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Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. …/.. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της … 

σχετικά µε τον καθορισµό ειδικών µέτρων για τη γεωργία στα µικρά νησιά του Αιγαίου 



EL 3   EL 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. Η ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
(ΣΛΕΕ) 

Η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) πραγµατοποιεί σαφή 
διάκριση µεταξύ των αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή να εκδίδει µη 
νοµοθετικές πράξεις γενικής ισχύος (κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις), οι οποίες συµπληρώνουν 
ή τροποποιούν ορισµένα µη ουσιώδη στοιχεία της νοµοθετικής πράξης που αναφέρονται στο 
άρθρο 290, αφενός, και των αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 291, αφετέρου. 

Στην περίπτωση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, ο νοµοθέτης αναθέτει στην Επιτροπή την 
εξουσία να εκδίδει οιονεί νοµοθετικά µέτρα. Στην περίπτωση των εκτελεστικών πράξεων, το 
πλαίσιο είναι πολύ διαφορετικό. Πράγµατι, τα κράτη µέλη είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνα 
για την εκτέλεση των νοµικά δεσµευτικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, εάν η 
εφαρµογή της νοµοθετικής πράξης απαιτεί ενιαίες προϋποθέσεις εφαρµογής, η Επιτροπή 
πρέπει να θεσπίσει τις εν λόγω προϋποθέσεις. 

Η διαδικασία εναρµόνισης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 µε τους νέους κανόνες της 
Συνθήκης βασίζεται στην κατάταξη, σε εκχωρούµενες εξουσίες και σε εκτελεστικές εξουσίες, 
των διατάξεων που εξέδωσε η Επιτροπή κατ’ εφαρµογή του εν λόγω κανονισµού (κανονισµός 
(ΕΚ) αριθ. 1914/2006 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1405/2006 του Συµβουλίου). 

Έπειτα από τη διαδικασία αυτή, συντάχθηκε σχέδιο πρότασης αναδιατύπωσης του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006. Αυτό το σχέδιο επιφυλάσσει στον νοµοθέτη την εξουσία 
να θεσπίζει τα ουσιώδη στοιχεία ενός ειδικού καθεστώτος για ορισµένα γεωργικά προϊόντα 
των µικρών νησιών του Αιγαίου µε σκοπό την αντιµετώπιση των δυσχερειών που 
προκαλούνται από την αποµόνωση, τον αποµακρυσµένο και νησιωτικό χαρακτήρα, τη µικρή 
έκταση, την ορεινή µορφολογία του εδάφους, το κλίµα και την οικονοµική εξάρτηση από 
έναν µικρό αριθµό προϊόντων. 

Οι γενικοί προσανατολισµοί αυτού του καθεστώτος και οι γενικές αρχές στις οποίες 
βασίζεται καθορίζονται από τον νοµοθέτη. Έτσι, οι στόχοι των µέτρων που θεσπίζονται µε 
αυτό το ειδικό καθεστώς και οι αρχές προγραµµατισµού, συµβατότητας και συνοχής µε τις 
λοιπές πολιτικές της Ένωσης καθορίζονται από τον νοµοθέτη. Οµοίως, ο νοµοθέτης θέτει τις 
αρχές για τη θέσπιση ενός καθεστώτος πιστοποιητικών και για την επιβολή κυρώσεων, 
µειώσεων και αποκλεισµών. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο 
νοµοθέτης αναθέτει στην Επιτροπή την αρµοδιότητα να συµπληρώνει ή να τροποποιεί 
ορισµένα µη ουσιώδη στοιχεία. Συνεπώς, τα συµπληρωµατικά στοιχεία που είναι αναγκαία 
για την εύρυθµη λειτουργία του καθεστώτος που καθόρισε ο νοµοθέτης µπορεί να 
θεσπιστούν µε µία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής. Έτσι, η Επιτροπή θεσπίζει µε 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τις προϋποθέσεις για την εγγραφή των επιχειρήσεων στο µητρώο 
των πιστοποιητικών και, εφόσον απαιτείται λόγω της οικονοµικής κατάστασης, επιβάλλει τη 
σύσταση εγγύησης για την έκδοση των πιστοποιητικών (άρθρο 11 παράγραφος 2). Οµοίως, ο 
νοµοθέτης αναθέτει στην Επιτροπή την εξουσία να θεσπίζει µέτρα σχετικά µε τη θέσπιση της 
διαδικασίας έγκρισης των τροποποιήσεων του προγράµµατος (άρθρο 6 παράγραφος 3), τις 
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προϋποθέσεις µεταποίησης (άρθρο 13 παράγραφος 3), τις προϋποθέσεις καθορισµού των 
ποσών ενίσχυσης (άρθρα 15 παράγραφος 4 και 18 παράγραφος 4), και τις κυρώσεις (άρθρο 
14 παράγραφος 2). 

Σύµφωνα µε το άρθρο 291 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 
κράτη µέλη είναι επιφορτισµένα µε την εκτέλεση του καθεστώτος που καθόρισε ο νοµοθέτης. 
Ωστόσο, φαίνεται ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η ενιαία εφαρµογή του καθεστώτος για 
τα µικρά νησιά του Αιγαίου από την Ελλάδα σε σχέση µε άλλα παρόµοια καθεστώτα, µε 
σκοπό την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισµού ή διακρίσεων µεταξύ των 
επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια, ο νοµοθέτης αναθέτει στην Επιτροπή εκτελεστικές 
αρµοδιότητες, σύµφωνα µε το άρθρο 291 παράγραφος 2 της Συνθήκης, όσον αφορά 
ειδικότερα τις ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρµογή του καθεστώτος των πιστοποιητικών 
και τις δεσµεύσεις που αναλαµβάνουν οι επιχειρήσεις σχετικά µε το ειδικό καθεστώς 
εφοδιασµού (άρθρο 11 παράγραφος 3), τις ενιαίες προϋποθέσεις εφαρµογής του 
προγράµµατος (άρθρα 6 παράγραφος 2, 15 παράγραφος 3 και 18 παράγραφος 3), καθώς και 
ένα γενικό πλαίσιο για τους ελέγχους που οφείλει να εφαρµόζει η Ελλάδα (άρθρα 7, 12 
παράγραφος 2 και 14 παράγραφος 1). 

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣ 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι από την έκδοσή του, στις 18 Σεπτεµβρίου 2006, ο κανονισµός (ΕΚ) 
αριθ. 1405/2006 του Συµβουλίου σχετικά µε τον καθορισµό ειδικών µέτρων για τη γεωργία 
στα µικρά νησιά του Αιγαίου, αποτέλεσε αντικείµενο πολλών τροποποιήσεων, προτείνεται να 
αναδιατυπωθεί για λόγους σαφήνειας. 

Επιπλέον, η εξέλιξη της κοινοτικής νοµοθεσίας και η εφαρµογή στην πράξη του παρόντος 
κανονισµού από την έκδοσή του και µετά απαιτούν επίσης την τροποποίηση ορισµένων 
διατάξεων και την αναµόρφωση της δοµής του νοµοθετικού κειµένου για την καλύτερη 
προσαρµογή του στην πραγµατικότητα του καθεστώτος αυτού. 

Αυτός ο νέος κανονισµός αναφέρει ρητά τους κύριους στόχους του καθεστώτος, στην 
υλοποίηση των οποίων πρέπει να συµβάλουν τα ειδικά µέτρα στον τοµέα της γεωργίας στα 
µικρά νησιά του Αιγαίου (άρθρο 2). 

Η νέα δοµή του αναδεικνύει τον κεντρικό ρόλο του προγράµµατος στήριξης, το οποίο 
καθορίζεται πλέον για τα µικρά νησιά του Αιγαίου στο καταλληλότερο επίπεδο και 
συντονίζεται από την Ελλάδα. Το εν λόγω πρόγραµµα αφορά τις δύο θεµελιώδεις πτυχές του 
ειδικού καθεστώτος εφοδιασµού και των ειδικών µέτρων για την τοπική παραγωγή (άρθρο 3). 

Άλλες ήσσονος σηµασίας τροποποιήσεις επήλθαν στο κείµενο του κανονισµού, και 
συγκεκριµένα: 

(1) Η διαδικασία για την υποβολή στην Επιτροπή του προγράµµατος και των 
τροποποιήσεών του προς έγκριση διευκρινίστηκε ώστε να αυξηθεί η συνοχή της µε 
την τρέχουσα πρακτική και µε την ανάγκη για αυξηµένη ευελιξία και 
αποτελεσµατικότητα της προσαρµογής των προγραµµάτων στις πραγµατικές 
απαιτήσεις της γεωργίας και του εφοδιασµού των µικρών νησιών του Αιγαίου σε 
βασικά προϊόντα (άρθρο 6). 

(2) Στο άρθρο 10 διευκρινίστηκε ότι το ειδικό καθεστώς εφοδιασµού πρέπει να 
σχεδιάζεται σε συνάρτηση µε την τοπική γεωργική παραγωγή, της οποίας η ανάπτυξη 
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δεν πρέπει να περιορίζεται από πολύ υψηλές ενισχύσεις για τον εφοδιασµό σε 
προϊόντα που παράγονται επίσης τοπικά. Αυτή η διάταξη θεωρείται αναγκαία ώστε να 
καταστεί υποχρεωτική η συµβατότητα µεταξύ των δύο µέσων του καθεστώτος. 

(3) Για να εξασφαλιστεί η χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση, η Ελλάδα οφείλει να 
αναφέρει στο πρόγραµµά της τον κατάλογο των ενισχύσεων που συνιστούν άµεσες 
ενισχύσεις (άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο δ)). 

(4) Είναι 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 στη βασική πράξη (άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο 
ε)). 

(5) Το ανώτατο όριο για τη χρηµατοδότηση του ειδικού καθεστώτος εφοδιασµού 
αυξήθηκε κατά 20% (άρθρο 18 παράγραφος 3), έπειτα από τα συµπεράσµατα του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά µε την ανεπάρκεια των σχετικών κονδυλίων. 

(6) Τέλος, η ηµεροµηνία υποβολής της ετήσιας έκθεσης για την εφαρµογή, κατά τη 
διάρκεια του προηγούµενου έτους, των µέτρων που προβλέπονται στο πρόγραµµα 
στήριξης µετατέθηκε κατά ένα µήνα προκειµένου να δοθεί στις ελληνικές αρχές η 
δυνατότητα να λάβουν υπόψη στην έκθεση την τελική κατάσταση δαπανών για τα 
µέτρα υπέρ των τοπικών γεωργικών παραγωγών. 

Ο κανονισµός δεν τροποποιεί τις πηγές χρηµατοδότησης ούτε το ύψος της κοινοτικής 
στήριξης.



EL 6   EL 

2010/0370 (COD) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. …/.. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της … 

σχετικά µε τον καθορισµό ειδικών µέτρων για τη γεωργία στα µικρά νησιά του Αιγαίου 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

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 την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής1, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινωνικής Επιτροπής2, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Επιτροπής Περιφερειών3, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία4, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:  

(1) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συµβουλίου, της 18ης Σεπτεµβρίου 2006, 
σχετικά µε τον καθορισµό ειδικών µέτρων για τη γεωργία στα µικρά νησιά του 
Αιγαίου και την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/20035 θέσπισε ειδικά 
µέτρα στον γεωργικό τοµέα για την αντιµετώπιση των δυσχερειών που προκαλούνται 
από την ιδιαίτερη γεωγραφική κατάσταση ορισµένων µικρών νησιών του Αιγαίου. 
Αυτά τα µέτρα υλοποιούνται µέσω ενός προγράµµατος στήριξης, το οποίο αποτελεί 
βασικό εργαλείο για τον εφοδιασµό των εν λόγω νησιών σε γεωργικά προϊόντα καθώς 
και για τη στήριξη της τοπικής γεωργικής παραγωγής. Με την ευκαιρία των νέων 
τροποποιήσεων που καθίστανται αναγκαίες και µετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης 
της Λισαβόνας, πρέπει να καταργηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 και να 
αντικατασταθεί µε νέο κείµενο. 

                                                 
1 ΕΕ C […] της […], σ. […]. 
2 ΕΕ C […] της […], σ. […]. 
3 ΕΕ C […] της […], σ. […]. 
4 ΕΕ C […] της […], σ. […]. 
5 ΕΕ L 265 της 26.9.2006, σ. 1, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (ΕΕ L 270 

της 21.10.2003, σ. 1). 
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(2) Είναι σκόπιµο να διευκρινιστούν οι θεµελιώδεις στόχοι στην επίτευξη των οποίων 
συµβάλλει το καθεστώς για τα µικρά νησιά του Αιγαίου. 

(3) Είναι σκόπιµο να διευκρινιστεί το περιεχόµενο του προγράµµατος στήριξης για τα 
µικρά νησιά του Αιγαίου (εφεξής «πρόγραµµα στήριξης») το οποίο, κατ’ εφαρµογή 
της αρχής της επικουρικότητας, πρέπει να καταρτίζεται από την Ελλάδα στο 
καταλληλότερο γεωγραφικό επίπεδο και να υποβάλλεται από την Ελλάδα προς 
έγκριση στην Επιτροπή. 

(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 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. 

(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. 

(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. 

(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. 

(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 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 
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προορίζονται για µεταποίηση, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επιπλέον δαπάνες 
λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα και της µικρής έκτασης. 

(9) Προς αποφυγή της κερδοσκοπίας που θα είχε επιβλαβείς συνέπειες για τους τελικούς 
χρήστες στα µικρά νησιά του Αιγαίου, είναι σκόπιµο να διευκρινιστεί ότι µόνο 
προϊόντα ποιότητας υγιούς, ανόθευτης και σύµφωνης µε τα συναλλακτικά ήθη 
µπορούν να υπαχθούν στο ειδικό καθεστώς εφοδιασµού. 

(10) ∆εδοµένου 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 
πλεονεκτήµατος που προκύπτει από το ειδικό καθεστώς εφοδιασµού. 

(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. 

(12) Για την επίτευξη των στόχων του εν λόγω καθεστώτος, τα οικονοµικά πλεονεκτήµατα 
του ειδικού καθεστώτος εφοδιασµού πρέπει να αντανακλώνται στο επίπεδο του 
κόστους παραγωγής και να συνεπάγονται µείωση των τιµών έως το στάδιο του 
τελικού χρήστη. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω οικονοµικά πλεονεκτήµατα θα πρέπει να 
χορηγούνται µόνο εάν πράγµατι ωφελούν τον τελικό καταναλωτή, θα πρέπει δε να 
διενεργούνται οι αναγκαίοι έλεγχοι. 

(13) Είναι σκόπιµο να προβλεφθούν κανόνες για τη λειτουργία του καθεστώτος, ιδίως 
όσον αφορά τη δηµιουργία ενός µητρώου επιχειρήσεων και ενός συστήµατος 
πιστοποιητικών µε βάση τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 161 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη 
θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για 
ορισµένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισµός ΚΟΑ»)6. 

(14) Η πολιτική της Ένωσης για την τοπική παραγωγή στα µικρά νησιά του Αιγαίου, όπως 
ορίστηκε στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1405/2006, αφορούσε πολυάριθµα προϊόντα και 
µέτρα που ευνοούσαν την παραγωγή, την εµπορία ή τη µεταποίηση των υπόψη 
προϊόντων. Τα µέτρα αυτά απέδειξαν την αποτελεσµατικότητά τους και εξασφάλισαν 
τη συνέχιση και την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων. Η Ένωση θα πρέπει 
να εξακολουθήσει να στηρίζει αυτές τις εργασίες παραγωγής, που αποτελούν 
θεµελιώδη παράγοντα της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονοµικής ισορροπίας 
των µικρών νησιών του Αιγαίου. Η εµπειρία έχει δείξει ότι, όπως και στην περίπτωση 
της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη, η ενισχυµένη εταιρική σχέση µε τις τοπικές 

                                                 
6 ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1. 
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αρχές µπορεί να επιτρέψει την περισσότερο επικεντρωµένη αντιµετώπιση των ειδικών 
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα νησιά αυτά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
συνεχιστεί η στήριξη της τοπικής παραγωγής µέσω του προγράµµατος στήριξης που 
καταρτίζεται για πρώτη φορά µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1405/2006. 

(15) Είναι σκόπιµο να προσδιοριστούν τα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να παρέχονται στο 
πρόγραµµα στήριξης για τον καθορισµό των µέτρων υπέρ της τοπικής γεωργικής 
παραγωγής, και ιδίως η περιγραφή της κατάστασης, της προτεινόµενης στρατηγικής, 
των στόχων, των µέτρων. Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστούν οι αρχές της συνοχής 
των µέτρων αυτών µε τις λοιπές πολιτικές της Ένωσης προκειµένου να αποφευχθούν 
το µη συµβιβάσιµο και η αλληλεπικάλυψη ενισχύσεων. 

(16) Για τους σκοπούς εφαρµογής του, το πρόγραµµα στήριξης µπορεί επίσης να 
περιλαµβάνει µέτρα για τη χρηµατοδότηση των µελετών, των έργων επίδειξης, της 
κατάρτισης και της τεχνικής βοήθειας. 

(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. 

(18) Προκειµένου να αµβλυνθούν οι ιδιαίτερες δυσχέρειες που χαρακτηρίζουν τη γεωργική 
παραγωγή των µικρών νησιών του Αιγαίου, οι οποίες απορρέουν από την αποµόνωση, 
τον απόκεντρο και νησιωτικό χαρακτήρα, τη µικρή έκταση, το ορεινό ανάγλυφο, τις 
κλιµατικές συνθήκες και την οικονοµική εξάρτηση από έναν µικρό αριθµό προϊόντων, 
µπορεί να προβλεφθεί παρέκκλιση από τη σταθερή πολιτική της Επιτροπής να µην 
επιτρέπει κρατικές ενισχύσεις λειτουργίας στον τοµέα της παραγωγής, µεταποίησης 
και εµπορίας γεωργικών προϊόντων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα I της 
Συνθήκης. 

(19) Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού δεν θα πρέπει να θίγει το επίπεδο ειδικής 
στήριξης που παρεχόταν µέχρι σήµερα στα µικρά νησιά του Αιγαίου. Ως εκ τούτου, 
για την εκτέλεση των κατάλληλων µέτρων, η Ελλάδα θα πρέπει να διαθέτει τα ποσά 
που αντιστοιχούν στη στήριξη που έχει ήδη χορηγηθεί από την Ένωση δυνάµει του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006. 

(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. 

(21) Για να είναι δυνατή η αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων που αφορούν την 
εφαρµογή του προγράµµατος στήριξης κατά το προηγούµενο έτος και να υποβληθεί 
στην Επιτροπή πλήρης ετήσια έκθεση αξιολόγησης, θα πρέπει να µετατεθεί η 
ηµεροµηνία υποβολής της εν λόγω έκθεσης από την 30ή Ιουνίου στην 31η Ιουλίου του 
επόµενου έτους από το έτος αναφοράς. 

(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. 
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(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. 

(24) Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει τις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά µε τους 
µηχανισµούς ελέγχου από τα κράτη µέλη της άσκησης των εκτελεστικών 
αρµοδιοτήτων από την Επιτροπή7, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο 

1. Ο παρών κανονισµός θεσπίζει ειδικά µέτρα στον τοµέα της γεωργίας µε σκοπό την 
αντιµετώπιση των δυσχερειών οι οποίες προκαλούνται από την αποµόνωση, τον 
απόκεντρο και νησιωτικό χαρακτήρα, καθώς και τη µικρή έκταση των µικρών 
νησιών του Αιγαίου, εφεξής καλούµενα «µικρά νησιά». 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ως «µικρά νησιά» νοούνται όλα τα 
νησιά του Αιγαίου Πελάγους, εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια. 

Άρθρο 2 

Στόχοι 

1. Τα ειδικά µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 1 συµβάλλουν στην επίτευξη των 
ακόλουθων στόχων: 

α) εξασφάλιση του εφοδιασµού των µικρών νησιών σε προϊόντα τα οποία είναι 
βασικά για την ανθρώπινη κατανάλωση, για µεταποίηση ή ως γεωργικές 

                                                 
7 ΕΕ L […] της […], σ. […]. 



EL 11   EL 

εισροές, µε περιορισµό των επιπλέον δαπανών λόγω του απόκεντρου και 
νησιωτικού χαρακτήρα και της µικρής έκτασης· 

β) διατήρηση και ανάπτυξη της γεωργικής δραστηριότητας των µικρών νησιών, 
συµπεριλαµβανοµένης της παραγωγής, της µεταποίησης και της εµπορίας των 
τοπικών προϊόντων. 

2. Οι στόχοι που ορίζονται στην παράγραφο 1 υλοποιούνται µέσω των µέτρων που 
αναφέρονται στα κεφάλαια III, IV και V. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Άρθρο 3 

Κατάρτιση του προγράµµατος στήριξης 

1. Τα µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 1 καθορίζονται για τα µικρά νησιά από ένα 
πρόγραµµα στήριξης, το οποίο περιλαµβάνει: 

α) ένα ειδικό καθεστώς εφοδιασµού, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο III, και 

β) ειδικά µέτρα στήριξης της τοπικής γεωργικής παραγωγής, όπως προβλέπεται 
στο κεφάλαιο IV. 

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. 

Άρθρο 4 

Συµβατότητα και συνοχή 

1. Τα µέτρα που λαµβάνονται στο πλαίσιο του προγράµµατος στήριξης πρέπει να είναι 
σύµφωνα µε το δίκαιο της Ένωσης, να έχουν συνοχή µε τις άλλες πολιτικές της 
Ένωσης καθώς και µε τα µέτρα που λαµβάνονται δυνάµει αυτών των πολιτικών. 

2. Εξασφαλίζεται η συνοχή των µέτρων που λαµβάνονται στο πλαίσιο του 
προγράµµατος στήριξης µε τα µέτρα που υλοποιούνται βάσει άλλων µέσων της 
κοινής γεωργικής πολιτικής, και ιδίως των κοινών οργανώσεων αγοράς, της 
αγροτικής ανάπτυξης, της ποιότητας των προϊόντων, της καλής µεταχείρισης των 
ζώων και της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Ειδικότερα, δυνάµει του παρόντος κανονισµού, δεν µπορεί να χρηµατοδοτηθεί 
κανένα µέτρο: 
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α) ως συµπληρωµατική στήριξη των καθεστώτων πριµοδοτήσεων ή ενισχύσεων 
που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο κοινής οργάνωσης αγοράς, εκτός των 
εξαιρετικών περιπτώσεων που αιτιολογούνται µε αντικειµενικά κριτήρια· 

β) ως στήριξη ερευνητικών έργων, µέτρων που αποσκοπούν στη στήριξη 
ερευνητικών έργων ή µέτρων επιλέξιµων για χρηµατοδότηση από την Ένωση 
βάσει της απόφασης 2009/470/ΕΚ του Συµβουλίου8· 

γ) ως στήριξη των µέτρων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1698/2005 [του Συµβουλίου9]. 

Άρθρο 5 

Περιεχόµενο του προγράµµατος στήριξης 

Το πρόγραµµα στήριξης περιλαµβάνει: 

α) χρονοδιάγραµµα εφαρµογής των µέτρων και ενδεικτικό ετήσιο γενικό 
δηµοσιονοµικό πίνακα όπου παρουσιάζονται συνοπτικά οι διατιθέµενοι πόροι· 

β) αιτιολόγηση της συµβατότητας και της συνοχής των διαφόρων µέτρων στο πλαίσιο 
του προγράµµατος, καθώς και καθορισµό των κριτηρίων και των ποσοτικών δεικτών 
που χρησιµοποιούνται για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση· 

γ) τα µέτρα που έχουν ληφθεί για να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική και ορθή 
εφαρµογή του προγράµµατος στήριξης, συµπεριλαµβανοµένων διευθετήσεων 
διαφήµισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς και τον καθορισµό 
ποσοτικών δεικτών για την αξιολόγηση· 

δ) τον καθορισµό των αρµοδίων αρχών και οργανισµών που είναι υπεύθυνοι για την 
εφαρµογή του προγράµµατος, τον καθορισµό, στο κατάλληλο επίπεδο, των αρχών ή 
συµµετεχόντων οργανισµών και των κοινωνικοοικονοµικών εταίρων, καθώς και τα 
αποτελέσµατα των διενεργούµενων διαβουλεύσεων. 

Άρθρο 6 

Έγκριση και τροποποιήσεις του προγράµµατος 

1. Η Ελλάδα υποβάλλει στην Επιτροπή το σχέδιο του προγράµµατος στήριξης στο 
πλαίσιο της χρηµατοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφοι 2 και 3. 

Το σχέδιο του 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. 

                                                 
8 ΕΕ L 155 της 18.6.2009, σ. 30. 
9 [ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1.] 
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Η Επιτροπή αξιολογεί το προτεινόµενο πρόγραµµα στήριξης και αποφασίζει για την 
έγκρισή του µε εκτελεστική πράξη. 

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 υποβολή των 
προτάσεων τροποποίησης του προγράµµατος. 

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

Άρθρο 7 

Έλεγχοι και παρακολούθηση 

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

Η Επιτροπή θεσπίζει επίσης, µε πράξη του ίδιου τύπου, τις διαδικασίες και τους φυσικούς και 
χρηµατοδοτικούς δείκτες που διασφαλίζουν την αποτελεσµατική παρακολούθηση της 
εφαρµογής του προγράµµατος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ 

Άρθρο 8 

Προβλεπόµενο ισοζύγιο εφοδιασµού 

1. Καθιερώνεται ειδικό καθεστώς εφοδιασµού για τα γεωργικά προϊόντα της Ένωσης 
που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι της Συνθήκης (εφεξής καλούµενα «γεωργικά 
προϊόντα»), τα οποία είναι βασικά στα µικρά νησιά του Αιγαίου για την κατανάλωση 
από τον άνθρωπο, την παρασκευή άλλων προϊόντων ή ως γεωργικές εισροές. 

2. Η Ελλάδα καταρτίζει, στο γεωγραφικό επίπεδο που κρίνεται καταλληλότερο, 
προβλεπόµενο ισοζύγιο εφοδιασµού στο οποίο εµφαίνεται η ποσότητα των 
απαιτούµενων γεωργικών προϊόντων για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών 
εφοδιασµού των µικρών νησιών. 

Αντικείµενο χωριστού προβλεπόµενου ισοζυγίου εφοδιασµού µπορεί να αποτελέσει 
η αξιολόγηση των αναγκών των βιοµηχανιών συσκευασίας ή µεταποίησης 
προϊόντων µε προορισµό την τοπική αγορά, προς αποστολή στην υπόλοιπη Ένωση ή 
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προς εξαγωγή σε τρίτες χώρες, στο πλαίσιο παραδοσιακών εµπορικών ροών 
σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφοι 2 και 3. 

Άρθρο 9  

Λειτουργία του καθεστώτος 

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

Το ποσό της ενίσχυσης για κάθε προϊόν καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη το 
πρόσθετο κόστος εµπορίας των προϊόντων στα µικρά νησιά, το οποίο υπολογίζεται 
από τους λιµένες της ηπειρωτικής Ελλάδας από τους οποίους πραγµατοποιείται ο 
συνήθης εφοδιασµός και από τους λιµένες διαµετακόµισης ή φόρτωσης προϊόντων 
προς τα νησιά τελικού προορισµού. Εφόσον πρόκειται για γεωργικές εισροές ή για 
προϊόντα που προορίζονται για µεταποίηση, κατά τον καθορισµό της ενίσχυσης 
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επιπλέον δαπάνες λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα 
και της µικρής έκτασης. 

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

Άρθρο 10 

Εφαρµογή 

Το ειδικό καθεστώς εφοδιασµού εφαρµόζεται έτσι ώστε να λαµβάνονται υπόψη ιδίως: 

α) οι ειδικές ανάγκες των µικρών νησιών και οι απαιτήσεις ως προς την ποιότητα· 

β) οι παραδοσιακές εµπορικές ροές µε τους λιµένες της ηπειρωτικής Ελλάδας και 
µεταξύ των νησιών στο Αιγαίο Πέλαγος· 

γ) η οικονοµική πλευρά των προτεινόµενων ενισχύσεων· 

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

Άρθρο 11 

Πιστοποιητικά 

1. Για τη χορήγηση της ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικού. 

Τα πιστοποιητικά εκδίδονται µόνο για τις επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες σε 
µητρώο που τηρείται από τις αρµόδιες αρχές. 

Τα πιστοποιητικά δεν είναι µεταβιβάσιµα. 
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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. 

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

Άρθρο 12 

Αποδέκτης του πλεονεκτήµατος 

1. Το όφελος από το ειδικό καθεστώς εφοδιασµού που προκύπτει από τη χορήγηση της 
ενίσχυσης ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι πραγµατικός αποδέκτης του οικονοµικού 
πλεονεκτήµατος είναι ο τελικός χρήστης, 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. 

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. 

Άρθρο 13 

Εξαγωγή προς τρίτες χώρες και αποστολή προς την υπόλοιπη Ένωση 

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. 

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

Για την εξαγωγή των προϊόντων που απολαύουν του ειδικού καθεστώτος 
εφοδιασµού προς τρίτες χώρες δεν απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικού.  

2. Η παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο δεν εφαρµόζεται στα προϊόντα που έχουν 
µεταποιηθεί στα µικρά νησιά και για τα οποία χρησιµοποιήθηκαν γεωργικά προϊόντα 
που έχουν επωφεληθεί από το ειδικό καθεστώς εφοδιασµού: 



EL 16   EL 

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· 

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· 

γ) τα οποία αποστέλλονται µεταξύ των µικρών νησιών· 

Για την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και 
β) προς τρίτες χώρες δεν απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικού.  

∆εν χορηγείται καµία επιστροφή κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται 
στο πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β). 

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. 

Άρθρο 14 

Έλεγχοι και κυρώσεις 

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. 

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. 

2. Πλην περιπτώσεως ανωτέρας βίας ή εξαιρετικού κλιµατικού συµβάντος, σε 
περίπτωση αθέτησης εκ µέρους της επιχείρησης των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει 
σύµφωνα µε το άρθρο 11, το πλεονέκτηµα που παραχωρείται στον κάτοχο του 
πιστοποιητικού ανακτάται και η εγγραφή του αναστέλλεται ή ανακαλείται ανάλογα 
µε τη βαρύτητα της παράβασης. 

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. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Άρθρο 15 

Μέτρα 

1. Το πρόγραµµα στήριξης περιλαµβάνει τα µέτρα τα οποία είναι αναγκαία για να 
εξασφαλιστεί η συνέχιση και η ανάπτυξη της τοπικής γεωργικής παραγωγής στα 
µικρά νησιά, στο πλαίσιο του τρίτου µέρους, τίτλος III της Συνθήκης. 

2. Το µέρος του προγράµµατος που αφιερώνεται στα µέτρα υπέρ της τοπικής 
γεωργικής παραγωγής περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) περιγραφή µε ποσοτικά στοιχεία της κατάστασης της σχετικής γεωργικής 
παραγωγής, λαµβάνοντας υπόψη τα διαθέσιµα αποτελέσµατα αξιολόγησης, 
παρουσιάζοντας τις ανισότητες, τις ελλείψεις και τις δυνατότητες ανάπτυξης, 
καθώς και τους διατιθέµενους χρηµατοδοτικούς πόρους· 

β) περιγραφή της προτεινόµενης στρατηγικής, των επιλεγεισών προτεραιοτήτων 
και των γενικών και επιχειρησιακών ποσοτικών στόχων, καθώς και εκτίµηση 
των αναµενόµενων οικονοµικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
επιπτώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεων στην απασχόληση· 

γ) περιγραφή των µέτρων που σχεδιάζονται, ιδίως των καθεστώτων ενίσχυσης για 
την υλοποίησή τους, καθώς και, ενδεχοµένως, πληροφορίες για τις ανάγκες σε 
µελέτες, έργα επίδειξης, δράσεις κατάρτισης ή τεχνικής βοήθειας που αφορούν 
την προπαρασκευή, εφαρµογή ή προσαρµογή των σχετικών µέτρων· 

δ) τον κατάλογο των ενισχύσεων που συνιστούν άµεσες ενισχύσεις κατά την 
έννοια του άρθρου 2 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 73/2009· 

ε) το ποσό της ενίσχυσης που έχει καθοριστεί για κάθε µέτρο ή δράση µε σκοπό 
την επίτευξη ενός ή περισσότερων στόχων που του προγράµµατος. 

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

4. Το πρόγραµµα µπορεί να περιλαµβάνει µέτρα στήριξης για την παραγωγή, τη 
µεταποίηση ή την εµπορία γεωργικών προϊόντων των µικρών νησιών. 

Κάθε µέτρο µπορεί να εφαρµοστεί µε επιµέρους δράσεις. Για κάθε δράση το 
πρόγραµµα καθορίζει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) τους δικαιούχους· 

β) τους όρους επιλεξιµότητας· 

γ) τη µεµονωµένη ενίσχυση· 
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δ) το ανώτατο όριο. 

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. 

Άρθρο 16 

Έλεγχοι και αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά 

1. Οι έλεγχοι των µέτρων που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο πραγµατοποιούνται 
µέσω διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων. 

2. Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ο ενδιαφερόµενος δικαιούχος 
υποχρεούται να επιστρέψει τα σχετικά ποσά. Το άρθρο 80 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής10 εφαρµόζεται τηρουµένων των αναλογιών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Άρθρο 17 

Κρατικές ενισχύσεις 

1. Όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα που υπάγονται στο παράρτηµα I της Συνθήκης, 
για τα οποία εφαρµόζονται τα άρθρα 107, 108 και 109 αυτής, η Επιτροπή δύναται να 
επιτρέψει, σύµφωνα µε το άρθρο 108 της Συνθήκης, στον τοµέα της παραγωγής, της 
µεταποίησης και της εµπορίας των εν λόγω προϊόντων, ενισχύσεις λειτουργίας µε 
σκοπό την άµβλυνση των ιδιαίτερων δυσχερειών που χαρακτηρίζουν τη γεωργική 
παραγωγή στα µικρά νησιά, οι οποίες απορρέουν από την αποµόνωση, τον 
απόκεντρο και νησιωτικό χαρακτήρα, τη µικρή έκταση, το ορεινό ανάγλυφο τις 
κλιµατικές συνθήκες και την οικονοµική εξάρτηση από ένα µικρό αριθµό προϊόντων. 

2. Η Ελλάδα µπορεί να χορηγήσει συµπληρωµατική χρηµατοδότηση για την εφαρµογή 
του προγράµµατος στήριξης. Στην περίπτωση αυτή, η Ελλάδα κοινοποιεί στην 
Επιτροπή την κρατική ενίσχυση και η Επιτροπή µπορεί να την εγκρίνει σύµφωνα µε 
τον παρόντα κανονισµό ως µέρος του εν λόγω προγράµµατος. Οι κοινοποιούµενες 
ενισχύσεις θεωρείται ότι κοινοποιούνται κατά την έννοια του άρθρου 108 
παράγραφος 3 πρώτη φράση της Συνθήκης. 

3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου και κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 180 πρώτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 

                                                 
10 ΕΕ L 316 της 2.12.2009, σ. 65. 
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και το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 του Συµβουλίου11, τα άρθρα 
107, 108 και 109 της Συνθήκης δεν εφαρµόζονται στις ενισχύσεις που 
καταβάλλονται από την Ελλάδα, δυνάµει του παρόντος κανονισµού, κατ’ εφαρµογή 
των κεφαλαίων III και IV του παρόντος κανονισµού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 18  

Χρηµατοδοτικοί πόροι 

1. Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό συνιστούν παρεµβάσεις µε 
σκοπό τη ρύθµιση των γεωργικών αγορών, κατά την έννοια του άρθρου 3 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συµβουλίου12. 

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

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

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. 

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. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 19 

Εθνικά µέτρα 

                                                 
11 ΕΕ L 214 της 4.8.2006, σ. 7. 
12 ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1. 
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Η Ελλάδα λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσει την τήρηση του παρόντος 
κανονισµού, ιδίως όσον αφορά τους ελέγχους και τις διοικητικές κυρώσεις, και ενηµερώνει 
σχετικά την Επιτροπή. 

Άρθρο 20 

Ανακοινώσεις και εκθέσεις 

1. Η Ελλάδα ανακοινώνει στην Επιτροπή, το αργότερο στις 15 Φεβρουαρίου κάθε 
έτους, τις πιστώσεις που διαθέτει και τις οποίες σκοπεύει να δαπανήσει, κατά τη 
διάρκεια του επόµενου έτους, για την εφαρµογή του προβλεπόµενου ισοζυγίου 
εφοδιασµού και κάθε µέτρου υπέρ της τοπικής γεωργικής παραγωγής που 
περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα στήριξης. 

2. Η Ελλάδα υποβάλλει στην Επιτροπή, το αργότερο στις 31 Ιουλίου κάθε έτους, 
έκθεση για την εφαρµογή, κατά το προηγούµενο έτος, των µέτρων που προβλέπονται 
από τον παρόντα κανονισµό. 

3. Το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, και στη συνέχεια ανά πέντε έτη, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο γενική έκθεση στην 
οποία παρουσιάζονται οι επιπτώσεις των δράσεων που υλοποιήθηκαν κατ’ εφαρµογή 
του παρόντος κανονισµού, συνοδευόµενη ενδεχοµένως από κατάλληλες προτάσεις. 

Άρθρο 21 

Αρµοδιότητες της Επιτροπής 

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. 

Άρθρο 22 

Εξουσιοδότηση 

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

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

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

Άρθρο 23 

Ανάκληση της εξουσιοδότησης 

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. 
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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 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. ∆εν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. ∆ηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 24 

Αντιρρήσεις επί των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

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 
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. 

Άρθρο 25 

Εκτελεστικές πράξεις - επιτροπή 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή διαχείρισης άµεσων ενισχύσεων που 
συστάθηκε µε το άρθρο 141 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 73/2009. 

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). 

Άρθρο 26 

Καταργούµενες διατάξεις 



EL 22   EL 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 καταργείται. 

Οι αναφορές στον καταργούµενο κανονισµό θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα 
κανονισµό και διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας που εµφαίνεται στο 
παράρτηµα. 

Άρθρο 27 

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την […] ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

[Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2012.] 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε 
κράτος µέλος. 

Βρυξέλλες […],  

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
1405/2006 Παρών κανονισµός 

Άρθρο 1 Άρθρο 1 

Άρθρο 2 Άρθρο 3 παράγραφος 1 

Άρθρο 3 Άρθρο 8 

Άρθρο 4 παράγραφος 1  Άρθρο 9 παράγραφος 1 

Άρθρο 4 παράγραφος 2 Άρθρο 10 

Άρθρο 4 παράγραφος 3 Άρθρο 12 παράγραφος 1 

Άρθρο 5 Άρθρο 13 

Άρθρο 7 παράγραφος 1  Άρθρο 15 παράγραφος 1  

Άρθρο 7 παράγραφος 2 Άρθρο 3 παράγραφος 2 

Άρθρο 8 Άρθρο 4 

Άρθρο 9 στοιχεία α) και β) Άρθρο 15 παράγραφος 2 

Άρθρο 9 στοιχεία γ), δ), ε) και 
στ)  

Άρθρο 5 

Άρθρο 10 Άρθρο 7 δεύτερο εδάφιο 

Άρθρο 11 Άρθρο 17 

Άρθρο 12 Άρθρο 18 

Άρθρο 13 Άρθρο 6 παράγραφος 1 

Άρθρο 14 στοιχείο α) Άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3 

Άρθρο 14 στοιχείο β) Άρθρο 7 πρώτο εδάφιο και 
άρθρο 14 παράγραφος 1 
δεύτερο εδάφιο  

Άρθρο 16 Άρθρο 19 

Άρθρο 17 Άρθρο 20 

Άρθρο 18 Άρθρο 26 

Άρθρο 21 Άρθρο 27 
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∆∆/10/642710 
RVDE ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 
6.13.2010.1 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  
 

1. ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 
05 02 11 04 & 05 03 02 51 
 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: 
231 € εκατ. & 18 εκατ. 
€ 

2. ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ: 
Πρόταση κανονισµού (ΕΕ) αριθ. …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε 
τον καθορισµό ειδικών µέτρων για τη γεωργία στα µικρά νησιά του Αιγαίου 

3. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ: 
Άρθρα 42 και 43 της Συνθήκης 
 

4. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ: 
Ευθυγράµµιση µε τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

5. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 12 
ΜΗΝΩΝ 

 
(εκατ. ευρώ) 

ΤΡΕΧΟΝ 
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 

[2010] 
(εκατ. ευρώ) 

ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 

[2011] 
(εκατ. ευρώ) 

5.0 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ 
- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΕ 
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ/ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ) 
- ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
- ΑΛΛΕΣ 

[1] - - 

5.1 ΕΣΟ∆Α 
- Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΕ 
(ΕΙΣΦΟΡΕΣ/∆ΑΣΜΟΙ) 
- ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

- - - 

  2012 2013 2014 2015 
5.0.1 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (1) (1) (1) (1) 
5.1.1 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟ∆ΩΝ (1) (1) (1) (1) 
5.2 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 
6.0 ∆ΥΝΑΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΤΟ 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

6.1 ∆ΥΝΑΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

6.2 ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ OUI NON 

6.3 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ  

ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 
Τα εν λόγω προγράµµατα έχουν υψηλό επίπεδο εκτέλεσης. Παρότι οι προτεινόµενες τροποποιήσεις του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συµβουλίου δεν τροποποιούν το µέγιστο ετήσιο ποσό, το µέγιστο ποσό 
του ειδικού καθεστώτος εφοδιασµού µετατρέπεται σε 6,56 εκατ. €, γεγονός που θα οδηγήσει σε διαφορετική 
κατανοµή των πόρων, η οποία θα µπορούσε να έχει αντίκτυπο στον ρυθµό των δαπανών. Ωστόσο, αυτός ο 
ενδεχόµενος αντίκτυπος δεν είναι µετρήσιµος στο παρόν στάδιο. 
 

  




