήσεις των απασχολούμενων στη γεωργία κατοίκων των νησιών.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική Σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η ιδιαίτερη γεωγραφική κατάσταση 
ορισμένων νησιών του Αιγαίου 
συνεπάγεται επιπλέον δαπάνες μεταφοράς 
όσον αφορά τον εφοδιασμό με προϊόντα τα 
οποία είναι βασικά για την ανθρώπινη 
κατανάλωση, για μεταποίηση ή ως 
γεωργικές εισροές. Επιπλέον, 
αντικειμενικοί παράγοντες που αφορούν 
την απομόνωση, τον νησιωτικό και 
απόκεντρο χαρακτήρα συνεπάγονται για 
τους εμπορευόμενους και τους 
παραγωγούς των νησιών του Αιγαίου 
πρόσθετες επιβαρύνσεις που αποτελούν 
σοβαρό μειονέκτημα για τις 
δραστηριότητές τους. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, εμπορευόμενοι και 
παραγωγοί διατελούν σε διπλά νησιωτική 
κατάσταση, εφόσον ο εφοδιασμός 
πραγματοποιείται μέσω άλλων νησιών. Τα 
μειονεκτήματα αυτά μπορούν να 
μετριαστούν με τη μείωση των τιμών των 
εν λόγω προϊόντων. Συνεπώς, για να 
εξασφαλισθεί ο εφοδιασμός των νησιών 
του Αιγαίου και να αντισταθμιστούν οι 
επιπλέον δαπάνες που προκύπτουν λόγω 
του απόκεντρου και νησιωτικού 
χαρακτήρα και της μικρής έκτασης των εν 
λόγω νησιών, απαιτείται η εισαγωγή 
ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού.

(6) Η ιδιαίτερη γεωγραφική κατάσταση 
ορισμένων νησιών του Αιγαίου 
συνεπάγεται επιπλέον δαπάνες μεταφοράς 
όσον αφορά τον εφοδιασμό με προϊόντα τα 
οποία είναι βασικά για την ανθρώπινη 
κατανάλωση, για μεταποίηση ή ως 
γεωργικές εισροές και όσον αφορά τα 
παραγόμενα πρωτογενή και 
μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα από τα 
νησιά αυτά. Επιπλέον, αντικειμενικοί 
παράγοντες που αφορούν την απομόνωση, 
τον νησιωτικό και απόκεντρο χαρακτήρα 
συνεπάγονται για τους εμπορευόμενους 
και τους παραγωγούς των νησιών του 
Αιγαίου πρόσθετες επιβαρύνσεις που 
αποτελούν σοβαρό μειονέκτημα για τις 
δραστηριότητές τους. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, εμπορευόμενοι και 
παραγωγοί διατελούν σε διπλά νησιωτική 
κατάσταση, εφόσον ο εφοδιασμός και η 
μεταφορά των παραγομένων αγροτικών 
προϊόντων πραγματοποιείται μέσω άλλων 
νησιών. Τα μειονεκτήματα αυτά μπορούν 
να μετριαστούν με τη μείωση των τιμών 
των εν λόγω προϊόντων. Συνεπώς, για να 
εξασφαλισθεί ο εφοδιασμός και η 
μεταφορά των παραγομένων αγροτικών 
προϊόντων των νησιών του Αιγαίου, και να 
αντισταθμιστούν οι επιπλέον δαπάνες που 
προκύπτουν λόγω του απόκεντρου και 
νησιωτικού χαρακτήρα και της μικρής 
έκτασης των εν λόγω νησιών, απαιτείται η 
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εισαγωγή ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού.

Or. el

Αιτιολόγηση

Για την κανονιστική ομοιομορφία και συνέχεια της τροποποίησης που προτείνεται στην 
Αιτιολογική Σκέψη 4.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική Σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα προβλήματα των νησιών του 
Αιγαίου οξύνονται εξαιτίας της μικρής 
τους έκτασης. Για να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων 
μέτρων, θα πρέπει τα μέτρα αυτά να 
εφαρμοστούν μόνο σε μικρά νησιά.

(7) Τα προβλήματα των νησιών του 
Αιγαίου οξύνονται εξαιτίας της μικρής 
τους έκτασης. Για να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων 
μέτρων, θα πρέπει τα μέτρα αυτά να 
εφαρμοστούν σε όλα τα νησιά του Αιγαίου 
εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια. 

Or. el

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι τα συγκεκριμένα μέτρα θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα νησιά του 
Αιγαίου εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια, τα οποία εξαιρούνται εξαιτίας της μεγάλης τους 
έκτασης. 

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική Σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για την αποτελεσματική επίτευξη του 
στόχου μείωσης των τιμών στα μικρά 
νησιά του Αιγαίου, καθώς και του 
περιορισμού των επιπλέον δαπανών λόγω 
του απόκεντρου και νησιωτικού 
χαρακτήρα, και παράλληλα για τη 
διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των 
προϊόντων της Ένωσης, θα πρέπει να 

(8) Για την αποτελεσματική επίτευξη του 
στόχου μείωσης των τιμών στα μικρά 
νησιά του Αιγαίου, καθώς και του 
περιορισμού των επιπλέον δαπανών λόγω 
του απόκεντρου και νησιωτικού 
χαρακτήρα, και παράλληλα για τη 
διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των 
προϊόντων της Ένωσης, θα πρέπει να 
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χορηγηθούν ενισχύσεις για τον εφοδιασμό 
των μικρών νησιών του Αιγαίου με 
προϊόντα της Ένωσης. Στις ενισχύσεις 
αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
επιπλέον δαπάνες μεταφοράς προς τα 
μικρά νησιά του Αιγαίου και, εφόσον 
πρόκειται για γεωργικές εισροές ή για 
προϊόντα που προορίζονται για 
μεταποίηση, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
οι επιπλέον δαπάνες λόγω του νησιωτικού 
χαρακτήρα και της μικρής έκτασης.

χορηγηθούν ενισχύσεις για τον εφοδιασμό 
των μικρών νησιών του Αιγαίου με 
προϊόντα της Ένωσης καθώς και για τη 
μεταφορά των παραγομένων αγροτικών 
προϊόντων, πρωτογενών και 
μεταποιημένων. Στις ενισχύσεις αυτές θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον 
δαπάνες μεταφοράς προς και από τα μικρά 
νησιά του Αιγαίου και, εφόσον πρόκειται 
για γεωργικές εισροές, εκροές ή για 
προϊόντα που προορίζονται για μεταποίηση
ή έχουν μεταποιηθεί, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον δαπάνες 
λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα και της 
μικρής έκτασης.

Or. el

Αιτιολόγηση

Για την κανονιστική ομοιομορφία και συνέχεια της τροποποίησης που προτείνεται στην 
Αιτιολογική Σκέψη 4.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική Σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Δεδομένου ότι οι ποσότητες που 
αποτελούν το αντικείμενο του ειδικού 
καθεστώτος εφοδιασμού περιορίζονται 
στις προμηθευτικές ανάγκες των μικρών 
νησιών του Αιγαίου, το καθεστώς αυτό δεν 
βλάπτει την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Εξάλλου, τα 
οικονομικά πλεονεκτήματα του ειδικού 
καθεστώτος εφοδιασμού δεν θα πρέπει να 
δημιουργούν εκτροπές του εμπορίου όσον 
αφορά τα συγκεκριμένα προϊόντα. 
Συνεπώς, θα πρέπει να απαγορευθεί η 
αποστολή ή η εξαγωγή των εν λόγω
προϊόντων από τα μικρά νησιά του 
Αιγαίου. Ωστόσο, θα πρέπει να επιτρέπεται 
η αποστολή ή η εξαγωγή των προϊόντων 
αυτών σε περίπτωση επιστροφής του 

(10) Δεδομένου ότι οι ποσότητες που 
αποτελούν το αντικείμενο του ειδικού 
καθεστώτος εφοδιασμού περιορίζονται 
στις ανάγκες προμήθειας και μεταφοράς 
για τα μικρά νησιά του Αιγαίου, το 
καθεστώς αυτό δεν βλάπτει την εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 
Εξάλλου, τα οικονομικά πλεονεκτήματα 
του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού δεν 
θα πρέπει να δημιουργούν εκτροπές του 
εμπορίου όσον αφορά τα συγκεκριμένα 
προϊόντα προμήθειας. Συνεπώς, θα πρέπει 
να απαγορευθεί η αποστολή ή η εξαγωγή 
των προϊόντων προμήθειας από τα μικρά 
νησιά του Αιγαίου. Ωστόσο, θα πρέπει να 
επιτρέπεται η αποστολή ή η εξαγωγή των 
προϊόντων αυτών σε περίπτωση 
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πλεονεκτήματος που προκύπτει από το 
ειδικό καθεστώς εφοδιασμού.

επιστροφής του πλεονεκτήματος που 
προκύπτει από το ειδικό καθεστώς 
εφοδιασμού.

Or. el

Αιτιολόγηση

Για την κανονιστική ομοιομορφία και συνέχεια της τροποποίησης που προτείνεται στην 
Αιτιολογική Σκέψη 4.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική Σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Όσον αφορά τα μεταποιημένα 
προϊόντα, θα πρέπει να επιτραπούν οι 
συναλλαγές μεταξύ των μικρών νησιών 
του Αιγαίου προκειμένου να καταστεί 
δυνατό το εμπόριο μεταξύ αυτών. Θα 
πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι ροές 
συναλλαγών στο πλαίσιο του 
περιφερειακού εμπορίου και των 
παραδοσιακών εξαγωγών και αποστολών 
με την υπόλοιπη Ένωση ή τις τρίτες χώρες 
και, κατά συνέπεια, να επιτρέπεται η 
εξαγωγή μεταποιημένων προϊόντων που 
ανταποκρίνονται στις παραδοσιακές ροές 
συναλλαγών.

(11) Όσον αφορά τα μεταποιημένα 
προϊόντα, θα πρέπει να επιτραπούν οι 
συναλλαγές και να μειωθεί το κόστος 
μεταφοράς τους μεταξύ των μικρών 
νησιών του Αιγαίου προκειμένου να 
καταστεί δυνατό το εμπόριο μεταξύ αυτών. 
Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι 
ροές συναλλαγών στο πλαίσιο του 
περιφερειακού εμπορίου και των 
παραδοσιακών εξαγωγών και αποστολών 
με την υπόλοιπη Ένωση ή τις τρίτες χώρες 
και, κατά συνέπεια, να επιτρέπεται η 
εξαγωγή μεταποιημένων προϊόντων που 
ανταποκρίνονται στις παραδοσιακές ροές 
συναλλαγών.

Or. el

Αιτιολόγηση

Για την κανονιστική ομοιομορφία και συνέχεια της τροποποίησης που προτείνεται στην 
Αιτιολογική Σκέψη 4.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική Σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι 
γεωργοί των μικρών νησιών του Αιγαίου 
ώστε να παράγουν προϊόντα ποιότητας και 
να προωθούν την εμπορία των εν λόγω 
προϊόντων.

(17) Θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι 
γεωργοί των μικρών νησιών του Αιγαίου 
ώστε να παράγουν προϊόντα ποιότητας, να 
εφαρμόζουν τα κοινοτικά πρότυπα 
βιολογικής καλλιέργειας, να ακολουθούν 
παραδοσιακές καλλιεργητικές μεθόδους 
και να προωθούν την εμπορία των εν λόγω 
προϊόντων. Προς τον σκοπό αυτό θα 
πρέπει να είναι θεμιτή μελλοντικώς η 
σύνδεση της καταβολής ενισχύσεων με 
την παραγωγή. Τα μέτρα στήριξης θα 
πρέπει να έχουν ως σκοπό να 
εξασφαλίσουν την παραγωγή τοπικών 
γεωργικών προϊόντων, τα οποία ως επί το 
πλείστον είναι παραδοσιακά προϊόντα, 
Προστατευόμενης Ονομασίας 
Προελεύσεως και Προστατευόμενης 
Γεωγραφικής Ενδείξεως.

Or. el

Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί ενθαρρύνονται να εφαρμόζουν τα κοινοτικά πρότυπα βιολογικής καλλιέργειας 
καθώς και παραδοσιακές καλλιεργητικές μεθόδους (π.χ. αναβαθμίδες, ξερολιθιές περίφραξης, 
παραδοσιακές ομβροδεξαμενές), συμβάλλοντας στη διάσωσή τους , ως στοιχεία λαϊκού 
πολιτισμού των νησιών. Επίσης προτείνεται η σύνδεση της καταβολής ενισχύσεων με την 
παραγωγή. Τα μέτρα στήριξης έχουν ως σκοπό να εξασφαλίσουν την παραγωγή τοπικών  
προϊόντων, τα οποία ως επί το πλείστον είναι παραδοσιακά προϊόντα, Προστατευόμενης 
Ονομασίας Προελεύσεως και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ενδείξεως.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική Σκέψη 19α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Το πρόγραμμα στήριξης θα πρέπει 
να συμπεριλάβει δράσεις ειδικά για 
παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα,  τα 
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οποία τείνουν να εκλείψουν εξαιτίας του 
οικονομικώς ασύμφορου κόστους 
παραγωγής τους. Συνεπώς κρίνεται 
αναγκαία η αύξηση του συνολικού 
προϋπολογισμού του καθεστώτος για τα 
μικρά νησιά του Αιγαίου, δεδομένου ότι 
το ποσοστό απορρόφησης για τα 
προϊόντα που έχουν ήδη υπαχθεί σε αυτό 
είναι ιδιαίτερο υψηλό.

Or. el

Αιτιολόγηση

Υφίσταται μεγάλος αριθμός παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων τα οποία δεν έχουν 
συμπεριληφθεί μέχρι σήμερα στο καθεστώς ενίσχυσης. Η παραγωγή των εν λόγω προϊόντων 
τείνει να εξαλειφθεί εξαιτίας του εξαιρετικώς υψηλού κόστους. Δεδομένου ότι το ποσοστό 
απορρόφησης των προβλεπομένων κονδυλίων κατά την προηγούμενη πενταετία ήταν
ιδιαιτέρως υψηλό, θα πρέπει να αυξηθεί ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος 
προκειμένου να ενισχυθεί η καλλιέργεια όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού αγροτικών 
προϊόντων.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική Σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Από το 2007, οι ανάγκες σε βασικά 
προϊόντα έχουν αυξηθεί στα μικρά νησιά 
του Αιγαίου, λόγω της ανάπτυξης του 
ζωικού κεφαλαίου και της δημογραφικής 
πίεσης. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να 
αυξηθεί το μερίδιο του προϋπολογισμού 
που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ελλάδα 
για το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού των 
μικρών νησιών του Αιγαίου.

(20) Από το 2007, οι ανάγκες σε βασικά 
προϊόντα έχουν αυξηθεί στα μικρά νησιά 
του Αιγαίου, λόγω της ανάπτυξης του 
ζωικού κεφαλαίου και της δημογραφικής 
πίεσης. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να 
αυξηθεί το μερίδιο του προϋπολογισμού 
που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ελλάδα 
για το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού των 
μικρών νησιών του Αιγαίου. Η αύξηση δεν 
θα πρέπει ωστόσο να γίνει εις βάρος του 
προϋπολογισμού των ενισχύσεων στην 
τοπική παραγωγή, αλλά με ταυτόχρονη 
αύξηση του ποσού που προβλέπεται για 
τη στήριξη της τοπικής γεωργικής 
παραγωγής.

Or. el
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής για αύξηση του μεριδίου του προϋπολογισμού για το ειδικό καθεστώς 
εφοδιασμού δεν πρέπει να αποβεί εις βάρος του προϋπολογισμού για τις ενισχύσεις στην τοπική 
παραγωγή. Κατά συνέπεια σκόπιμο είναι να αυξηθεί αναλόγως και το ποσό που διατίθεται για 
τη στήριξη της τοπικής γεωργικής παραγωγής. 

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική Σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης με σκοπό τη συμπλήρωση ή την 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού. Είναι 
σκόπιμο να οριοθετηθούν οι τομείς στους 
οποίους θα μπορεί να ασκείται η εξουσία 
αυτή καθώς και οι προϋποθέσεις στις 
οποίες θα πρέπει να υπόκειται η 
εξουσιοδότηση.

(22) Προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
ορθή λειτουργία του καθεστώτος που 
εισάγει ο παρών κανονισμός, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη 
συμπλήρωση ή την τροποποίηση 
ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόμη
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.
Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και 
συντάσσει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις , 
θα πρέπει να εξασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Or. el

Αιτιολόγηση

Χρησιμοποιείται η διατύπωση των "Τυποποιημένων Διατάξεων" που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων όσον αφορά τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική Σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για να διασφαλιστεί η ενιαία 
εφαρμογή του καθεστώτος για τα μικρά 
νησιά του Αιγαίου με άλλα παρόμοια 
καθεστώτα και να αποφευχθούν 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού ή 
διακρίσεις μεταξύ των επιχειρήσεων, η 
Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, σύμφωνα 
με το άρθρο 291 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να 
ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 
αρμοδιότητες δυνάμει της εν λόγω 
διάταξης όσον αφορά ειδικότερα τις 
ενιαίες προϋποθέσεις σύμφωνα με τις 
οποίες τα προϊόντα που αποτελούν 
αντικείμενο του ειδικού καθεστώτος 
εφοδιασμού εισέρχονται, εξέρχονται και 
κυκλοφορούν στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου, τις ενιαίες προϋποθέσεις
εφαρμογής του προγράμματος, καθώς και 
τα στοιχειώδη χαρακτηριστικά των 
ελέγχων που οφείλει να εφαρμόζει η 
Ελλάδα.

(23) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ενιαία εφαρμογή του καθεστώτος για τα 
μικρά νησιά του Αιγαίου με άλλα 
παρόμοια καθεστώτα και να αποφευχθούν 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού ή 
διακρίσεις μεταξύ των επιχειρήσεων, θα 
πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά 
ειδικότερα τους ενιαίους κανόνες
σύμφωνα με τους οποίους τα προϊόντα που 
αποτελούν αντικείμενο του ειδικού 
καθεστώτος εφοδιασμού εισέρχονται, 
εξέρχονται και κυκλοφορούν στα μικρά 
νησιά του Αιγαίου, τους ενιαίους κανόνες  
για την εφαρμογή του προγράμματος, 
καθώς και τα στοιχειώδη χαρακτηριστικά 
των ελέγχων που οφείλει να εφαρμόζει η 
Ελλάδα Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα 
πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση γενικών κανόνων και 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή*.
______________
*ΕΕ L 055, 28.02.2011 σ. 13.

Or. el

Αιτιολόγηση

Χρησιμοποιείται η διατύπωση των "Τυποποιημένων Διατάξεων" που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων όσον αφορά τις εκτελεστικές πράξεις. Επίσης, αντικαθίσταται ο όρος 
"προϋποθέσεις" διότι είναι όρος που χρησιμοποιείται για τις κατ' εξουσιοδότηση και όχι τις 
εκτελεστικές πράξεις.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εξασφάλιση του εφοδιασμού των 
μικρών νησιών σε προϊόντα τα οποία είναι 
βασικά για την ανθρώπινη κατανάλωση, 
για μεταποίηση ή ως γεωργικές εισροές, με 
περιορισμό των επιπλέον δαπανών λόγω 
του απόκεντρου και νησιωτικού 
χαρακτήρα και της μικρής έκτασης·

α) εξασφάλιση του εφοδιασμού των 
μικρών νησιών σε προϊόντα τα οποία είναι 
βασικά για την ανθρώπινη κατανάλωση, 
για μεταποίηση ή ως γεωργικές εισροές, 
καθώς και της μεταφοράς των γεωργικών 
προϊόντων που παράγονται σε αυτά, 
πρωτογενή ή μεταποιημένα, με 
περιορισμό των επιπλέον δαπανών λόγω 
του απόκεντρου και νησιωτικού 
χαρακτήρα και της μικρής έκτασης·

Or. el

Αιτιολόγηση

Για την κανονιστική ομοιομορφία και συνέχεια της τροποποίησης που προτείνεται στην 
Αιτιολογική Σκέψη 4.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόγραμμα στήριξης θεσπίζεται στο 
γεωγραφικό επίπεδο που θεωρείται 
καταλληλότερο από την Ελλάδα. 
Καταρτίζεται από τις αρμόδιες αρχές που 
ορίζει το εν λόγω κράτος μέλος, το οποίο, 
ύστερα από διαβούλευση με τις αρμόδιες 
αρχές και τους οργανισμούς στο 
κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο, το 
υποβάλλει στην Επιτροπή για έγκριση 
σύμφωνα με το άρθρο 6.

2. Το πρόγραμμα στήριξης θεσπίζεται στο 
γεωγραφικό επίπεδο που θεωρείται 
καταλληλότερο από την Ελλάδα. 
Καταρτίζεται από τις αρμόδιες αρχές που 
ορίζει το εν λόγω κράτος μέλος, το οποίο, 
ύστερα από διαβούλευση με τις αρμόδιες 
αρχές, τους δήμους και τις περιφέρειες
και τους οργανισμούς στο κατάλληλο 
γεωγραφικό επίπεδο, το υποβάλλει στην 
Επιτροπή για έγκριση σύμφωνα με το 
άρθρο 6.

Or. el
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Αιτιολόγηση

Ενθαρρύνεται η περαιτέρω ουσιαστική σύμπραξη των δήμων και περιφερειών του Αιγαίου στην 
τροποποίηση και προσαρμογή του προγράμματος σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και 
απαιτήσεις των απασχολούμενων στη γεωργία κατοίκων των νησιών.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – τρίτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αξιολογεί το προτεινόμενο 
πρόγραμμα στήριξης και αποφασίζει για 
την έγκρισή του με εκτελεστική πράξη.

Η Επιτροπή αξιολογεί το προτεινόμενο 
πρόγραμμα στήριξης και αποφασίζει για 
την έγκρισή του με εκτελεστική πράξη. Η 
εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 25 
παράγραφος 2.

Or. el

Αιτιολόγηση

Χρησιμοποιείται η διατύπωση των "Τυποποιημένων Διατάξεων" που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων όσον αφορά τις εκτελεστικές πράξεις.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με βάση την ετήσια αξιολόγηση της 
εκτέλεσης των μέτρων που 
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα στήριξης, 
η Ελλάδα μπορεί να υποβάλει στην 
Επιτροπή προτάσεις για την τροποποίησή 
τους στο πλαίσιο της χρηματοδότησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 18, παράγραφοι 2 
και 3, με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή 
στις απαιτήσεις των μικρών νησιών και 
στην προτεινόμενη στρατηγική. Η 
Επιτροπή εκδίδει με εκτελεστική πράξη 
τους ενιαίους λεπτομερείς κανόνες για την 

2. Με βάση την ετήσια αξιολόγηση της 
εκτέλεσης των μέτρων που 
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα στήριξης, 
η Ελλάδα μπορεί να υποβάλει στην 
Επιτροπή προτάσεις για την τροποποίησή 
τους στο πλαίσιο της χρηματοδότησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 18, παράγραφοι 2 
και 3, με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή 
στις απαιτήσεις των μικρών νησιών και 
στην προτεινόμενη στρατηγική. Η 
Επιτροπή εκδίδει με εκτελεστική πράξη
τους ενιαίους λεπτομερείς κανόνες για την 
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υποβολή των προτάσεων τροποποίησης 
του προγράμματος.

υποβολή των προτάσεων τροποποίησης 
του προγράμματος. Η εν λόγω εκτελεστική 
πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 25 παράγραφος 2.

Or. el

Αιτιολόγηση

Χρησιμοποιείται η διατύπωση των "Τυποποιημένων Διατάξεων" που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων όσον αφορά τις εκτελεστικές πράξεις.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα 
διάφορα είδη των προτεινόμενων 
τροποποιήσεων, καθώς και η προθεσμία 
εντός της οποίας πρέπει να εφαρμοστούν, 
η Επιτροπή καθορίζει με κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη τη διαδικασία 
έγκρισης των τροποποιήσεων.

3. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα 
διάφορα είδη των προτεινόμενων 
τροποποιήσεων, καθώς και η προθεσμία 
εντός της οποίας πρέπει να εφαρμοστούν, 
η Επιτροπή καθορίζει με κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη τη διαδικασία 
έγκρισης των τροποποιήσεων. Ανατίθεται 
στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει την 
εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξη  
σύμφωνα με το άρθρο 22.

Or. el

Αιτιολόγηση

Χρησιμοποιείται η διατύπωση των "Τυποποιημένων Διατάξεων" που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων όσον αφορά τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – πρώτο εδάφιο 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ελλάδα διενεργεί ελέγχους μέσω 
διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων. Για να 

Η Ελλάδα διενεργεί ελέγχους μέσω 
διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων. Για να 
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εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή, η 
Επιτροπή θεσπίζει με εκτελεστική πράξη 
τα στοιχειώδη χαρακτηριστικά των 
ελέγχων που οφείλει να εφαρμόζει η 
Ελλάδα.

εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή, η 
Επιτροπή θεσπίζει με εκτελεστική πράξη 
τα στοιχειώδη χαρακτηριστικά των 
ελέγχων που οφείλει να εφαρμόζει η 
Ελλάδα. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη 
εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 25 παράγραφος 2.

Or. el

Αιτιολόγηση

Χρησιμοποιείται η διατύπωση των "Τυποποιημένων Διατάξεων" που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων όσον αφορά τις εκτελεστικές πράξεις.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Χορηγείται ενίσχυση για τον εφοδιασμό 
των μικρών νησιών με γεωργικά προϊόντα.

1. Χορηγείται ενίσχυση για τον εφοδιασμό 
των μικρών νησιών με γεωργικά προϊόντα 
και για την μεταφορά των γεωργικών 
προϊόντων που παράγονται σε αυτά, 
πρωτογενή ή μεταποιημένα.

Or. el

Αιτιολόγηση

Για την κανονιστική ομοιομορφία και συνέχεια της τροποποίησης που προτείνεται στην 
Αιτιολογική Σκέψη 4.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ανωτέρω ισχύουν αναλογικώς και για 
την μεταφορά των γεωργικών προϊόντων 
που παράγονται στα μικρά νησιά του 
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Αιγαίου, πρωτογενή ή μεταποιημένα.

Or. el

Αιτιολόγηση

Για την κανονιστική ομοιομορφία και συνέχεια της τροποποίησης που προτείνεται στην 
Αιτιολογική Σκέψη 4.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να διασφαλιστεί η πλήρης άσκηση 
των δικαιωμάτων των επιχειρήσεων να 
συμμετάσχουν στο ειδικό καθεστώς 
εφοδιασμού, η Επιτροπή καθορίζει με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη τις προϋποθέσεις 
εγγραφής των επιχειρήσεων στο μητρώο 
και, εφόσον είναι αναγκαίο, επιβάλλει τη 
σύσταση εγγύησης για την έκδοση των 
πιστοποιητικών.

2. Για να διασφαλιστεί η πλήρης άσκηση 
των δικαιωμάτων των επιχειρήσεων να 
συμμετάσχουν στο ειδικό καθεστώς 
εφοδιασμού, η Επιτροπή καθορίζει με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη τις προϋποθέσεις 
εγγραφής των επιχειρήσεων στο μητρώο 
και, εφόσον είναι αναγκαίο, επιβάλλει τη 
σύσταση εγγύησης για την έκδοση των 
πιστοποιητικών. Ανατίθεται στην 
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει την εν 
λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
σύμφωνα με το άρθρο 22.

Or. el

Αιτιολόγηση

Χρησιμοποιείται η διατύπωση των "Τυποποιημένων Διατάξεων" που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων όσον αφορά τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή θεσπίζει με εκτελεστική 
πράξη όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου από την Ελλάδα όσον 

3. Η Επιτροπή θεσπίζει με εκτελεστική 
πράξη όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου από την Ελλάδα όσον 
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αφορά ειδικότερα την εφαρμογή του 
καθεστώτος των πιστοποιητικών, με 
εξαίρεση τη σύσταση εγγύησης των 
πιστοποιητικών και τις δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις κατά την 
εγγραφή.

αφορά ειδικότερα την εφαρμογή του 
καθεστώτος των πιστοποιητικών, με 
εξαίρεση τη σύσταση εγγύησης των 
πιστοποιητικών και τις δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις κατά την 
εγγραφή. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη 
εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 25 παράγραφος 2.

Or. el

Αιτιολόγηση

Χρησιμοποιείται η διατύπωση των "Τυποποιημένων Διατάξεων" που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων όσον αφορά τις εκτελεστικές πράξεις.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή 
της παραγράφου 1, η Επιτροπή θεσπίζει με 
εκτελεστική πράξη τους λεπτομερείς 
κανόνες για την εφαρμογή της, και ιδίως 
τις προϋποθέσεις για τον έλεγχο από το 
κράτος μέλος ότι πραγματικός αποδέκτης 
του πλεονεκτήματος είναι ο τελικός 
χρήστης.

2. Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή 
της παραγράφου 1, η Επιτροπή θεσπίζει με 
εκτελεστική πράξη τους λεπτομερείς 
κανόνες για την εφαρμογή της, και ιδίως 
τους κανόνες για τον έλεγχο από το 
κράτος μέλος ότι πραγματικός αποδέκτης 
του πλεονεκτήματος είναι ο τελικός 
χρήστης. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη 
εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 25 παράγραφος 2.

Or. el

Αιτιολόγηση

Χρησιμοποιείται η διατύπωση των "Τυποποιημένων Διατάξεων" που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων όσον αφορά τις εκτελεστικές πράξεις. Επίσης, αντικαθίσταται ο όρος 
"προϋποθέσεις" διότι είναι όρος που χρησιμοποιείται για τις κατ' εξουσιοδότηση και όχι τις 
εκτελεστικές πράξεις.
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα προϊόντα τα οποία απολαύουν του 
ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού μπορούν 
να εξάγονται προς τρίτες χώρες ή να 
αποστέλλονται προς την υπόλοιπη Ένωση 
μόνο εφόσον πληρούνται οι ενιαίες 
προϋποθέσεις τις οποίες θεσπίζει η 
Επιτροπή με εκτελεστική πράξη.

1. Τα προϊόντα τα οποία απολαύουν του 
ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού μπορούν 
να εξάγονται προς τρίτες χώρες ή να 
αποστέλλονται προς την υπόλοιπη Ένωση 
μόνο εφόσον τηρούνται οι ενιαίοι κανόνες 
τους οποίους θεσπίζει η Επιτροπή με 
εκτελεστική πράξη. Η εν λόγω 
εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 25 παράγραφος 2.

Or. el

Αιτιολόγηση

Χρησιμοποιείται η διατύπωση των "Τυποποιημένων Διατάξεων" που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων όσον αφορά τις εκτελεστικές πράξεις

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω προϋποθέσεις περιλαμβάνουν, 
ιδίως, επιστροφή της ενίσχυσης που 
χορηγήθηκε δυνάμει του ειδικού 
καθεστώτος εφοδιασμού.

Οι εν λόγω κανόνες περιλαμβάνουν, ιδίως, 
επιστροφή της ενίσχυσης που χορηγήθηκε 
δυνάμει του ειδικού καθεστώτος 
εφοδιασμού.

Or. el

Αιτιολόγηση

Αντικαθίσταται ο όρος "προϋποθέσεις" διότι είναι όρος που χρησιμοποιείται για τις κατ' 
εξουσιοδότηση και όχι τις εκτελεστικές πράξεις. 
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα οποία εξάγονται προς τρίτες χώρες ή 
αποστέλλονται προς την υπόλοιπη Ένωση 
εντός των ορίων των ποσοτήτων που 
αντιστοιχούν στις παραδοσιακές
αποστολές και στις παραδοσιακές 
εξαγωγές. Οι εν λόγω ποσότητες
καθορίζονται από την Επιτροπή με 
εκτελεστική πράξη·

α) τα οποία εξάγονται προς τρίτες χώρες ή 
αποστέλλονται προς την υπόλοιπη Ένωση 
εντός των ορίων των ποσοτήτων που 
αντιστοιχούν στις παραδοσιακές
αποστολές και στις παραδοσιακές 
εξαγωγές. Οι εν λόγω ποσότητες
καθορίζονται από την Επιτροπή με 
εκτελεστική πράξη. Η εν λόγω 
εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 25 παράγραφος 2·

Or. el

Αιτιολόγηση

Χρησιμοποιείται η διατύπωση των "Τυποποιημένων Διατάξεων" που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων όσον αφορά τις εκτελεστικές πράξεις.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα οποία εξάγονται προς τρίτες χώρες 
στο πλαίσιο περιφερειακού εμπορίου,
σύμφωνα με τους προορισμούς και τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται από την 
Επιτροπή με εκτελεστική πράξη·

β) τα οποία εξάγονται προς τρίτες χώρες 
στο πλαίσιο περιφερειακού εμπορίου,
σύμφωνα με τους προορισμούς και τις 
λεπτομερείς διατάξεις που καθορίζονται 
από την Επιτροπή με εκτελεστική πράξη. 
Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 25 
παράγραφος 2·

Or. el

Αιτιολόγηση

Χρησιμοποιείται η διατύπωση των "Τυποποιημένων Διατάξεων" που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ 
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των θεσμικών οργάνων όσον αφορά τις εκτελεστικές πράξεις. Επίσης, αντικαθίσταται ο όρος 
"προϋποθέσεις" διότι είναι όρος που χρησιμοποιείται για τις κατ' εξουσιοδότηση και όχι τις 
εκτελεστικές πράξεις.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να επικεντρωθεί το όφελος που 
προκύπτει από την εφαρμογή του ειδικού
καθεστώτος εφοδιασμού στο παραδοσιακό 
εμπόριο, η Επιτροπή καθορίζει με κατ’
εξουσιοδότηση πράξη τις προϋποθέσεις τις 
οποίες οφείλουν να πληρούν οι εργασίες
μεταποίησης που ενδέχεται να οδηγήσουν 
σε παραδοσιακή αποστολή ή παραδοσιακή 
εξαγωγή.

3. Για να επικεντρωθεί το όφελος που 
προκύπτει από την εφαρμογή του ειδικού
καθεστώτος εφοδιασμού στο παραδοσιακό 
εμπόριο, η Επιτροπή καθορίζει με κατ’
εξουσιοδότηση πράξη τις προϋποθέσεις τις 
οποίες οφείλουν να πληρούν οι εργασίες
μεταποίησης που ενδέχεται να οδηγήσουν 
σε παραδοσιακή αποστολή ή παραδοσιακή 
εξαγωγή. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει την εν λόγω κατ’
εξουσιοδότηση πράξη  σύμφωνα με το 
άρθρο 22.

Or. el

Αιτιολόγηση

Χρησιμοποιείται η διατύπωση των "Τυποποιημένων Διατάξεων" που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων όσον αφορά τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα γεωργικά προϊόντα που αποτελούν 
αντικείμενο του ειδικού καθεστώτος 
εφοδιασμού υπόκεινται σε διοικητικούς 
ελέγχους κατά την είσοδό τους στα μικρά 
νησιά καθώς και κατά την εξαγωγή ή την 
αποστολή τους από τα εν λόγω νησιά.

1. Τα γεωργικά προϊόντα, τα προϊόντα 
μεταποίησης και οι γεωργικές ροές που 
αποτελούν αντικείμενο του ειδικού 
καθεστώτος εφοδιασμού υπόκεινται σε 
διοικητικούς ελέγχους κατά την είσοδό 
τους στα μικρά νησιά καθώς και κατά την 
εξαγωγή ή την αποστολή τους από τα εν 
λόγω νησιά.



PE467.027v01-00 24/37 PR\869480EL.doc

EL

Or. el

Αιτιολόγηση

Για την κανονιστική ομοιομορφία και συνέχεια της τροποποίησης που προτείνεται στην 
Αιτιολογική Σκέψη 4.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή 
της παρούσας διάταξης, η Επιτροπή 
θεσπίζει με εκτελεστική πράξη τα 
στοιχειώδη χαρακτηριστικά των ελέγχων 
που οφείλει να εφαρμόζει η Ελλάδα.

Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή 
της παρούσας διάταξης, η Επιτροπή 
θεσπίζει με εκτελεστική πράξη τα 
στοιχειώδη χαρακτηριστικά των ελέγχων 
που οφείλει να εφαρμόζει η Ελλάδα. Η εν 
λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 25 
παράγραφος 2.

Or. el

Αιτιολόγηση

Χρησιμοποιείται η διατύπωση των "Τυποποιημένων Διατάξεων" που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων όσον αφορά τις εκτελεστικές πράξεις. 

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να εξασφαλιστεί η τήρηση των 
υποχρεώσεών τους από τις επιχειρήσεις 
που συμμετέχουν στο καθεστώς, η 
Επιτροπή καθορίζει με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη τις προϋποθέσεις 
που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του 
πρώτου εδαφίου και την επεξεργασία των 
νέων αιτήσεων πιστοποιητικών της
επιχείρησης.

Για να εξασφαλιστεί η τήρηση των 
υποχρεώσεών τους από τις επιχειρήσεις 
που συμμετέχουν στο καθεστώς, η 
Επιτροπή καθορίζει με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη τις προϋποθέσεις 
που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του 
πρώτου εδαφίου και την επεξεργασία των 
νέων αιτήσεων πιστοποιητικών της
επιχείρησης. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει την εν λόγω κατ’
εξουσιοδότηση πράξη  σύμφωνα με το 
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άρθρο 22. 

Or. el

Αιτιολόγηση

Χρησιμοποιείται η διατύπωση των "Τυποποιημένων Διατάξεων" που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων όσον αφορά τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. 

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή καθορίζει με εκτελεστική 
πράξη τις ενιαίες προϋποθέσεις 
καταβολής των ενισχύσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.

3. Η Επιτροπή καθορίζει με εκτελεστική 
πράξη τις ενιαίες λεπτομερείς διατάξεις
για την καταβολή των ενισχύσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2. Η εν 
λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 25 
παράγραφος 2.

Or. el

Αιτιολόγηση

Χρησιμοποιείται η διατύπωση των "Τυποποιημένων Διατάξεων" που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων όσον αφορά τις εκτελεστικές πράξεις. Επίσης, αντικαθίσταται ο όρος 
"προϋποθέσεις" διότι είναι όρος που χρησιμοποιείται για τις κατ' εξουσιοδότηση και όχι τις 
εκτελεστικές πράξεις.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Ένωση χρηματοδοτεί τα μέτρα που 
προβλέπονται στα κεφάλαια III και IV 
μέχρι ανωτάτου ετησίου ποσού 23,93 εκατ. 
ευρώ.

2. Η Ένωση χρηματοδοτεί τα μέτρα που 
προβλέπονται στα κεφάλαια III και IV 
μέχρι ανωτάτου ετησίου ποσού 31,11 εκατ. 
ευρώ.

Or. el
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Αιτιολόγηση
Το συνολικό ετήσιο ποσό αυξάνεται κατά 7,18 εκ. ευρώ προκειμένου να υποστηριχθεί η 
καλλιέργεια περισσοτέρων  προϊόντων και να ενισχυθεί το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού (ΕΚΕ). 
Το τελικό ποσό της αύξησης προκύπτει αν υπολογιστεί αύξηση 30% στο ποσό που προβλέπεται 
από το υφιστάμενο καθεστώς ως οροφή για το ΕΚΕ και 30% στο ποσό που προορίζεται για τη 
στήριξη της τοπικής  παραγωγής και το οποίο υπολογίζεται αφού αφαιρεθεί από τον συνολικό 
προϋπολογισμό το ποσό που προβλέπεται ως οροφή για το ΕΚΕ.  

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε περίπτωση που κατά την 
ολοκλήρωση του ετησίου προγράμματος 
προκύπτει αδιάθετο ποσό, αυτό 
μεταφέρεται στο επόμενο έτος, 
επιπροσθέτως στο ετησίως προβλεπόμενο 
κατά την παράγραφο 2 ανωτέρω.

Or. el

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η δυνατότητα μεταφοράς του συνολικού αδιάθετου κατ' έτος ποσού στο επόμενο. 

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ποσό που χορηγείται ετησίως για τη 
χρηματοδότηση του ειδικού καθεστώτος 
εφοδιασμού που προβλέπεται στο 
κεφάλαιο III δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
6,56 εκατ. ευρώ.

3. Το ποσό που χορηγείται ετησίως για τη 
χρηματοδότηση του ειδικού καθεστώτος 
εφοδιασμού που προβλέπεται στο 
κεφάλαιο III δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
7,11 εκατ. ευρώ.

Or. el

Αιτιολόγηση

Προτείνεται αύξηση του ποσού που χορηγείται ετησίως για τη χρηματοδότηση του ειδικού 
καθεστώτος εφοδιασμού κατά 30% λόγω της έντονης ζήτησης του συγκεκριμένου μέτρου. Η 
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αύξηση αυτή δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος του προϋπολογισμού για τη στήριξη της τοπικής 
γεωργικής παραγωγής.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – δεύτερο εδάφιο 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει με εκτελεστική πράξη 
τις ενιαίες προϋποθέσεις υπό τις οποίες η 
Ελλάδα μπορεί να τροποποιήσει την 
κατανομή των πόρων που χορηγούνται 
κάθε έτος στα διάφορα προϊόντα τα οποία 
υπάγονται στο ειδικό καθεστώς 
εφοδιασμού.

Η Επιτροπή θεσπίζει με εκτελεστική πράξη 
τις ενιαίες λεπτομερείς διατάξεις
σύμφωνα με τις οποίες η Ελλάδα μπορεί 
να τροποποιήσει την κατανομή των πόρων 
που χορηγούνται κάθε έτος στα διάφορα 
προϊόντα τα οποία υπάγονται στο ειδικό 
καθεστώς εφοδιασμού.

Or. el

Αιτιολόγηση

Χρησιμοποιείται η διατύπωση των "Τυποποιημένων Διατάξεων" που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων όσον αφορά τις εκτελεστικές πράξεις. 

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαγράφεται
Όταν της ανατίθενται αρμοδιότητες, η 
Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 22, 
όταν πρόκειται για κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, και σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 25, όταν 
πρόκειται για εκτελεστικές πράξεις.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η παραπομπή στα άρθρα 22 και 25 περιέχεται ήδη στις "Τυποποιημένες Διατάξεις" που 
χρησιμοποιούνται σε προηγούμενα άρθρα για τις κατ' εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές 
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πράξεις.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
που αναφέρονται στον παρόντα 
κανονισμό για αόριστη διάρκεια.

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό 
τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μία κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, οφείλει να την
κοινοποιεί συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 6 
παράγραφος 3, το άρθρο 11 παράγραφος 
2, το άρθρο 13 παράγραφος 3 και το 
άρθρο 14 παράγραφος 2  εξουσιοδότηση 
απονέμεται στην Επιτροπή για περίοδο 
πέντε ετών από την ...* Η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες 
που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα 
μήνες πριν τη λήξη της περιόδου των
πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση 
ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους 
ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών 
μηνών πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου.

3. Η εξουσία που ανατίθεται στην 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις υπόκειται στις διατάξεις των 
άρθρων 23 και 24.

3. Η εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί 
ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης περατώνει 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. Δεν θίγει το κύρος 
των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.
4. Μόλις εκδώσει μια κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη , η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαικό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
5. Η κατ’εξουσιοδότηση πράξη που 
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εκδίδεται δυνάμει του παρόντος
κανονισμού τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον 
δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊικό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιειται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 
περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν 
αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή 
παρατείνεται κατά 2 μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
______________
* Ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. el

Αιτιολόγηση

Χρησιμοποιείται η διατύπωση των "Τυποποιημένων Διατάξεων" που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων όσον αφορά τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάκληση της εξουσιοδότησης Διαγράφεται
1. Η ανάθεση της εξουσίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 
μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο.
2. Το όργανο που κίνησε εσωτερική 
διαδικασία για να αποφασίσει αν 
πρόκειται να ανακαλέσει την 
εξουσιοδότηση ενημερώνει τον άλλο 
νομοθέτη και την Επιτροπή, το αργότερο 
ένα μήνα πριν από τη λήψη της τελικής 
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απόφασης, αναφέροντας τις
εκχωρούμενες εξουσίες που ενδέχεται να 
αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης
καθώς και τους ενδεχόμενους λόγους της 
εν λόγω ανάκλησης.
3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται 
στην παρούσα απόφαση. Έχει άμεση ισχύ 
ή αρχίζει να ισχύει σε μεταγενέστερη
ημερομηνία, η οποία καθορίζεται. Δεν 
επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν 
ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. el

Αιτιολόγηση

Καλύπτεται από το άρθρο 22.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αντιρρήσεις επί των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων

Διαγράφεται

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο δύναται να διατυπώσει 
αντιρρήσεις έναντι της κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης εντός προθεσμίας 
δύο μηνών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης. Με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου η εν λόγω περίοδος μπορεί να 
παραταθεί κατά ένα μήνα.
2. Εάν, κατά τη λήξη αυτής της 
προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ή το Συμβούλιο δεν διατύπωσαν 
αντιρρήσεις έναντι της κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, ή εάν πριν από 
την ημερομηνία αυτή, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
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ενημέρωσαν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
αποφάσισαν να μην εγείρουν αντιρρήσεις, 
η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε 
ισχύ κατά την ημερομηνία που 
προβλέπεται στις διατάξεις της.
3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις 
έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η 
πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το 
όργανο που διατυπώνεις αντιρρήσεις 
έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης 
εκθέτει τους σχετικούς λόγους.

Or. el

Αιτιολόγηση

Καλύπτεται από το άρθρο 22. 

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτελεστικές πράξεις - επιτροπή Διαδικασία επιτροπής
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
επιτροπή διαχείρισης άμεσων ενισχύσεων 
που συστάθηκε με το άρθρο 141 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
επιτροπή διαχείρισης άμεσων ενισχύσεων 
που έχει συσταθεί με το άρθρο 141 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009. Η εν 
λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά 
την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

2. Όταν εκδίδονται εκτελεστικές πράξεις 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, 
εφαρμόζεται το άρθρο [5] του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [xxxx/yyyy] (θα συμπληρωθεί 
μετά την έκδοση του κανονισμού σχετικά 
με τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων 
ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 291 
παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, επί του 
παρόντος στο στάδιο συζήτησης στο ΕΚ 
και στο Συμβούλιο). (διαδικασία 
εξέτασης).

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το 
άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.
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Or. el

Αιτιολόγηση

Χρησιμοποιείται η διατύπωση των "Τυποποιημένων Διατάξεων" που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων όσον αφορά τις εκτελεστικές πράξεις.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Κανονιστικό θεμέλιο και σύντομο ιστορικό

Σύμφωνα με το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ), η ενίσχυση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης συνιστά μείζονα παράγοντα 
αρμονικής και ισόρροπης ανάπτυξής της. Η δράση της Ένωσης αποσκοπεί στη μείωση των 
ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στον περιορισμό 
της υστέρησης ιδιαιτέρως των νησιωτικών, διασυνοριακών και ορεινών περιοχών.

Το Συμβούλιο ενέκρινε το 1989 και το 1991 τα "προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 
απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα των υπερπόντιων διαμερισμάτων", γνωστών ως 
POSEI.

Το 1993 παρόμοιο πρόγραμμα καταρτίστηκε και για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους. 
Επί τη βάσει των Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ρόδου του Δεκεμβρίου 
1988, η Επιτροπή επεξεργάστηκε την κατάρτιση προγράμματος δράσης εξαιτίας των 
ιδιαιτέρων συνθηκών που δημιουργούν η εδαφική ασυνέχεια, το απόμακρον, και ο 
κατακερματισμός των νησιών του Αιγαίου.  Η κοινοτική στήριξη προς τα "μικρά νησιά" του
Αιγαίου αφορά επί της ουσίας στην παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία ορισμένων 
γεωργικών προϊόντων, μέσω της θέσπισης ειδικών μέτρων, καθώς και στον εφοδιασμό τους 
με πρώτες ύλες.

Δεδομένου ότι τα νησιά του Αιγαίου δεν αναγνωρίσθηκαν από τις Συνθήκες ως εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, το καθεστώς των ειδικών μέτρων αποτέλεσε αντικείμενο χωριστής 
κανονιστικής ρύθμισης. Οι πόροι ωστόσο διατίθενται, όπως και για τα POSEI, από τα ίδια 
Ταμεία (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων/Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης), ενώ ο σχεδιασμός και η εκτέλεση των παρεμβάσεων διαθέτουν την ίδια δομή 
και διάρθρωση.

Νομικό θεμέλιο της πρότασης Κανονισμού της Επιτροπής για τα μικρά νησιά του Αιγαίου 
αποτελεί το άρθρο 42 σύμφωνα με το οποίο "[...]Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της 
Επιτροπής, μπορεί να επιτρέψει τη χορήγηση ενισχύσεων: α) για την προστασία των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που μειονεκτούν λόγω διαρθρωτικών ή φυσικών συνθηκών...".

Η υπό εξέταση πρόταση Κανονισμού αποτελεί μία περαιτέρω τροποποίηση του καθεστώτος 
που εισήχθη το 1993 και γνώρισε εν συνεχεία ενδιάμεσες μεταβολές, με τελευταία αυτήν του
2006 (Κανονισμός 1405/2006). Κατ’ εφαρμογήν της αρχής της επικουρικότητας, η Επιτροπή 
υιοθέτησε την πρόταση για μία συμμετοχική μεθοδολογία κατά τον καταρτισμό και την
εφαρμογή του καθεστώτος. Έκτοτε οι αρμόδιες αρχές της Ελλάδος καταρτίζουν το 
πρόγραμμα στήριξης και το υποβάλλουν προς έγκριση στην Επιτροπή, ενώ δύνανται να 
προτείνουν τροποποιήσεις προσαρμογής του στις εκάστοτε επικρατούσες στα νησιά 
συνθήκες.
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2. Οι ειδικές συνθήκες των νησιών του Αιγαίου Πελάγους

Κατά τον Εισηγητή, το πολυάριθμο των μικρών νησιών του Αιγαίου αποτελεί κατ' εξοχήν 
πρόκληση της πολιτικής της εδαφικής συνοχής, όπως αυτή συλλαμβάνεται στο πρωτογενές 
ευρωπαϊκό ενωσιακό δίκαιο και  γνωρίζει την παρατακτική υποδοχή της στην πολιτική για 
την οικονομική και κοινωνική συνοχή. Η συστηματική και συνεκτική αναφορά στα ιδιαίτερα 
εδαφικά χαρακτηριστικά διαφόρων χωρικών υπο-ενοτήτων της Ένωσης και στις 
συνεπαγωγές αυτών για την κοινωνικοοικονομική και οικολογική ανάπτυξή τους οφείλει να 
αντανακλά σαφές πλαίσιο προσέγγισης της ζητούμενης στόχευσης και της κατάλληλης 
πολιτικής παρέμβασης. Από χωροταξικής απόψεως σημαίνει τη λειτουργική διασύνδεση 
μεταξύ των επί μέρους χωρικών ενοτήτων, την άρση των ασυνεχειών και την επίτευξη της 
προσβασιμότητας. Η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής και η 
ενδεχόμενη εξειδίκευση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών λειτουργιών της, 
με παράλληλη άρση των μειονεκτημάτων, αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση διατήρησης 
της εδαφικής ποικιλομορφίας και βελτίωσης της συνοχής. Εξάλλου, οι επί μέρους εδαφικές 
ενότητες της ΕΕ μέσω των διαφορετικών λειτουργιών τους εμφανίζουν αλληλεπιδράσεις, 
αλληλεξαρτήσεις και συμπληρωματικότητες καθώς και εδαφικές δυναμικές που δεν είναι 
πάντοτε προβλέψιμες. Κάθε εδαφική ενότητα χαρακτηρίζεται από το δικό της σύστημα 
καταμερισμού έργου και εξειδίκευσης και τις δικές της σχέσεις διασύνδεσης με άλλες 
εδαφικές ενότητες.

Η διασπορά των νησιών και η ομαδοποίησή τους σε αρχιπέλαγος αποτελούν εμπόδια για τον 
εφοδιασμό και το εμπόριο, αυξάνοντας κατακόρυφα τα έξοδα μεταφοράς. Τα υφιστάμενα 
δίκτυα μεταφορών χαρακτηρίζονται από ανεπάρκεια και δομικές αδυναμίες (γήρανση 
στόλου, υψηλά ναύλα) δημιουργώντας συνθήκες "διπλής νησιωτικότητας", εφ' όσον ο 
εφοδιασμός των μικροτέρων νησιών πραγματοποιείται μέσω άλλων κεντρικών νησιών. Το 
περιορισμένο μέγεθος, το εξωτερικώς και εσωτερικώς δυσπρόσιτον, ο φθίνων και 
γηρασμένος πληθυσμός, η έλλειψη βασικών πρώτων υλών αλλά και δημοσίων αγαθών (νερό, 
ηλεκτρική ενέργεια, καύσιμα), όπως και οι γεωφυσικές και κλιματικές συνθήκες (βραχώδες 
έδαφος, κατακερματισμένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και ξηρότητα και ισχυροί 
άνεμοι αντιστοίχως), συνθέτουν το εξαιρετικώς ιδιόμορφο περιβάλλον των νησιών του
Αιγαίου Πελάγους.

Υπογραμμίζεται επίσης ότι τα νησιά του Αιγαίου αποτελούν εξωτερικό σύνορο της Ένωσης. 
Πέραν δε των ιδιαιτέρων δυσχερειών, οι οποίες χαρακτηρίζουν τη γεωργική παραγωγή των 
μικρών νησιών του Αιγαίου, αυτά αποτελούν δέκτες των εξωτερικών 
(λαθρο)μεταναστευτικών πιέσεων.

3. Η υπό εξέταση πρόταση Κανονισμού της Επιτροπής

Οι αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του Κανονισμού, η εξέλιξη της κοινοτικής νομοθεσίας, τα 
πορίσματα από την εφαρμογή στην πράξη, καθώς και το νέο κανονιστικό πλαίσιο που 
διαμορφώθηκε με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας επιβάλλουν την 
αναδιατύπωση ορισμένων διατάξεων και την αναμόρφωση της δομής του.

Η υπό εξέταση πρόταση της Επιτροπής εντάσσεται σε προβλεπόμενη διαδικασία 
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κανονιστικής επικαιροποίησης του κοινοτικού/ενωσιακού κεκτημένου συνεπεία των αλλαγών 
που επιφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας. Εν προκειμένω μια σειρά διατάξεων του 
υφισταμένου Κανονισμού 1405/2006 εναρμονίζεται με τις προβλέψεις των νέων άρθρων 290 
(κατ' εξουσιοδότηση πράξεις) και 291 (εκτελεστικές πράξεις) της ΣΛΕΕ.

Πρόθεση της Επιτροπής δεν είναι επί της παρούσης να επιφέρει μείζονος σημασίας αλλαγές 
επί του υφισταμένου καθεστώτος. Αναμένεται εντός του 2011 έκθεσή της με την οποία θα 
καταδεικνύεται ο αντίκτυπος των ειδικών μέτρων μέχρι σήμερα, καθώς και προτάσεις της για 
τροποποιήσεις ουσιαστικού περιεχομένου.

Με την προτεινόμενη αναδιατύπωση  οι στόχοι του Κανονισμού  καθίστανται περισσότερο 
σαφείς και διακριτοί, ενώ επιχειρείται αναμόρφωση της δομής του νομοθετικού κειμένου 
προκειμένου αυτό να ανταποκριθεί στις   τρέχουσες συνθήκες εφαρμογής του.

Ειδικής μνείας χρήζει η πρόταση της Επιτροπής για αύξηση του μεριδίου του 
προϋπολογισμού, κατά 20% που δύναται να διαθέσει η Ελλάς για το ειδικό καθεστώς 
εφοδιασμού. Συμφώνως προς τη διαπίστωση που διατυπώνεται στην Έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τα ειδικά μέτρα στις εξόχως αποκεντρωμένες 
περιοχές και στα μικρά νησιά του Αιγαίου (Ειδική Έκθεση αρ. 10//2010), η Επιτροπή 
αναγνωρίζει ότι από το 2007 έχουν αυξηθεί οι ανάγκες σε βασικά προϊόντα λόγω της 
ανάπτυξης του ζωϊκού κεφαλαίου και της δημογραφικής πίεσης. Η αύξηση που προτείνει η 
Επιτροπή δεν συνεπάγεται και αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού του καθεστώτος, ο 
οποίος παραμένει στα επίπεδα των προηγουμένων ετών. Μολονότι η πρόταση αυτή κινείται 
προς τη θετική κατεύθυνση, επί της ουσίας δύναται να έχει αρνητικές συνέπειες στο έτερο 
σκέλος, αυτό των ειδικών μέτρων για τη στήριξη της γεωργικής παραγωγής, αφαιρώντας 
πόρους που διετίθεντο σχετικώς κατά το παρελθόν.

Υπογραμμίζεται ότι σύμφωνα με το δημοσιονομικό δελτίο που συνοδεύει την πρόταση του 
Κανονισμού, οι πόροι του καθεστώτος εγγράφονται σε δύο γραμμές που ανήκουν στον 
προϋπολογισμό του πρώτου πυλώνα (άμεσες ενισχύσεις) της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
(Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων).

4. Προτάσεις του Εισηγητή

Ο Εισηγητής λαμβάνει ιδιαιτέρως σοβαρώς υπ' όψιν τα σχόλια της Έκθεσης του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου τόσο για τις επιμέρους πτυχές της εφαρμογής του καθεστώτος όσο και 
για τη συνολική αποτελεσματικότητά του.  Έτσι, το ελληνικό πρόγραμμα θα πρέπει να 
αποτυπώνει την εις βάθος οικονομική ανάλυση των αναγκών της γεωργίας στα νησιά του 
Αιγαίου. Επιπλέον, να αντανακλά  συνολική στρατηγική με σαφή προσδιορισμό της σχέσης 
μεταξύ των διαφόρων προτεινόμενων μέτρων και των γενικών επιδιωκόμενων στόχων, καθώς 
και  τον προβλεπόμενο αντίκτυπο.

Η έννοια της γεωργικής δραστηριότητας, κατά την πλέον σύγχρονη σύλληψή της, 
συγκοινωνεί αναπόδραστα με την αειφόρο οικονομική, κοινωνική και οικολογική ανάπτυξη. 
Η γεωργική παραγωγή των νησιών του Αιγαίου οφείλει να έχει προσανατολισμό προς την 
αποφυγή μονομερούς εξάρτησης της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας από την κύρια 
πηγή εισροής εσόδων, την παροχή τουριστικών υπηρεσιών, έχοντας ως πρωταρχικό μέλημα 
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τη διατήρηση του φυσικού και πολιτισμικού τοπικού πλούτου.

Πρέπει, ωστόσο, να τονισθεί ότι η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό ειδικών 
μέτρων για την γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου έχει χαρακτήρα αναδιατύπωσης και όχι 
αναθεώρησης του υφισταμένου Κανονισμού. Οι όποιες προτάσεις εκ μέρους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου οφείλουν να λάβουν υπ’ όψιν το κανονιστικό εύρος του καθεστώτος, η 
χρηματοδότηση του οποίου εγγράφεται στον προϋπολογισμό του πρώτου πυλώνα της ΚΑΠ. 

Η αντιμετώπιση των μονίμων και δομικών δυσχερειών του γεωργικού κλάδου των νησιών 
του Αιγαίου απαιτεί συστημική προσέγγιση, εις βάθος ανάλυση των αναγκών και ύπαρξη 
σαφούς στρατηγικού προσανατολισμού. Το καθεστώς ενίσχυσης των μικρών νησιών του 
Αιγαίου δεν δύναται, υπό την παρούσα μορφή, και δεν είναι σκόπιμο να απαντήσει 
μεμονωμένα στις ανωτέρω προκλήσεις. Ο Εισηγητής φρονεί ότι η συμπερίληψη προβλέψεων 
που αφορούν σε μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, τόνωσης της αγροτικής διάστασης 
του τουρισμού, υποστήριξης των αγροτικών υποδομών, θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε μια 
μελλοντική ριζική αναθεώρηση του καθεστώτος. 

Η ενισχυμένη, εκ των κάτω προς τα άνω, εταιρική σχέση με τις νέες δομές της τοπικής 
αυτοδιοίκησης  στην Ελλάδα πρόκειται να επιτρέψει την περισσότερο στοχευμένη και 
ανταποκρινόμενη στις πραγματικές απαιτήσεις της γεωργικής δραστηριότητας των νησιών 
του Αιγαίου εφαρμογή του καθεστώτος.

Εξάλλου ο Εισηγητής θεωρεί θεμιτή τη σύνδεση της καταβολής ενισχύσεων με την 
παραγωγή. Τα μέτρα στήριξης έχουν ως σκοπό να εξασφαλίσουν την παραγωγή τοπικών 
γεωργικών προϊόντων, τα οποία ως επί το πλείστον είναι παραδοσιακά προϊόντα, 
Προστατευόμενης Προστασίας Προελεύσεως, Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ενδείξεως.

Σε ό,τι αφορά την επάρκεια των οικονομικών πόρων του καθεστώτος, τόσο για τη στήριξη 
της γεωργικής παραγωγής όσο και για το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο καθιστά σαφές ότι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός δεν συμβάλλει με τρόπο 
ουσιαστικό στους στόχους που τίθενται. Ο Εισηγητής συμφωνεί καταρχάς με την πρόταση 
της Επιτροπής για αύξηση του μεριδίου του προϋπολογισμού που προορίζεται για το ειδικό 
καθεστώς εφοδιασμού, ωστόσο κρίνει ότι η αύξηση αυτή δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος του 
προϋπολογισμού των ενισχύσεων στην τοπική παραγωγή.  Δεδομένων και των σχετικών 
αιτιάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι απαραίτητη και η περαιτέρω επαύξηση του ποσού  
που θα χορηγείται ετησίως για το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού κατά 30%, ήτοι 1,64 εκ. ευρώ 
εν  σχέσει προς την αύξηση κατά 20%, ήτοι 1,09 εκ. ευρώ, που προτείνει η Επιτροπή. 
Επιπλέον, ο Εισηγητής κρίνει ότι και το κονδύλιο που προορίζεται για την ενίσχυση της 
τοπικής παραγωγής θα πρέπει να αυξηθεί αναλόγως (κατά 30%, ήτοι 5,54 εκ. ευρώ). 
Συνακολούθως ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος θα ανέλθει στα 31,11 εκ. ευρώ 
(αύξηση 7,17 εκ. ευρώ εν σχέσει προς  τον υφιστάμενο προϋπολογισμό). 

Ο Εισηγητής θεωρεί αυτονόητο ότι στο καθεστώς θα πρέπει να συμπεριληφθεί πρόνοια 
ενίσχυσης της μεταφοράς των παραγομένων, πρωτογενών ή μεταποιημένων, γεωργικών 
προϊόντων από τα νησιά του Αιγαίου, συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο. Δεν δικαιολογείται η 
χορήγηση ενίσχυσης για τον εφοδιασμό των νησιών με βασικά προϊόντα χωρίς να χορηγείται 
ενίσχυση και για την μετέπειτα προώθηση των παραγομένων αγαθών στην Ένωση και τις 
άλλες περιφερειακές αγορές. Προφανές είναι ότι και η μεταφορά από τα μικρά νησιά του 
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Αιγαίου των παραγομένων προϊόντων επιβαρύνεται με τις ίδιες επιπλέον δαπάνες που 
επιβαρύνονται τα βασικά προϊόντα. Για τον λόγο αυτό προτείνει την κατ' αναλογίαν 
εφαρμογή των διατάξεων για το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού. 
Τέλος, μια σειρά τροπολογιών τεχνικού χαρακτήρα αφορούν τη διατύπωση των διατάξεων οι 
οποίες αναθέτουν στην Επιτροπή την αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
δυνάμει του άρθρου 290 ΣΛΕΕ ή εκτελεστικές πράξεις δυνάμει του άρθρου 291 ΣΛΕΕ. 
Δεδομένου ότι έχουν συμφωνηθεί ήδη μεταξύ των θεσμικών οργάνων οι λεγόμενες 
"Τυποποιημένες Διατάξεις" με σκοπό την ομοιόμορφη διατύπωση των εν λόγω διατάξεων, οι 
τροπολογίες αυτές αντικαθιστούν καταλλήλως το σχετικό κείμενο της πρότασης της 
Επιτροπής. Επίσης, ο όρος "ενιαίες προϋποθέσεις", τον οποίο χρησιμοποιεί συχνά η πρόταση 
της Επιτροπής ως αντικείμενο εκτελεστικών πράξεων, αποτελεί όρο που προορίζεται 
αποκλειστικά για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και επομένως πρέπει να αντικατασταθεί 
καταλλήλως.


