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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο ψήφισμά του σχετικά με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί ειδικών μέτρων 
στον τομέα της γεωργίας για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης, όπως εγκρίθηκε 
από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκρινε σκόπιμο να καθοριστεί 
συνολική και συνεκτική στρατηγική που θα προβλέπει τη βιώσιμη ανάπτυξη αυτών των 
περιφερειών.

Στο ίδιο ψήφισμα, καθώς και στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα 
ειδικά μέτρα που αφορούν ορισμένα αγροτικά προϊόντα του Μαΐου 2001, ζητήθηκε η 
βελτίωση της εφαρμογής των ειδικών καθεστώτων εφοδιασμού. Αυτή η αναθεώρηση θα 
πρέπει κατ' αρχήν να καταστήσει λιγότερο άκαμπτα αυτά τα καθεστώτα. 

Για το λόγο αυτό, ο εισηγητής εκτιμά το γεγονός ότι η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τις 
ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτείνοντας τη βελτίωση της διαχείρισης αυτών 
των καθεστώτων.

- Ο εισηγητής υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής με βάση την πρόταση 
κανονισμού προκειμένου να επιτραπεί η ταχεία προσαρμογή των μέτρων ώστε να 
ληφθούν υπόψη, μακροπρόθεσμα οι ιδιαιτερότητες αυτών των περιοχών.

- Ο εισηγητής τάσσεται επίσης υπέρ μιας πιο συμμετοχικής μεθοδολογίας για τη λήψη 
απόφασης.

Ωστόσο, ο εισηγητής θα ήθελε να προτείνει ορισμένες τροποποιήσεις που θα μπορούσαν να 
αποδειχθούν θετικές για την περιφερειακή ανάπτυξη των εξόχως απόκεντρων περιοχών 
(ΕΑΠ). 

Το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού και τα προγράμματα στήριξης καθώς και τα μέτρα υπέρ των 
τοπικών αγροτικών παραγωγών έχουν σκοπό την κατάργηση των οικονομικών διαφορών και 
της ασυμμετρίας που προκαλείται από την προσχώρηση των ΕΑΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Αντίθετα, οι περιορισμοί που επιβάλλονται στην εξαγωγή προς τις τρίτες χώρες και στην 
αποστολή προς το υπόλοιπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των προϊόντων που καλύπτονται από 
το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού έχουν ως αποτέλεσμα τον στραγγαλισμό της βιομηχανίας 
αγροτικών ειδών διατροφής και τη ζημίωση της ανάπτυξης των ΕΑΠ. Θα πρέπει συνεπώς να 
εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της γεωργίας και των επιχειρήσεων γεωργικών ειδών διατροφής 
στις ΕΑΠ. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με την κατάργηση όλων των 
περιορισμών εξαγωγών για τα αγροτικά προϊόντα αυτών των περιοχών.

Ο σκοπός του κανονισμού είναι να καταστεί πιο ευέλικτο το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού. 
Υπό αυτή την προοπτική, ο εισηγητής κρίνει ότι τα αγροτικά προϊόντα που αποτελούν τμήμα 
των διαφόρων ειδικών καθεστώτων εφοδιασμού δεν πρέπει να αναγράφονται στο παράρτημα 
του κανονισμού. Ο σεβασμός της αρχής της επικουρικότητας απαιτεί μάλλον να καθοριστεί ο 
κατάλογος των διαφόρων αγροτικών προϊόντων από τα προγράμματα ειδικού εφοδιασμού 
κάθε εξόχως απόκεντρης περιοχής.

Η αγροτική ανάπτυξη στις εξόχως απόκεντρες περιοχές εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 
ενισχύσεις για την επένδυση με στόχο είτε τη διαφοροποίηση, την αναδιάρθρωση ή τον 
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προσανατολισμό προς μια βιώσιμη γεωργία, είτε τις επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας 
των αγροτικών προϊόντων που προέρχονται κυρίως από την τοπική παραγωγή. Είναι 
απαραίτητο να επιτραπούν οι παρεκκλίσεις από τον κανονισμό 1257/1999 ώστε να υπάρχει η 
δυνατότητα να αυξηθεί η ένταση των ενισχύσεων για αυτό τον τύπο των επενδύσεων. Στο 
πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
δημιουργούν τον μεγαλύτερο αριθμό θέσεων απασχόλησης σε σχέση με τον κύκλο εργασιών 
τους. Από κοινωνική άποψη είναι συνεπώς σκόπιμο να υποστηριχθούν οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, διότι η αναλογία δημόσιας ενίσχυσης/δημιουργία θέσεων απασχόλησης είναι 
πιο σημαντική.

Σε ορισμένους γεωργικούς τομείς, βασικούς για την περιφερειακή ανάπτυξη των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, θα πρέπει να αντιμετωπισθούν ειδικά προβλήματα που χρειάζονται 
πιο κατάλληλα μέτρα.

Το κύριο πρόβλημα στις Αζόρες αφορά τη βιωσιμότητα της παραγωγής ζάχαρης, σημαντικού 
παράγονται για μια ισορροπημένη και αυτόνομη περιφερειακή ανάπτυξη των Αζόρων. Η 
επιτρεπόμενη ποσότητα για εξαγωγή στην παρούσα πρόταση της Επιτροπής που αντιστοιχεί 
στις παραδοσιακές αποστολές με βάση ένα μέσο όρο αποστολών ή εξαγωγών κατά τη 
διάρκεια των ετών 1989, 1990 και 1991 δεν επαρκεί για να επιτραπεί η οικονομική 
βιωσιμότητα της παραγωγής ζάχαρης στις Αζόρες και, επιπλέον, δεν αντανακλά την 
κατάσταση κατά τη στιγμή της εισόδου της περιοχής στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Η αμπελοκαλλιέργεια αποτελεί σημαντικό στοιχείο της γεωργίας σε ορισμένες εξόχως 
απόκεντρες περιοχές. Στο μέτρο αυτό, η αμπελοκαλλιέργεια στηρίζει την περιφερειακή 
ανάπτυξη. Έχοντας υπόψη τις δυσκολίες της αμπελοκαλλιέργειας στις Αζόρες, είναι επίσης 
σκόπιμο να επιδειχθεί μεγαλύτερη ελαστικότητα όσον αφορά τη βαθμιαία κατάργηση της 
καλλιέργειας των εκτάσεων που είναι φυτεμένες με υβριδικές, άμεσα παραγωγικές, ποικιλίες 
αμπέλου η καλλιέργεια των οποίων απαγορεύεται.

Επίσης, ο εισηγητής κρίνει ότι οι Αζόρες και η Μαδέρα θα πρέπει να ενημερώνουν απευθείας 
για την πρόοδο των εργασιών μετατροπής και αναδιάρθρωσης των εκτάσεων που είναι 
φυτεμένες με υβριδικές, άμεσα παραγωγικές, ποικιλίες αμπέλου οι οποίες απαγορεύονται και 
να γνωστοποιούν αυτές τις πληροφορίες στο κεντρικό κράτος. Αυτό αποτρέπει οποιαδήποτε 
κύρωση σε βάρος των Αζόρων και της Μαδέρας για έλλειψη μεταβίβασης πληροφοριών από 
το κεντρικό πορτογαλικό κράτος.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

  
1 ΕΕ C … της ..., σελ. ….
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Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 36, 37 και 
299 παράγραφος 2,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 299 
παράγραφος 2,

Αιτιολόγηση

Μόνο το άρθρο 299, παράγραφος 2, είναι η κατάλληλη και επαρκής νομική βάση για τον 
κανονισμό αυτό σχετικά με τα ειδικά μέτρα υπέρ των εξόχως απόκεντρων περιοχών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τομέα της γεωργίας.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Δεδομένου ότι οι ποσότητες τις οποίες 
αφορά το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού, 
περιορίζονται στις ανάγκες εφοδιασμού των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών, το σύστημα 
αυτό δεν εμποδίζει την ομαλή 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. Πρέπει, 
συνεπώς, να απαγορευθεί η αποστολή ή η 
εξαγωγή των εν λόγω προϊόντων από τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές. Ωστόσο, 
πρέπει να επιτρέπεται η αποστολή ή η 
εξαγωγή των προϊόντων αυτών σε 
περίπτωση επιστροφής του 
πλεονεκτήματος που προκύπτει από το 
ειδικό καθεστώς εφοδιασμού ή, όσον 
αφορά τα μεταποιημένα προϊόντα, 
προκειμένου να διευκολυνθεί το 
περιφερειακό εμπόριο ή το εμπόριο μεταξύ 
δύο πορτογαλικών εξόχως απόκεντρων 
περιοχών. Πρέπει επίσης να ληφθούν 
υπόψη οι παραδοσιακές ροές συναλλαγών 
όλων των εξόχως απόκεντρων περιοχών με 
τις τρίτες χώρες και, κατά συνέπεια, να 
επιτραπεί για όλες τις περιοχές αυτές η 
εξαγωγή μεταποιημένων προϊόντων που 
ανταποκρίνονται στις παραδοσιακές 
εξαγωγές. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν 
εφαρμόζεται εξάλλου στις παραδοσιακές 
αποστολές μεταποιημένων προϊόντων· για 

(4) Δεδομένου ότι οι ποσότητες τις οποίες 
αφορά το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού, 
περιορίζονται στις ανάγκες εφοδιασμού των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών, το σύστημα 
αυτό δεν εμποδίζει την ομαλή 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. Ωστόσο, 
πρέπει να επιτρέπεται η αποστολή προς την 
υπόλοιπη Κοινότητα ή η εξαγωγή προς 
τρίτες χώρες των μεταποιημένων 
προϊόντων με σκοπό την προώθηση του 
περιφερειακού ή παραδοσιακού εμπορίου 
και κυρίως του εμπορίου μεταξύ των 
διαφόρων εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών.
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λόγους σαφήνειας, πρέπει να οριστεί η 
περίοδος αναφοράς για τον καθορισμό των 
εν λόγω ποσοτήτων που παραδοσιακά 
εξάγονται ή αποστέλλονται.

Αιτιολόγηση
Οι περιορισμοί που επιβάλλονται στην εξαγωγή προς τις τρίτες χώρες και στην αποστολή προς 
το υπόλοιπο της Κοινότητας προϊόντων που καλύπτονται από το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού 
έχουν ως αποτέλεσμα τον στραγγαλισμό της βιομηχανίας αγροτικών ειδών διατροφής και τη 
ζημίωση της ανάπτυξης των ΕΑΠ. Επιπλέον, αυτοί οι περιορισμοί παρεμποδίζουν είτε τη 
διαπεριφερειακή και διεθνή συνεργασία, είτε την ένταξη στο περιφερειακό περιβάλλον που 
πρέπει να υποστηριχθεί με τη μεταρρυθμισμένη πολιτική συνοχής και τη στρατηγική βιώσιμης 
ανάπτυξης για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές.

Τροπολογία 3
Άρθρο 2, παράγραφος 1

1. Καθιερώνεται ειδικό καθεστώς 
εφοδιασμού για τα απαριθμούμενα στο 
παράρτημα Ι γεωργικά προϊόντα τα οποία 
είναι ουσιαστικής σημασίας στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, για την κατανάλωση 
από τον άνθρωπο ή τη μεταποίηση και ως 
γεωργικές εισροές.

1. Καθιερώνεται ειδικό καθεστώς 
εφοδιασμού για τα γεωργικά προϊόντα τα 
οποία είναι ουσιαστικής σημασίας στις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, για την 
κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τη 
μεταποίηση και ως γεωργικές εισροές, τα 
οποία απαριθμώνται στα προγράμματα 
εφοδιασμού που αναφέρονται στο άρθρο 5..

Αιτιολόγηση

Στα πλαίσια της στήριξης της αρχής επικουρικότητας, ο κατάλογος των προϊόντων που 
καλύπτονται από το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού πρέπει να καταργηθεί από τον κανονισμό. Θα 
πρέπει μάλλον να αναφέρεται στα προγράμματα εφοδιασμού που πρέπει να υποβληθούν από τα 
κράτη μέλη στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 4
Άρθρο 2, παράγραφος 2

2. Οι ετήσιες ανάγκες εφοδιασμού, σχετικά 
με τα απαριθμούμενα στο παράρτημα Ι 
προϊόντα, ποσοτικοποιούνται σε ισοζύγιο 
προβλέψεων. Αντικείμενο χωριστού 
ισοζυγίου προβλέψεων μπορεί να 
αποτελέσει η εκτίμηση των αναγκών των 
βιομηχανιών μεταποίησης ή συσκευασίας 

Διαγράφεται
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προϊόντων με προορισμό την τοπική 
αγορά, προς παραδοσιακή αποστολή στην 
υπόλοιπη Κοινότητα, προς εξαγωγή σε 
τρίτες χώρες στο πλαίσιο περιφερειακού 
εμπορίου ή στο πλαίσιο παραδοσιακού 
εμπορίου.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία αριθ. 3.

Τροπολογία 5
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο α

α) τα οποία εξάγονται προς τις τρίτες 
χώρες ή αποστέλλονται προς την υπόλοιπη 
Κοινότητα εντός των ορίων των 
ποσοτήτων που αντιστοιχούν στις 
παραδοσιακές αποστολές και στις 
παραδοσιακές εξαγωγές. Οι ποσότητες 
αυτές και οι παραλήπτριες τρίτες χώρες 
καθορίζονται από την Επιτροπή, σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 26 
παράγραφος 2, με βάση το μέσο όρο των 
αποστολών ή των εξαγωγών κατά τα έτη 
1989, 1990 και 1991·

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία αριθ. 2.

Τροπολογία 6
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο β

β) τα οποία εξάγονται προς τις τρίτες 
χώρες στο πλαίσιο ενός περιφερειακού 
εμπορίου, τηρουμένων των όρων που 
καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 26 παράγραφος 2·

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία αριθ. 2.

Τροπολογία 7
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Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο γ

γ) τα οποία αποστέλλονται από τις Αζόρες 
στη Μαδέρα και αντίστροφα.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία αριθ. 2.

Τροπολογία 8
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο α 

α) το σχέδιο του ισοζυγίου προβλέψεων 
εφοδιασμού·

α) το σχέδιο του ισοζυγίου προβλέψεων 
εφοδιασμού το οποίο αξιολογεί τις ετήσιες 
ανάγκες σχετικά με τα προϊόντα αυτά. Η 
αξιολόγηση των αναγκών των 
επιχειρήσεων συσκευασίας ή μεταποίησης 
προϊόντων που προορίζονται για την 
τοπική αγορά, αποστέλλονται προς την 
υπόλοιπη Κοινότητα, εξάγονται προς τρίτες 
χώρες στο πλαίσιο περιφερειακού εμπορίου 
ή στο πλαίσιο παραδοσιακού εμπορίου, 
μπορεί να αποτελέσει το αντικείμενο 
ξεχωριστού ισοζυγίου προβλέψεων·

Αιτιολόγηση

Όπως και οι τροπολογίες 3 και 4.

Τροπολογία 9
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο α α (νέο)

α α) τα προϊόντα που καλύπτονται από το 
ειδικό καθεστώς εφοδιασμού·

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία αριθ. 3.

Τροπολογία 10
Άρθρο 5, παράγραφος 2

2. Τα προγράμματα εφοδιασμού εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 
παράγραφος 2. Ο κατάλογος των 

2. Τα προγράμματα εφοδιασμού εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 
παράγραφος 2, ανάλογα με την εξέλιξη των 
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προϊόντων που εμφαίνονται στο 
παράρτημα I, μπορεί να αναθεωρηθεί 
σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, ανάλογα 
με την εξέλιξη των αναγκών των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών.

αναγκών των εξόχως απόκεντρων περιοχών.

Αιτιολόγηση

Όπως και στην τροπολογία 3.

Τροπολογία 11
Άρθρο 9, παράγραφος 1 

1. Θεσπίζονται κοινοτικά προγράμματα 
στήριξης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, 
τα οποία περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα για 
την τοπική γεωργική παραγωγή που εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του τρίτου μέρους, 
τίτλος II, της συνθήκης ΕΚ.

1. Θεσπίζονται πολυετή κοινοτικά 
προγράμματα στήριξης στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, τα οποία 
περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα για την τοπική 
γεωργική παραγωγή που εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του τρίτου μέρους, τίτλος II, της 
συνθήκης ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου τα ειδικά μέτρα υπέρ των τοπικών αγροτικών παραγωγών να είναι σε θέση να 
εξασφαλίσουν τη συνέχεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη αυτών των παραγωγών σε κάθε εξόχως 
απόκεντρη περιοχή, όπως απαιτείται από το άρθρο 10, θα πρέπει ο προγραμματισμός των 
μέτρων στήριξης να είναι πολυετής. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της περιόδου 
προγραμματισμού των διαρθρωτικών ταμείων και των δημοσιονομικών προοπτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης : 2007-2013. 

Τροπολογία 12
Άρθρο 9, παράγραφος 2 

2. Τα κοινοτικά προγράμματα στήριξης 
θεσπίζονται στο γεωγραφικό επίπεδο που 
θεωρείται καταλληλότερο από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. 
Καταρτίζονται από τις αρμόδιες αρχές που 
ορίζει το υπόψη κράτος μέλος, το οποίο, 
μετά από διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές 
και οργανισμούς στο κατάλληλο εδαφικό 
επίπεδο, τα υποβάλλει στην Επιτροπή.

2. Τα κοινοτικά πολυετή προγράμματα 
στήριξης θεσπίζονται στο γεωγραφικό 
επίπεδο που θεωρείται καταλληλότερο από 
το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. 
Καταρτίζονται από τις αρμόδιες αρχές που 
ορίζει το υπόψη κράτος μέλος, το οποίο, 
μετά από διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές 
και οργανισμούς στο κατάλληλο εδαφικό 
επίπεδο, τα υποβάλλει στην Επιτροπή.
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Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία 11.

Τροπολογία 13
Άρθρο 9, παράγραφος 3 

3. Για κάθε εξόχως απόκεντρη περιοχή 
μπορεί να υποβληθεί ένα μόνο κοινοτικό 
πρόγραμμα στήριξης.

3. Για κάθε εξόχως απόκεντρη περιοχή 
μπορεί να υποβληθεί ένα μόνο πολυετές 
κοινοτικό πρόγραμμα στήριξης.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία 11.

Τροπολογία 14
Άρθρο 10 

Τα κοινοτικά προγράμματα στήριξης 
περιλαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να διασφαλισθεί η συνέχεια και 
η ανάπτυξη της τοπικής γεωργικής 
παραγωγής σε κάθε εξόχως απόκεντρη 
περιοχή.

Τα πολυετή κοινοτικά προγράμματα 
στήριξης περιλαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να διασφαλισθεί η συνέχεια και 
η ανάπτυξη της τοπικής γεωργικής 
παραγωγής σε κάθε εξόχως απόκεντρη 
περιοχή.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία 11.

Τροπολογία 15
Άρθρο 11, παράγραφος 1

1. Τα μέτρα που λαμβάνονται στα πλαίσια 
των προγραμμάτων στήριξης πρέπει να 
συμφωνούν με το κοινοτικό δίκαιο και να 
έχουν συνοχή με τις άλλες κοινοτικές 
πολιτικές καθώς και με τα μέτρα που 
λαμβάνονται βάσει αυτών.

1. Τα μέτρα που λαμβάνονται στα πλαίσια 
των πολυετών προγραμμάτων στήριξης 
πρέπει να συμφωνούν με το κοινοτικό 
δίκαιο και να έχουν συνοχή με τις άλλες 
κοινοτικές πολιτικές καθώς και με τα μέτρα 
που λαμβάνονται βάσει αυτών.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία 11.
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Τροπολογία 16
Άρθρο 11, παράγραφος 2, εδάφιο 1

2. Πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται η συνοχή 
των μέτρων που λαμβάνονται στα πλαίσια 
προγραμμάτων 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.

2. Πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται η συνοχή 
των μέτρων που λαμβάνονται στα πλαίσια 
πολυετών προγραμμάτων 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.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία 11.

Τροπολογία 17
Άρθρο 12, εισαγωγική φράση

Ένα κοινοτικό πρόγραμμα στήριξης 
περιλαμβάνει:

Ένα πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα 
στήριξης περιλαμβάνει:

Αιτιολόγηση
Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία 11.

Τροπολογία 18
Άρθρο 12, στοιχείο α

α) την περιγραφή με ποσοτικά στοιχεία της 
κατάστασης της υπόψη γεωργικής 
παραγωγής, που, λαμβάνοντας υπόψη τα 
διαθέσιμα αποτελέσματα της αξιολόγησης, 
παρουσιάζει τις ανισότητες, τα κενά και τις 
δυνατότητες ανάπτυξης, τους διατιθέμενους 
χρηματοδοτικούς πόρους και τα κυριότερα 
αποτελέσματα των ενεργειών που έχουν 
αναληφθεί δυνάμει των κανονισμών (ΕΟΚ) 
αριθ. 3763/91 του Συμβουλίου, (ΕΟΚ) 
αριθ. 1600/92 του Συμβουλίου, (ΕΟΚ) 
αριθ. 1601/92 του Συμβουλίου, (ΕΚ)
αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 και 
(ΕΚ) αριθ. 1454/2001·

α) την περιγραφή με ποσοτικά στοιχεία της 
κατάστασης της υπόψη γεωργικής 
παραγωγής, που, λαμβάνοντας υπόψη τα 
διαθέσιμα αποτελέσματα της αξιολόγησης, 
παρουσιάζει τις ανισότητες, τα κενά και τις 
δυνατότητες ανάπτυξης, τους διατιθέμενους 
χρηματοδοτικούς πόρους και τα κυριότερα 
αποτελέσματα των ενεργειών που έχουν 
αναληφθεί δυνάμει των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 και 
(ΕΚ) αριθ. 1454/2001·
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Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση των κυριοτέρων αποτελεσμάτων των δράσεων που είχαν αναληφθεί παλαιότερα 
από το 2001, πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της μεταρρύθμισης των POSEI - Γεωργία το 
2001. Οδήγησε στους κανονισμούς του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2001 περί ειδικών 
μέτρων, όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα, υπέρ των υπερπόντιων γαλλικών 
διαμερισμάτων (αριθ. 1452/2001), υπέρ των Αζόρων και της Μαδέρας (αριθ. 1453/2001) και 
των Καναρίων Νήσων (αριθ. 1454/2001). Κατά συνέπεια, η αξιολόγηση θα πρέπει να αφορά 
όλη την περίοδο από την τελευταία αξιολόγηση του 2001, δηλαδή την περίοδο εφαρμογής των 
ειδικών καθεστώτων εφοδιασμού( 2002, 2003 και 2004).

Τροπολογία 19
Άρθρο 12, στοιχείο δ, εδάφιο 1α (νέο)

Μπορεί να προβλεφθεί δημοσιονομική 
ευελιξία μεταξύ των μέτρων του ιδίου 
προγράμματος όταν αυτό αρχίσει να ισχύει.

Αιτιολόγηση

Η δημοσιονομική ευελιξία μεταξύ των μέτρων του ιδίου προγράμματος, κατά τη διάρκεια της 
ισχύος του, αποτελεί απαραίτητη συνέπεια της απλοποίησης των μηχανισμών διαχείρισης, 
προκειμένου να επιτραπεί η ταχεία προσαρμογή των μέτρων, η οποία απαιτείται από την 
Επιτροπή σε αυτή την πρόταση κανονισμού (βλ. "Αιτιολογική έκθεση").

Τροπολογία 20
Άρθρο 16, παράγραφος 1

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, η συνολική 
αξία της ενίσχυσης για τις επενδύσεις οι 
οποίες αποβλέπουν, ιδίως, στην ενθάρρυνση 
της διαφοροποίησης, της αναδιάρθρωσης 
και του προσανατολισμού προς τη βιώσιμη 
γεωργία σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
περιορισμένης οικονομικής διάστασης, προς 
καθορισμό στο πλαίσιο των 
συμπληρωμάτων προγραμματισμού που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 
και στο άρθρο 19 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του 
Συμβουλίου, περιορίζεται στο 75 % κατ' 
ανώτατο όριο του επιλέξιμου μεγέθους 
επενδύσεων.

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, η συνολική 
αξία της ενίσχυσης για τις επενδύσεις οι 
οποίες αποβλέπουν, ιδίως, στην ενθάρρυνση 
της διαφοροποίησης, της αναδιάρθρωσης 
και του προσανατολισμού προς τη βιώσιμη 
γεωργία σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
περιορισμένης οικονομικής διάστασης, προς 
καθορισμό στο πλαίσιο των 
συμπληρωμάτων προγραμματισμού που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 
και στο άρθρο 19 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του 
Συμβουλίου, περιορίζεται στο 85 % κατ' 
ανώτατο όριο του επιλέξιμου μεγέθους 
επενδύσεων.



PA\561987EL.doc 13/17 PE 355.784v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι σύμφωνη με το ποσοστό συγχρηματοδότησης (συμμετοχή των 
ταμείων στο συνολικό επιλέξιμο κόστος) που προβλέπεται επί του παρόντος [κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου] για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, το 
οποίο υποσχέθηκε η Επιτροπή ότι θα διατηρήσει στην ανακοίνωσή της σχετικά με "ενισχυμένη 
συνεργασία για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές" της 26ης Μαΐου 2004 και επαναλήφθηκε στην 
πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με τις γενικές διατάξεις για τα 
ταμεία (COM(2004)492 τελικό, της 14ης Ιουλίου).

Τροπολογία 21
Άρθρο 16, παράγραφος 2

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 28 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1257/1999, για τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, η συνολική αξία της ενίσχυσης για 
τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις μεταποίησης 
και εμπορίας γεωργικών προϊόντων 
προερχόμενων κατά κύριο λόγο από την 
τοπική παραγωγή και υπαγόμενων σε τομείς 
προς καθορισμό στο πλαίσιο των 
συμπληρωμάτων προγραμματισμού που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 
και στο άρθρο 19 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, 
περιορίζεται στο 65 % κατ' ανώτατο όριο 
του επιλέξιμου μεγέθους επενδύσεων. Για 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η συνολική 
αξία της ενίσχυσης περιορίζεται, υπό τους 
ίδιους όρους, στο 75 % κατ' ανώτατο όριο.

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 28 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1257/1999, για τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, η συνολική αξία της ενίσχυσης για 
τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις μεταποίησης 
και εμπορίας γεωργικών προϊόντων 
προερχόμενων κατά κύριο λόγο από την 
τοπική παραγωγή και υπαγόμενων σε τομείς 
προς καθορισμό στο πλαίσιο των 
συμπληρωμάτων προγραμματισμού που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 
και στο άρθρο 19 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, 
περιορίζεται στο 65 % κατ' ανώτατο όριο 
του επιλέξιμου μεγέθους επενδύσεων. Για 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η συνολική 
αξία της ενίσχυσης περιορίζεται, υπό τους 
ίδιους όρους, στο 85 % κατ' ανώτατο όριο.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία αριθ. 20. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσφέρουν περισσότερες 
θέσεις απασχόλησης για το ίδιο ποσό του κύκλου εργασιών σε σχέση με τις μεγάλες 
επιχειρήσεις, συνεπώς, θα πρέπει να υποστηριχθούν περισσότερο για να προαχθεί η 
απασχόληση στις ΕΑΠ.

Τροπολογία 22
Άρθρο 18, παράγραφος 1

1. Η Γαλλία και η Πορτογαλία υποβάλλουν 
στην Επιτροπή προγράμματα 
καταπολέμησης των επιβλαβών 
οργανισμών για τα φυτά ή τα φυτικά 

1. Η Γαλλία και η Πορτογαλία υποβάλλουν 
στην Επιτροπή προγράμματα υγειονομικής 
προστασίας των αγροτικών εκτάσεων ή 
των φυτικών προϊόντων, στα ΥΓΔ και στις 
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προϊόντα, στα ΥΓΔ και στις Αζόρες και τη 
Μαδέρα αντίστοιχα. Τα προγράμματα αυτά 
καθορίζουν ιδίως τους στόχους που πρέπει 
να επιτευχθούν, τα μέτρα που πρέπει να 
εφαρμοσθούν, τη διάρκειά τους και το 
κόστος τους. Τα προγράμματα που 
υποβάλλονται κατ' εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου, δεν αφορούν την προστασία της 
μπανάνας.

Αζόρες και τη Μαδέρα αντίστοιχα. Τα 
προγράμματα αυτά καθορίζουν ιδίως τους 
στόχους που πρέπει να επιτευχθούν, τα 
μέτρα που πρέπει να εφαρμοσθούν, τη 
διάρκειά τους και το κόστος τους. Τα 
προγράμματα που υποβάλλονται κατ' 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, δεν 
αφορούν την προστασία της μπανάνας.

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι να διευρυνθεί με τον τρόπο αυτό το πεδίο δράσης των προγραμμάτων, ώστε να 
επιτραπεί η συμπερίληψη άλλων μέτρων στον φυτοϋγειονομικό τομέα.

Τροπολογία 23
Άρθρο 19, παράγραφος 2, εδάφιο 1

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 19 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1493/1999, τα σταφύλια που 
προέρχονται από άμεσα παραγωγικές 
υβριδικές ποικιλίες αμπέλου των οποίων 
απαγορεύεται η καλλιέργεια (Noah, Othello, 
Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont) και 
τα οποία συλλέγονται στις περιοχές των 
Αζόρων και της Μαδέρας, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή οίνου ο 
οποίος κυκλοφορεί μόνο εντός των 
περιοχών αυτών.

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 19 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1493/1999, τα σταφύλια που 
προέρχονται από άμεσα παραγωγικές 
υβριδικές ποικιλίες αμπέλου των οποίων 
απαγορεύεται η καλλιέργεια και τα οποία 
συλλέγονται στις περιοχές των Αζόρων και 
της Μαδέρας, μπορούν να χρησιμοποιούνται 
για την παραγωγή οίνου ο οποίος 
κυκλοφορεί μόνο εντός των περιοχών 
αυτών.

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν άλλες υβριδικές ποικιλίες αμπέλου άμεσα παραγωγικές των οποίων απαγορεύεται η 
καλλιέργεια και δεν τοποθετούνται εντός παρενθέσεων, κυρίως οι ποικιλίες Seibel και 
Cunningham. Κατά συνέπεια,  είναι προτιμότερο να μη γίνεται διευκρίνιση.

Τροπολογία 24
Άρθρο 19, παράγραφος 2, εδάφιο 2

Η Πορτογαλία προβαίνει, μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2006, στη βαθμιαία 
καταστροφή της καλλιέργειας των εκτάσεων 
που είναι φυτεμένες με άμεσα παραγωγικές 
υβριδικές ποικιλίες αμπέλου των οποίων 
απαγορεύεται η καλλιέργεια, με τη βοήθεια 

Η Πορτογαλία προβαίνει, μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2013, στη βαθμιαία 
καταστροφή της καλλιέργειας των εκτάσεων 
που είναι φυτεμένες με άμεσα παραγωγικές 
υβριδικές ποικιλίες αμπέλου των οποίων 
απαγορεύεται η καλλιέργεια, με τη βοήθεια 



PA\561987EL.doc 15/17 PE 355.784v01-00

EL

ενισχύσεων, ανάλογα με την περίπτωση, που 
προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ τίτλος ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999.

ενισχύσεων, ανάλογα με την περίπτωση, που 
προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ τίτλος ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999.

Αιτιολόγηση

Η αναδιάρθρωση των αμπελοκαλλιεργειών είναι δύσκολο καθήκον κυρίως λόγω της δομής των 
αμπελοοινικών εκμεταλλεύσεων στη Μαδέρα και λόγω των γεωγραφικών συνθηκών. Έχοντας 
υπόψη τη σημασία της αμπελοκαλλιέργειας στη Μαδέρα για την περιφερειακή ανάπτυξη, και για 
τον τουρισμό, πρέπει να δοθεί παράταση της περιόδου αναδιάρθρωσης.

Τροπολογία 25
Άρθρο 19, παράγραφος 2, εδάφιο 3

Η Πορτογαλία ανακοινώνει κατ' έτος στην 
Επιτροπή την πρόοδο που σημειώνουν οι 
εργασίες μετατροπής και αναδιάρθρωσης 
των εκτάσεων που είναι φυτεμένες με άμεσα 
παραγωγικές υβριδικές ποικιλίες αμπέλου 
των οποίων απαγορεύεται η καλλιέργεια.

Οι περιοχές των Αζόρων και της Μαδέρας 
ανακοινώνουν απευθείας κατ' έτος στην 
Επιτροπή την πρόοδο που σημειώνουν οι 
εργασίες μετατροπής και αναδιάρθρωσης 
των εκτάσεων που είναι φυτεμένες με άμεσα 
παραγωγικές υβριδικές ποικιλίες αμπέλου 
των οποίων απαγορεύεται η καλλιέργεια.

Αιτιολόγηση
Θα πρέπει να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να υποστούν κυρώσεις οι Αζόρες και η Μαδέρα για 
μια έλλειψη του κεντρικού πορτογαλικού κράτους να διαβιβάσει τις πληροφορίες στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 26
Άρθρο 20, παράγραφος 4, εδάφιο 2

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας 
παραγράφου θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 26 
παράγραφος 2. Οι λεπτομέρειες αυτές 
προσδιορίζουν ιδίως την ποσότητα νωπού 
γάλακτος παραγόμενου τοπικώς που πρέπει 
να αναμειγνύεται με το γάλα UHT εξ 
ανασυστάσεως, όπως αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας 
παραγράφου θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 26
παράγραφος 2. Οι λεπτομέρειες αυτές 
προσδιορίζουν ιδίως την ποσότητα νωπού 
γάλακτος παραγόμενου τοπικώς που πρέπει 
να αναμειγνύεται με το γάλα UHT εξ 
ανασυστάσεως, όπως αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο. Μια τέτοια ποσότητα καθίσταται 
υποχρεωτική σε περίπτωση που δεν 
φαίνεται εξασφαλισμένη η διοχέτευση της 
τοπικής παραγωγής.

Αιτιολόγηση

Η περιοχή της Μαδέρας δεν μπορεί να παραμείνει υποχρεωμένη να ενσωματώσει μια ποσότητα 
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τουλάχιστον 15% νωπού γάλακτος παραγόμενου τοπικώς. Έχοντας υπόψη τη μεγάλη μείωση 
της περιφερειακής παραγωγής γάλακτος, το ποσοστό αυτό δεν έχει ακόμη επιτευχθεί γεγονός 
που περιορίζει σε μεγάλο βαθμό τη γαλακτοκομική βιομηχανία της Μαδέρας. Η τροπολογία 
αυτή αποσκοπεί, συγχρόνως, να εξασφαλίσει τη διάθεση της τοπικής παραγωγής και να 
προσφέρει στην περιφερειακή γαλακτοκομική βιομηχανία μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση 
παραγωγής του γάλακτος UHT εξ ανασυστάσεως. 

Τροπολογία 27
Άρθρο 24, παράγραφος 2

2. Η Κοινότητα χρηματοδοτεί τα μέτρα που 
προβλέπονται στους τίτλους II και III του 
παρόντος κανονισμού μέχρι ανωτάτου 
ετησίου ποσού ίσου προς:

− για τα ΥΓΔ: 84,7 εκατ. ευρώ,
− για τις Αζόρες και τη Μαδέρα: 77,3 

εκατ. ευρώ,
– για τις Καναρίους Νήσους: 127,3 εκατ. 

ευρώ.

2. Η Κοινότητα χρηματοδοτεί τα μέτρα που 
προβλέπονται στους τίτλους II και III του 
παρόντος κανονισμού μέχρι ανωτάτου 
ετησίου ποσού για κάθε  υπερπόντιο 
διαμέρισμα, για τις Αζόρες και τη Μαδέρα 
και για τις Καναρίους Νήσους,  
υπολογιζόμενο επί τη βάσει του μέσου όρου 
του ποσού που δαπανήθηκε για τη 
χρηματοδότηση του ειδικού καθεστώτος 
εφοδιασμού κατά τη διάρκεια των ετών 
2002, 2003 και 2004, και 
συμπεριλαμβάνοντας τα ποσά που 
διατέθηκαν τα έτη αυτά για την απαλλαγή 
από τους φόρους και με βάση το ανώτατο 
όριο των δαπανών που εφαρμόζεται για τη 
στήριξη της τοπικής παραγωγής.

Αιτιολόγηση
Η Επιτροπή βασιζόμενη στην περίοδο αναφοράς 2001-2003, για τον υπολογισμό των ποσών, 
αγνόησε:

• κατ' αρχήν, την εξέλιξη της οικονομικής συγκυρίας και την επακόλουθη αναγκαιότητα 
προσαρμογών προς τα επάνω των αναγκών εφοδιασμού·

• την επίπτωση της μεταρρύθμισης των POSEI-Γεωργία το 2001 (π.χ., ότι το 2001 ήταν 
μεταβατικό έτος)·

• τα σημαντικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από την εισαγωγή στις ΑΕΠ προϊόντων 
που προέρχονται απευθείας από τρίτες χώρες και αποτελούν αντικείμενο του 
καθεστώτος εφοδιασμού με μηδενικούς δασμούς.

Τροπολογία 28
Άρθρο 24, παράγραφος 3

3. Τα ποσά που χορηγούνται ετησίως στα 
προγράμματα του τίτλου II, δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν τα ακόλουθα ποσά:

− για τα ΥΓΔ: 20,7 εκατ. ευρώ,

3. Τα ποσά που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 χορηγούνται ετησίως στα 
προγράμματα του τίτλου II, εντός των 
ορίων που τους έχουν καθορισθεί.
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− για τις Αζόρες και τη Μαδέρα: 7,7 εκατ. 
ευρώ,,

– για τις Καναρίους Νήσους: 72,7 εκατ. 
ευρώ.

Αιτιολόγηση
Σύμφωνα με την τροπολογία αριθ. 27. Σύμφωνα με το άρθρο 5, εδάφιο β), τα προγράμματα 
εφοδιασμού θα πρέπει να περιλαμβάνουν, κυρίως, τον καθορισμό της βοήθειας και τα ποσά της 
ενίσχυσης για τον εφοδιασμό από την Κοινότητα.

Τροπολογία 29
Άρθρο 26, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
επιτροπή διαχείρισης άμεσων ενισχύσεων, η 
οποία έχει συσταθεί με το άρθρο 144 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, εκτός 
εάν πρόκειται για την εφαρμογή του άρθρου 
16 του παρόντος κανονισμού, οπότε η 
Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή 
γεωργικών διαρθρώσεων και αγροτικής 
ανάπτυξης, η οποία έχει συσταθεί με το 
άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1260/1999.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
επιτροπή διαχείρισης άμεσων ενισχύσεων, η 
οποία έχει συσταθεί με το άρθρο 144 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, εκτός 
εάν πρόκειται για την εφαρμογή του άρθρου 
16 του παρόντος κανονισμού, οπότε η 
Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή 
γεωργικών διαρθρώσεων και αγροτικής 
ανάπτυξης, η οποία έχει συσταθεί με το 
άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1260/1999 και για τα φυτοϋγειονομικά 
προγράμματα που αναφέρονται στο άρθρο 
18 του παρόντος κανονισμού, όπου η 
Επιτροπή επικουρείται από την μόνιμη 
φυτοϋγειονομική επιτροπή που συστήθηκε 
με την απόφαση (ΕΟΚ) αριθ 76/894.

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη την εμβέλεια των φυτοϋγειονομικών προγραμμάτων και σύμφωνα με την 
επιτροπολογία, η έγκριση αυτών προγραμμάτων θα πρέπει να υποβληθεί στην αξιολόγηση της 
μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής. Πράγματι, αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείται για 
τα μέτρα φυτοϋγειονομικού χαρακτήρα του POSEIDOM και του POSEIMA.
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