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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Γερουσίας της Δημοκρατίας της Πολωνίας σχετικά με 
την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για 
ορισμένα γεωργικά προϊόντα («κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ»)
(COM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι 
το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη της Γερουσίας της Δημοκρατίας 
της Πολωνίας σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΓΝΩΜΗ

ΤΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

της 3ης Μαρτίου 2011

σχετικά με την ασυμβατότητα της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων 

για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ») με την αρχή της επικουρικότητας

(COM (2010) 799)

Κατόπιν εξέτασης της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων 

για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ») (COM (2010) 799), η 

Γερουσία κρίνει ότι η εν λόγω πρόταση δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 5, παράγραφος 3, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρόταση κανονισμού δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας, λόγω των 

διατάξεων του προτεινόμενου κανονισμού που παρατίθενται παρακάτω. Αυτές οι διατάξεις 

εκχωρούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερβολικές εξουσίες για την έγκριση 

κατ’°εξουσιοδότηση πράξεων, οι οποίες πρέπει να θεωρηθούν αδικαιολόγητες υπό το πρίσμα 

του άρθρου 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1. Άρθρο 4 – οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στον κανονισμό προκειμένου να 

καθοριστούν τα γεωργικά προϊόντα που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής του 

αποτελούν βασικό μέρος του κανονισμού. Ο τρόπος με τον οποίο καθορίζονται οι 

συγκεκριμένοι όροι είναι καίριας σημασίας για τη λειτουργία ενός δεδομένου μέσου 

ενίσχυσης·

2. άρθρο 18 – ο καθορισμός από την Επιτροπή «της μεθόδου υπολογισμού της 

κατανομής των συνολικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των προς διανομή 

τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης και των χρηματοδοτικών πόρων για την 

αγορά τροφίμων» και ο καθορισμός «της λογιστικής αξίας των προϊόντων που 

εξέρχονται από τα αποθέματα παρέμβασης, καθώς και της μεθόδου που πρέπει να 

χρησιμοποιείται για τυχόν ανακατανομή πόρων μεταξύ κρατών μελών σε περίπτωση 
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αναθεώρησης τριετούς σχεδίου». Όλα αυτά τα στοιχεία συνιστούν τη βάση για τη 

λειτουργία της ενίσχυσης·

3. άρθρο 31, παράγραφος 1 – οι προϋποθέσεις και οι όροι που πρέπει να πληρούν τα 

προϊόντα τα οποία αγοράζονται στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης. Αυτοί είναι οι 

παράγοντες που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης. Ως εκ τούτου, 

αποτελούν βασικό στοιχείο της λειτουργίας του συγκεκριμένου μέσου ενίσχυσης και, 

κατά συνέπεια, βασικό στοιχείο της ενιαίας ΚΟΑ·

4. άρθρο 31, παράγραφος 2 – οι αλλαγές των τιμών όσον αφορά τις αγορές σιτηρών και 

αναποφλοίωτου ρυζιού αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της παρέμβασης, ακόμη και 

εάν υπαγορεύονται αποκλειστικά από λόγους ποιότητας·

5. άρθρο 31, παράγραφος 5 – η μείωση του ποσού της καταβλητέας ενίσχυσης, οι όροι 

που σχετίζονται με τη χορήγηση προκαταβολής και οι προϋποθέσεις που πρέπει να 

πληρούνται αποτελούν σημαντικά στοιχεία παρέμβασης στην αγορά·

6. άρθρο 31, παράγραφος 7 – οι διατάξεις σχετικά με την εγκατάσταση των 

επιχειρήσεων και την εγγραφή τους στα μητρώα ΦΠΑ που εισήχθησαν με σκοπό να 

διασφαλίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν σε μέτρα δημόσιας παρέμβασης ή ιδιωτικής αποθεματοποίησης 

αποτελούν επίσης σημαντικά στοιχεία παρέμβασης·

7. άρθρο 35 – ο τρόπος υπολογισμού των μέσων τιμών της ΕΕ αποτελεί σημαντικό 

ζήτημα όσον αφορά τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε παραγωγούς γεωργικών 

προϊόντων·

8. άρθρο 42 – η αναπροσαρμογή της ελάχιστης τιμής ζαχαρότευτλων βάσει της 

ποιότητάς τους αποτελεί σημαντικό παράγοντα της λειτουργίας του κοινοτικού τομέα 

της ζάχαρης·

9. άρθρο 47 – μέτρα για τη διευκόλυνση της προσαρμογής της προσφοράς στις 

απαιτήσεις της αγοράς, που μπορεί να σχετίζονται με τους τομείς των ζώντων φυτών, 

του βόειου, του χοίρειου και του αιγοπρόβειου κρέατος, των αυγών και του κρέατος 

πουλερικών. Η θέσπιση μέσων αυτού του είδους αποτελεί σημαντικό στοιχείο της 

λειτουργίας της ΚΟΑ·

10. άρθρο 55, παράγραφος 2 – ο κατάλογος προϊόντων για την παραγωγή των οποίων 

μπορεί να χρησιμοποιείται βιομηχανική ζάχαρη, βιομηχανική ισογλυκόζη ή 
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βιομηχανικό σιρόπι ινουλίνης αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της λειτουργίας της 

ενίσχυσης στον τομέα της ζάχαρης·

11. άρθρο 78 παράγραφος 2 – οι ορισμοί που σχετίζονται με την παραγωγή ζάχαρης, 

ισογλυκόζης και σιροπιού ινουλίνης, καθώς και με την παραγωγή μιας επιχείρησης, 

είναι σημαντικοί για τη λειτουργία του τομέα της ζάχαρης·

12. άρθρο 101, παράγραφος 1 – οι όροι και τα πρότυπα για το αποκορυφωμένο γάλα και 

το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη που χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές, από τους 

οποίους εξαρτάται η χορήγηση ενίσχυσης, αποτελούν σημαντικό στοιχείο της 

λειτουργίας της ενίσχυσης στον τομέα του γάλακτος·

13. άρθρο 102, παράγραφος 1  οι όροι και τα πρότυπα για την παραγωγή 

αποκορυφωμένου γάλακτος που μεταποιείται σε καζεΐνη και καζεϊνικά άλατα 

αποτελούν σημαντικό στοιχείο της λειτουργίας της ενίσχυσης για το αποκορυφωμένο

γάλα που μεταποιείται σε καζεΐνη και καζεϊνικά άλατα·

14. άρθρο 103 – προϊόντα που ενδέχεται να ωφεληθούν από αυτές τις ενισχύσεις και όροι 

και πρότυπα που αφορούν τη χρήση των προϊόντων και την έγκριση, καθώς και την 

ανάκληση της έγκρισης, των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τα προϊόντα με σκοπό 

να υποβάλουν αίτηση για ενίσχυση για αποκορυφωμένο γάλα που μεταποιείται σε 

καζεΐνη και καζεϊνικά άλατα και για ενίσχυση για αποκορυφωμένο γάλα και 

αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη που χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές·

15. άρθρο 118 – ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η στήριξη προς τις ομάδες παραγωγών. 

Τα κράτη μέλη καθόριζαν μέχρι τώρα τις λεπτομερείς διατάξεις που εφαρμόζονταν εν 

προκειμένω, βάσει μόνο των ελάχιστων απαιτήσεων που είχε ορίσει η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή·

16. άρθρο 126 – επιχειρησιακά ταμεία, εθνική χρηματοδοτική συνδρομή, μέτρα 

πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων. Όλα τα θέματα που σχετίζονται με διάφορα είδη 

ενίσχυσης είναι σημαντικά στοιχεία για τη λειτουργία της ενίσχυσης που χορηγείται 

στη γεωργία και καθορίζουν το πεδίο εφαρμογής και τη φύση αυτής. Το είδος των 

μέσων ενίσχυσης πρέπει να καθορίζεται αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο ή με τη 

συμμετοχή των κρατών μελών, καθώς είναι απαραίτητες εν προκειμένω οι εθνικές 

γνώσεις και ικανότητες·

17. άρθρο 129 – το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία. Η 

ενδεικτική κατανομή της ενίσχυσης μεταξύ των κρατών μελών, η μέθοδος 
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ανακατανομής της ενίσχυσης μεταξύ των κρατών μελών με βάση τις αιτήσεις που 

έχουν ληφθεί, τυχόν μειώσεις που πρέπει να επιβληθούν ως συνέπεια παράβασης, 

καθώς και άλλα ζητήματα που παρατίθενται στο συγκεκριμένο άρθρο είναι καίριας 

σημασίας για τη λειτουργία της ενίσχυσης που παρέχεται στο πλαίσιο αυτού του 

σχεδίου·

18. άρθρο 153 – σε σχέση με τα μελισσοκομικά προγράμματα για τη μελισσοκομία, 

καθορισμός των όρων κατανομής της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνεισφοράς σε 

κάθε συμμετέχον κράτος μέλος. Οι όροι κατανομής της ενίσχυσης στον 

μελισσοκομικό κλάδο αποτελούν βασικό στοιχείο της λειτουργίας της ενίσχυσης προς 

τους μελισσοκόμους και έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην κατάσταση του εν λόγω 

παραγωγικού τομέα·

19. άρθρο 156 – ενίσχυση που χορηγείται στους εκτροφείς μεταξοσκωλήκων. Η ελάχιστη 

ποσότητα μεταξόσπορου και οι λοιποί όροι σχετικά με την επιτυχή περάτωση της 

εκτροφής και οι όροι που πρέπει να τηρούν οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί που 

παρέχουν στους εκτροφείς κουτιά μεταξόσπορου και συλλέγουν τα παραχθέντα 

κουκούλια από αυτούς αποτελούν σημαντικά στοιχεία της ενίσχυσης που παρέχεται 

στον συγκεκριμένο τομέα·

20. άρθρο 160 – απαιτήσεις που σχετίζονται με το πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος και 

παρεκκλίσεις από τις εν λόγω απαιτήσεις. Πρόκειται για ουσιώδες στοιχείο όσον

αφορά την εμπορία γεωργικών προϊόντων διατροφής·

21. άρθρο 162 – πρότυπα εμπορίας. Πρόκειται για ουσιώδες στοιχείο όσον αφορά την 

εμπορία γεωργικών προϊόντων διατροφής·

22. άρθρο 169 – διατάξεις που αφορούν εισαγόμενα και εξαγόμενα προϊόντα. Πρόκειται 

για ουσιώδες στοιχείο όσον αφορά την εμπορία γεωργικών προϊόντων διατροφής·

23. άρθρο 193 – αμπελοοινικός τομέας. Όλα τα ζητήματα που αναφέρονται στο 

συγκεκριμένο άρθρο, ιδίως τα μέτρα σχετικά με τις εθνικές διαδικασίες που 

εφαρμόζονται στις διασυνοριακές αιτήσεις, αποτελούν σημαντικά στοιχεία του 

κανονισμού, καθώς καθορίζουν τους όρους του ανταγωνισμού στη συγκεκριμένη 

αγορά·

24. άρθρο 207 – αμπελοοινικός τομέας. Οι ορισμοί, οι διατάξεις και οι περιορισμοί που 

αφορούν την επισήμανση και την παρουσίαση στον αμπελοοινικό τομέα αποτελούν
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σημαντικό παράγοντα καθορισμού της ικανότητας ανταγωνισμού στη συγκεκριμένη 

αγορά·

25. άρθρο 230, παράγραφος 1 – οργανώσεις παραγωγών. Όλα τα ζητήματα που 

αναφέρονται στη συγκεκριμένη παράγραφο είναι ουσιώδους σημασίας για τη 

λειτουργία των οργανώσεων παραγωγών και, κατά συνέπεια, για τη λειτουργία των 

αγορών γεωργικών προϊόντων·

26. άρθρο 249 – εισαγωγές ορισμένων γεωργικών προϊόντων. Όλα τα σχετιζόμενα με τις 

εισαγωγές ζητήματα που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο, όπως οι στοιχειώδεις 

ποιοτικές απαιτήσεις που είναι απαραίτητες για τη μείωση του συντελεστή του 

εισαγωγικού δασμού, αποτελούν σημαντικές συνιστώσες που έχουν επιπτώσεις στη 

λειτουργία των αγορών γεωργικών προϊόντων της ΕΕ·

27. άρθρο 253 – εισαγωγικές δασμολογικές ποσοστώσεις. Οι όροι και οι προϋποθέσεις 

επιλεξιμότητας που πρέπει να εκπληρώνει μια επιχείρηση για να καταθέσει αίτηση 

στο πλαίσιο εισαγωγικής δασμολογικής ποσόστωσης, καθώς και άλλα ζητήματα που 

αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την ικανότητα 

των επιχειρήσεων να ωφελούνται από δασμολογικά καθεστώτα·

28. άρθρο 261 – εισαγωγές ζάχαρης που προορίζεται για ραφινάρισμα. Οι όροι και οι 

προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που πρέπει να εκπληρώνει μια επιχείρηση για να 

καταθέσει αίτηση έκδοσης άδειας εισαγωγής, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης 

εγγύησης, καθώς και άλλα ζητήματα που αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο, 

αποτελούν σημαντικές συνιστώσες της ρύθμισης των εισαγωγών ζάχαρης και, κατά 

συνέπεια, της λειτουργίας της αγοράς ζάχαρης·

29. άρθρο 264, παράγραφος 3 – εισαγωγές λυκίσκου. Οι όροι υπό τους οποίους δεν 

εφαρμόζονται οι υποχρεώσεις που αφορούν τη βεβαίωση ισοδυναμίας και την 

επισήμανση της συσκευασίας καθορίζουν την ικανότητα εισαγωγής λυκίσκου και, ως 

εκ τούτου, επηρεάζουν τις εξελίξεις στη συγκεκριμένη αγορά·

30. άρθρο 268 – εξαγωγές ορισμένων γεωργικών προϊόντων. Ο κατάλογος των προϊόντων 

των τομέων που υπόκεινται στην υποχρέωση προσκόμισης άδειας εξαγωγής, καθώς

και άλλα ζητήματα που αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο αποτελούν σημαντικά 

στοιχεία της λειτουργίας των κοινοτικών αγορών γεωργικών προϊόντων και ενδέχεται 

να επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα της ΕΕ στην παγκόσμια 

αγορά·
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31. άρθρο 271, παράγραφος 3 – διατάξεις που αφορούν την επιλεξιμότητα των προϊόντων 

και των επιχειρήσεων για επιστροφές κατά την εξαγωγή για ορισμένα αλκοολούχα 

ποτά που λαμβάνονται από σιτηρά, και ιδίως τον ορισμό και τα χαρακτηριστικά των 

προϊόντων, καθώς και τον καθορισμό συντελεστών για τον υπολογισμό των 

επιστροφών κατά την εξαγωγή, λαμβανομένης υπόψη της διαδικασίας παλαίωσης των 

συγκεκριμένων προϊόντων. Όλα τα στοιχεία που παρατίθενται είναι ουσιώδους 

σημασίας όσον αφορά τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στον συγκεκριμένο τομέα·

32. άρθρο 274 – χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή. Όλα τα παρατιθέμενα θέματα 

που σχετίζονται με τις επιστροφές κατά την εξαγωγή, συμπεριλαμβανομένης της εκ 

των υστέρων χορήγησης αδειών για εξαγωγή αυγών προς επώαση και νεοσσών μιας 

ημέρας, αποτελούν σημαντικά στοιχεία της λειτουργίας αυτού του είδους της 

ενίσχυσης στον γεωργικό τομέα της ΕΕ, δηλαδή των επιστροφών κατά την εξαγωγή, 

και σε συγκεκριμένες περιόδους μπορεί να είναι θεμελιώδους σημασίας για την 

κατάσταση που επικρατεί σε μια δεδομένη αγορά γεωργικών προϊόντων·

33. άρθρο 277 – επιστροφές κατά την εξαγωγή και άδειες εξαγωγής. Οι συγκεκριμένες

προϋποθέσεις και όροι που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις και τα προϊόντα για να 

είναι επιλέξιμα για επιστροφή κατά την εξαγωγή αποτελούν σημαντικά στοιχεία που 

καθορίζουν τη δυνατότητά τους να ωφεληθούν από τις επιστροφές, οι οποίες 

συνιστούν ένα από τα μέσα στήριξης του κοινοτικού γεωργικού τομέα, ενώ οι 

συνθήκες εξαγωγών επηρεάζουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών 

προϊόντων της ΕΕ στις παγκόσμιες αγορές.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ

[υπογραφή]
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