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Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση για την πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών 
μέτρων στον τομέα της γεωργίας υπέρ των άκρως απόκεντρων περιφερειών 
της Ένωσης [COM(2010)0498]

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με επιστολή της 8ης Ιουνίου 2011 ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να 
εξετάσει σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κανονισμού την προσθήκη νομικής βάσης στην 
ανωτέρω πρόταση κανονισμού.

Οι νομικές βάσεις που προτείνει η Επιτροπή είναι το πρώτο εδάφιο του άρθρου 42 και το 
άρθρο 43, παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, οι οποίες αμφότερες προέρχονται από τον Τίτλο III "Η 
Γεωργία και η Αλιεία" του Μέρους Τρίτου "Οι Εσωτερικές Πολιτικές και Δράσεις της 
Ένωσης" της ΣΛΕΕ.

Η νομική βάση που προτείνεται να προστεθεί είναι το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ από το Μέρος 
Έβδομο "Γενικές και Τελικές Διατάξεις" της ΣΛΕΕ, άρθρο το οποίο ορίζει τη διαδικασία για 
την έγκριση ειδικών μέτρων που αποσκοπούν συγκεκριμένα στον καθορισμό των 
προϋποθέσεων εφαρμογής των Συνθηκών στις άκρως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης.
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I - Ιστορικό

Με την ανά χείρας πρόταση η Επιτροπή έχει κινήσει τη διαδικασία για αναδιατύπωση του 
κανονισμού (ΕΚ) 247/2006 της 30ης Ιανουαρίου 2006 περί καθορισμού ειδικών μέτρων για 
τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης1 προς επίτευξη περισσότερης 
σαφήνειας και με σκοπό τη συμμόρφωση προς τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, κυρίως όσον 
αφορά τις κατ' εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις κατά την έννοια των άρθρων 290 
και 291 της ΣΛΕΕ.

Οι νομικές βάσεις για τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 247/2006 ήταν τα άρθρα 36, 37 και 299, 
παράγραφος 2 της ΣΕΚ, που αντιστοιχούν στα άρθρα 42, 43 και 349 της ΣΛΕΕ.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 247/2006 συνοδεύεται από κανονισμό της Επιτροπής2, ο οποίος 
εγκρίθηκε βάσει του άρθρου 25 της βασικής πράξεως και περιέχει λεπτομερείς κανόνες 
σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής, έχει δε τροποποιηθεί τρεις φορές, για τελευταία φορά το 
2009.

Στις αντίστοιχες γνωμοδοτήσεις τους σχετικά με την πρόταση τόσο η Επιτροπή 
Περιφερειακής Ανάπτυξης όσο και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
συνιστούν να προστεθεί το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ ως νομική βάση.

II - Σχετικά άρθρα της ΣΛΕΕ

Στην πρόταση της Επιτροπής εμφαίνονται ως νομική βάση τα εξής άρθρα (η έμφαση που 
προστίθεται δηλώνει τις λειτουργικές διατάξεις):

Άρθρο 39
1. Στόχοι της κοινής γεωργικής πολιτικής είναι:
α) να αυξάνει την παραγωγικότητα της γεωργίας με την ανάπτυξη της τεχνικής 
προόδου, με την εξασφάλιση της ορθολογικής αναπτύξεως της γεωργικής 
παραγωγής, καθώς και της αρίστης χρησιμοποιήσεως των συντελεστών 
παραγωγής, ιδίως του εργατικού δυναμικού·
β) να εξασφαλίζει κατ’ αυτό τον τρόπο ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο στο 
γεωργικό πληθυσμό, ιδίως με την αύξηση του ατομικού εισοδήματος των 
εργαζομένων στη γεωργία·
γ) η σταθεροποίηση των αγορών·
δ) η διασφάλιση της διαθεσιμότητας αποθεμάτων·

                                               
1 ΕΕ L 42, 14.2.2006, σ. 1.
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 793/2006 της Επιτροπής της 12ης Απριλίου 2006 για τη θέσπιση ορισμένων 
λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών 
μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης (ΕΕ L 145, 31.5.2006, σ. 1).
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ε) να διασφαλίζει λογικές τιμές κατά την προσφορά αγαθών στους 
καταναλωτές.
2. Κατά την εκπόνηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και των ειδικών 
μεθόδων που συνεπάγεται η εφαρμογή της, λαμβάνεται υπόψη:
α) ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της γεωργικής δραστηριότητας, που απορρέει από 
την κοινωνική δομή της γεωργίας και τις διαρθρωτικές και φυσικές ανισότητες 
μεταξύ των διαφόρων γεωργικών περιοχών,
β) η ανάγκη βαθμιαίας εφαρμογής των καταλλήλων προσαρμογών,
γ) το γεγονός ότι στα κράτη μέλη η γεωργία αποτελεί έναν τομέα στενά 
συνδεδεμένο με το σύνολο της οικονομίας.

Άρθρο 40
1. Για να επιτευχθούν οι στόχοι που προβλέπονται στο άρθρο 39, δημιουργείται 
κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών.
Ανάλογα με τα προϊόντα, η οργάνωση αυτή λαμβάνει μία από τις ακόλουθες 
μορφές:
α) κοινών κανόνων ανταγωνισμού,
β) υποχρεωτικού συντονισμού των διαφόρων εθνικών οργανώσεων αγοράς,
γ) ευρωπαϊκής οργάνωσης της αγοράς.
2. Η κοινή οργάνωση σε μία από τις μορφές που προβλέπει η παράγραφος 1 
δύναται να περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των στόχων 
του άρθρου 39, ιδίως δε ρυθμίσεις των τιμών, ενισχύσεις τόσο για την 
παραγωγή όσο και για την εμπορία των διαφόρων προϊόντων, μέτρα 
αποθηκεύσεως και λογιστικής μεταφοράς, κοινούς μηχανισμούς 
σταθεροποίησης των εισαγωγών ή των εξαγωγών.
Η κοινή οργάνωση πρέπει να περιορίζεται στην επιδίωξη των στόχων του 
άρθρου 39 και να αποκλείει κάθε διάκριση μεταξύ παραγωγών ή καταναλωτών 
εντός της Ένωσης.
Μια ενδεχομένη κοινή πολιτική τιμών πρέπει να βασίζεται επί κοινών 
κριτηρίων και επί ενιαίων μεθόδων υπολογισμού.

Άρθρο 42
Οι διατάξεις του κεφαλαίου του σχετικού με τους κανόνες του ανταγωνισμού 
δεν εφαρμόζονται στην παραγωγή και στο εμπόριο των γεωργικών προϊόντων 
παρά μόνο κατά το μέτρο που ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο στο πλαίσιο των διατάξεων και σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 43, παράγραφος 2, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του άρθρου 39.
Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να επιτρέψει τη 
χορήγηση ενισχύσεων:
α) για την προστασία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που μειονεκτούν λόγω 
διαρθρωτικών ή φυσικών συνθηκών,
β) στο πλαίσιο προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης.
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Άρθρο 43
1. Η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της 
κοινής γεωργικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης και της αντικατάστασης των 
εθνικών οργανώσεων αγοράς από τις μορφές κοινής οργάνωσης του 
άρθρου 40, παράγραφος 1, καθώς και για την εκτέλεση των μέτρων που ειδικά 
προβλέπονται στον παρόντα τίτλο.
Κατά τη σύνταξη των προτάσεων αυτών, λαμβάνεται υπόψη η αλληλεξάρτηση 
των γεωργικών θεμάτων που αναφέρονται στον παρόντα τίτλο.
2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με 
τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή, ορίζουν την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών 
που προβλέπεται στο άρθρο 40 παράγραφος 1, καθώς και τις άλλες διατάξεις 
που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων της κοινής γεωργικής και 
αλιευτικής πολιτικής.
3. Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει μέτρα σχετικά με 
τον καθορισμό των τιμών, των εισφορών, των ενισχύσεων και των ποσοτικών 
περιορισμών, καθώς και σχετικά με τον καθορισμό και την κατανομή των 
αλιευτικών δυνατοτήτων.
4. Η κοινή οργάνωση που προβλέπεται στο άρθρο 40, παράγραφος 1 μπορεί να 
αντικαταστήσει τις εθνικές οργανώσεις αγοράς, υπό τους όρους που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2:
α) αν η κοινή οργάνωση προσφέρει στα κράτη μέλη, που αντιτίθενται στο μέτρο 
αυτό και που διαθέτουν δική τους εθνική οργάνωση για τη συγκεκριμένη 
παραγωγή, ισοδύναμες εγγυήσεις για την απασχόληση και το βιοτικό επίπεδο 
των ενδιαφερομένων παραγωγών, λαμβάνοντας υπόψη το ρυθμό των δυνατών 
προσαρμογών και των αναγκαίων εξειδικεύσεων·
β) αν η οργάνωση αυτή εξασφαλίζει στις συναλλαγές στο εσωτερικό της 
Ένωσης όρους ανάλογους με εκείνους που υπάρχουν σε μία εθνική αγορά.
5. Αν δημιουργηθεί κοινή οργάνωση για ορισμένες πρώτες ύλες, πριν να 
υπάρξει ακόμη κοινή οργάνωση για τα αντίστοιχα μεταποιημένα προϊόντα, οι εν 
λόγω πρώτες ύλες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τα μεταποιημένα προϊόντα 
που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες, είναι δυνατό να εισάγονται από 
το εξωτερικό της Ένωσης.

Στη νομική βάση προτείνεται να προστεθεί το εξής άρθρο:

Άρθρο 349
Λαμβάνοντας υπόψη τη διαρθρωτική οικονομική και κοινωνική κατάσταση της 
Γουαδελούπης, της Γαλλικής Γουιάνας, της Μαρτινίκας, της Ρεϋνιόν, του Αγίου 
Βαρθολομαίου, του Αγίου Μαρτίνου, των Αζορών, της Μαδέρας και των 
Καναρίων Νήσων, που επιδεινώνεται από τη μεγάλη απόσταση, τον νησιωτικό 
τους χαρακτήρα, τη μικρή έκταση, τη δύσκολη μορφολογία και κλίμα, την 
οικονομική εξάρτηση όσον αφορά έναν μικρό αριθμό προϊόντων, προβλήματα 
μόνιμα και σωρευτικά τα οποία αναχαιτίζουν σημαντικά την ανάπτυξή τους, το 
Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής και διαβούλευση με το 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεσπίζει ειδικά μέτρα αποσκοπούντα ιδίως στον 
καθορισμό των προϋποθέσεων εφαρμογής των Συνθηκών στις περιοχές αυτές, 
συμπεριλαμβανομένων κοινών πολιτικών. Όταν το Συμβούλιο θεσπίζει τα εν 
λόγω ειδικά μέτρα σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, αποφαίνεται 
επίσης προτάσει της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.
Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο αφορούν ιδίως την τελωνειακή 
και εμπορική πολιτική, τη φορολογική πολιτική, τις ελεύθερες ζώνες, τη 
γεωργική και αλιευτική πολιτική, τους όρους προμήθειας πρώτων υλών και 
βασικών καταναλωτικών αγαθών, τις κρατικές ενισχύσεις και τις προϋποθέσεις 
πρόσβασης στα Διαρθρωτικά Ταμεία και στα οριζόντια προγράμματα της 
Ένωσης.
Το Συμβούλιο θεσπίζει τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, 
λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών, χωρίς ωστόσο να υπονομεύεται η ακεραιότητα 
και η συνοχή της έννομης τάξης της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
εσωτερικής αγοράς και των κοινών πολιτικών.

III - Οι προτεινόμενες νομικές βάσεις

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 42 της ΣΛΕΕ προβλέπει ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
καλούνται να ορίσουν, εντός του πλαισίου του άρθρου 43, παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, τον 
βαθμό στον οποίον εφαρμόζονται οι κανόνες ανταγωνισμού στην παραγωγή και το εμπόριο 
των γεωργικών προϊόντων. Σε αυτή την πράξη τους υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τους 
στόχους της κοινής γεωργικής πολιτικής όπως ορίζονται στο άρθρο 39.

Το άρθρο 43 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ παρέχει τη γενική νομική βάση για την κοινή 
γεωργική πολιτική, με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να καλούνται να ορίσουν την κοινή 
οργάνωση των γεωργικών αγορών, που προβλέπεται στο άρθρο 40 της ΣΛΕΕ, αποφασίζοντας 
σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ προβλέπει νομική βάση σχετικά με τις προϋποθέσεις εφαρμογής των 
Συνθηκών στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, περιλαμβανομένων των κοινών πολιτικών, με 
το Συμβούλιο να θεσπίζει προτάσει της Επιτροπής και αφού διεξαγάγει διαβούλευση με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ειδικά μέτρα για τις εν λόγω περιοχές. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό 
το Συμβούλιο μόνο του εγκρίνει μέτρα και το Κοινοβούλιο απλώς καλείται να συμμετάσχει 
σε διαβούλευση. Έχει σημασία πάντως να σημειωθεί ότι δυνάμει του άρθρου 16, παράγραφος 
3 της ΣΕΕ το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, δεδομένου ότι το άρθρο 349 της 
ΣΛΕΕ δεν ορίζει άλλως.

IV - Νομολογία σχετικά με τη νομική βάση

Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου "η επιλογή της νομικής βάσεως μιας κοινοτικής 
πράξεως πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία επιδεχόμενα δικαστικό έλεγχο, όπως 
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είναι, ιδίως, ο σκοπός και το περιεχόμενο της πράξεως"1. Επομένως, η επιλογή λανθασμένης 
νομικής βάσεως μπορεί να δικαιολογεί την ακύρωση της επίδικης πράξεως.

Όσον αφορά μέτρο το οποίο επιδιώκει συγχρόνως πολλούς σκοπούς ή έχει πολλές 
συνιστώσες, άρρηκτα συνδεδεμένους μεταξύ τους, χωρίς η μία να είναι παρακολουθηματική 
σε σχέση με την άλλη, το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι, οσάκις είναι έτσι εφαρμοστέες διάφορες 
διατάξεις της Συνθήκης, ένα μέτρο αυτού του είδους πρέπει να στηρίζεται στις αντίστοιχες 
διάφορες νομικές βάσεις2.

V. Σκοπός και περιεχόμενο του προτεινόμενου κανονισμού

Στην αιτιολογική έκθεση για την πρόταση η Επιτροπή καθιστά σαφές ότι κύριος σκοπός της 
είναι να ευθυγραμμίσει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 247/2006 προς την ΣΛΕΕ.

Όσον αφορά τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, η πρόταση επιφυλάσσει στον νομοθέτη το 
δικαίωμα να θεσπίζει τα ουσιώδη στοιχεία ενός ειδικού καθεστώτος για ορισμένα γεωργικά 
προϊόντα στις άκρως απόκεντρες περιφέρειες με σκοπό την αντιμετώπιση των δυσχερειών 
που προκαλούνται από τον άκρως απόκεντρο χαρακτήρα (τα "προγράμματα ειδικών μέτρων 
λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα των υπερπόντιων διαμερισμάτων", 
POSEI). Οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές αυτού του καθεστώτος και οι γενικές αρχές στις 
οποίες βασίζονται καθορίζονται από τον νομοθέτη. Σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ ο 
νομοθέτης αναθέτει στην Επιτροπή την αρμοδιότητα να συμπληρώνει ή να τροποποιεί 
ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία. Συνεπώς μία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής 
μπορεί να θεσπίζει πρόσθετα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του 
καθεστώτος που καθόρισε ο νομοθέτης. Δυνάμει της πρότασης η Επιτροπή μπορεί να 
εγκρίνει με κατ' εξουσιοδότηση πράξη προϋποθέσεις και μέτρα στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων POSEI.

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. 
Σύμφωνα με την Επιτροπή, φαίνεται ωστόσο αναγκαίο να εξασφαλίζεται η ενιαία εφαρμογή 
των προγραμμάτων POSEI σε όλα τα κράτη μέλη για να αποφεύγονται στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού ή διακρίσεις μεταξύ των οικονομικών παραγόντων. Δυνάμει της πρότασης ο 
νομοθέτης αναθέτει στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με το άρθρο 291, 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για ορισμένες πτυχές των προγραμμάτων.

Οι πέντε πρώτες αιτιολογικές σκέψεις της πρότασης έχουν ως εξής (η έμφαση προστίθεται):

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του Συμβουλίου, της 30ής 
Ιανουαρίου 2006 περί καθορισμού ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης θέσπισε ειδικά μέτρα στον 

                                               
1 Υπόθεση C-45/86, Επιτροπή κατά Συμβουλίου (Σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων) Συλλογή. [1987] σ. 1439, 
παρ. 5· Υπόθεση C-440/05 Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2007, σ. Ι-9097· Υπόθεση C-411/06 Επιτροπή 
κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (8 Σεπτεμβρίου 2009) (ΕΕ C 267, 7.11.2009, σ. 8).).
2  Υπόθεση 155/07 Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου Συλλογή 2008, σ. Ι-8103, παρ. 36.
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γεωργικό τομέα για την αντιμετώπιση των δυσχερειών που 
προκαλούνται από την ιδιαίτερη κατάσταση των άκρως απόκεντρων 
περιφερειών της Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 349 της 
Συνθήκης1. Αυτά τα μέτρα υλοποιούνται μέσω των προγραμμάτων 
στήριξης για κάθε περιφέρεια, τα οποία αντιπροσωπεύουν βασικό 
εργαλείο για τον εφοδιασμό των εν λόγω περιφερειών σε γεωργικά 
προϊόντα. 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. 247/2006 και να 
αντικατασταθεί με νέο κείμενο.

(2) Είναι σκόπιμο να διευκρινιστούν οι θεμελιώδεις στόχοι στην επίτευξη 
των οποίων συμβάλλει το καθεστώς για τις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες της Ένωσης.

(3) Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί το περιεχόμενο των προγραμμάτων 
ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα 
(εφεξής «προγράμματα POSEI») τα οποία, κατ’ εφαρμογή της αρχής της 
επικουρικότητας, πρέπει να καταρτίζονται από τα οικεία κράτη μέλη στο 
καταλληλότερο γεωγραφικό επίπεδο και να υποβάλλονται από τα κράτη 
μέλη προς έγκριση στην Επιτροπή.

(4) Για την καλύτερη επίτευξη των στόχων του καθεστώτος για τις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες, τα προγράμματα POSEI πρέπει να 
περιλαμβάνουν 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 των σχετικών περιφερειών και να 
συστηματοποιηθεί η προσέγγιση εταιρικής σχέσης μεταξύ της Επιτροπής 
και των κρατών μελών.

(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 τις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες, οι αρχές που ορίζει το κράτος μέλος μπορούν να 
προτείνουν τροποποιήσεις του προγράμματος για την προσαρμογή του 
στην πραγματικότητα των άκρως απόκεντρων περιφερειών. Στο ίδιο 
πνεύμα, η διαδικασία τροποποίησης των προγραμμάτων πρέπει να 
προσαρμοστεί στο κατάλληλο επίπεδο κάθε τύπου τροποποίησης.

Το άρθρο 2 της πρότασης, το οποίο φέρει την επιγραφή "Στόχοι", προβλέπει ότι η πράξη 
αποσκοπεί στην επίτευξη των εξής δύο στόχων (η έμφαση προστίθεται):

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·

                                               
1 ΕΕ L 42, 14.2.2006, σ. 1.
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β) [διατήρηση και ανάπτυξη] της γεωργικής δραστηριότητας στις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής, της 
μεταποίησης και της εμπορίας των τοπικών προϊόντων.

Πέραν του ότι προστίθενται διατάξεις σχετικά με τις κατ' εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές 
πράξεις, η πρόταση περιλαμβάνει επίσης ορισμένες ελάσσονες τροποποιήσεις 
επικαιροποίησης για να λαμβάνονται υπόψη αλλαγές στη νομοθεσία της Ένωσης και η 
εφαρμογή στην πράξη του κανονισμού του 2006.

Το σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου περιέχει 74 
τροπολογίες στο κείμενο το οποίο προτείνει η Επιτροπή εκ των οποίων η πρώτη επιδιώκει την 
εγγραφή του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ ως πρόσθετης νομικής βάσης. Πέραν τούτου η 
τροπολογία 19 ορίζει ότι το ως άνω άρθρο πρέπει να ληφθεί υπόψη για να χορηγηθεί "στις 
άκρως απόμακρες περιφέρειες ένα διαφοροποιημένο πλαίσιο που θα επιτρέψει την ανάπτυξή 
τους και την ισότιμη ένταξή τους προς τις άλλες περιφέρειες της Ένωσης με ειδικά 
προγράμματα προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητές τους". Οι λοιπές τροπολογίες στο σχέδιο 
έκθεσης κατά κύριο λόγο αφορούν τεχνικού χαρακτήρα διατάξεις σχετικά με τις κατ' 
εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις.

VI - Προσδιορισμός της κατάλληλης νομικής βάσης

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 247/2006, του οποίου αναδιατύπωση 
αποτελεί η πρόταση, είχε εν μέρει βάση το άρθρο της ΣΕΚ που είναι προκάτοχος του άρθρου 
349 της ΣΛΕΕ και ότι ο στόχος και το περιεχόμενο της πρότασης αφορούν το πεδίο 
εφαρμογής και το περιεχόμενο των ειδικών μέτρων για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, 
καθώς και τον τρόπο υλοποίησής τους, το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ πρέπει σαφώς να εγγραφεί 
στη νομική βάση.

Μολονότι το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ σε αντίθεση προς το άρθρο 43, παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ 
δεν προβλέπει την εφαρμογή της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, ορίζει ότι το Συμβούλιο 
αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. Επομένως, τα εν λόγω άρθρα δεν είναι από πλευράς 
διαδικασίας ασύμβατα.

VII - Συμπέρασμα και σύσταση

Υπό το φως της ανωτέρω ανάλυσης το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ πρέπει να προστεθεί στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 42 και το άρθρο 43, παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ για να αποτελέσουν όλα τη 
νομική βάση για τον προτεινόμενο κανονισμό.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 11 Ιουλίου 2011 η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε 
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συνεπώς με 21 ψήφους υπέρ και ουδεμία αποχή1, να διατυπώσει την εξής σύσταση: η 
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού 
ειδικών μέτρων στον τομέα της γεωργίας υπέρ των άκρως απόκεντρων περιφερειών της 
Ένωσης [COM(2010)0498] πρέπει να βασίζεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 42 ΣΛΕΕ, στο 
άρθρο 43, παράγραφος 2 ΣΛΕΕ και στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Klaus-Heiner LEHNE

                                               
1 Στην τελική ψηφοφορία ήσαν παρόντες οι εξής: Klaus-Heiner Lehne (πρόεδρος), Luigi Berlinguer 
(αντιπρόεδρος), Raffaele Baldassarre (αντιπρόεδρος), Evelyn Regner (αντιπρόεδρος), Sebastian Valentin Bodu 
(αντιπρόεδρος), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Antonio Masip Hidalgo, 
Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Francesco Enrico Speroni, 
Dimitar Stoyanov, Kurt Lechner, Paulo Rangel, Dagmar Roth-Behrendt, Toine Manders, Eva Lichtenberger.


