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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Ο Πρόεδρος

12.7.2012

Κύριο Paolo De Castro
Πρόεδρο
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD))

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με επιστολή της 7ης Ιουνίου 2012, ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, 
σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κανονισμού, να γνωμοδοτήσει σχετικά με την σκοπιμότητα της 
αντικατάστασης των άρθρων 42 και 43 ΣΛΕΕ που προτείνει η Επιτροπή από τα άρθρα 42 και 
43 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ ως νομική βάση της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (COM(2011)0627).

Iστορικό

I. Η πρόταση

Η πρόταση αποτελεί μέρος του νομοθετικού πλαισίου της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής κατά 
την περίοδο 2014-2020. Η πρόταση αποσκοπεί να αντικαταστήσει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 1 και βασίζεται στην 
πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή στις 6 Οκτωβρίου 2011 με την οποία θεσπίζονται κοινές 
                                               
1 ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1.
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διατάξεις για όλα τα Ταμεία που λειτουργούν στο πλαίσιο ενός Κοινού Στρατηγικού 
Πλαισίου. 1.  Το νέο ΕΓΤΑΑ έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο ώστε να εντάσσεται στο νέο Κοινό 
Στρατηγικό Πλαίσιο, το οποίο εφαρμόζεται και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας, με στόχο την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 
(βιώσιμη ανάπτυξη , έξυπνη ανάπτυξη, ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς). 

Η πρόταση στηρίζεται στη βασική ιδέα που απορρέει από το ισχύον σύστημα αγροτικής 
ανάπτυξης των πολυετών προγραμμάτων που σχεδιάζονται και συγχρηματοδοτούνται από τα 
κράτη μέλη (ή τις περιοχές). Σε αντίθεση με το προηγούμενο σύστημα των τριών αξόνων που 
συνδεόταν με οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα με ελάχιστες απαιτήσεις 
πληρωμών για κάθε άξονα, η νέα περίοδος προγραμματισμού θα έχει έξι προτεραιότητες: 
προώθηση της μεταφοράς γνώσης και της καινοτομίας· ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας· 
προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας διατροφής και διαχείριση κινδύνου· αποκατάσταση, 
διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων· προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και 
μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα·· προώθηση της κοινωνικής
ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών. 
Τα κράτη μέλη εξακολουθούν να είναι υποχρεωμένα να διατηρούν το 25% των πόρων που 
διαθέτουν για την αγροτική ανάπτυξη για ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση της γης και 
την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Τα κράτη μέλη/οι περιφέρειες  προκειμένου να 
εκπληρώσουν τους ποσοτικούς στόχους βάσει των προτεραιοτήτων αυτών (και λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαίτερές τους ανάγκες) πρόκειται να σχεδιάσουν συνδυασμούς μέτρων με βάση 
ένα ενοποιημένο κατάλογο. Ο κανονισμός περιλαμβάνει κανόνες για την εκπόνηση, έγκριση 
και αναθεώρηση των προγραμμάτων που ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό τους ισχύοντες 
κανόνες, και προβλέπει τη δυνατότητα εκπόνησης επιμέρους προγραμμάτων (π.χ. νέοι 
γεωργοί, μικρές εκμεταλλεύσεις, ορεινές περιοχές, βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού) που 
επωφελούνται από υψηλότερη ένταση ενίσχυσης. Η πρόταση ενισχύει περαιτέρω τα 
υφιστάμενα μέτρα συνεργασίας και περιλαμβάνει εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, 
συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης αμοιβαίων ταμείων και ενός νέου μέσου 
σταθεροποίησης των εσόδων. 

ΙΙ. Οι υπό εξέταση νομικές βάσεις

1. Νομική βάση της πρότασης

Η πρόταση της Επιτροπής βασίζεται στα άρθρα 42 και 43 ΣΛΕΕ, τα οποία έχουν ως εξής:

" Άρθρο 42 ΣΛΕΕ

(1) 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 

                                               
1  Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας που 
καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, COM(2011) 615 της 6.10.2011.
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διατάξεων και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 43, παράγραφος 2, λαμβάνοντας 
υπόψη τους στόχους του άρθρου 39.

(2) Το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, μπορεί να εξουσιοδοτεί τη χορήγηση 
ενίσχυσης:
(α) για την προστασία των επιχειρήσεων που επλήγησαν από διαρθρωτικές ή φυσικές 
συνθήκες·
(β) στο πλαίσιο προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης.

Άρθρο 43 ΣΛΕΕ

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.

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 1: 

(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."

2. Προτεινόμενη αλλαγή της νομικής βάσης

Με επιστολή της 7ης Ιουνίου 2012, ζητήσατε τη γνώμη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων 
σχετικά με την σκοπιμότητα της αντικατάστασης των  άρθρων 42 και 43 ΣΛΕΕ από τα άρθρα 
42 και 43 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ ως νομική βάση, δεδομένου ότι ο εισηγητής της Επιτροπής 
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Γεωργίας, Luis Manuel Capoulas Santos, έχει καταθέσει σχετική τροπολογία στο σχέδιο 
έκθεσής του. Επιπλέον, αναφέρετε ειδικότερα ότι θεωρείτε την αλλαγή αυτή «διόρθωση παρά 
τροποποίηση της νομικής βάσης». 

III. Ανάλυση 

Σε ό,τι αφορά την επιλογή της νομικής βάσης, από τη νομολογία του Δικαστηρίου απορρέουν 
ορισμένες αρχές. Πρώτον, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της νομικής βάσης στην 
ουσιαστική αρμοδιότητα και διαδικασία, η επιλογή της ορθής νομικής βάσης κρίνεται 
θεσμικής σημασίας.1. Δεύτερον, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΕ, 
κάθε θεσμικό όργανο δρα εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται από τις 
Συνθήκες2. Τρίτον, σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, «η επιλογή της 
νομικής βάσης πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία που να επιδέχονται δικαστικό 
έλεγχο περιλαμβανομένου ιδιαίτερα του σκοπού και του περιεχομένου του μέτρου»3.

Το άρθρο 42 ΣΛΕΕ αναφέρεται στην εφαρμογή των κανόνων περί ανταγωνισμού και την 
εξουσιοδότηση για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων.

Το άρθρο 43(2) ΣΛΕΕ παρέχει τη γενική νομική βάση για την κοινή αγροτική πολιτική στο 
πλαίσιο της οποίας το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θεσπίζουν την κοινή οργάνωση 
γεωργικών αγορών όπως προβλέπεται στο άρθρο 40 ΣΛΕΕ, με τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία. Οι άλλες παράγραφοι του άρθρου 43 στερούνται εν προκειμένω σημασίας 
(παράγραφος 1: υποβολή των προτάσεων της Επιτροπής· παράγραφος 3: έγκριση των μέτρων 
από το Συμβούλιο· παράγραφος 4: όροι για την αντικατάσταση των εθνικών οργανώσεων 
αγοράς· παράγραφος 5: κοινή οργάνωση για ορισμένες πρώτες ύλες)· συνεπώς δεν είναι 
απαραίτητη η προσθήκη τους στη νομική βάση. 

Την κατάλληλη νομική βάση για τον υπό εξέταση κανονισμό αποτελεί συνεπώς το άρθρο 42 
και το άρθρο 43 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ. 

Η επιτροπή εξέτασε το εν λόγω ζήτημα κατά τη συνεδρίασή της στις 10 Ιουλίου 2012. Κατά 
τη συνεδρίαση αυτή αποφάσισε συνεπώς ομόφωνα 4, να σας συστήσει ότι το άρθρο 42 και το 
άρθρο 43 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ πρέπει να αποτελούν την κατάλληλη νομική βάση για την 

                                               
1 Γνώμη 2/00 Πρωτόκολλο της Καρθαγένης, Συλλογή 2001, σελ. I-9713, παρ. 5· Υπόθεση C-370/07 
Επιτροπή  κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2009, σελ. I-8917, παρ. 46-49· Γνώμη 1/08, Γενική Συμφωνία 
σχετικά με το εμπόριο υπηρεσιών, Συλλογή 2009, σελ. I-11129, παρ. 110.
2 Υπόθεση C-403/05 Κοινοβούλιο κατά Επιτροπής, Συλλογή 2007, σελ. I-9045, παρ. 49, και τη 
νομολογία που αναφέρεται σχετικώς.
3 Βλέπε υπόθεση C-411/06 Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, Συλλογή 2009, σελ. I-7585.
4 Κατά την τελική ψηφοφορία ήταν παρόντες: Klaus-Heiner Lehne (Πρόεδρος), Evelyn Regner 
(Αντιπρόεδρος), Françoise Castex (Αντιπρόεδρος), Sebastian Valentin Bodu (Αντιπρόεδρος), Axel 
Voss (εισηγητής), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe 
Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, József 
Szájer, Luis de Grandes Pascual, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, 
Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, 
Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.
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πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης. 

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Klaus-Heiner Lehne


