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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 
που αφορά τον καθορισμό ειδικών μέτρων στον τομέα της γεωργίας υπέρ των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης
(COM(2010)0498 – C7-0284/2010 – 2010/0256(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2010)0498),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, άρθρο 42, πρώτη παράγραφος και 43, 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα 
οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7 0284/2010),

– 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, που 
εκδόθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 20111

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την 
προτεινόμενη νομική βάση,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 37 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 
(A7-0000/2011),

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

1. εγκρίνει τη θέση σε 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.

                                               
1 ΕΕ C 107 της 6.4.2011, σ. 33. 
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Πρώτη αιτιολογική αναφορά

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 42 πρώτο εδάφιο και το 
άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 42 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 
43 παράγραφος 2, και το άρθρο 349,

Or. es

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 349 είναι το μόνο που προβλέπει ιδιαίτερη μεταχείριση για τις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες. Η αποκλειστική αναφορά στα άρθρα της ΚΑΠ δεν εξασφαλίζει ιδιαίτερη 
μεταχείριση για τις περιφέρειες αυτές η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των οποίων 
εμποδίζεται σοβαρά από τη μεγάλη απόσταση, τον νησιωτικό χαρακτήρα, τη μικρή έκταση, τη 
μορφολογία του εδάφους, το κλίμα και την οικονομική εξάρτηση από έναν μικρό αριθμό 
προϊόντων.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Για να μην ζημιωθούν οι στόχοι που 
τίθενται από τον παρόντα κανονισμό, η 
Επιτροπή προβαίνει σε μελέτες του 
αντίκτυπου κάθε φορά που διεξάγονται 
διαπραγματεύσεις για διεθνείς εμπορικές 
συμφωνίες και υπάρχει κίνδυνος ζημίας 
των καλλιεργειών που στηρίζει το 
πρόγραμμα POSEI. 

Or. es
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός των 
άκρως απόκεντρων περιφερειών σε βασικά 
γεωργικά προϊόντα και να περιοριστούν οι 
επιπλέον δαπάνες που προκύπτουν λόγω 
του άκρως απόκεντρου χαρακτήρα των 
περιφερειών αυτών, είναι σκόπιμο να 
θεσπιστεί ένα ειδικό καθεστώς 
εφοδιασμού. Πράγματι, η ιδιαίτερη 
γεωγραφική κατάσταση των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών σε σχέση με τις 
πηγές εφοδιασμού σε προϊόντα τα οποία 
είναι βασικά για την ανθρώπινη 
κατανάλωση ή για μεταποίηση ή ως 
γεωργικές εισροές, συνεπάγεται για τις 
περιφέρειες αυτές επιπλέον δαπάνες 
διακίνησης. Εξάλλου, άλλοι αντικειμενικοί 
παράγοντες που αφορούν τον άκρως 
απόκεντρο χαρακτήρα τους, και ιδίως ο 
νησιωτικός χαρακτήρας και οι μικρές 
γεωργικές εκτάσεις, συνεπάγονται για τις 
επιχειρήσεις και τους παραγωγούς των 
άκρως απόκεντρων περιφερειών πρόσθετες 
επιβαρύνσεις που αποτελούν σοβαρό 
μειονέκτημα για τις δραστηριότητές τους.
Τα μειονεκτήματά αυτά μπορούν να 
μετριαστούν με τη μείωση των τιμών των 
εν λόγω βασικών προϊόντων.

(6) Για να εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός των 
άκρως απόκεντρων περιφερειών σε βασικά 
γεωργικά προϊόντα και να περιοριστούν οι 
επιπλέον δαπάνες που προκύπτουν λόγω 
του άκρως απόκεντρου χαρακτήρα των 
περιφερειών αυτών, είναι σκόπιμο να 
θεσπιστεί ένα ειδικό καθεστώς 
εφοδιασμού. Πράγματι, η ιδιαίτερη 
γεωγραφική κατάσταση των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών σε σχέση με τις 
πηγές εφοδιασμού σε προϊόντα τα οποία 
είναι βασικά για την ανθρώπινη 
κατανάλωση ή για μεταποίηση ή ως 
γεωργικές εισροές, συνεπάγεται για τις 
περιφέρειες αυτές επιπλέον δαπάνες 
διακίνησης. Εξάλλου, άλλοι αντικειμενικοί 
παράγοντες που αφορούν τον άκρως 
απόκεντρο χαρακτήρα τους, και ιδίως ο 
νησιωτικός χαρακτήρας και οι μικρές 
γεωργικές εκτάσεις, συνεπάγονται για τις 
επιχειρήσεις και τους παραγωγούς των 
άκρως απόκεντρων περιφερειών πρόσθετες 
επιβαρύνσεις που αποτελούν σοβαρό 
μειονέκτημα για τις δραστηριότητές τους.
Τα μειονεκτήματά αυτά μπορούν να 
μετριαστούν με τη μείωση των τιμών των 
εν λόγω βασικών προϊόντων. Παρά ταύτα, 
το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού δεν 
πρέπει να ζημιώνει επ' ουδενί την τοπική 
γεωργική παραγωγή και την ανάπτυξή 
της 

Or. es
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για την αποτελεσματική επίτευξη του 
στόχου μείωσης των τιμών στις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες καθώς και του 
περιορισμού των επιπλέον δαπανών λόγω 
του άκρως απόκεντρου χαρακτήρα, και 
παράλληλα για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της 
Ένωσης, θα πρέπει να χορηγηθούν 
ενισχύσεις για τον εφοδιασμό των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών με προϊόντα της 
Ένωσης. Στις ενισχύσεις αυτές θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον 
δαπάνες διακίνησης προς τις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες καθώς και οι τιμές 
που ισχύουν για την εξαγωγή προς τις 
τρίτες χώρες, ενώ, εφόσον πρόκειται για 
γεωργικές εισροές ή για προϊόντα που 
προορίζονται για μεταποίηση, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη άλλες επιπλέον 
δαπάνες λόγω του άκρως απόκεντρου 
χαρακτήρα, και ιδίως του νησιωτικού 
χαρακτήρα και της μικρής έκτασης.

(8) Για την αποτελεσματική επίτευξη του 
στόχου μείωσης των τιμών στις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες καθώς και του 
περιορισμού των επιπλέον δαπανών λόγω 
του άκρως απόκεντρου χαρακτήρα, θα 
πρέπει να χορηγηθούν ενισχύσεις για τον 
εφοδιασμό των άκρως απόκεντρων 
περιφερειών με προϊόντα της Ένωσης. Στις 
ενισχύσεις αυτές θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον δαπάνες 
διακίνησης προς τις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες καθώς και οι τιμές που 
ισχύουν για την εξαγωγή προς τις τρίτες 
χώρες, ενώ, εφόσον πρόκειται για 
γεωργικές εισροές ή για προϊόντα που 
προορίζονται για μεταποίηση, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη άλλες επιπλέον 
δαπάνες λόγω του άκρως απόκεντρου 
χαρακτήρα, και ιδίως του νησιωτικού 
χαρακτήρα και της μικρής έκτασης.

Or. es

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 α) Η στήριξη των παραδοσιακών 
καλλιεργειών επιβάλλεται και για τον 
πρόσθετο λόγο ότι έτσι καθίσταται 
δυνατή η διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητάς τους στην 
ευρωπαϊκή αγορά έναντι του
ανταγωνισμού εκ μέρους τρίτων χωρών 
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και διότι πρόσφατα υπεγράφησαν με τις 
χώρες της Λατινικής Αμερικής και στο 
πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Εμπορίου νέες εμπορικές συμφωνίες που 
δημιουργούν προβλήματα σε ορισμένες 
από τις καλλιέργειες αυτές. Τα κράτη 
μέλη πρέπει ωστόσο, κατά τον σχεδιασμό 
των προγραμμάτων τους, να μεριμνούν 
για την εξασφάλιση της διαφοροποίησης 
της γεωργικής δραστηριότητας στις 
άκρως απόκεντρες περιφέρειες.

Or. es

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Όσον αφορά τα μεταποιημένα 
προϊόντα, θα πρέπει να επιτραπούν οι 
συναλλαγές μεταξύ των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών 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 επιτραπεί για όλες 
αυτές τις περιφέρειες η εξαγωγή 
μεταποιημένων προϊόντων που 
ανταποκρίνονται στις παραδοσιακές ροές 
συναλλαγών. Για λόγους σαφήνειας, θα 
πρέπει να οριστεί η περίοδος αναφοράς για 
τον καθορισμό των εν λόγω ποσοτήτων 
που παραδοσιακά εξάγονται ή 
αποστέλλονται.

(13) Όσον αφορά τα μεταποιημένα 
προϊόντα, θα πρέπει να επιτραπούν οι 
συναλλαγές μεταξύ των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών 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 επιτραπεί για όλες 
αυτές τις περιφέρειες η εξαγωγή 
μεταποιημένων προϊόντων που 
ανταποκρίνονται στις παραδοσιακές ροές 
συναλλαγών. Για λόγους σαφήνειας, θα 
πρέπει να οριστεί η περίοδος αναφοράς για 
τον καθορισμό των εν λόγω ποσοτήτων 
που παραδοσιακά εξάγονται ή 
αποστέλλονται. Η περίοδος αναφοράς 
όμως δεν πρέπει να προκαλεί 
στασιμότητα στις εξαγωγές από τις 
άκρως απόκεντρες περιφέρειες, οπότε 
πρέπει να εκτιμηθεί η σκοπιμότητα της 
αναθεώρησής της επ' ευκαιρία της 
αναθεώρησης του παρόντος Κανονισμού.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Δεδομένου ότι το ρύζι αποτελεί 
βασικό στοιχείο του διαιτολογίου της
Ρεϊνιόν, η οποία δεν παράγει αρκετό ρύζι 
για την κάλυψη των τοπικών αναγκών, 
πρέπει να συνεχιστεί η απαλλαγή από κάθε 
δασμό εισαγωγής αυτού του προϊόντος στη 
Ρεϊνιόν.

(17) Δεδομένου ότι το ρύζι αποτελεί 
βασικό στοιχείο του διαιτολογίου στη
Ρεϊνιόν, ότι οι βιομηχανίες μεταποίησης 
και λεύκανσης του ρυζιού είναι 
εγκατεστημένες στη Ρεϊνιόν από πολλών 
ετών και ότι η Ρεϊνιόν δεν παράγει αρκετό 
ρύζι για την κάλυψη των τοπικών 
αναγκών, πρέπει να συνεχιστεί η απαλλαγή 
από κάθε δασμό εισαγωγής αυτού του 
προϊόντος στη Ρεϊνιόν.

Or. es

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι 
γεωργοί των άκρως απόκεντρων 
περιφερειών ώστε να παράγουν προϊόντα 
ποιότητας και να προωθούν την εμπορία 
τους. Προς τον σκοπό αυτό, μπορεί να 
είναι επωφελής η χρησιμοποίηση του 
γραφικού συμβόλου που θέσπισε η Ένωση.

(22) Θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι 
γεωργοί των άκρως απόκεντρων 
περιφερειών ώστε να συνεχίσουν να
παράγουν προϊόντα ποιότητας και να 
προωθούν την εμπορία τους. Προς τον 
σκοπό αυτό, μπορεί να είναι επωφελής η 
χρησιμοποίηση του γραφικού συμβόλου 
που θέσπισε η Ένωση. Πρέπει επίσης να 
προωθηθεί η χρησιμοποίηση άλλων 
πιστοποιήσεων ποιότητας, όπως οι 
ονομασίες προέλευσης και οι 
γεωγραφικές ενδείξεις, προκειμένου να 
προβληθούν και να προωθηθούν τα 
τοπικά γεωργικά προϊόντα.
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Or. es

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Το άρθρο 39 παράγραφος 4 και το 
παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 καθορίζουν τα μέγιστα ετήσια 
ποσά που είναι επιλέξιμα για 
γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις. Για να 
ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη περιβαλλοντική 
κατάσταση ορισμένων πολύ ευαίσθητων 
βοσκοτόπων στις Αζόρες και η διατήρηση 
του τοπίου και των παραδοσιακών 
χαρακτηριστικών των γεωργικών 
εκτάσεων, ιδίως των καλλιεργειών σε 
αναβαθμίδες στη Μαδέρα, θα πρέπει, για 
ορισμένα συγκεκριμένα μέτρα, να 
προβλεφθεί η δυνατότητα έως και 
διπλασιασμού των εν λόγω ποσών.

(25) Το άρθρο 39 παράγραφος 4 και το 
παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 καθορίζουν τα μέγιστα ετήσια 
ποσά που είναι επιλέξιμα για 
γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις. Για να 
ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη περιβαλλοντική 
κατάσταση ορισμένων πολύ ευαίσθητων 
βοσκοτόπων στις Αζόρες και η διατήρηση 
του τοπίου και των παραδοσιακών 
χαρακτηριστικών των γεωργικών 
εκτάσεων, ιδίως των καλλιεργειών σε 
αναβαθμίδες στη Μαδέρα και τις 
Κανάριες, θα πρέπει, για ορισμένα 
συγκεκριμένα μέτρα, να προβλεφθεί η 
δυνατότητα έως και διπλασιασμού των εν 
λόγω ποσών.

Or. es

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η φυτοϋγειονομική κατάσταση της 
γεωργικής παραγωγής στις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες αντιμετωπίζει 
ειδικότερα προβλήματα που οφείλονται 
στις κλιματικές συνθήκες καθώς και στην 
ανεπάρκεια των μέτρων καταπολέμησης 
που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα στις 
περιφέρειες αυτές. Θα πρέπει, επομένως, 
να εφαρμόζονται προγράμματα 
καταπολέμησης, έρευνας και κατάρτισης 

(27) Η φυτοϋγειονομική κατάσταση της 
γεωργικής παραγωγής στις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες αντιμετωπίζει 
ειδικότερα προβλήματα που οφείλονται
στην αύξηση των εισαγωγών, στις 
κλιματικές συνθήκες καθώς και στην 
ανεπάρκεια των μέτρων καταπολέμησης 
που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα στις 
περιφέρειες αυτές. Θα πρέπει, επομένως, 
να εφαρμόζονται προγράμματα 
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κατά των επιβλαβών οργανισμών, μεταξύ 
άλλων και με βιώσιμες βιολογικές 
μεθόδους, και να καθοριστεί η 
χρηματοδοτική συμμετοχή της Ένωσης για 
την υλοποίηση των εν λόγω 
προγραμμάτων.

καταπολέμησης, έρευνας και κατάρτισης 
κατά των επιβλαβών οργανισμών, μεταξύ 
άλλων και με βιώσιμες και φιλικές προς 
το περιβάλλον βιολογικές μεθόδους, και να 
καθοριστεί η χρηματοδοτική συμμετοχή 
της Ένωσης για την υλοποίηση των εν 
λόγω προγραμμάτων.

Or. es

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η διατήρηση των αμπελώνων, που 
συνιστούν την πλέον διαδεδομένη 
καλλιέργεια στις περιφέρειες της Μαδέρας 
και των Καναρίων Νήσων και που έχουν 
ιδιαίτερη σημασία για την περιφέρεια των 
Αζορών, αποτελεί οικονομική και 
περιβαλλοντική επιταγή. Για να βοηθηθεί 
η στήριξη της παραγωγής, στις εν λόγω 
περιφέρειες, δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζονται ούτε οι πριμοδοτήσεις 
εγκατάλειψης της αμπελοκαλλιέργειας 
ούτε οι μηχανισμοί της αγοράς, που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007, με εξαίρεση, όσον αφορά τις 
Καναρίους Νήσους, την απόσταξη κρίσης 
που πρέπει να μπορεί να εφαρμόζεται σε 
περίπτωση εξαιρετικής διαταραχής της 
αγοράς οφειλόμενης σε προβλήματα 
ποιότητας. Εξάλλου, οι τεχνικές και 
κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες 
εμπόδισαν την πλήρη μετατροπή, εντός 
των προβλεπόμενων προθεσμιών, των 
αμπελουργικών εκτάσεων που έχουν 
φυτευτεί στις περιφέρειες της Μαδέρας και 
των Αζορών με υβριδικές ποικιλίες 
αμπέλου οι οποίες απαγορεύονται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Ο 
παραγόμενος από τους εν λόγω αμπελώνες 
οίνος προορίζεται μόνο για την 

(28) Η διατήρηση των αμπελώνων, που 
συνιστούν την πλέον διαδεδομένη 
καλλιέργεια στις περιφέρειες της Μαδέρας 
και των Καναρίων Νήσων και που έχουν 
ιδιαίτερη σημασία για την περιφέρεια των 
Αζορών, αποτελεί οικονομική, κοινωνική
και περιβαλλοντική επιταγή. Για να 
βοηθηθεί η στήριξη της παραγωγής, στις 
εν λόγω περιφέρειες, δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζονται ούτε οι πριμοδοτήσεις 
εγκατάλειψης της αμπελοκαλλιέργειας 
ούτε οι μηχανισμοί της αγοράς, που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007, με εξαίρεση, όσον αφορά τις 
Καναρίους Νήσους, την απόσταξη κρίσης 
που πρέπει να μπορεί να εφαρμόζεται σε 
περίπτωση εξαιρετικής διαταραχής της 
αγοράς οφειλόμενης σε προβλήματα 
ποιότητας. Εξάλλου, οι τεχνικές και 
κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες 
εμπόδισαν την πλήρη μετατροπή, εντός 
των προβλεπόμενων προθεσμιών, των 
αμπελουργικών εκτάσεων που έχουν 
φυτευτεί στις περιφέρειες της Μαδέρας και 
των Αζορών με υβριδικές ποικιλίες 
αμπέλου οι οποίες απαγορεύονται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Ο 
παραγόμενος από τους εν λόγω αμπελώνες 
οίνος προορίζεται μόνο για την 
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παραδοσιακή τοπική κατανάλωση. παραδοσιακή τοπική κατανάλωση.

Or. es

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού δεν πρέπει να θίγει το επίπεδο 
ειδικής στήριξης που παρεχόταν μέχρι 
σήμερα στις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες. Ως εκ τούτου, για την 
εκτέλεση των κατάλληλων μέτρων, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τα 
ποσά που αντιστοιχούν στη στήριξη που 
έχει ήδη χορηγηθεί από την Ένωση 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
247/2006.

(35) Για την εξασφάλιση της επίτευξης 
των στόχων του παρόντος κανονισμού
και, ιδίως, την προστασία και την 
απαραίτητη ανάπτυξη της γεωργικής 
δραστηριότητας στις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες, είναι αναγκαία η 
επανεξέταση των ποσών που αντιστοιχούν 
στη στήριξη που έχει ήδη χορηγηθεί από 
την Ένωση στις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 247/2006.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι ισχύουσες χρηματοδοτήσεις δεν λαμβάνουν υπόψη ορισμένους παράγοντες, εξωτερικού 
χαρακτήρα κυρίως, οι οποίοι επηρεάζουν την ανάπτυξη της γεωργικής δραστηριότητας των 
άκρως απόκεντρων περιφερειών.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35 α.) Το επίπεδο αποδοτικότητας της 
παραγωγής μπανάνας στις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες παρουσιάζει 
περιοδικώς μείωση συνεπεία των 
αλλεπάλληλων μειώσεων του ενιαίου 
δασμολογίου που καθορίζεται για τις 
εισαγωγές μπανάνας. Είναι σκόπιμο, ως 



PE452.866v02-00 14/51 PR\869998EL.doc

EL

εκ τούτου, να αξιολογείται ανά πάσα 
στιγμή η επίπτωση των δασμολογικών 
παραχωρήσεων που πραγματοποιούνται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου 
να μελετηθεί η σκοπιμότητα 
αναθεώρησης των ενισχύσεων που 
χορηγούνται στους παραγωγούς της 
Ένωσης. 

Or. es

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) 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.

(37) Προκειμένου να εξασφαλισθεί η
ορθή λειτουργία του καθεστώτος που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή για 
την έκδοση πράξεων σύμφωνα με το 
Άρθρο 290 της Συνθήκης για την 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
σχέση με την συμπλήρωση ή την 
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
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. fr
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Για να εξασφαλιστεί η ενιαία 
εφαρμογή του καθεστώτος POSEI στα 
κράτη μέλη 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 στις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες, τις ενιαίες προϋποθέσεις 
εφαρμογής των προγραμμάτων, καθώς και 
τα στοιχειώδη χαρακτηριστικά των 
ελέγχων που οφείλουν να εφαρμόζουν τα 
κράτη μέλη.

(38) Για να εξασφαλιστεί η ενιαία 
εφαρμογή του καθεστώτος POSEI στα 
κράτη μέλη και να αποφευχθούν 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού ή 
διακρίσεις μεταξύ των επιχειρήσεων, είναι 
σκόπιμο 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 στις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες, τις ενιαίες προϋποθέσεις 
εφαρμογής των προγραμμάτων, καθώς και 
τα στοιχειώδη χαρακτηριστικά των 
ελέγχων που οφείλουν να εφαρμόζουν τα 
κράτη μέλη. 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 κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή1.
_______________.
1 EE L 55 της 28.02.2011, σ. 13

Or. fr
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Θα συμπληρωθεί μετά την έκδοση 
του κανονισμού για τους τρόπους ελέγχου 
που αναφέρεται στο άρθρο 291 
παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, επί του 
παρόντος στο στάδιο της συζήτησης στο 
ΕΚ και στο Συμβούλιο],

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εξασφάλιση του εφοδιασμού των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών σε βασικά 
προϊόντα για την κατανάλωση από τον 
άνθρωπο ή τη μεταποίηση και ως 
γεωργικές εισροές, περιορίζοντας τις 
επιπλέον δαπάνες λόγω του άκρως 
απόκεντρου χαρακτήρα·

α) εξασφάλιση του εφοδιασμού των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών σε βασικά 
προϊόντα για την κατανάλωση από τον 
άνθρωπο ή τη μεταποίηση και ως 
γεωργικές εισροές, περιορίζοντας τις 
επιπλέον δαπάνες λόγω του άκρως 
απόκεντρου χαρακτήρα χωρίς να θίγονται 
οι τοπικές παραγωγές και η ανάπτυξή 
τους·

Or. es

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διατήρηση και ανάπτυξη της γεωργικής 
δραστηριότητας στις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων της 

β) διατήρηση και ανάπτυξη της γεωργικής 
δραστηριότητας στις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων της 
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παραγωγής, της μεταποίησης και της 
εμπορίας των τοπικών προϊόντων.

παραγωγής, της μεταποίησης και της 
εμπορίας των τοπικών προϊόντων, 
εξασφαλίζοντας εύλογο εισόδημα για τους 
παραγωγούς.

Or. es

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων POSEI πρέπει να 
συμφωνούν με το ενωσιακό δίκαιο και να 
έχουν συνοχή με τις άλλες κοινοτικές 
πολιτικές καθώς και με τα μέτρα που 
λαμβάνονται δυνάμει αυτών των 
πολιτικών.

1. Τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων POSEI πρέπει να 
συμφωνούν με το ενωσιακό δίκαιο και να 
έχουν συνοχή με τις άλλες κοινοτικές 
πολιτικές καθώς και με τα μέτρα που 
λαμβάνονται δυνάμει αυτών των 
πολιτικών. Παρά ταύτα, πρέπει να ληφθεί 
υπόψη το άρθρο 349 ης Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στον βαθμό που αναγνωρίζει την 
εφαρμογή διαφοροποιημένου πλαισίου 
στις άκρως απόκεντρες περιφέρειες 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
ανάπτυξή τους και η ενσωμάτωσή τους 
υπό συνθήκες ισότητας προς τις άλλες 
περιφέρειες της Ένωσης με ειδικά 
προγράμματα προσαρμοσμένα στις 
ιδιαιτερότητές τους 

Or. es

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και ορθή 

γ) τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και ορθή 
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εφαρμογή των προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων διευθετήσεων 
δημοσιότητας, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης, καθώς και τον καθορισμό 
ποσοτικών δεικτών για την αξιολόγηση·

εφαρμογή των προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων διευθετήσεων 
δημοσιότητας, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης, καθώς και τον καθορισμό 
ποσοτικών δεικτών για την αξιολόγηση· τα 
μέτρα αυτά θα περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, την δημιουργία μιας επιτροπής 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
δράσεων στήριξης των τοπικών 
παραγωγών·

Or. es

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία μιας επιτροπής παρακολούθησης και αξιολόγησης θα επέτρεπε τον 
αποτελεσματικότερο προγραμματισμό των μέτρων στήριξης των τοπικών παραγωγών, χάρη 
στην ευρύτερη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων παραγόντων. 

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή σχέδιο προγράμματος POSEI 
στο πλαίσιο της χρηματοδότησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφοι 2 
και 3.

1. Το πρόγραμμα POSEI δημιουργήθηκε 
βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
247/2006 και εντάσσεται στο πλαίσιο της 
χρηματοδότησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 29 παράγραφοι 2 και 3.

Or. es

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη ότι δεν είναι απαραίτητο να υποβληθούν νέα προγράμματα POSEI, το 
προτεινόμενο από την Επιτροπή κείμενο ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση. Με την 
τροπολογία επιδιώκεται να διευκρινισθεί ότι τα προγράμματα που είχαν υποβληθεί βάσει του 
κανονισμού 247/2006 εξακολουθούν να ισχύουν.
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το σχέδιο προγράμματος περιλαμβάνει 
σχέδιο του προβλεπόμενου ισοζυγίου 
εφοδιασμού με ένδειξη των προϊόντων, 
των ποσοτήτων τους και του ποσού της 
ενίσχυσης για τον εφοδιασμό από την 
Ένωση, καθώς και σχέδιο του 
προγράμματος στήριξης για την τοπική 
παραγωγή.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σχέδιο του 
προβλεπόμενου ισοζυγίου εφοδιασμού με 
ένδειξη των προϊόντων, των ποσοτήτων 
τους και του ποσού της ενίσχυσης για τον 
εφοδιασμό από την Ένωση, καθώς και
πρόγραμμα στήριξης για την τοπική 
παραγωγή.

Or. es

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη ότι δεν είναι απαραίτητο να υποβληθούν νέα προγράμματα POSEI, το 
προτεινόμενο από την Επιτροπή κείμενο ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση. Με την 
τροπολογία επιδιώκεται να διευκρινισθεί ότι τα προγράμματα εξακολουθούν να ισχύουν.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συμφωνεί με τις λοιπές τροπολογίες του εισηγητή στο άρθρο 6.
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με βάση την ετήσια αξιολόγηση της 
εκτέλεσης των μέτρων που 
περιλαμβάνονται στα προγράμματα 
POSEI, τα κράτη μέλη μπορούν να 
υποβάλουν στην Επιτροπή προτάσεις για 
την τροποποίησή τους στο πλαίσιο της 
χρηματοδότησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 29 παράγραφοι 2 και 3 με σκοπό 
την καλύτερη προσαρμογή τους στις 
απαιτήσεις των άκρως απόκεντρων 
περιφερειών και στην προτεινόμενη 
στρατηγική. Η Επιτροπή εκδίδει με 
εκτελεστική πράξη τους ενιαίους 
λεπτομερείς κανόνες για την υποβολή των 
προτάσεων τροποποίησης του 
προγράμματος.

2. Με βάση την ετήσια αξιολόγηση της 
εκτέλεσης των μέτρων που 
περιλαμβάνονται στα προγράμματα 
POSEI, τα κράτη μέλη, μετά από 
συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους 
κοινωνικο-οικονομικούς φορείς, μπορούν 
να υποβάλουν στην Επιτροπή προτάσεις 
για την τροποποίησή τους στο πλαίσιο της 
χρηματοδότησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 29 παράγραφοι 2 και 3 με σκοπό 
την καλύτερη προσαρμογή τους στις 
απαιτήσεις των άκρως απόκεντρων 
περιφερειών και στην προτεινόμενη 
στρατηγική. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει 
τις προτάσεις τροποποίησης και θα 
αποφασίσει την έγκρισή τους. Η 
Επιτροπή εκδίδει με εκτελεστική πράξη 
τους ενιαίους λεπτομερείς κανόνες για την 
υποβολή των προτάσεων τροποποίησης 
του προγράμματος. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 34, 
παράγραφος 2. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι στο ίδιο πνεύμα με άλλες τροπολογίες στο ίδιο άρθρο. 

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα 
διάφορα είδη των προτεινόμενων 

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

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 εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 33.

Or. es

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκτελεστικές πράξεις που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 34 
παράγραφος 2.

Or. fr

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μόνο προϊόντα ποιότητας υγιούς, 
ανόθευτης και σύμφωνης με τα 
συναλλακτικά ήθη μπορούν να υπαχθούν 
στο ειδικό καθεστώς εφοδιασμού.

4. Μόνο προϊόντα ποιότητας υγιούς, 
ανόθευτης και σύμφωνης με τα 
συναλλακτικά ήθη μπορούν να υπαχθούν 
στο ειδικό καθεστώς εφοδιασμού. Για τα 
προϊόντα που προέρχονται από τρίτες 
χώρες πρέπει να τηρούνται οι 
φυτοϋγειονομικές και κτηνιατρικές 
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Or. es
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλισθεί ότι οι εισαγωγές από τρίτες χώρες που επωφελούνται ειδικού 
καθεστώτος εφοδιασμού πληρούν τις αυτές φυτοϋγειονομικές και κτηνιατρικές προδιαγραφές 
που επιβάλλονται στους ευρωπαίους παραγωγούς προς αποφυγήν αθέμιτου ανταγωνισμού των 
τοπικών προϊόντων.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κατά περίπτωση, η ανάγκη να μην 
παρεμποδίζονται οι δυνατότητες 
ανάπτυξης της τοπικής παραγωγής.

δ) η ανάγκη να μην διαταράσσεται η 
ισορροπία της τοπικής παραγωγής και να 
μην παρεμποδίζονται οι δυνατότητες 
ανάπτυξης της

Or. es

Τροπολογία 29

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 εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 33.

Or. es
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Τροπολογία 30

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 τα κράτη μέλη όσον 
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.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει με εκτελεστική 
πράξη όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου από τα κράτη μέλη όσον 
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. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 34, παράγραφος 2.

Or. es

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το όφελος από το ειδικό καθεστώς 
εφοδιασμού που προκύπτει από την 
απαλλαγή από τον εισαγωγικό δασμό ή 
από τη χορήγηση της ενίσχυσης υπόκειται 
στην πραγματική μετακύλιση του 
οικονομικού πλεονεκτήματος στον τελικό 
χρήστη ο οποίος, ανάλογα με την 
περίπτωση, μπορεί να είναι ο καταναλωτής 
όταν πρόκειται για προϊόντα προοριζόμενα 
για άμεση κατανάλωση, ο τελευταίος 
μεταποιητής ή συσκευαστής όταν 
πρόκειται για προϊόντα προοριζόμενα για 
τις βιομηχανίες μεταποίησης ή 
συσκευασίας, ή ο γεωργός όταν πρόκειται 
για προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως 
ζωοτροφές ή ως γεωργικές εισροές.

1. Το όφελος από το ειδικό καθεστώς 
εφοδιασμού που προκύπτει από την 
απαλλαγή από τον εισαγωγικό δασμό ή 
από τη χορήγηση της ενίσχυσης υπόκειται 
στην πραγματική μετακύλιση του 
οικονομικού πλεονεκτήματος στον τελικό 
χρήστη ο οποίος, ανάλογα με την 
περίπτωση, μπορεί να είναι ο καταναλωτής 
όταν πρόκειται για προϊόντα προοριζόμενα 
για άμεση κατανάλωση, ο τελευταίος 
μεταποιητής ή συσκευαστής όταν 
πρόκειται για προϊόντα προοριζόμενα για 
τις βιομηχανίες μεταποίησης ή 
συσκευασίας, ή ο γεωργός όταν πρόκειται 
για προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως 
ζωοτροφές ή ως γεωργικές εισροές. H 
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πραγματική μετακύλιση του 
πλεονεκτήματος πρέπει να αποδεικνύεται 
σε κάθε εμπορική φάση του προϊόντος. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Σε κάθε φάση της διάθεσης στο εμπόριο, το πλεονέκτημα του ΕΚΕ πρέπει να μετακυλίεται από 
τους διάφορους επιχειρηματίες, περιλαμβανομένης της εμπορικής διανομής, σε περίπτωση που 
ο τελικός χρήστης είναι ο καταναλωτής.

Τροπολογία 32

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 τα 
κράτη μέλη της πραγματικής μετακύλισης 
του πλεονεκτήματος έως τον τελικό 
χρήστη.

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 τα 
κράτη μέλη της πραγματικής μετακύλισης 
του πλεονεκτήματος έως τον τελικό 
χρήστη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 34, παράγραφος 2.

Or. es

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

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,
μόνον υπό ενιαίες προϋποθέσεις τις οποίες 

1. Τα προϊόντα τα οποία απολαύουν του 
ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού μπορούν 
να εξάγονται προς τρίτες χώρες ή να 
αποστέλλονται προς την υπόλοιπη Ένωση,
εάν ανταποκρίνονται στις τεχνικές 
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θεσπίζει η Επιτροπή με εκτελεστική πράξη 
και οι οποίες περιλαμβάνουν την καταβολή 
των εισαγωγικών δασμών ή την επιστροφή 
της ενίσχυσης που έχει καταβληθεί, που 
αναφέρονται στο άρθρο 9.

προδιαγραφές, τις οποίες θεσπίζει η 
Επιτροπή με εκτελεστική πράξη και οι 
οποίες περιλαμβάνουν την καταβολή των 
εισαγωγικών δασμών ή την επιστροφή της 
ενίσχυσης που έχει καταβληθεί, που 
αναφέρονται στο άρθρο 9. Οι εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 34 παράγραφος 2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ανατίθενται εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή με σκοπό την εξασφάλιση των ενιαίων 
προϋποθέσεων. Η διατύπωση είναι συνεπώς ασαφής και, δια λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμο 
να διευκρινισθεί τι ακριβώς αφορούν οι εξουσίες της Επιτροπής, ώστε να αναφέρεται σαφώς 
ότι δεν πρόκειται περί δημιουργίας πρόσθετων δικαιωμάτων ή/και υποχρεώσεων.

Τροπολογία 34

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 με βάση τον μέσο όρο 
των αποστολών ή εξαγωγών κατά τα έτη 
1989, 1990 και 1991· 

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 με βάση τον μέσο όρο 
των αποστολών ή εξαγωγών κατά τα τρία 
ευνοϊκότερα για την κάθε χώρα έτη της 
περιόδου 1989 -2011 

Or. es

Αιτιολόγηση

Η καθορισθείσα περίοδος για τον προσδιορισμό των ποσοτικών ορίων θα πρέπει να 
αναθεωρηθεί προκειμένου να δοθεί ώθηση στις εξαγωγές από τις περιφέρειες αυτές.
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Τροπολογία 35

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·

Or. es

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο α) εγκρίνονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 34, παράγραφος 2.

Or. es

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, ως «περιφερειακό εμπόριο» 
νοείται το εμπόριο που διεξάγεται, για 
κάθε Υπερπόντιο Γαλλικό Διαμέρισμα, για 
τις Αζόρες και τη Μαδέρα, και για τις 
Καναρίους Νήσους, με προορισμό τρίτες 
χώρες τις οποίες καθορίζει η Επιτροπή με 
εκτελεστική πράξη.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, ως «περιφερειακό εμπόριο» 
νοείται το εμπόριο που διεξάγεται, για 
κάθε Υπερπόντιο Γαλλικό Διαμέρισμα, για 
τις Αζόρες και τη Μαδέρα, και για τις 
Καναρίους Νήσους, με προορισμό τρίτες 
χώρες που ανήκουν στον γεωγραφικό 
χώρο στον οποίο εγγράφονται οι άκρως 
απόκεντρες αυτές περιφέρειες καθώς και 
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χώρες με τις οποίες υπάρχει μία ιστορική 
εμπορική σχέση. Η κατάσταση των 
χωρών αυτών καθορίζεται από την
Επιτροπή με εκτελεστική πράξη, 
λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές 
αιτήσεις των κρατών μελών, μετά από 
διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους 
τομείς. Η κατάσταση αυτή θα μπορεί να 
αναθεωρείται ανά διετία, τη αιτήσει των 
κρατών μελών. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 34, παράγραφος 2.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η κατάσταση των χωρών που εγγράφονται στο περιφερειακό εμπόριο με τις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες πρέπει να αναθεωρείται αναλόγως της εξελίξεως των εξαγωγών των ζωνών αυτών.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για να επικεντρωθεί το όφελος που 
προκύπτει από την εφαρμογή του ειδικού 
καθεστώτος εφοδιασμού στο περιφερειακό 
και 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 
εξαγωγή ή σε εξαγωγή περιφερειακού 
εμπορίου.

6. Για να επικεντρωθεί το όφελος που 
προκύπτει από την εφαρμογή του ειδικού 
καθεστώτος εφοδιασμού στο περιφερειακό 
και 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 
εξαγωγή ή σε εξαγωγή περιφερειακού 
εμπορίου. Ανατίθεται στην Επιτροπή 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 33.

Or. es
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Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

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 
τα οποία οφείλουν να εφαρμόζουν τα 
κράτη μέλη.

Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή 
της παρούσας διάταξης, η Επιτροπή 
θεσπίζει με εκτελεστική πράξη τα 
στοιχειώδη χαρακτηριστικά των ελέγχων 
τα οποία οφείλουν να εφαρμόζουν τα 
κράτη μέλη. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 34, παράγραφος 2.

Or. es

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

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 τη 
διεκπεραίωση 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 τη 
διεκπεραίωση των νέων αιτήσεων 
πιστοποιητικών της επιχείρησης.
Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 33.

Or. es
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Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τις προϋποθέσεις χορήγησης της 
ενίσχυσης, τα προϊόντα και τις σχετικές 
ποσότητες·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Η διάταξη είναι περιττή δεδομένου ότι αναφέρεται σε θέματα που περιλαμβάνονται ήδη στην 
παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) το ποσό της ενίσχυσης που έχει 
καθοριστεί για κάθε μέτρο ή δράση με 
σκοπό την επίτευξη ενός ή περισσότερων 
στόχων που επιδιώκει το πρόγραμμα.

στ) το ποσό της ενίσχυσης που έχει 
καθοριστεί για κάθε μέτρο και το 
προσωρινά προβλεπόμενο ποσό για κάθε
δράση με σκοπό την επίτευξη ενός ή 
περισσότερων στόχων που επιδιώκει το 
πρόγραμμα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να συνεχισθεί ο υψηλός βαθμός ευελιξίας κατά την διαχείριση των 
προγραμμάτων POSEI, όπως συνέβη από της εγκρίσεως του κανονισμού 247/2006.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

πράξη τις τεχνικές προδιαγραφές
καταβολής των ενισχύσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2.

Or. fr

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το ανώτατο όριο. διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός κλειστού ανώτατου ορίου ανά δράση καθιστά άκαμπτη την διαχείριση των 
προγραμμάτων. 

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να υποστηριχθεί η εμπορία των 
προϊόντων εκτός της περιφέρειας 
παραγωγής τους, η Επιτροπή καθορίζει με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τις 
προϋποθέσεις για τον καθορισμό του 
ποσού της ενίσχυσης που χορηγείται για 
την εμπορία και, κατά περίπτωση, τις 
μέγιστες ποσότητες που μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο αυτής της 
ενίσχυσης.

Για να υποστηριχθεί η εμπορία των 
προϊόντων εκτός της περιφέρειας 
παραγωγής τους, η Επιτροπή καθορίζει με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τις 
προϋποθέσεις για τον καθορισμό του 
ποσού της ενίσχυσης που χορηγείται για 
την εμπορία και, κατά περίπτωση, τις 
μέγιστες ποσότητες που μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο αυτής της 
ενίσχυσης. Ανατίθεται στην Επιτροπή 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 33.
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Or. es

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να 
πραγματοποιούν προπληρωμές για το 
σύνολο των δράσεων στήριξης του 
προγράμματος POSEI υπέρ των τοπικών 
προϊόντων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το μέτρο αποσκοπεί στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μέτρων υπέρ των εγχώριων 
παραγωγών των άκρως απόκεντρων περιφερειών.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Προκειμένου να βελτιωθούν οι γνώσεις 
σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα 
ποιότητας των άκρως απόκεντρων 
περιφερειών και να ενθαρρυνθεί η 
κατανάλωσή τους, στη φυσική τους 
κατάσταση ή μεταποιημένα, η Επιτροπή 
καθορίζει με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
τις προϋποθέσεις για την άσκηση του 
δικαιώματος χρησιμοποίησης του 
γραφικού συμβόλου, καθώς και τις 
προϋποθέσεις για την αναπαραγωγή και τη 
χρησιμοποίησή του.

3. Προκειμένου να βελτιωθούν οι γνώσεις 
σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα 
ποιότητας των άκρως απόκεντρων 
περιφερειών και να ενθαρρυνθεί η 
κατανάλωσή τους, στη φυσική τους 
κατάσταση ή μεταποιημένα, η Επιτροπή 
καθορίζει με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
τις προϋποθέσεις για την άσκηση του 
δικαιώματος χρησιμοποίησης του 
γραφικού συμβόλου, καθώς και τις 
προϋποθέσεις για την αναπαραγωγή και τη 
χρησιμοποίησή του. Ανατίθεται στην 
Επιτροπή εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 33.
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Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή θεσπίζει 
με εκτελεστική πράξη τους λεπτομερείς 
κανόνες σχετικά με την εφαρμογή του 
γραφικού συμβόλου, καθώς και τα 
στοιχειώδη χαρακτηριστικά των ελέγχων 
και της παρακολούθησης, που οφείλουν να 
εφαρμόζουν τα κράτη μέλη.

4. Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή θεσπίζει 
με εκτελεστική πράξη τους λεπτομερείς 
κανόνες σχετικά με την εφαρμογή του 
γραφικού συμβόλου, καθώς και τα 
στοιχειώδη χαρακτηριστικά των ελέγχων 
και της παρακολούθησης, που οφείλουν να 
εφαρμόζουν τα κράτη μέλη. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 34, 
παράγραφος 2.

Or. es

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Η συνεισφορά του Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) για τα προγράμματα των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών μπορεί να 
φθάσει έως 85% για καθένα από τους 
άξονες που καθορίζονται με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άκρως απόκεντρες περιφέρειες λόγω γεωγραφικής 
θέσης και ανεπάρκειας των γεωργικών προϊόντων από τα οποία εξαρτάται η αγροτική 
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οικονομία των ζωνών αυτών δικαιολογεί την διατήρηση υψηλού ποσοστού κοινοτικής 
συγχρηματοδότησης για την κάλυψη της δαπάνης των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Η 
εγγραφή της εξαίρεσης αυτής στον κανονισμό POSEI θα επέτρεπε την διαρκή σύνδεσή της με 
τον άκρως απόκεντρο χαρακτήρα των περιφερειών αυτών.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Παρά το άρθρο 39 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, τα 
ανώτατα ετήσια ποσά που είναι επιλέξιμα 
για ενίσχυση από την Ένωση και 
προβλέπονται στο παράρτημα I του εν 
λόγω κανονισμού μπορούν έως και να 
διπλασιαστούν στην περίπτωση του μέτρου 
προστασίας των λιμνών των Αζορών και 
του μέτρου για τη διατήρηση του τοπίου 
και των παραδοσιακών χαρακτηριστικών 
των γεωργικών εκτάσεων, ιδίως για τη 
διατήρηση των λιθόκτιστων τοίχων 
αντιστηρίξεως των αναβαθμίδων της 
Μαδέρας.

1. Παρά το άρθρο 39 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, τα 
ανώτατα ετήσια ποσά που είναι επιλέξιμα 
για ενίσχυση από την Ένωση και 
προβλέπονται στο παράρτημα I του εν 
λόγω κανονισμού μπορούν έως και να 
διπλασιαστούν στην περίπτωση του μέτρου 
προστασίας των λιμνών των Αζορών και 
του μέτρου για τη διατήρηση του τοπίου 
και των παραδοσιακών χαρακτηριστικών 
των γεωργικών εκτάσεων, ιδίως για τη 
διατήρηση των λιθόκτιστων τοίχων 
αντιστηρίξεως των αναβαθμίδων της 
Μαδέρας και των Καναρίων.

Or. es

Αιτιολόγηση

 Τα μέτρα προστασίας του τοπίου και των παραδοσιακών χαρακτηριστικών της αγροτικής γης 
πρέπει επίσης να ενισχυθούν στις Κανάριες, όπου το προβληματικό ορεινό ανάγλυφο καθιστά 
απαραίτητες τις δράσεις αυτού του είδους.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Προκειμένου να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα των γεωργικών 
προϊόντων στην αγορά και να 
υποστηριχθεί η βιωσιμότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τις 
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συνέπειες των φυσικών καταστροφών και 
τους φυσικούς κινδύνους, οι 
συνεταιρισμοί, οι γεωργικές οργανώσεις 
και κάθε άλλος γεωργικός φορέας 
εξαιρούνται από την απαγόρευση να 
λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις με σκοπό 
την διευκόλυνσή τους να έχουν πρόσβαση 
στις γεωργικές ασφαλίσεις.

Or. es

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Γαλλία και η Πορτογαλία
υποβάλλουν στην Επιτροπή προγράμματα 
καταπολέμησης των επιβλαβών 
οργανισμών για τα φυτά ή τα φυτικά 
προϊόντα στα Γαλλικά Υπερπόντια 
Διαμερίσματα και στις Αζόρες και τη 
Μαδέρα, αντίστοιχα. Τα προγράμματα 
αυτά καθορίζουν ιδίως τους στόχους που 
πρέπει να επιτευχθούν, τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν, τη διάρκειά τους και 
το κόστος τους. Τα προγράμματα που 
υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος 
άρθρου, δεν αφορούν την προστασία της 
μπανάνας.

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή προγράμματα καταπολέμησης 
των επιβλαβών οργανισμών για τα φυτά ή 
τα φυτικά προϊόντα στις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες. Τα προγράμματα 
αυτά καθορίζουν ιδίως τους στόχους που 
πρέπει να επιτευχθούν, τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν, τη διάρκειά τους και 
το κόστος τους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να επεκταθούν σε όλες τις άκρως απόκεντρες περιφέρειες τα προγράμματα 
για την καταπολέμηση των επιβλαβών οργανισμών για τα φυτικά προϊόντα λόγω του 
αυξανόμενου πολλαπλασιασμού των ασθενειών, συνεπεία, σε μεγάλο βαθμό, της αύξησης του 
εμπορίου και των κλιματικών συνθηκών. Η έλλειψη των φυτοϋγειονομικών ουσιών για την 
αντιμετώπιση των ασθενειών αυτών καθιστά περισσότερο απαραίτητη από ποτέ την προώθηση 
των δράσεων αυτών. Δεν θα πρέπει να εξαιρείται κανένα φυτικό προϊόν.



PR\869998EL.doc 35/51 PE452.866v02-00

EL

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να τεθούν σε εφαρμογή τα 
προγράμματα αυτά, η Επιτροπή καθορίζει 
με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τη 
χρηματοδοτική συμμετοχή της Ένωσης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2, τα 
επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την 
Ένωση μέτρα, καθώς και το ποσό της 
ενίσχυσης.

3. Για να τεθούν σε εφαρμογή τα 
προγράμματα αυτά, η Επιτροπή καθορίζει 
με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τη 
χρηματοδοτική συμμετοχή της Ένωσης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2, τα 
επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την 
Ένωση μέτρα, καθώς και το ποσό της 
ενίσχυσης. Ανατίθεται στην Επιτροπή 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 33.

Or. es

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συμμετοχή αυτή μπορεί να καλύπτει έως
το 60 % των επιλέξιμων δαπανών στα 
Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα και 
έως το 75 % των επιλέξιμων δαπανών 
στις Αζόρες και στη Μαδέρα. Η πληρωμή 
πραγματοποιείται βάσει τεκμηρίωσης που 
παρέχουν η Γαλλία και η Πορτογαλία.
Εφόσον είναι αναγκαίο, οργανώνονται από 
την Επιτροπή έρευνες, που διεξάγονται για 
λογαριασμό της από τους εμπειρογνώμονες 
οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 21 της 
οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου.

Η συμμετοχή αυτή μπορεί να καλύπτει έως
ποσοστό 75 % των επιλέξιμων δαπανών. Η 
πληρωμή πραγματοποιείται βάσει 
τεκμηρίωσης που παρέχουν τα κράτη 
μέλη. Εφόσον είναι αναγκαίο, 
οργανώνονται από την Επιτροπή έρευνες, 
που διεξάγονται για λογαριασμό της από 
τους εμπειρογνώμονες οι οποίοι 
αναφέρονται στο άρθρο 21 της οδηγίας 
2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Κατά τα τελευταία έτη παρετηρήθη αύξηση της ποσότητας των επιβλαβών οργανισμών που 
εισήχθησαν στις άκρως απόκεντρες περιφέρειες, πολλοί εκ τω οποίων είναι δύσκολο να 
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καταπολεμηθούν, πράγμα που έχει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στην αποδοτικότητα των 
παραγωγών.  Οι κλιματικές συνθήκες πολλών περιφερειών ευνοούν την διάδοση των 
ασθενειών, οι οποίες έχουν σημειώσει μεγάλη αύξηση συνεπεία της αυξανόμενης διακίνησης 
εμπορευμάτων.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 
103κβ, 103κγ και 103κε του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007 δεν εφαρμόζονται 
στις Καναρίους Νήσους.

3. Τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα
85 α, 85 β, 103κβ, 103κγ και 103κε του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 δεν 
εφαρμόζονται στις Καναρίους Νήσους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η διατήρηση των αμπελώνων αποτελεί περιβαλλοντική και οικονομική επιτακτική ανάγκη, 
σύμφωνα με τον κανονισμό 247/2006. Ο εισηγητής επιθυμεί να εξαιρεθούν μελλοντικά οι 
Κανάριες από κάθε διάταξη που θα περιόριζε την ανάπτυξη του προϊόντος αυτού, 
λαμβανομένης υπόψη της ύφεσης που υπέστη κατά τα τελευταία έτη Η επίπτωση μιας εξαίρεσης 
από τις διατάξεις για τους παράνομους αμπελώνες θα ήταν ουσιαστικά μηδενική για τον τομέα 
της χερσονήσου, δεδομένου ότι μόνον το 14,7% των οίνων που καταναλώνονται στις Κανάριες 
είναι τοπικής παραγωγής. Η εν λόγω εξαίρεση δεν θα εφαρμοζόταν στους προ του παρόντος 
κανονισμού αμπελώνες.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μέχρις ότου το ζωικό κεφάλαιο των 
εντοπίων νέων αρσενικών βοοειδών 
φθάσει σε επαρκές επίπεδο ώστε να 
εξασφαλίζει τη διατήρηση και την 
ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής κρέατος 
στα Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα 
και στη Μαδέρα, υπάρχει η δυνατότητα 
εισαγωγής, χωρίς επιβολή των 
εισαγωγικών δασμών του κοινού 
δασμολογίου, για την επιτόπου πάχυνση, 

1. Μέχρις ότου το ζωικό κεφάλαιο των 
εντοπίων νέων αρσενικών βοοειδών 
φθάσει σε επαρκές επίπεδο ώστε να 
εξασφαλίζει τη διατήρηση και την 
ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής κρέατος 
στα Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα 
και στη Μαδέρα, υπάρχει η δυνατότητα 
εισαγωγής, χωρίς επιβολή των 
εισαγωγικών δασμών του κοινού 
δασμολογίου, για την επιτόπου πάχυνση, 
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βοοειδών καταγωγής τρίτων χωρών, που 
προορίζονται για κατανάλωση στα 
Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα και 
στη Μαδέρα. Η Επιτροπή θεσπίζει με 
εκτελεστική πράξη τα μέτρα που είναι 
αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος 
εδαφίου και ειδικότερα τις λεπτομέρειες 
απαλλαγής από τους δασμούς για την 
εισαγωγή νέων αρσενικών βοοειδών στα 
Υπερπόντια Γαλλικά Διαμερίσματα και 
στη Μαδέρα.

βοοειδών καταγωγής τρίτων χωρών, που 
προορίζονται για κατανάλωση στα 
Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα και 
στη Μαδέρα. Η Επιτροπή θεσπίζει με 
εκτελεστική πράξη τα μέτρα που είναι 
αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος 
εδαφίου και ειδικότερα τις λεπτομέρειες 
απαλλαγής από τους δασμούς για την 
εισαγωγή νέων αρσενικών βοοειδών στα 
Υπερπόντια Γαλλικά Διαμερίσματα και 
στη Μαδέρα. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 34, παράγραφος 2.

Or. es

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να ληφθούν υπόψη οι τοπικές 
ιδιαιτερότητες της εκτροφής βοοειδών και 
του σχετικού κλάδου, η Επιτροπή 
καθορίζει με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
τις προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται η 
απαλλαγή από τους εισαγωγικούς 
δασμούς.

Για να ληφθούν υπόψη οι τοπικές 
ιδιαιτερότητες της εκτροφής βοοειδών και 
του σχετικού κλάδου, η Επιτροπή 
καθορίζει με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
τις προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται η 
απαλλαγή από τους εισαγωγικούς 
δασμούς. Ανατίθεται στην Επιτροπή 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 33.

Or. es

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 52 3. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 52 
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και του άρθρου 53 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, η 
Πορτογαλία μπορεί να μειώσει το εθνικό 
ανώτατο όριο των δικαιωμάτων 
ενισχύσεων για το πρόβειο και αίγειο 
κρέας και πριμοδότησης για τη θηλάζουσα 
αγελάδα. Στην περίπτωση αυτή, το 
αντίστοιχο ποσό μεταφέρεται, με 
εκτελεστική πράξη της Επιτροπής, από τα 
ανώτατα όρια που καθορίζονται δυνάμει 
του άρθρου 52 και του άρθρου 53 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 στη χρηματοδότηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2 
δεύτερη περίπτωση του παρόντος 
κανονισμού.

και του άρθρου 53 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, η 
Πορτογαλία μπορεί να μειώσει το εθνικό 
ανώτατο όριο των δικαιωμάτων 
ενισχύσεων για το πρόβειο και αίγειο 
κρέας και πριμοδότησης για τη θηλάζουσα 
αγελάδα. Στην περίπτωση αυτή, το 
αντίστοιχο ποσό μεταφέρεται, με 
εκτελεστική πράξη της Επιτροπής, από τα 
ανώτατα όρια που καθορίζονται δυνάμει 
του άρθρου 52 και του άρθρου 53 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 στη χρηματοδότηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2 
δεύτερη περίπτωση του παρόντος 
κανονισμού. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 34, παράγραφος 2.

Or. es

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θεσπίζει με εκτελεστική 
πράξη τα μέτρα που είναι αναγκαία για την 
εφαρμογή της παραγράφου 1 και 
ειδικότερα τις λεπτομέρειες απαλλαγής 
από τους δασμούς για την εισαγωγή 
καπνού στις Καναρίους Νήσους.

2. Η Επιτροπή θεσπίζει με εκτελεστική 
πράξη τα μέτρα που είναι αναγκαία για την 
εφαρμογή της παραγράφου 1 και 
ειδικότερα τις λεπτομέρειες απαλλαγής 
από τους δασμούς για την εισαγωγή 
καπνού στις Καναρίους Νήσους. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 34, 
παράγραφος 2.

Or. es
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Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για κάθε οικονομικό έτος η Ένωση 
χρηματοδοτεί τα μέτρα που προβλέπονται 
στα κεφάλαια III και IV εντός του ετήσιου
ανωτάτου ορίου ύψους:

2. Για κάθε οικονομικό έτος η Ένωση 
χρηματοδοτεί τα μέτρα που προβλέπονται 
στα κεφάλαια III και IV, εντός του ετήσιου 
ορίου όχι κατώτερου του ποσού των:

Or. es

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

για τα Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα:
278,41 εκατ. ευρώ,

για τα Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα:
308,21 εκατ. ευρώ,

Or. es

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

για τις Αζόρες και τη Μαδέρα: 106, 21
εκατ. ευρώ,

για τις Αζόρες και τη Μαδέρα: 117,61
εκατ. ευρώ,

Or. es
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Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

για τις Καναρίους Νήσους: 268,42 εκατ. 
ευρώ.

για τις Καναρίους Νήσους: 297,12 εκατ. 
ευρώ.

Or. es

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

για τα Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα:
24,8 εκατ. ευρώ,

για τα Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα:
26,9 εκατ. ευρώ,

Or. es

Αιτιολόγηση

Η αύξηση του ανώτατου ορίου του ΕΚΕ για την Γαλλία αποσκοπεί στην κάλυψη των 
προβλέψεων του τομέα της κτηνοτροφίας. Η προτεινόμενη από την Επιτροπή αύξηση 
αποδεικνύεται ανεπαρκής, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της χώρας αυτής.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει με εκτελεστική πράξη 
τις ενιαίες προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα 
κράτη μέλη μπορούν να τροποποιήσουν 
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 προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα 
κράτη μέλη μπορούν να τροποποιήσουν 
την κατανομή των πόρων που χορηγούνται 
κάθε έτος στα διάφορα προϊόντα τα οποία 
υπάγονται στο ειδικό καθεστώς 
εφοδιασμού. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης στην οποία 
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παραπέμπει το άρθρο 34, παράγραφος 2.

Or. es

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να εξασφαλιστεί η εύλογη και 
αναλογική κατανομή για τα μέτρα 
χρηματοδότησης των μελετών, των έργων 
επίδειξης, των δράσεων κατάρτισης και 
των μέτρων τεχνικής βοήθειας, η Επιτροπή 
καθορίζει με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
ετήσιο μέγιστο ποσό το οποίο μπορεί να 
διατεθεί για τα εν λόγω μέτρα.

4. Για να εξασφαλιστεί η εύλογη και 
αναλογική κατανομή για τα μέτρα 
χρηματοδότησης των μελετών, των έργων 
επίδειξης, των δράσεων κατάρτισης και 
των μέτρων τεχνικής βοήθειας, η Επιτροπή 
καθορίζει με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
ετήσιο μέγιστο ποσό το οποίο μπορεί να 
διατεθεί για τα εν λόγω μέτρα. Ανατίθεται 
στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 33.

Or. es

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Η Επιτροπή παρουσιάζει στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση 
αξιολόγησης των επιπτώσεων που θα έχει 
στο εισόδημα των παραγωγών κάθε νέα 
δασμολογική παραχώρηση για τις 
εισαγωγές μπανάνας στην Ένωση. Η 
έκθεση αυτή, συνοδευόμενη, εν ανάγκη, 
από νομοθετική πρόταση τροποποίησης 
των προβλεπόμενων στην παράγραφο 2 
ποσών, με σκοπό την αντιστάθμιση των 
απωλειών των ευρωπαίων παραγωγών. 
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Or. es

Αιτιολόγηση

Οι ενισχύσεις προς τους παραγωγούς μπανάνας είναι άμεσα συνδεδεμένες με το καθεστώς 
εισαγωγής της μπανάνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε θα πρέπει να αξιολογούνται οι 
επιπτώσεις κάθε δασμολογικής τροποποίησης που εφαρμόζεται στις εισαγωγές. Οι χώρες 
εξαγωγής μπανάνας, με πρώτο τον Ισημερινό, επιδιώκουν να βελτιώσουν την προώθηση των 
προϊόντων τους στην κοινοτική αγορά, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να έχει σοβαρές 
αρνητικές επιπτώσεις στις τιμές που εισπράττουν οι ευρωπαίοι παραγωγοί. 

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανακοινώσεις και εκθέσεις Ανακοινώσεις, εκθέσεις και μελέτες 
επιπτώσεων

Or. es

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή, το αργότερο στις 31 Ιουλίου
κάθε έτους, έκθεση για την εφαρμογή των 
μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό κατά το προηγούμενο έτος.

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή, το αργότερο στις 30 
Σεπτεμβρίου κάθε έτους, έκθεση για την 
εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό κατά το 
προηγούμενο έτος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στην πράξη διαπιστώθηκε η ανάγκη να δοθεί περισσότερος χρόνος για την υποβολή της εν λόγω 
έκθεσης. 
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Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Η Επιτροπή θα αναλάβει την 
εκπόνηση μελετών ή αξιολογήσεων 
σχετικά με τις επιπτώσεις των στα τοπικά 
προϊόντα των διμερών και πολυμερών 
διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες, 
καθώς και των σημαντικών 
τροποποιήσεων που συνεφωνήθησαν στο 
επίπεδο της κοινής αγροτικής πολιτικής. 
Η Επιτροπή θα εφαρμόσει κατά την 
επεξεργασία των εκθέσεών της τα 
κριτήρια που έχουν ορισθεί από τα 
Ηνωμένα Έθνη. Οι μελέτες ή οι 
αξιολογήσεις αυτές θα συνοδεύονται 
ενδεχομένως από προτάσεις για την 
αναθεώρηση του δημοσιονομικού δελτίου 
και των μέτρων στήριξης των τοπικών 
προϊόντων βάσει των τροποποιήσεων που 
προκύπτουν από τις εμπορικές 
διαπραγματεύσεις.

Or. es

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31 α 
Όταν το υπερπόντιο γαλλικό διαμέρισμα 
της Μαγιότ καταστεί άκρως απόκεντρη 
περιφέρεια της Ένωσης, η Επιτροπή 
υποβάλλει νέες προτάσεις, έχοντας υπόψη 
ότι το προβλεπόμενο ετήσιο κονδύλι του 
προϋπολογισμού για τα γαλλικά 
υπερπόντια διαμερίσματα θα αυξηθεί 
αναλόγως και θα περιληφθούν οι ειδικές 
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διατάξεις που αφορούν την Μαγιότ.

Or. es

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32

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 33, 
όταν πρόκειται για κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, και σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 34, όταν 
πρόκειται για εκτελεστικές πράξεις.

Or. es

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις Άσκηση των ανατιθέμενων 
αρμοδιοτήτων

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

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

Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, οφείλει να 
την κοινοποιεί συγχρόνως στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.
2. Η ανάθεση εξουσίας που αναφέρεται 
στο άρθρο 1 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 

2. Η εξουσία που αναφέρεται στο άρθρο 6, 
παράγραφος 3, στο άρθρο 11, 
παράγραφος 2, στο άρθρο 13, 
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Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. παράγραφος 6, στο άρθρο 17, 
παράγραφος 2, στο άρθρο 18, 
παράγραφος 4, στο άρθρο 20, 
παράγραφος 3, στο άρθρο 23, 
παράγραφος 3, στο άρθρο 26, 
παράγραφος 2, στο άρθρο 29, 
παράγραφος 4, ανατίθεται στην Επιτροπή 
για περίοδο πέντε ετών από ...*. Η 
Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με την 
εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες 
πριν από τη λήξη της περιόδου πέντε 
ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται 
σιωπηρώς για περιόδους ιδίας διαρκείας, 
εφόσον δεν διατυπωθεί σχετικώς 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο το αργότερο 
τρεις μήνες πριν από τη λήξη της 
εκάστοτε περιόδου.

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 
απόφασης, αναφέροντας τις 
εκχωρούμενες εξουσίες που ενδέχεται να 
αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης 
καθώς και τους ενδεχόμενους λόγους της 
εν λόγω ανάκλησης.
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται 
στην παρούσα απόφαση. Αρχίζει να 
ισχύει αμέσως ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία η οποία καθορίζεται. Δεν 
επηρεάζει την εγκυρότητα των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. 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 

3. Η μεταβίβαση εξουσιών που 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 11 παράγραφος 2, στο άρθρο 
13 παράγραφος 6, στο άρθρο 17 
παράγραφος 2, στο άρθρο 18 παράγραφος 
4, στο άρθρο 20 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 23 παράγραφος 3, στο άρθρο 26 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 29 
παράγραφος 4 μπορεί να ανακληθεί ανά 
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μήνα. πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης θέτει τέρμα στην 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την 
επομένη της δημοσίευσής της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που καθορίζεται στις διατάξεις της. Δεν 
επηρεάζει την εγκυρότητα των
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν 
ήδη.

 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 
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.
Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις 
έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η 
πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το 
όργανο που διατυπώνει αντιρρήσεις 
έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης 
εκθέτει τους σχετικούς λόγους.

4. Μετά τη θέσπιση κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εγκρίνονται δυνάμει του άρθρου 6, 
παράγραφος 3, του άρθρου 11, 
παράγραφος 2, του άρθρου 13, 
παράγραφος 6,του άρθρου 17, 
παράγραφος 2, του άρθρου 18, 
παράγραφος 4, του άρθρου 20, 
παράγραφος 3, του άρθρου 23, 
παράγραφος 3, του άρθρου 26, 
παράγραφος 2, και του άρθρου 29, 
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παράγραφος 4, τίθενται σε ισχύ μόνον 
εάν, εντός προθεσμίας δύο μηνών από 
της εγκρίσεως του εν λόγω άρθρου, δεν 
διατυπώσουν αντιρρήσεις ούτε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο ή εάν, προ της λήξεως της εν 
λόγω προθεσμίας τα δύο αυτά θεσμικά 
όργανα ενημερώσουν την Επιτροπή ότι 
δεν θα διατυπώσουν αντιρρήσεις. 
Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η 
προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί 
κατά δύο μήνες.
_______________
* Ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. es

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτελεστικές πράξεις – επιτροπή Διαδικασία επιτροπής
[Θα συμπληρωθεί μετά την έκδοση του 
κανονισμού για τους τρόπους ελέγχου που 
αναφέρεται στο άρθρο 291 παράγραφος 2 
της ΣΛΕΕ, επί του παρόντος στο στάδιο 
της συζήτησης στο ΕΚ και στο 
Συμβούλιο]

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
επιτροπή διαχείρισης άμεσων ενισχύσεων 
που συστάθηκε με το άρθρο 144 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. 
Πρόκειται για μια επιτροπή κατά την 
έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.
2. Στις περιπτώσεις παραπομπής στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το 
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

Or. es
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Τα προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα 
ορισμένων περιφερειών  (POSEI) άρχισαν να εφαρμόζονται το 1991 με σκοπό την 
υποστήριξη των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων, ενώ, ένα χρόνο μετά, περιέλαβαν και 
τις άκρως απόμακρες ζώνες της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Σήμερα εννέα περιφέρειες 
επωφελούνται των προγραμμάτων αυτών: Γουαδελούπη, Γαλλική Γουιάνα, Μαρτινίκα, 
Ρεϊνιόν, Σαν Μπαρτολομέ και Σαν Μαρτίν, στη Γαλλία· οι Αζόρες και η Μαδέρα, στην 
Πορτογαλία και οι Κανάριες, στην Ισπανία. Προβλέπεται να προστεθεί και μία δέκατη 
περιφέρεια, το γαλλικό διαμέρισμα της Μαγιότ.

Τα προγράμματα αυτά διαδραματίζουν έναν ρόλο που είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένος με 
την διατήρηση και την ανάπτυξη των αγροτικών προϊόντων και την βιομηχανία μεταποίησης 
των περιφερειών αυτών. Σήμερα, η βιωσιμότητα των τομέων αυτών θα αντιμετώπιζε σοβαρά 
προβλήματα εάν δεν υπήρχαν τα προγράμματα POSEI, λόγω των οικονομικών προβλημάτων 
που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι περιφέρειες αυτές εξ αιτίας της γεωγραφικής τους θέσης και 
των μικρών περιθωρίων που διαθέτουν για την διαφοροποίηση της δραστηριότητάς τους.

Το πρόγραμμα POSEI περιλαμβάνει δύο σαφώς διακριτά καθεστώτα. Αφενός το Ειδικό 
Καθεστώς Εφοδιασμού (REA), το οποίο καλύπτει τον εφοδιασμό των περιφερειών αυτών με 
προϊόντα ζωοτροφών, την βιομηχανία μεταποίησης και την άμεση κατανάλωση. Η βοήθεια 
που χορηγείται στο πλαίσιο του REA περιορίζεται σε ένα μέγιστο ποσό το οποίο καθορίζεται 
κατά χώρα προς αποφυγήν αθέμιτου ανταγωνισμού με τα προϊόντα των νησιών. Το άλλο 
κεφάλαιο του POSEI, το οποίο είναι και το σημαντικότερο, δεδομένου ότι απορροφά περίπου 
το 80% των συνολικών ενισχύσεων, είναι τα μέτρα υπέρ των τοπικών γεωργικών προϊόντων 
(MFPL), ο ρόλος του οποίου είναι πρωταρχικής σημασίας για την εξασφάλιση της 
διατήρησης και της βιωσιμότητας της δραστηριότητας.

Η νομοθεσία σχετικά με το πρόγραμμα POSEI τροποποιήθηκε δύο φορές. Η πρώτη 
μεταρρύθμιση πραγματοποιήθηκε το 2001 και η σημαντικότερη αλλαγή που επήλθε ήταν η 
εισαγωγή μιας νέας μεθόδου υπολογισμού των ενισχύσεων του ειδικού καθεστώτος 
εφοδιασμού (REA) με την οποία δεν λαμβανόταν πλέον υπόψη το επίπεδο των επιστροφών 
(ενισχύσεις των εξαγωγών) της ΕΕ προκειμένου να ληφθεί ως σημείο αναφοράς το επιπλέον 
κόστος που προκύπτει από την απόσταση, την απομόνωση και την μικρή έκταση των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών. Με την μεταρρύθμιση αυτή καθιερώθηκαν επίσης οι ενδιάμεσοι 
ισολογισμοί εφοδιασμού.

Η δεύτερη μεταρρύθμιση του προγράμματος POSEI -και η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα-
πραγματοποιήθηκε το 2006 και προκάλεσε στροφή 180 μοιρών στην ανάπτυξη των 
προγραμμάτων, η επεξεργασία των οποίων πέρασε απολύτως στις περιφερειακές αρχές. Στη 
συνέχεια, ο κανονισμός 247/2006 τροποποιήθηκε επανειλημμένα προκειμένου να 
ενσωματωθούν σ’ αυτόν κυρίως αλλαγές σχετικές με την τελευταία μεταρρύθμιση του 
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καθεστώτος των ενισχύσεων στον τομέα της μπανάνας, ο οποίος ενσωματώθηκε στο 
πρόγραμμα POSEI, καθώς και η μεταρρύθμιση στον τομέα της ζάχαρης. Εξάλλου, με βάση 
τον «διαγνωστικό έλεγχο της ΚΓΠ» ο προϋπολογισμός που αφορούσε τις άμεσες ενισχύσεις 
μεταφέρθηκε στο πρόγραμμα POSEI, το οποίο σήμερα αντιστοιχεί στον πρώτο πυλώνα της 
ΚΓΠ για τις άκρως απόκεντρες περιφέρειες.

Συνοπτική παρουσίαση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τροποποιεί τον κανονισμό 247/2006 για την στήριξη 
προς τις άκρως απόκεντρες περιφέρειες με κύριο στόχο την αναδιατύπωση των διαφόρων 
νομοθετικών αναθεωρήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τα τελευταία έτη. Η πρόταση 
προσαρμόζει τον κανονισμό στις νέες διατάξεις σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
και τις εκτελεστικές πράξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Με την πρόταση επιδιώκεται επίσης να απλοποιηθεί και να βελτιωθεί η σαφήνεια της 
ανάγνωσης του κανονισμού, που περιλαμβάνει όλα τα ειδικά γεωργικά μέτρα υπέρ των εννέα 
άκρως απόκεντρων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή επωφελείται επίσης 
από την απλοποίηση αυτή προκειμένου να εισαγάγει ορισμένες νομοθετικές αλλαγές για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων που διεπιστώθησαν κατά την εφαρμογή του καθεστώτος κατά τα 
τελευταία έτη. 

Οι σημαντικότερες προτεινόμενες αλλαγές είναι οι εξής:

-Αύξηση κατά 20% των ανώτατων ορίων που καθορίζονται από το Ειδικό Καθεστώς 
Εφοδιασμού (REA) στη Γαλλία και την Πορτογαλία.

-Υπαγωγή του Ειδικού Καθεστώτος Εφοδιασμού (REA) στην απαίτηση να αποφεύγεται κάθε 
εμπόδιο ανάπτυξης των τοπικών προϊόντων.

-Ενσωμάτωση διευκρινίσεων ως προς την διαδικασία παρουσίασης των προγραμμάτων και 
των τροποποιήσεών τους ενόψει της έγκρισής τους από την Επιτροπή, με σκοπό την ευελιξία 
και την αποτελεσματικότητα της προσαρμογής τους στις πραγματικές ανάγκες.

-Επέκταση και στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα της δυνατότητας επαναποστολής 
προϊόντων που μεταποιήθηκαν τοπικά με τη χρήση βασικών προϊόντων τα οποία έχουν 
υπαχθεί στο Ειδικό Καθεστώς Εφοδιασμού (REA), χωρίς επιστροφή του πλεονεκτήματος.

-Κατάλογος ενισχύσεων που συνιστούν άμεσες πληρωμές θα περιληφθεί στα προγράμματα 
για την εξασφάλιση της καλής δημοσιονομικής διαχείρισης.
-Η Επιτροπή θεωρεί επίσης σκόπιμο να αναφέρεται ο τρόπος καθορισμού του ποσού της 
ενίσχυσης όσον αφορά τα μέτρα για την τοπική γεωργική παραγωγή, πράγμα το οποίο δεν 
αναφερόταν κατά το παρελθόν στην βασική πράξη.

Θέση του εισηγητή 

Όπως αναγνωρίζουν οι συντάκτες της έκθεσης αξιολόγησης που συντάχθηκε κατόπιν 
αιτήσεως της Επιτροπής σχετικά με το πρόγραμμα POSEI, η αποδοτικότητα των γεωργικών 



PE452.866v02-00 50/51 PR\869998EL.doc

EL

παραγωγών και της βιομηχανίας των άκρως απόκεντρων περιφερειών εξαρτάται από το 
πρόγραμμα αυτό. Σε στιγμές κρίσης όπως η παρούσα, κατά τις οποίες στις περιφέρειες αυτές 
σημειώνονται ποσοστά ανεργίας συχνά ανώτερα από τους μέσους εθνικούς όρους, είναι 
σκόπιμο όχι μόνο να διατηρηθεί το καθεστώς αυτό αλλά και να ενισχυθεί στο μέτρο του 
δυνατού.

Ο εισηγητής εκφράζει την λύπη του για την απόσυρση της πρότασης της Επιτροπής σχετικά 
με την ειδική νομική βάση της συνθήκης για τις άκρως απόκεντρες περιφέρειες, και προτείνει 
την εκ νέου συμπερίληψή της. Το άρθρο 349 της συνθήκης είναι το μοναδικό που αφορά τις 
περιφέρειες αυτές και που εξασφαλίζει την διατήρηση μιας ιδιαίτερης μεταχείρισής τους, 
μεταχείριση η οποία, χωρίς αυτήν την νομική αναφορά, θα μπορούσε μελλοντικά να 
αμφισβητηθεί.

Τόσο η Επιτροπή, όσο και το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή τους του 2010 σχετικά με την 
λειτουργία του προγράμματος POSEI, υπογραμμίζουν την χρησιμότητα του προγράμματος 
αυτού για την άμβλυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες αυτές.

Παρά ταύτα, η χρηματοδότηση που διατίθεται για τα προγράμματα αυτά (συνολικά 653 εκατ. 
ευρώ για τις εννέα περιφέρειες) αποδεικνύεται ανεπαρκής, όπως φαίνεται και από το γεγονός 
ότι η γεωργία βρίσκεται σε ύφεση καθώς και ότι ορισμένες αποφάσεις για την υποστήριξη 
του προγράμματος POSEI με κρατικές ενισχύσεις, ελήφθησαν σε εθνικό επίπεδο . Τα 
διαρθρωτικά προβλήματα καθώς και η αυξανόμενη πίεση που ασκείται από τον ανταγωνισμό 
των εισαγωγών από τρίτες χώρες δεν είναι άσχετα με την αρνητική εξέλιξη πολλών τομέων.

Η μπανάνα, που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό τμήμα της τελικής γεωργικής παραγωγής των 
άκρως απόκεντρων περιφερειών, ειδικότερα στις Κανάριες (το 25% του συνόλου της 
περιφέρειας αυτής), πρέπει να αντιμετωπίσει δασμολογικές παραχωρήσεις που 
πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις εξαγωγές μπανάνας που προέρχονται 
από τις λατινοαμερικανικές χώρες. Η ιδιαίτερη σημασία του τομέα αυτού, ο οποίος μαζί με 
αυτόν της ντομάτας και της ζάχαρης, αποτελεί ένα από τα ελάχιστα εξαγώγιμα προϊόντα των 
νησιών, θα δικαιολογούσε σε μεγάλο βαθμό μία αναθεώρηση των χρηματοδοτήσεων του 
προγράμματος POSEI για την αντιστάθμιση των απωλειών που θα μπορούσαν να έχουν οι 
παραγωγοί από τα νησιά συνεπεία των παραχωρήσεων αυτών. Εκτός όμως από την μπανάνα, 
και άλλα προϊόντα τα νησιών –όπως η ντομάτα, η ζάχαρη και το ρούμι– αντιμετωπίζουν 
επίσης ισχυρές εξωτερικές πιέσεις, οι επιπτώσεις των οποίων θα έπρεπε δεόντως να 
αναλυθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ιδιαίτερες συνθήκες των περιφερειών αυτών 
καθιστούν ακόμη περισσότερο ευάλωτα τα προϊόντα τους έναντι της αύξησης των εισαγωγών 
από τις τρίτες χώρες, δεδομένου ότι στο κόστος που προκύπτει από την απόσταση και την 
απομόνωση πρέπει να προστεθεί και το κόστος λόγω των υψηλών προδιαγραφών που πρέπει 
να τηρούν σε θέματα επισιτιστικής ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι ελάχιστες εναλλακτικές λύσεις για τις καλλιέργειες και τα προϊόντα των νησιών 
αποτελούν επίσης σημαντικό επιχείρημα για την λήψη των καταλληλότερων μέτρων ώστε να 
αποφευχθεί η μείωση της αποδοτικότητας των γεωργών και των κτηνοτρόφων, λαμβάνοντας 
υπόψη επιπλέον και τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει κατά τα τελευταία έτη για την 
παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να συνεχίσουν να διαθέτουν ευρύ 
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περιθώριο ελιγμών για την διαχείριση των προγραμμάτων δεδομένου ότι, σε περιφερειακό 
επίπεδο, τα μέτρα μπορούν να προσαρμόζονται με αποτελεσματικότερο τρόπο στις 
πραγματικές ανάγκες. Πρέπει να εξασφαλισθεί αυτή η ευελιξία, καθώς και να ενισχυθεί η 
διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους τομείς.

Όσον αφορά τα δύο μεγάλα κεφάλαια των προγραμμάτων POSEI (REA και MFPL), ο 
εισηγητής θεωρεί ότι δεν πρέπει να επέλθουν ουσιαστικές αλλαγές. Ζητεί, παρά ταύτα, από 
τα κράτη μέλη να βελτιώσουν στο μέτρο του δυνατού τον προγραμματισμό των μέτρων 
στήριξης των τοπικών προϊόντων ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των 
χορηγούμενων ενισχύσεων στους διάφορους τομείς. Τα κράτη πρέπει επιπλέον να 
αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στα τοπικά προϊόντα οι 
οποίες ενδέχεται να προέρχονται από την μη ορθή εφαρμογή του Ειδικού Καθεστώτος 
Εφοδιασμού (REA).

Κατά τα τελευταία έτη οι καλλιέργειες των άκρως απόκεντρων περιφερειών έχουν πληγεί από 
την μαζική εισβολή επιβλαβών οργανισμών συνεπεία της αύξησης των εμπορικών 
συναλλαγών. Οι παραγωγοί πρέπει να αντιμετωπίσουν την σοβαρή αύξηση των ασθενειών, 
πράγμα που δικαιολογεί την ενίσχυση των φυτοϋγειονομικών προγραμμάτων, καθώς και την 
εφαρμογή τους στις Κανάριες και την καλλιέργεια της μπανάνας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα 
υπόψη την ανάγκη ενίσχυσης των βιώσιμων πρακτικών.

Κατά την άποψη του εισηγητή, θα ήταν σκόπιμο επίσης να ενισχύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
τους συνοριακούς ελέγχους των εισαγωγών που προέρχονται από τρίτες χώρες, για τα 
προϊόντα των οποίων θα έπρεπε να τηρούνται οι αυτές απαιτήσεις σε κτηνιατρικά και 
φυτοϋγειονομικά θέματα με αυτές που εφαρμόζονται στους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους 
των άκρως απόκεντρων περιφερειών, ώστε να αποφεύγεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός με τα 
τοπικά προϊόντα.


