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Τροπολογία 40
Lutz Goepel 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Όσον αφορά τα σιτηρά, το σύστημα 
πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να 
εξασφαλιστούν η ανταγωνιστικότητα του 
τομέα και ο προσανατολισμός του προς 
την αγορά, διατηρώντας συγχρόνως το 
ρόλο της παρέμβασης ως διχτυού 
ασφαλείας σε περίπτωση διαταραχών της 
αγοράς και διευκολύνοντας την 
ανταπόκριση των γεωργών στις συνθήκες 
της αγοράς. Στα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου σχετικά με τη μεταρρύθμιση 
του συστήματος παρέμβασης για τον 
αραβόσιτο προβλεπόταν η αναθεώρηση 
ολόκληρου του συστήματος παρέμβασης 
για τα σιτηρά στο πλαίσιο του 
διαγνωστικού ελέγχου, βάσει ανάλυσης η 
οποία επεσήμανε ότι ενδέχετο να καταστεί 
αναγκαία μια επιπλέον παρέμβαση για το 
κριθάρι σε περίπτωση χαμηλών τιμών. 
Όμως, οι σημερινές προοπτικές για τα 
σιτηρά έχουν μεταβληθεί σημαντικά και 
χαρακτηρίζονται από ευνοϊκό περιβάλλον 
ως προς τις τιμές της διεθνούς αγοράς, που 
βασίζεται στην αυξανόμενη παγκόσμια 
ζήτηση και στα χαμηλά παγκόσμια 
αποθέματα σιτηρών. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
καθορισμός των επιπέδων παρέμβασης στο 
μηδέν για τα άλλα κτηνοτροφικά σιτηρά 
εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου με τη 
μεταρρύθμιση του τομέα του αραβοσίτου 
θα άφηνε περιθώρια για παρέμβαση χωρίς 
αυτό να επιφέρει αρνητικές συνέπειες για 
την αγορά των σιτηρών στο σύνολό της. Οι 
προοπτικές για τον τομέα των σιτηρών 
ισχύουν επίσης για το σκληρό σιτάρι, 
πράγμα που σημαίνει ότι η αγορά στην 
παρέμβαση μπορεί να καταργηθεί καθώς 
έχει απολέσει τη σημασία της λόγω τιμών 

(3) Όσον αφορά τα σιτηρά, το σύστημα 
πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να 
εξασφαλιστούν η ανταγωνιστικότητα του 
τομέα και ο προσανατολισμός του προς 
την αγορά, διατηρώντας συγχρόνως το 
ρόλο της παρέμβασης ως διχτυού 
ασφαλείας σε περίπτωση διαταραχών της 
αγοράς και διευκολύνοντας την 
ανταπόκριση των γεωργών στις συνθήκες 
της αγοράς. Στα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου σχετικά με τη μεταρρύθμιση 
του συστήματος παρέμβασης για τον 
αραβόσιτο προβλεπόταν η αναθεώρηση 
ολόκληρου του συστήματος παρέμβασης 
για τα σιτηρά στο πλαίσιο του 
διαγνωστικού ελέγχου, βάσει ανάλυσης η 
οποία επεσήμανε ότι ενδέχετο να καταστεί 
αναγκαία μια επιπλέον παρέμβαση για το 
κριθάρι σε περίπτωση χαμηλών τιμών. 
Όμως, οι σημερινές προοπτικές για τα 
σιτηρά έχουν μεταβληθεί σημαντικά και 
χαρακτηρίζονται από ευνοϊκό περιβάλλον 
ως προς τις τιμές της διεθνούς αγοράς, που 
βασίζεται στην αυξανόμενη παγκόσμια 
ζήτηση και στα χαμηλά παγκόσμια 
αποθέματα σιτηρών. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
καθορισμός των επιπέδων παρέμβασης στο 
μηδέν για τα άλλα κτηνοτροφικά σιτηρά 
εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου με τη 
μεταρρύθμιση του τομέα του αραβοσίτου 
θα άφηνε περιθώρια για παρέμβαση χωρίς 
αυτό να επιφέρει αρνητικές συνέπειες για 
την αγορά των σιτηρών στο σύνολό της. Οι 
προοπτικές για τον τομέα των σιτηρών 
ισχύουν επίσης για το σκληρό σιτάρι, 
πράγμα που σημαίνει ότι η αγορά στην 
παρέμβαση μπορεί να καταργηθεί καθώς 
έχει απολέσει τη σημασία της λόγω τιμών 
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της αγοράς πάντα αισθητά υψηλότερες από 
την τιμή παρέμβασης. Δεδομένου ότι η 
παρέμβαση για τα σιτηρά προορίζεται να 
αποτελέσει δίχτυ ασφαλείας και όχι 
στοιχείο επηρεασμού της διαμόρφωσης 
των τιμών, οι διαφορές μεταξύ των 
κρατών μελών ως προς τις περιόδους 
συγκομιδής, που αντιστοιχούν στην 
πραγματική έναρξη των περιόδων 
εμπορίας, δεν είναι πλέον καθοριστικές, 
καθώς το σύστημα δεν προβλέπει πλέον 
τιμές που να αντανακλούν τα επίπεδα 
παρέμβασης συν τις μηνιαίες 
προσαυξήσεις. Για λόγους απλούστευσης, 
ενδείκνυται να εναρμονιστούν σε 
ολόκληρη την Κοινότητα οι ημερομηνίες 
παρέμβασης στον τομέα των σιτηρών.

της αγοράς πάντα αισθητά υψηλότερες από 
την τιμή παρέμβασης. Δεδομένου ότι η 
παρέμβαση για τα σιτηρά προορίζεται να 
αποτελέσει δίχτυ ασφαλείας, η παρέμβαση 
δεν θα πρέπει να ανοίγει παρά μόνο κατά 
τους τρεις τελευταίους μήνες της 
περιόδου εμπορίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

 Durch die Eröffnung drei Monate vor Ende des Wirtschaftsjahres ist es möglich, die 
Spekulation zu vermeiden und trotzdem die Rolle der Intervention als Sicherheitsnetz 
beizubehalten.

Τροπολογία 41
Elisabeth Jeggle 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Από τη μεταρρύθμιση του 2003, η 
ανταγωνιστικότητα του τομέα του ρυζιού 
βελτιώθηκε, από τη μεταρρύθμιση του 
2003, η ανταγωνιστικότητα του τομέα του 
ρυζιού βελτιώθηκε, με σταθερή παραγωγή, 
μείωση των αποθεμάτων λόγω της 
αυξανόμενης ζήτησης τόσο στην 
Κοινότητα όσο και στην παγκόσμια αγορά, 
και αναμενόμενη τιμή αισθητά υψηλότερη 
από την τιμή παρέμβασης. Συνεπώς, δεν 
είναι πλέον αναγκαία η αγορά στην 

(4) Από τη μεταρρύθμιση του 2003, η 
ανταγωνιστικότητα του τομέα του ρυζιού 
βελτιώθηκε, από τη μεταρρύθμιση του 
2003, η ανταγωνιστικότητα του τομέα του 
ρυζιού βελτιώθηκε, με σταθερή παραγωγή, 
μείωση των αποθεμάτων λόγω της 
αυξανόμενης ζήτησης τόσο στην 
Κοινότητα όσο και στην παγκόσμια αγορά, 
και αναμενόμενη τιμή αισθητά υψηλότερη 
από την τιμή παρέμβασης. Ωστόσο θα 
ήταν σκόπιμο να διατηρηθεί η 
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παρέμβαση για το ρύζι και, ως εκ τούτου, 
είναι σκόπιμο να καταργηθεί.

παρέμβαση ως δίχτυ ασφαλείας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Reissektor erhalten 
bleiben.

Τροπολογία 42
Albert Deß 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Μεσοπρόθεσμα, η παραγωγή και η 
κατανάλωση χοιρείου κρέατος 
προβλέπεται να αυξηθούν, αν και με 
βραδύτερους ρυθμούς απ’ ό,τι κατά την 
τελευταία δεκαετία, λόγω του 
ανταγωνισμού από το κρέας πουλερικών 
και των υψηλότερων τιμών των 
ζωοτροφών. Οι τιμές του χοιρείου κρέατος 
αναμένεται να παραμείνουν αισθητά 
υψηλότερες από την τιμή παρέμβασης. Η 
αγορά χοιρείου κρέατος στην παρέμβαση 
δεν έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και πολλά έτη 
και λαμβανομένων υπόψη της κατάστασης 
και των προοπτικών της αγοράς 
ενδείκνυται να καταργηθεί.

Μεσοπρόθεσμα, η παραγωγή και η 
κατανάλωση χοιρείου κρέατος 
προβλέπεται να αυξηθούν,  με αισθητά 
βραδύτερους ρυθμούς απ’ ό,τι κατά την 
τελευταία δεκαετία, λόγω του 
ανταγωνισμού από το κρέας πουλερικών 
και των υψηλότερων τιμών των 
ζωοτροφών. Oι τιμές του χοιρείου κρέατος 
μπορούν κάλλιστα να πέσουν κάτω από 
την τιμή παρέμβασης. Η αγορά χοιρείου 
κρέατος στην παρέμβαση δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί εδώ και πολλά έτη, αλλά,
λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης και 
της ενδεχόμενης εξέλιξης της αγοράς 
ενδείκνυται να διατηρηθεί.

Or. de

Αιτιολόγηση

Gerade die Schweine haltenden Landwirte in der EU mussten in den letzten eineinhalb Jahren 
erfahren, dass die staatlichen Marktordnungsinstrumente bei extremen Marktlagen richtig 
angewendet für eine kurzfristige Entspannung sorgen können. Die Intervention sollte 
beibehalten werden, um in Krisenzeiten, die auch durch Entwicklungen außerhalb Europas 
hervorgerufen werden können, wirkungsvoll eingreifen zu können.
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Τροπολογία 43
Constantin Dumitriu 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Μεσοπρόθεσμα, η παραγωγή και η 
κατανάλωση χοιρείου κρέατος 
προβλέπεται να αυξηθούν, αν και με 
βραδύτερους ρυθμούς απ’ ό,τι κατά την 
τελευταία δεκαετία, λόγω του 
ανταγωνισμού από το κρέας πουλερικών 
και των υψηλότερων τιμών των 
ζωοτροφών. Οι τιμές του χοιρείου κρέατος 
αναμένεται να παραμείνουν αισθητά 
υψηλότερες από την τιμή παρέμβασης. Η 
αγορά χοιρείου κρέατος στην παρέμβαση 
δεν έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και πολλά έτη 
και λαμβανομένων υπόψη της 
κατάστασης και των προοπτικών της 
αγοράς ενδείκνυται να καταργηθεί.

(5) Μεσοπρόθεσμα, η παραγωγή και η 
κατανάλωση χοιρείου κρέατος 
προβλέπεται να αυξηθούν, αν και με 
βραδύτερους ρυθμούς απ’ ό,τι κατά την 
τελευταία δεκαετία, λόγω του 
ανταγωνισμού από το κρέας πουλερικών 
και των υψηλότερων τιμών των 
ζωοτροφών. Οι τιμές του χοιρείου κρέατος 
αναμένεται να παραμείνουν αισθητά 
υψηλότερες από την τιμή παρέμβασης. Η 
αγορά χοιρείου κρέατος στην παρέμβαση 
δεν έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και πολλά έτη
αλλά έχοντας υπόψη τις δυνατότητες 
τροποποίησης της αγοράς για 
υγειονομικούς ή άλλους λόγους χάριν 
προστασίας του "διχτυού ασφάλειας",
ενδείκνυται να διατηρηθεί η αρχή της 
παρέμβασης.

Or. ro

Αιτιολόγηση

În continuare există pericole care pot afecta piaţa şi Uniunea Europeană trebuie să îşi 
păstreze pârghii de control prin care să poată proteja producătorii.

Τροπολογία 44
Lutz Goepel 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η κατάργηση της παρέμβασης για τα 
προϊόντα αυτά μπορεί να πραγματοποιηθεί 

(6) Η κατάργηση της παρέμβασης για το 
ρύζι και το χοίρειο κρέας μπορεί να 
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με ασφάλεια το 2009, καθώς, σύμφωνα με 
την τρέχουσα κατάσταση και τις 
προοπτικές της αγοράς, η παρέμβαση δεν 
μπορεί να εφαρμοστεί γι’ αυτά το 2009.

πραγματοποιηθεί με ασφάλεια το 2009, 
καθώς, σύμφωνα με την τρέχουσα 
κατάσταση και τις προοπτικές της αγοράς, 
η παρέμβαση δεν μπορεί να εφαρμοστεί 
γι’ αυτά το 2009.

Or. de

Αιτιολόγηση

Die Abschaffung der Intervention sollte nur für Schweinefleisch und Reis von 2009 ab 
vorgenommen werden.

Τροπολογία 45
Duarte Freitas 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7 α)Έχοντας υπόψη την αστάθεια της 
αφοράς  γαλακτοκομικών προϊόντων και 
διαταραχές και τις ζημίες που προκάλεσε, 
σε επίπεδο παραγωγής, η κατά 2% 
αύξηση των γαλακτοκομικών 
ποσοστώσεων για την τρέχουσα περίοδο 
εμπορίας, χωρίς κέρδος για τον 
καταναλωτή, δεν ενδείκνυται να επέλθει 
βραχυπρόθεσμα καμία τροποποίηση στις 
γαλακτοκομικές ποσοστώσεις. Το 2010 
θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η 
κατάλληλη αξιολόγηση της σφαιρικής 
κατάστασης του γαλακτοκομικού τομέα, 
ώστε να διαπιστωθεί εάν είναι αναγκαίο ή 
όχι να συνεχισθεί το σύστημα 
γαλακτοκομικών ποσοστώσεων πέραν 
του 2015.

Or. pt
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Τροπολογία 46
Duarte Freitas 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η συνολική κοινοτική παραγωγή 
γάλακτος, που περιορίζεται από τα 
ανώτατα όρια για τις ποσοστώσεις 
γάλακτος, αναμένεται να σημειώσει 
μεσοπρόθεσμα σταδιακή αν και ήπια 
μείωση, δεδομένου ότι η συνέχιση της 
αναδιάρθρωσης στα κράτη τα οποία δεν 
ήταν μέλη της Κοινότητας πριν από τη 
διεύρυνση του 2004 θα οδηγήσει σε 
μείωση της παραγωγής γάλακτος για ίδια 
κατανάλωση, ενώ η αύξηση της 
παραγωγής παραμένει περιορισμένη λόγω 
της ύπαρξης των ποσοστώσεων. 
Παράλληλα, η ποσότητα γάλακτος που 
παραδίδεται σε γαλακτοκομεία για 
μεταποίηση αναμένεται ότι θα 
εξακολουθήσει να αυξάνεται κατά την 
περίοδο που αφορά η πρόβλεψη. 
Λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής 
εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης, το 
σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος 
περιορίζει επομένως την αύξηση της 
παραγωγής σήμερα, σε αντίθεση με την 
κατάσταση που επικρατούσε όταν 
καθιερώθηκαν οι ποσοστώσεις για την 
αντιμετώπιση της πλεονάζουσας 
παραγωγής. Σε μια τέτοια κατάσταση, οι 
ποσοστώσεις μειώνουν τον 
προσανατολισμό προς την αγορά επειδή 
στρεβλώνουν την ανταπόκριση των 
γεωργών στις επιταγές της αγοράς και 
παρεμποδίζουν τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας στον σχετικό τομέα 
λόγω της επιβράδυνσης της 
αναδιάρθρωσης. Οι ποσοστώσεις 
προβλέπεται να λήξουν το 2015, 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
σταδιακά οι κατάλληλες 
αναπροσαρμογές. Με την προοπτική 
αυτή, η σταδιακή κατάργηση των 

διαγράφεται
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γαλακτοκομικών ποσοστώσεων με την 
εφαρμογή ετήσιων αυξήσεων, όπως 
προβλέπεται στο παράρτημα Ι του 
παρόντος κανονισμού (κατά 1% ανά 
περίοδο εμπορίας από το 2009/2010 έως 
το 2013/2014), αναμένεται ότι θα 
επιτρέψει την ομαλή μετάβαση χάρη στην 
αποφυγή υπερβολικής αναπροσαρμογής 
μετά το τέλος των ποσοστώσεων.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Atendendo à instabilidade do mercado leiteiro e às perturbações e prejuízos que o aumento 
de 2% da quota de leite na actual campanha provocaram ao nível da produção, sem 
consequências positivas para os consumidores, não deve ser feita qualquer alteração às 
quotas de leite no curto prazo

Τροπολογία 47
Albert Deß 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η συνολική κοινοτική παραγωγή 
γάλακτος, που περιορίζεται από τα 
ανώτατα όρια για τις ποσοστώσεις 
γάλακτος, αναμένεται να σημειώσει 
μεσοπρόθεσμα σταδιακή αν και ήπια 
μείωση, δεδομένου ότι η συνέχιση της 
αναδιάρθρωσης στα κράτη τα οποία δεν 
ήταν μέλη της Κοινότητας πριν από τη 
διεύρυνση του 2004 θα οδηγήσει σε 
μείωση της παραγωγής γάλακτος για ίδια 
κατανάλωση, ενώ η αύξηση της 
παραγωγής παραμένει περιορισμένη λόγω 
της ύπαρξης των ποσοστώσεων. 
Παράλληλα, η ποσότητα γάλακτος που 
παραδίδεται σε γαλακτοκομεία για 
μεταποίηση αναμένεται ότι θα 
εξακολουθήσει να αυξάνεται κατά την 
περίοδο που αφορά η πρόβλεψη. 

διαγράφεται
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Λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής 
εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης, το 
σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος 
περιορίζει επομένως την αύξηση της 
παραγωγής σήμερα, σε αντίθεση με την 
κατάσταση που επικρατούσε όταν 
καθιερώθηκαν οι ποσοστώσεις για την 
αντιμετώπιση της πλεονάζουσας 
παραγωγής. Σε μια τέτοια κατάσταση, οι 
ποσοστώσεις μειώνουν τον 
προσανατολισμό προς την αγορά επειδή 
στρεβλώνουν την ανταπόκριση των 
γεωργών στις επιταγές της αγοράς και 
παρεμποδίζουν τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας στον σχετικό τομέα 
λόγω της επιβράδυνσης της 
αναδιάρθρωσης. Οι ποσοστώσεις 
προβλέπεται να λήξουν το 2015, 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
σταδιακά οι κατάλληλες 
αναπροσαρμογές. Με την προοπτική 
αυτή, η σταδιακή κατάργηση των 
γαλακτοκομικών ποσοστώσεων με την 
εφαρμογή ετήσιων αυξήσεων, όπως 
προβλέπεται στο παράρτημα Ι του 
παρόντος κανονισμού (κατά 1% ανά 
περίοδο εμπορίας από το 2009/2010 έως 
το 2013/2014), αναμένεται ότι θα 
επιτρέψει την ομαλή μετάβαση χάρη στην 
αποφυγή υπερβολικής αναπροσαρμογής 
μετά το τέλος των ποσοστώσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Mit dem Vorschlag der EU-Kommission, die Milchquoten ohne Beachtung der Marktlage und 
-entwicklung pauschal bis 2014 um 5% anzuheben, wird unnötig Druck auf den Milchpreis 
ausgeübt. Allein in den letzten beiden Milchwirtschaftsjahren wurden die Quoten EU-weit 
nicht ausgeschöpft (2-3 Millionen Tonnen Milchquote unterliefert). Wenn die Quotenmenge 
verändert werden soll, muss zeitnah zum betreffenden Wirtschaftsjahr erfolgen und nicht 
pauschal.

Es ist falsch von der EU-Kommission, sich bereits jetzt für das Auslaufen der Milchquoten 
zum Ende des Milchwirtschaftsjahres 2014/15 festzulegen. Das jetzige Milchquotensystem 
muss bis Ende März 2015 richtig und konsequent angewendet werden. Auch danach 
benötigen die Milchviehbetriebe ein schlüssiges System zum Mengenmanagement der Milch. 
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Ich fordere die EU-Kommission auf, hierzu ein sinnvolles Maßnahmenpaket zur 
Mengensteuerung bei der Milch vorzulegen.

Τροπολογία 48
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η συνολική κοινοτική παραγωγή 
γάλακτος, που περιορίζεται από τα 
ανώτατα όρια για τις ποσοστώσεις 
γάλακτος, αναμένεται να σημειώσει 
μεσοπρόθεσμα σταδιακή αν και ήπια 
μείωση, δεδομένου ότι η συνέχιση της 
αναδιάρθρωσης στα κράτη τα οποία δεν 
ήταν μέλη της Κοινότητας πριν από τη 
διεύρυνση του 2004 θα οδηγήσει σε 
μείωση της παραγωγής γάλακτος για ίδια 
κατανάλωση, ενώ η αύξηση της 
παραγωγής παραμένει περιορισμένη λόγω 
της ύπαρξης των ποσοστώσεων. 
Παράλληλα, η ποσότητα γάλακτος που 
παραδίδεται σε γαλακτοκομεία για 
μεταποίηση αναμένεται ότι θα 
εξακολουθήσει να αυξάνεται κατά την 
περίοδο που αφορά η πρόβλεψη. 
Λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής 
εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης, το 
σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος 
περιορίζει επομένως την αύξηση της 
παραγωγής σήμερα, σε αντίθεση με την 
κατάσταση που επικρατούσε όταν 
καθιερώθηκαν οι ποσοστώσεις για την 
αντιμετώπιση της πλεονάζουσας 
παραγωγής. Σε μια τέτοια κατάσταση, οι 
ποσοστώσεις μειώνουν τον 
προσανατολισμό προς την αγορά επειδή 
στρεβλώνουν την ανταπόκριση των 
γεωργών στις επιταγές της αγοράς και 
παρεμποδίζουν τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας στον σχετικό τομέα 
λόγω της επιβράδυνσης της 
αναδιάρθρωσης. Οι ποσοστώσεις 

(8)Tο σημερινό σύστημα 
γαλακτοκομικών ποσοστώσεων δεν 
ανταποκρίνεται στις οικονομικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις ενός σύγχρονου 
γαλακτοκομικού τομέα. Kρίνεται σκόπιμο 
να αποφευχθεί η μεγαλύτερη 
συγκέντρωση και η εντατικοποίηση της 
παραγωγής γάλακτος σε έναν μικρό 
αριθμό ευνοουμένων περιφερειών. H 
παραγωγή γάλακτος της ΕΕ θα πρέπει να 
αναπτυχθεί περαιτέρω, ειδικότερα στις 
ζώνες με βοσκοτόπους. Παράλληλα, θα 
πρέπει να καλυφθεί το έλλειμμα της ΕΕ 
σε πρωτεϊνούχες χορτονομές και να 
μειωθεί ως εκ τούτου η εξάρτηση των 
παραγωγών γάλακτος έναντι των 
εισαγομένων ζωοτροφών. Kατόπιν 
τούτου, στο πλαίσιο της KΓΠ, θα πρέπει 
να καθιερωθεί ένα καθεστώς υπέρ των 
οργανώσεων παραγωγών γάλακτος, το 
οποίο θα ενθαρρύνει τους παραγωγούς 
της ΕΕ στο να παράγουν, να συλλέγουν 
και να διαθέτουν στο εμπόριο το γάλα, 
ιδία ευθύνη και αναλόγως των αναγκών. 
O τομέας του γάλακτος χρειάζεται μία 
ευέλικτη ποσοτική ρύθμιση, εστιαζόμενη 
στην ποιότητα και το σεβασμό του 
περιβάλλοντος, κατά τρόπον ώστε η 
παραγωγή να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες, να εγγυάται τιμές παραγωγού 
επαρκείς για την κάλυψη του κόστους, 
ακόμη και στην περίπτωση 
διακυμάνσεων της ζήτησης, αφετέρου δε 
να μην απαιτεί κρατική ενίσχυση ή 
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προβλέπεται να λήξουν το 2015, 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
σταδιακά οι κατάλληλες 
αναπροσαρμογές. Με την προοπτική 
αυτή, η σταδιακή κατάργηση των 
γαλακτοκομικών ποσοστώσεων με την 
εφαρμογή ετήσιων αυξήσεων, όπως 
προβλέπεται στο παράρτημα Ι του 
παρόντος κανονισμού (κατά 1% ανά 
περίοδο εμπορίας από το 2009/2010 έως 
το 2013/2014), αναμένεται ότι θα 
επιτρέψει την ομαλή μετάβαση χάρη στην 
αποφυγή υπερβολικής αναπροσαρμογής 
μετά το τέλος των ποσοστώσεων.

επιδότηση κατά την εξαγωγή 
προκειμένου να διατεθεί. Kατά συνέπεια, 
ενδείκνυται να αποκλεισθεί η αύξηση των 
γαλακτοκομικών ποσοστώσεων. 
Αντίθετα, ενδείκνυται να δοθούν κίνητρα 
στους παραγωγούς ώστε να περιορίσουν 
την παραγωγή γάλακτος που δεν είναι 
δυνατόν να διατεθεί και να 
προστατευθούν έναντι των πρακτικών 
ντάμπιγκ που εφαρμόζουν οι μεγάλες 
εταιρείες διανομής και οι βιομηχανίες 
γαλακτοκομικών προϊόντων.

Or. de

Τροπολογία 49
Stéphane Le Foll 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η συνολική κοινοτική παραγωγή 
γάλακτος, που περιορίζεται από τα 
ανώτατα όρια για τις ποσοστώσεις 
γάλακτος, αναμένεται να σημειώσει 
μεσοπρόθεσμα σταδιακή αν και ήπια
μείωση, δεδομένου ότι η συνέχιση της 
αναδιάρθρωσης στα κράτη τα οποία δεν 
ήταν μέλη της Κοινότητας πριν από τη 
διεύρυνση του 2004 θα οδηγήσει σε 
μείωση της παραγωγής γάλακτος για ίδια 
κατανάλωση, ενώ η αύξηση της 
παραγωγής παραμένει περιορισμένη λόγω 
της ύπαρξης των ποσοστώσεων. 
Παράλληλα, η ποσότητα γάλακτος που 
παραδίδεται σε γαλακτοκομεία για 
μεταποίηση αναμένεται ότι θα 
εξακολουθήσει να αυξάνεται κατά την 
περίοδο που αφορά η πρόβλεψη. 
Λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής 
εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης, το 
σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος 

(8) Η συνολική κοινοτική παραγωγή 
γάλακτος, που περιορίζεται από μια πολύ 
άκαμπτη διαχείριση των ποσοστώσεων 
γάλακτος, αναμένεται να σημειώσει 
μεσοπρόθεσμα σταδιακή αν και ήπια 
μείωση, δεδομένου ότι η συνέχιση της 
αναδιάρθρωσης στα κράτη τα οποία δεν 
ήταν μέλη της Κοινότητας πριν από τη 
διεύρυνση του 2004 θα οδηγήσει σε 
μείωση της παραγωγής γάλακτος για ίδια 
κατανάλωση, ενώ η αύξηση της 
παραγωγής παραμένει περιορισμένη λόγω 
της σημερινής διαχείρισης  των 
ποσοστώσεων.  Λόγω μιας υπερβολικά 
άκαμπτης διαχείρισης των 
ποσοστώσεων, ορισμένα κράτη μέλη 
αδυνατούν σήμερα να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις της εσωτερικής και 
εξωτερικής αγοράς τους, ενώ άλλα κράτη 
μέλη δεν κατορθώνουν να παράγουν την 
εθνική τους ποσόστωση. Για την 
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περιορίζει επομένως την αύξηση της 
παραγωγής σήμερα, σε αντίθεση με την 
κατάσταση που επικρατούσε όταν 
καθιερώθηκαν οι ποσοστώσεις για την 
αντιμετώπιση της πλεονάζουσας 
παραγωγής. Σε μια τέτοια κατάσταση, οι 
ποσοστώσεις μειώνουν τον 
προσανατολισμό προς την αγορά επειδή 
στρεβλώνουν την ανταπόκριση των 
γεωργών στις επιταγές της αγοράς και 
παρεμποδίζουν τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας στον σχετικό τομέα 
λόγω της επιβράδυνσης της 
αναδιάρθρωσης. Οι ποσοστώσεις 
προβλέπεται να λήξουν το 2015, 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
σταδιακά οι κατάλληλες 
αναπροσαρμογές. Με την προοπτική 
αυτή, η σταδιακή κατάργηση των 
γαλακτοκομικών ποσοστώσεων με την 
εφαρμογή ετήσιων αυξήσεων, όπως 
προβλέπεται στο παράρτημα Ι του 
παρόντος κανονισμού (κατά 1% ανά 
περίοδο εμπορίας από το 2009/2010 έως 
το 2013/2014), αναμένεται ότι θα 
επιτρέψει την ομαλή μετάβαση χάρη στην 
αποφυγή υπερβολικής αναπροσαρμογής 
μετά το τέλος των ποσοστώσεων.

αντιμετώπιση της εν λόγω κατάστασης, 
ενδείκνυται να προσαρμοσθεί  το 
ανώτατο όριο παραγωγής των κρατών 
μελών που παρουσιάζουν έλλειμμα μέσω 
ετήσιων και ασύμμετρων αυξήσεων των 
ποσοστώσεων, ώστε να μπορέσουν να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες τους, χωρίς 
να συνεπάγεται η αύξηση αυτή μείωση 
της τιμής του γάλακτος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…)  il 
apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés. 
Un bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une 
décision sur l’avenir de la politique des quotas pourra être prise.  
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Τροπολογία 50
Lutz Goepel 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η συνολική κοινοτική παραγωγή 
γάλακτος, που περιορίζεται από τα 
ανώτατα όρια για τις ποσοστώσεις 
γάλακτος, αναμένεται να σημειώσει 
μεσοπρόθεσμα σταδιακή αν και ήπια 
μείωση, δεδομένου ότι η συνέχιση της 
αναδιάρθρωσης στα κράτη τα οποία δεν 
ήταν μέλη της Κοινότητας πριν από τη 
διεύρυνση του 2004 θα οδηγήσει σε 
μείωση της παραγωγής γάλακτος για ίδια 
κατανάλωση, ενώ η αύξηση της 
παραγωγής παραμένει περιορισμένη λόγω 
της ύπαρξης των ποσοστώσεων. 
Παράλληλα, η ποσότητα γάλακτος που 
παραδίδεται σε γαλακτοκομεία για 
μεταποίηση αναμένεται ότι θα 
εξακολουθήσει να αυξάνεται κατά την 
περίοδο που αφορά η πρόβλεψη. 
Λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής 
εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης, το 
σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος 
περιορίζει επομένως την αύξηση της 
παραγωγής σήμερα, σε αντίθεση με την 
κατάσταση που επικρατούσε όταν 
καθιερώθηκαν οι ποσοστώσεις για την 
αντιμετώπιση της πλεονάζουσας 
παραγωγής. Σε μια τέτοια κατάσταση, οι 
ποσοστώσεις μειώνουν τον 
προσανατολισμό προς την αγορά επειδή 
στρεβλώνουν την ανταπόκριση των 
γεωργών στις επιταγές της αγοράς και 
παρεμποδίζουν τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας στον σχετικό τομέα 
λόγω της επιβράδυνσης της 
αναδιάρθρωσης. Οι ποσοστώσεις 
προβλέπεται να λήξουν το 2015, 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
σταδιακά οι κατάλληλες αναπροσαρμογές. 
Με την προοπτική αυτή, η σταδιακή 
κατάργηση των γαλακτοκομικών 

(8) Η συνολική κοινοτική παραγωγή 
γάλακτος, που περιορίζεται από τα 
ανώτατα όρια για τις ποσοστώσεις 
γάλακτος, αναμένεται να σημειώσει 
μεσοπρόθεσμα σταδιακή αν και ήπια 
μείωση, δεδομένου ότι η συνέχιση της 
αναδιάρθρωσης στα κράτη τα οποία δεν 
ήταν μέλη της Κοινότητας πριν από τη 
διεύρυνση του 2004 θα οδηγήσει σε 
μείωση της παραγωγής γάλακτος για ίδια 
κατανάλωση, ενώ η αύξηση της 
παραγωγής παραμένει περιορισμένη λόγω 
της ύπαρξης των ποσοστώσεων. 
Παράλληλα, η ποσότητα γάλακτος που 
παραδίδεται σε γαλακτοκομεία για 
μεταποίηση αναμένεται ότι θα 
εξακολουθήσει να αυξάνεται κατά την 
περίοδο που αφορά η πρόβλεψη. 
Λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής 
εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης, το 
σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος 
περιορίζει επομένως την αύξηση της 
παραγωγής σήμερα, σε αντίθεση με την 
κατάσταση που επικρατούσε όταν 
καθιερώθηκαν οι ποσοστώσεις για την 
αντιμετώπιση της πλεονάζουσας 
παραγωγής. Σε μια τέτοια κατάσταση, οι 
ποσοστώσεις μειώνουν τον 
προσανατολισμό προς την αγορά επειδή 
στρεβλώνουν την ανταπόκριση των 
γεωργών στις επιταγές της αγοράς και 
παρεμποδίζουν τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας στον σχετικό τομέα 
λόγω της επιβράδυνσης της 
αναδιάρθρωσης. Οι ποσοστώσεις 
προβλέπεται να λήξουν το 2015, 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
σταδιακά οι κατάλληλες αναπροσαρμογές.
Κάθε λήψη θέσης σχετικά με την 
αναπροσαρμογή των ποσοστώσεων έως 
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ποσοστώσεων με την εφαρμογή ετήσιων 
αυξήσεων, όπως προβλέπεται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού 
(κατά 1 % ανά περίοδο εμπορίας από το 
2009/2010 έως το 2013/2014), αναμένεται 
ότι θα επιτρέψει την ομαλή μετάβαση 
χάρη στην αποφυγή υπερβολικής 
αναπροσαρμογής μετά το τέλος των 
ποσοστώσεων.

το 2015 θα πρέπει να συνοδεύεται από τη 
θέσπιση συνοδευτικών μέτρων υπέρ των 
παραγωγών γάλακτος, σε συνάρτηση με 
την παρακολούθηση της αγοράς 2009. Ως 
εκ τούτου, δεν συντρέχει λόγος 
αναθεώρησης του καθεστώτος 
ποσοστώσεων στο πλαίσιο του «Eλέγχου 
της υγείας» της ΚΑΠ. Οι ποσοστώσεις 
γάλακτος δεν θα ήταν σκόπιμο να 
αναπροσαρμοσθούν πριν από την περίοδο 
εμπορίας 2010/2011.

Or. de

Αιτιολόγηση

 Bevor einer erneuten Erhöhung der Milchquote, wie von der Kommission vorgeschlagen, 
zugestimmt werden kann, sollten die Auswirkungen der Erhöhung der Milchquote für das 
Wirtschaftsjahr 2008/09 um zwei Prozentpunkte eingehend bewertet werden. Deshalb ist eine 
bessere Bewertung der Marktsituation für Milch in den Jahren 2009/10 unbedingt 
erforderlich. Daher ist eine Überprüfung der Milchquotenregelung im Rahmen des GAP 
Gesundheitschecks nicht notwendig, da Schritte für eine ´soft-landing´ auch ab 2010 effizient 
eingestezt werden können. 

Τροπολογία 51
Ilda Figueiredo 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η συνολική κοινοτική παραγωγή 
γάλακτος, που περιορίζεται από τα 
ανώτατα όρια για τις ποσοστώσεις 
γάλακτος, αναμένεται να σημειώσει 
μεσοπρόθεσμα σταδιακή αν και ήπια 
μείωση, δεδομένου ότι η συνέχιση της 
αναδιάρθρωσης στα κράτη τα οποία δεν 
ήταν μέλη της Κοινότητας πριν από τη 
διεύρυνση του 2004 θα οδηγήσει σε 
μείωση της παραγωγής γάλακτος για ίδια 
κατανάλωση, ενώ η αύξηση της 
παραγωγής παραμένει περιορισμένη λόγω 
της ύπαρξης των ποσοστώσεων. 

(8) Η συνολική κοινοτική παραγωγή 
γάλακτος, που περιορίζεται από τις 
εθνικές  ποσοστώσεις γάλακτος, 
αναμένεται να σημειώσει μεσοπρόθεσμα 
σταδιακή αν και ήπια μείωση, δεδομένου 
ότι η συνέχιση της αναδιάρθρωσης στα 
κράτη τα οποία δεν ήταν μέλη της 
Κοινότητας πριν από τη διεύρυνση του 
2004 θα οδηγήσει σε μείωση της 
παραγωγής γάλακτος για ίδια κατανάλωση, 
ενώ η αύξηση της παραγωγής παραμένει 
περιορισμένη λόγω της ύπαρξης των 
εθνικών ποσοστώσεων. Παράλληλα, η 
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Παράλληλα, η ποσότητα γάλακτος που 
παραδίδεται σε γαλακτοκομεία για 
μεταποίηση αναμένεται ότι θα 
εξακολουθήσει να αυξάνεται κατά την 
περίοδο που αφορά η πρόβλεψη. 
Λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής 
εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης, το 
σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος 
περιορίζει επομένως την αύξηση της 
παραγωγής σήμερα, σε αντίθεση με την 
κατάσταση που επικρατούσε όταν 
καθιερώθηκαν οι ποσοστώσεις για την 
αντιμετώπιση της πλεονάζουσας 
παραγωγής. Σε μια τέτοια κατάσταση, οι 
ποσοστώσεις μειώνουν τον 
προσανατολισμό προς την αγορά επειδή 
στρεβλώνουν την ανταπόκριση των 
γεωργών στις επιταγές της αγοράς και 
παρεμποδίζουν τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας στον σχετικό τομέα 
λόγω της επιβράδυνσης της 
αναδιάρθρωσης. Οι ποσοστώσεις 
προβλέπεται να λήξουν το 2015, 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
σταδιακά οι κατάλληλες 
αναπροσαρμογές. Με την προοπτική 
αυτή, η σταδιακή κατάργηση των 
γαλακτοκομικών ποσοστώσεων με την 
εφαρμογή ετήσιων αυξήσεων, όπως 
προβλέπεται στο παράρτημα Ι του 
παρόντος κανονισμού (κατά 1% ανά 
περίοδο εμπορίας από το 2009/2010 έως 
το 2013/2014), αναμένεται ότι θα 
επιτρέψει την ομαλή μετάβαση χάρη στην 
αποφυγή υπερβολικής αναπροσαρμογής 
μετά το τέλος των ποσοστώσεων.

ποσότητα γάλακτος που παραδίδεται σε 
γαλακτοκομεία για μεταποίηση αναμένεται 
ότι θα εξακολουθήσει να αυξάνεται κατά 
την περίοδο που αφορά η πρόβλεψη. 
Λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής 
εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης, το 
σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος 
περιορίζει επομένως την αύξηση της 
παραγωγής σήμερα, σε αντίθεση με την 
κατάσταση που επικρατούσε όταν 
καθιερώθηκαν οι ποσοστώσεις για την 
αντιμετώπιση της πλεονάζουσας 
παραγωγής. Σε μια τέτοια κατάσταση, οι 
ποσοστώσεις μειώνουν τον 
προσανατολισμό προς την αγορά επειδή 
στρεβλώνουν την ανταπόκριση των 
γεωργών στις επιταγές της αγοράς και 
παρεμποδίζουν τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας στον σχετικό τομέα 
λόγω της επιβράδυνσης της 
αναδιάρθρωσης. Ενδείκνυται να 
τροποποιηθεί η συμφωνία που προβλέπει 
τη λήξη του συστήματος των 
ποσοστώσεων γάλακτος το 2015, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνέχιση 
του συστήματος, αν και σε πιο 
ακριβοδίκαια βάση από ό,τι συμβαίνει 
σήμερα.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Embora com necessidade de ajustamento para o tornar mais justo, é  necessário defender os 
direitos adquiridos que o sistema das quotas de produção representa no sector do leite, pois 
considera-se que o regime de quotas protege países e regiões de economia mais frágil e os 
pequenos produtores. O fim das mesmas conduziria à liberalização do sector, à concentração 
e intensificação da produção.
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Τροπολογία 52
Peter Baco 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8)  Η συνολική κοινοτική παραγωγή 
γάλακτος, που περιορίζεται από τα 
ανώτατα όρια για τις ποσοστώσεις 
γάλακτος, αναμένεται να σημειώσει 
μεσοπρόθεσμα σταδιακή αν και ήπια 
μείωση, δεδομένου ότι η συνέχιση της 
αναδιάρθρωσης στα κράτη τα οποία δεν 
ήταν μέλη της Κοινότητας πριν από τη 
διεύρυνση του 2004 θα οδηγήσει σε 
μείωση της παραγωγής γάλακτος για ίδια 
κατανάλωση, ενώ η αύξηση της 
παραγωγής παραμένει περιορισμένη λόγω 
της ύπαρξης των ποσοστώσεων.  
Παράλληλα, η ποσότητα γάλακτος που 
παραδίδεται σε γαλακτοκομεία για 
μεταποίηση αναμένεται ότι θα 
εξακολουθήσει να αυξάνεται κατά την 
περίοδο που αφορά η πρόβλεψη. 
Λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής 
εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης, το 
σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος 
περιορίζει επομένως την αύξηση της 
παραγωγής σήμερα, σε αντίθεση με την 
κατάσταση που επικρατούσε όταν 
καθιερώθηκαν οι ποσοστώσεις για την 
αντιμετώπιση της πλεονάζουσας 
παραγωγής. Σε μια τέτοια κατάσταση, οι 
ποσοστώσεις μειώνουν τον 
προσανατολισμό προς την αγορά επειδή 
στρεβλώνουν την ανταπόκριση των 
γεωργών στις επιταγές της αγοράς και 
παρεμποδίζουν τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας στον σχετικό τομέα 
λόγω της επιβράδυνσης της 
αναδιάρθρωσης. Οι ποσοστώσεις 
προβλέπεται να λήξουν το 2015, 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
σταδιακά οι κατάλληλες αναπροσαρμογές.

(8)  Η συνολική κοινοτική παραγωγή 
γάλακτος, που περιορίζεται από τα 
ανώτατα όρια για τις ποσοστώσεις 
γάλακτος, αναμένεται να σημειώσει 
μεσοπρόθεσμα σταδιακή αν και ήπια 
μείωση, δεδομένου ότι η συνέχιση της 
αναδιάρθρωσης στα κράτη τα οποία δεν 
ήταν μέλη της Κοινότητας πριν από τη 
διεύρυνση του 2004 θα οδηγήσει σε 
μείωση της παραγωγής γάλακτος για ίδια 
κατανάλωση, ενώ η αύξηση της 
παραγωγής παραμένει περιορισμένη λόγω 
της ύπαρξης των ποσοστώσεων.  
Παράλληλα, η ποσότητα γάλακτος που 
παραδίδεται σε γαλακτοκομεία για 
μεταποίηση αναμένεται ότι θα 
εξακολουθήσει να αυξάνεται κατά την 
περίοδο που αφορά η πρόβλεψη. 
Λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής 
εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης, το 
σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος 
περιορίζει επομένως την αύξηση της 
παραγωγής σήμερα, σε αντίθεση με την 
κατάσταση που επικρατούσε όταν 
καθιερώθηκαν οι ποσοστώσεις για την 
αντιμετώπιση της πλεονάζουσας 
παραγωγής. Σε μια τέτοια κατάσταση, οι 
ποσοστώσεις μειώνουν τον 
προσανατολισμό προς την αγορά επειδή 
στρεβλώνουν την ανταπόκριση των 
γεωργών στις επιταγές της αγοράς και 
παρεμποδίζουν τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας στον σχετικό τομέα 
λόγω της επιβράδυνσης της 
αναδιάρθρωσης. Οι ποσοστώσεις 
προβλέπεται να λήξουν το 2015, 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
σταδιακά οι κατάλληλες αναπροσαρμογές, 
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Με την προοπτική αυτή, η σταδιακή 
κατάργηση των γαλακτοκομικών 
ποσοστώσεων με την εφαρμογή ετήσιων 
αυξήσεων, όπως προβλέπεται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού 
(κατά 1% ανά περίοδο εμπορίας από το 
2009/2010 έως το 2013/2014), αναμένεται 
ότι θα επιτρέψει την ομαλή μετάβαση 
χάρη στην αποφυγή υπερβολικής 
αναπροσαρμογής μετά το τέλος των 
ποσοστώσεων.

λαμβανομένης υπόψη της ανάλυσης των 
επιπτώσεων της αύξησης των 
ποσοστώσεων το 2008 και 2009, καθώς 
και της εμπειρίας των Ηνωμένων 
Πολιτειών και του Καναδά επί του 
θέματος.   

Or. sk

Αιτιολόγηση

Volatilita na trhu s mliekom je súčasťou celkovej prirodzenej nestability agrárnych trhov. 
Unáhlené zásahy, bez odozvy na doterajšie opatrenia môžu spôsobiť výraznú nestabilitu na 
trhu s mliekom. 

Apriori rozhodnutie na niekoľko rokov dopredu o navýšení kvót na mlieko sa preto javí ako 
neopodstatnene veľké riziko.

Τροπολογία 53
Jan Mulder 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η συνολική κοινοτική παραγωγή 
γάλακτος, που περιορίζεται από τα 
ανώτατα όρια για τις ποσοστώσεις 
γάλακτος, αναμένεται να σημειώσει 
μεσοπρόθεσμα σταδιακή αν και ήπια 
μείωση, δεδομένου ότι η συνέχιση της 
αναδιάρθρωσης στα κράτη τα οποία δεν 
ήταν μέλη της Κοινότητας πριν από τη 
διεύρυνση του 2004 θα οδηγήσει σε 
μείωση της παραγωγής γάλακτος για ίδια 
κατανάλωση, ενώ η αύξηση της 
παραγωγής παραμένει περιορισμένη λόγω 
της ύπαρξης των ποσοστώσεων. 
Παράλληλα, η ποσότητα γάλακτος που 
παραδίδεται σε γαλακτοκομεία για 

(8) Η συνολική κοινοτική παραγωγή 
γάλακτος, που περιορίζεται από τα 
ανώτατα όρια για τις ποσοστώσεις 
γάλακτος, αναμένεται να σημειώσει 
μεσοπρόθεσμα σταδιακή αν και ήπια 
μείωση, δεδομένου ότι η συνέχιση της 
αναδιάρθρωσης στα κράτη τα οποία δεν 
ήταν μέλη της Κοινότητας πριν από τη 
διεύρυνση του 2004 θα οδηγήσει σε 
μείωση της παραγωγής γάλακτος για ίδια 
κατανάλωση, ενώ η αύξηση της 
παραγωγής παραμένει περιορισμένη λόγω 
της ύπαρξης των ποσοστώσεων. 
Παράλληλα, η ποσότητα γάλακτος που 
παραδίδεται σε γαλακτοκομεία για 
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μεταποίηση αναμένεται ότι θα 
εξακολουθήσει να αυξάνεται κατά την 
περίοδο που αφορά η πρόβλεψη. 
Λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής 
εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης, το 
σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος 
περιορίζει επομένως την αύξηση της 
παραγωγής σήμερα, σε αντίθεση με την 
κατάσταση που επικρατούσε όταν 
καθιερώθηκαν οι ποσοστώσεις για την 
αντιμετώπιση της πλεονάζουσας 
παραγωγής. Σε μια τέτοια κατάσταση, οι 
ποσοστώσεις μειώνουν τον 
προσανατολισμό προς την αγορά επειδή 
στρεβλώνουν την ανταπόκριση των 
γεωργών στις επιταγές της αγοράς και 
παρεμποδίζουν τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας στον σχετικό τομέα 
λόγω της επιβράδυνσης της 
αναδιάρθρωσης. Οι ποσοστώσεις 
προβλέπεται να λήξουν το 2015, 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
σταδιακά οι κατάλληλες αναπροσαρμογές. 
Με την προοπτική αυτή, η σταδιακή 
κατάργηση των γαλακτοκομικών 
ποσοστώσεων με την εφαρμογή ετήσιων 
αυξήσεων, όπως προβλέπεται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού 
(κατά 1% ανά περίοδο εμπορίας από το 
2009/2010 έως το 2013/2014), αναμένεται 
ότι θα επιτρέψει την ομαλή μετάβαση χάρη 
στην αποφυγή υπερβολικής 
αναπροσαρμογής μετά το τέλος των 
ποσοστώσεων.

μεταποίηση αναμένεται ότι θα 
εξακολουθήσει να αυξάνεται κατά την 
περίοδο που αφορά η πρόβλεψη. 
Λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής 
εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης, το 
σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος 
περιορίζει επομένως την αύξηση της 
παραγωγής σήμερα, σε αντίθεση με την 
κατάσταση που επικρατούσε όταν 
καθιερώθηκαν οι ποσοστώσεις για την 
αντιμετώπιση της πλεονάζουσας 
παραγωγής. Σε μια τέτοια κατάσταση, οι 
ποσοστώσεις μειώνουν τον 
προσανατολισμό προς την αγορά επειδή 
στρεβλώνουν την ανταπόκριση των 
γεωργών στις επιταγές της αγοράς και 
παρεμποδίζουν τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας στον σχετικό τομέα 
λόγω της επιβράδυνσης της 
αναδιάρθρωσης. Οι ποσοστώσεις 
προβλέπεται να λήξουν το 2015, 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
σταδιακά οι κατάλληλες αναπροσαρμογές. 
Με την προοπτική αυτή, η σταδιακή 
κατάργηση των γαλακτοκομικών 
ποσοστώσεων με την εφαρμογή ετήσιων 
αυξήσεων, όπως προβλέπεται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού 
(κατά 3% ανά περίοδο εμπορίας από το 
2009/2010 έως το 2014/2015), αναμένεται 
ότι θα επιτρέψει την ομαλή μετάβαση χάρη 
στην αποφυγή υπερβολικής 
αναπροσαρμογής μετά το τέλος των 
ποσοστώσεων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

The economic analysis done by the IDEI concluded that the annual increase of the milk 
production in the EU will be 0.7% and 0.8% when the quota will be annually increased with 
respectively 1% and 2% until 2015. In terms of real EU milk production the difference 
between the two ´soft landing´ scenarios is minimal, but a larger annual quota increase can 
be extremely important for some member states to ensure a soft landing for their dairy sectors 
as called for by the Goepel report §82. 
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Τροπολογία 54
Niels Busk 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η συνολική κοινοτική παραγωγή 
γάλακτος, που περιορίζεται από τα 
ανώτατα όρια για τις ποσοστώσεις 
γάλακτος, αναμένεται να σημειώσει 
μεσοπρόθεσμα σταδιακή αν και ήπια 
μείωση, δεδομένου ότι η συνέχιση της 
αναδιάρθρωσης στα κράτη τα οποία δεν 
ήταν μέλη της Κοινότητας πριν από τη 
διεύρυνση του 2004 θα οδηγήσει σε 
μείωση της παραγωγής γάλακτος για ίδια 
κατανάλωση, ενώ η αύξηση της 
παραγωγής παραμένει περιορισμένη λόγω 
της ύπαρξης των ποσοστώσεων. 
Παράλληλα, η ποσότητα γάλακτος που 
παραδίδεται σε γαλακτοκομεία για 
μεταποίηση αναμένεται ότι θα 
εξακολουθήσει να αυξάνεται κατά την 
περίοδο που αφορά η πρόβλεψη. 
Λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής 
εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης, το 
σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος 
περιορίζει επομένως την αύξηση της 
παραγωγής σήμερα, σε αντίθεση με την 
κατάσταση που επικρατούσε όταν 
καθιερώθηκαν οι ποσοστώσεις για την 
αντιμετώπιση της πλεονάζουσας 
παραγωγής. Σε μια τέτοια κατάσταση, οι 
ποσοστώσεις μειώνουν τον 
προσανατολισμό προς την αγορά επειδή 
στρεβλώνουν την ανταπόκριση των 
γεωργών στις επιταγές της αγοράς και 
παρεμποδίζουν τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας στον σχετικό τομέα 
λόγω της επιβράδυνσης της 
αναδιάρθρωσης. Οι ποσοστώσεις 
προβλέπεται να λήξουν το 2015, 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
σταδιακά οι κατάλληλες αναπροσαρμογές. 
Με την προοπτική αυτή, η σταδιακή 
κατάργηση των γαλακτοκομικών 

(8) Η συνολική κοινοτική παραγωγή 
γάλακτος, που περιορίζεται από τα 
ανώτατα όρια για τις ποσοστώσεις 
γάλακτος, αναμένεται να σημειώσει 
μεσοπρόθεσμα σταδιακή αν και ήπια 
μείωση, δεδομένου ότι η συνέχιση της 
αναδιάρθρωσης στα κράτη τα οποία δεν 
ήταν μέλη της Κοινότητας πριν από τη 
διεύρυνση του 2004 θα οδηγήσει σε 
μείωση της παραγωγής γάλακτος για ίδια 
κατανάλωση, ενώ η αύξηση της 
παραγωγής παραμένει περιορισμένη λόγω 
της ύπαρξης των ποσοστώσεων. 
Παράλληλα, η ποσότητα γάλακτος που 
παραδίδεται σε γαλακτοκομεία για 
μεταποίηση αναμένεται ότι θα 
εξακολουθήσει να αυξάνεται κατά την 
περίοδο που αφορά η πρόβλεψη. 
Λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής 
εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης, το 
σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος 
περιορίζει επομένως την αύξηση της 
παραγωγής σήμερα, σε αντίθεση με την 
κατάσταση που επικρατούσε όταν 
καθιερώθηκαν οι ποσοστώσεις για την 
αντιμετώπιση της πλεονάζουσας 
παραγωγής. Σε μια τέτοια κατάσταση, οι 
ποσοστώσεις μειώνουν τον 
προσανατολισμό προς την αγορά επειδή 
στρεβλώνουν την ανταπόκριση των 
γεωργών στις επιταγές της αγοράς και 
παρεμποδίζουν τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας στον σχετικό τομέα 
λόγω της επιβράδυνσης της 
αναδιάρθρωσης. Οι ποσοστώσεις 
προβλέπεται να λήξουν το 2015, 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
σταδιακά οι κατάλληλες αναπροσαρμογές. 
Με την προοπτική αυτή, η σταδιακή 
κατάργηση των γαλακτοκομικών 
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ποσοστώσεων με την εφαρμογή ετήσιων 
αυξήσεων, όπως προβλέπεται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού 
(κατά 1% ανά περίοδο εμπορίας από το 
2009/2010 έως το 2013/2014), αναμένεται 
ότι θα επιτρέψει την ομαλή μετάβαση χάρη 
στην αποφυγή υπερβολικής 
αναπροσαρμογής μετά το τέλος των 
ποσοστώσεων.

ποσοστώσεων με την εφαρμογή ετήσιων 
αυξήσεων, όπως προβλέπεται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού 
(κατά 2% ανά περίοδο εμπορίας από το 
2009/2010 έως το 2014/2015), αναμένεται 
ότι θα επιτρέψει την ομαλή μετάβαση χάρη 
στην αποφυγή υπερβολικής 
αναπροσαρμογής μετά το τέλος των 
ποσοστώσεων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

The economic analysis done by the IDEI (Institut d´Economie Industrielle) concluded that the 
world demand for dairy commodities annually grows with 2 - 3 % and that the annual 
increase of the milk production in the EU will be 0.7% and 0.8% when the quota will be 
annually increased with respectively 1% and 2% until 2015. In terms of real EU milk 
production the difference between the two ´soft landing´ scenarios is minimal, but a larger 
annual quota increase can be extremely important for some Member States to ensure a soft 
landing for their dairy sectors, as called for by the Goepel report §82. 

Τροπολογία 55
Mairead McGuinness 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η συνολική κοινοτική παραγωγή 
γάλακτος, που περιορίζεται από τα 
ανώτατα όρια για τις ποσοστώσεις 
γάλακτος, αναμένεται να σημειώσει 
μεσοπρόθεσμα σταδιακή αν και ήπια 
μείωση, δεδομένου ότι η συνέχιση της 
αναδιάρθρωσης στα κράτη τα οποία δεν 
ήταν μέλη της Κοινότητας πριν από τη 
διεύρυνση του 2004 θα οδηγήσει σε 
μείωση της παραγωγής γάλακτος για ίδια 
κατανάλωση, ενώ η αύξηση της 
παραγωγής παραμένει περιορισμένη λόγω 
της ύπαρξης των ποσοστώσεων. 
Παράλληλα, η ποσότητα γάλακτος που 
παραδίδεται σε γαλακτοκομεία για 

(8) Η συνολική κοινοτική παραγωγή 
γάλακτος, που περιορίζεται από τα 
ανώτατα όρια για τις ποσοστώσεις 
γάλακτος, αναμένεται να σημειώσει 
μεσοπρόθεσμα σταδιακή αν και ήπια 
μείωση, δεδομένου ότι η συνέχιση της 
αναδιάρθρωσης στα κράτη τα οποία δεν 
ήταν μέλη της Κοινότητας πριν από τη 
διεύρυνση του 2004 θα οδηγήσει σε 
μείωση της παραγωγής γάλακτος για ίδια 
κατανάλωση, ενώ η αύξηση της 
παραγωγής παραμένει περιορισμένη λόγω 
της ύπαρξης των ποσοστώσεων. 
Παράλληλα, η ποσότητα γάλακτος που 
παραδίδεται σε γαλακτοκομεία για 
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μεταποίηση αναμένεται ότι θα 
εξακολουθήσει να αυξάνεται κατά την 
περίοδο που αφορά η πρόβλεψη. 
Λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής 
εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης, το 
σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος 
περιορίζει επομένως την αύξηση της 
παραγωγής σήμερα, σε αντίθεση με την 
κατάσταση που επικρατούσε όταν 
καθιερώθηκαν οι ποσοστώσεις για την 
αντιμετώπιση της πλεονάζουσας 
παραγωγής. Σε μια τέτοια κατάσταση, οι 
ποσοστώσεις μειώνουν τον 
προσανατολισμό προς την αγορά επειδή 
στρεβλώνουν την ανταπόκριση των 
γεωργών στις επιταγές της αγοράς και 
παρεμποδίζουν τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας στον σχετικό τομέα 
λόγω της επιβράδυνσης της 
αναδιάρθρωσης. Οι ποσοστώσεις 
προβλέπεται να λήξουν το 2015, 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν
σταδιακά οι κατάλληλες αναπροσαρμογές. 
Με την προοπτική αυτή, η σταδιακή 
κατάργηση των γαλακτοκομικών 
ποσοστώσεων με την εφαρμογή ετήσιων 
αυξήσεων, όπως προβλέπεται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού 
(κατά 1% ανά περίοδο εμπορίας από το 
2009/2010 έως το 2013/2014), αναμένεται 
ότι θα επιτρέψει την ομαλή μετάβαση χάρη 
στην αποφυγή υπερβολικής 
αναπροσαρμογής μετά το τέλος των 
ποσοστώσεων.

μεταποίηση αναμένεται ότι θα 
εξακολουθήσει να αυξάνεται κατά την 
περίοδο που αφορά η πρόβλεψη. 
Λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής 
εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης, το 
σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος 
περιορίζει επομένως την αύξηση της 
παραγωγής σήμερα, σε αντίθεση με την 
κατάσταση που επικρατούσε όταν 
καθιερώθηκαν οι ποσοστώσεις για την 
αντιμετώπιση της πλεονάζουσας
παραγωγής. Σε μια τέτοια κατάσταση, οι 
ποσοστώσεις μειώνουν τον 
προσανατολισμό προς την αγορά επειδή 
στρεβλώνουν την ανταπόκριση των 
γεωργών στις επιταγές της αγοράς και 
παρεμποδίζουν τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας στον σχετικό τομέα 
λόγω της επιβράδυνσης της 
αναδιάρθρωσης. Οι ποσοστώσεις 
προβλέπεται να λήξουν το 2015, 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
σταδιακά οι κατάλληλες αναπροσαρμογές. 
Με την προοπτική αυτή, η σταδιακή 
κατάργηση των γαλακτοκομικών 
ποσοστώσεων με την εφαρμογή ετήσιων 
αυξήσεων, όπως προβλέπεται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού 
(κατά 2% ανά περίοδο εμπορίας από το 
2009/2010 έως το 2014/2015), αναμένεται 
ότι θα επιτρέψει την ομαλή μετάβαση χάρη 
στην αποφυγή υπερβολικής 
αναπροσαρμογής μετά το τέλος των 
ποσοστώσεων.

Or. en

Τροπολογία 56
Lily Jacobs, Brian Simpson, Neil Parish, Åsa Westlund 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η συνολική κοινοτική παραγωγή (8) Η συνολική κοινοτική παραγωγή 
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γάλακτος, που περιορίζεται από τα 
ανώτατα όρια για τις ποσοστώσεις 
γάλακτος, αναμένεται να σημειώσει 
μεσοπρόθεσμα σταδιακή αν και ήπια 
μείωση, δεδομένου ότι η συνέχιση της 
αναδιάρθρωσης στα κράτη τα οποία δεν 
ήταν μέλη της Κοινότητας πριν από τη 
διεύρυνση του 2004 θα οδηγήσει σε 
μείωση της παραγωγής γάλακτος για ίδια 
κατανάλωση, ενώ η αύξηση της 
παραγωγής παραμένει περιορισμένη λόγω 
της ύπαρξης των ποσοστώσεων. 
Παράλληλα, η ποσότητα γάλακτος που 
παραδίδεται σε γαλακτοκομεία για 
μεταποίηση αναμένεται ότι θα 
εξακολουθήσει να αυξάνεται κατά την 
περίοδο που αφορά η πρόβλεψη. 
Λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής 
εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης, το 
σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος 
περιορίζει επομένως την αύξηση της 
παραγωγής σήμερα, σε αντίθεση με την 
κατάσταση που επικρατούσε όταν 
καθιερώθηκαν οι ποσοστώσεις για την 
αντιμετώπιση της πλεονάζουσας 
παραγωγής. Σε μια τέτοια κατάσταση, οι 
ποσοστώσεις μειώνουν τον 
προσανατολισμό προς την αγορά επειδή 
στρεβλώνουν την ανταπόκριση των 
γεωργών στις επιταγές της αγοράς και 
παρεμποδίζουν τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας στον σχετικό τομέα 
λόγω της επιβράδυνσης της 
αναδιάρθρωσης. Οι ποσοστώσεις 
προβλέπεται να λήξουν το 2015, 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
σταδιακά οι κατάλληλες αναπροσαρμογές. 
Με την προοπτική αυτή, η σταδιακή 
κατάργηση των γαλακτοκομικών 
ποσοστώσεων με την εφαρμογή ετήσιων 
αυξήσεων, όπως προβλέπεται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού 
(κατά 1% ανά περίοδο εμπορίας από το 
2009/2010 έως το 2013/2014), αναμένεται 
ότι θα επιτρέψει την ομαλή μετάβαση χάρη 
στην αποφυγή υπερβολικής 
αναπροσαρμογής μετά το τέλος των 

γάλακτος, που περιορίζεται από τα 
ανώτατα όρια για τις ποσοστώσεις 
γάλακτος, αναμένεται να σημειώσει 
μεσοπρόθεσμα σταδιακή αν και ήπια 
μείωση, δεδομένου ότι η συνέχιση της 
αναδιάρθρωσης στα κράτη τα οποία δεν 
ήταν μέλη της Κοινότητας πριν από τη 
διεύρυνση του 2004 θα οδηγήσει σε 
μείωση της παραγωγής γάλακτος για ίδια 
κατανάλωση, ενώ η αύξηση της 
παραγωγής παραμένει περιορισμένη λόγω 
της ύπαρξης των ποσοστώσεων. 
Παράλληλα, η ποσότητα γάλακτος που 
παραδίδεται σε γαλακτοκομεία για 
μεταποίηση αναμένεται ότι θα 
εξακολουθήσει να αυξάνεται κατά την 
περίοδο που αφορά η πρόβλεψη. 
Λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής 
εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης, το 
σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος 
περιορίζει επομένως την αύξηση της 
παραγωγής σήμερα, σε αντίθεση με την 
κατάσταση που επικρατούσε όταν 
καθιερώθηκαν οι ποσοστώσεις για την 
αντιμετώπιση της πλεονάζουσας 
παραγωγής. Σε μια τέτοια κατάσταση, οι 
ποσοστώσεις μειώνουν τον 
προσανατολισμό προς την αγορά επειδή 
στρεβλώνουν την ανταπόκριση των 
γεωργών στις επιταγές της αγοράς και 
παρεμποδίζουν τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας στον σχετικό τομέα 
λόγω της επιβράδυνσης της 
αναδιάρθρωσης. Οι ποσοστώσεις 
προβλέπεται να λήξουν το 2015, 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
σταδιακά οι κατάλληλες αναπροσαρμογές. 
Με την προοπτική αυτή, η σταδιακή 
κατάργηση των γαλακτοκομικών 
ποσοστώσεων με την εφαρμογή ετήσιων 
αυξήσεων, όπως προβλέπεται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού 
(τουλάχιστον κατά 2% ανά περίοδο 
εμπορίας από το 2009/2010 έως το 
2013/2014), αναμένεται ότι θα επιτρέψει 
την ομαλή μετάβαση χάρη στην αποφυγή 
υπερβολικής αναπροσαρμογής μετά το 
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ποσοστώσεων. τέλος των ποσοστώσεων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

To provide for a smooth transition ahead of the  milk quota expiry in 2015, a "soft landing" is 
required. An annual milk quota increase of at least 2% would better provide for a soft 
landing, while also allowing those countries with greater production potential to benefit from 
the improved global prospects in the dairy sector. 

Τροπολογία 57
Czesław Adam Siekierski 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η συνολική κοινοτική παραγωγή 
γάλακτος, που περιορίζεται από τα 
ανώτατα όρια για τις ποσοστώσεις 
γάλακτος, αναμένεται να σημειώσει 
μεσοπρόθεσμα σταδιακή αν και ήπια 
μείωση, δεδομένου ότι η συνέχιση της 
αναδιάρθρωσης στα κράτη τα οποία δεν 
ήταν μέλη της Κοινότητας πριν από τη 
διεύρυνση του 2004 θα οδηγήσει σε 
μείωση της παραγωγής γάλακτος για ίδια 
κατανάλωση, ενώ η αύξηση της 
παραγωγής παραμένει περιορισμένη λόγω 
της ύπαρξης των ποσοστώσεων. 
Παράλληλα, η ποσότητα γάλακτος που 
παραδίδεται σε γαλακτοκομεία για 
μεταποίηση αναμένεται ότι θα 
εξακολουθήσει να αυξάνεται κατά την 
περίοδο που αφορά η πρόβλεψη. 
Λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής 
εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης, το 
σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος 
περιορίζει επομένως την αύξηση της 
παραγωγής σήμερα, σε αντίθεση με την 
κατάσταση που επικρατούσε όταν 
καθιερώθηκαν οι ποσοστώσεις για την 
αντιμετώπιση της πλεονάζουσας 

(8) Η συνολική κοινοτική παραγωγή 
γάλακτος, που περιορίζεται από τα 
ανώτατα όρια για τις ποσοστώσεις 
γάλακτος, αναμένεται να σημειώσει 
μεσοπρόθεσμα σταδιακή αν και ήπια 
μείωση, δεδομένου ότι η συνέχιση της 
αναδιάρθρωσης στα κράτη τα οποία δεν 
ήταν μέλη της Κοινότητας πριν από τη 
διεύρυνση του 2004 θα οδηγήσει σε 
μείωση της παραγωγής γάλακτος για ίδια 
κατανάλωση, ενώ η αύξηση της 
παραγωγής παραμένει περιορισμένη λόγω 
της ύπαρξης των ποσοστώσεων. 
Παράλληλα, η ποσότητα γάλακτος που 
παραδίδεται σε γαλακτοκομεία για 
μεταποίηση αναμένεται ότι θα 
εξακολουθήσει να αυξάνεται κατά την 
περίοδο που αφορά η πρόβλεψη. 
Λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής 
εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης, το 
σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος 
περιορίζει επομένως την αύξηση της 
παραγωγής σήμερα, σε αντίθεση με την 
κατάσταση που επικρατούσε όταν 
καθιερώθηκαν οι ποσοστώσεις για την 
αντιμετώπιση της πλεονάζουσας 
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παραγωγής. Σε μια τέτοια κατάσταση, οι 
ποσοστώσεις μειώνουν τον 
προσανατολισμό προς την αγορά επειδή 
στρεβλώνουν την ανταπόκριση των 
γεωργών στις επιταγές της αγοράς και 
παρεμποδίζουν τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας στον σχετικό τομέα 
λόγω της επιβράδυνσης της 
αναδιάρθρωσης. Οι ποσοστώσεις 
προβλέπεται να λήξουν το 2015, 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
σταδιακά οι κατάλληλες αναπροσαρμογές. 
Με την προοπτική αυτή, η σταδιακή 
κατάργηση των γαλακτοκομικών 
ποσοστώσεων με την εφαρμογή ετήσιων 
αυξήσεων, όπως προβλέπεται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού 
(κατά 1% ανά περίοδο εμπορίας από το 
2009/2010 έως το 2013/2014), αναμένεται 
ότι θα επιτρέψει την ομαλή μετάβαση χάρη 
στην αποφυγή υπερβολικής 
αναπροσαρμογής μετά το τέλος των 
ποσοστώσεων.

παραγωγής. Σε μια τέτοια κατάσταση, οι 
ποσοστώσεις μειώνουν τον 
προσανατολισμό προς την αγορά επειδή 
στρεβλώνουν την ανταπόκριση των 
γεωργών στις επιταγές της αγοράς και 
παρεμποδίζουν τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας στον σχετικό τομέα 
λόγω της επιβράδυνσης της 
αναδιάρθρωσης. Εάν οι ποσοστώσεις 
γάλακτος προβλέπεται να λήξουν το 2015, 
θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σταδιακά 
οι κατάλληλες αναπροσαρμογές. Με την 
προοπτική αυτή, η σταδιακή κατάργηση 
των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων με την 
εφαρμογή ετήσιων αυξήσεων, όπως 
προβλέπεται στο παράρτημα Ι του 
παρόντος κανονισμού (κατά 2% ανά 
περίοδο εμπορίας από το 2009/2010 έως το 
2013/2014), αναμένεται ότι θα επιτρέψει 
την ομαλή μετάβαση χάρη στην αποφυγή 
υπερβολικής αναπροσαρμογής μετά το 
τέλος των ποσοστώσεων.

Or. pl

Τροπολογία 58
Kyösti Virrankoski 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η συνολική κοινοτική παραγωγή 
γάλακτος, που περιορίζεται από τα 
ανώτατα όρια για τις ποσοστώσεις 
γάλακτος, αναμένεται να σημειώσει 
μεσοπρόθεσμα σταδιακή αν και ήπια 
μείωση, δεδομένου ότι η συνέχιση της 
αναδιάρθρωσης στα κράτη τα οποία δεν 
ήταν μέλη της Κοινότητας πριν από τη 
διεύρυνση του 2004 θα οδηγήσει σε 
μείωση της παραγωγής γάλακτος για ίδια 
κατανάλωση, ενώ η αύξηση της 
παραγωγής παραμένει περιορισμένη λόγω 

(8) Η συνολική κοινοτική παραγωγή 
γάλακτος, που περιορίζεται από τα 
ανώτατα όρια για τις ποσοστώσεις 
γάλακτος, αναμένεται να σημειώσει 
μεσοπρόθεσμα σταδιακή αν και ήπια 
μείωση, δεδομένου ότι η συνέχιση της 
αναδιάρθρωσης στα κράτη τα οποία δεν 
ήταν μέλη της Κοινότητας πριν από τη 
διεύρυνση του 2004 θα οδηγήσει σε 
μείωση της παραγωγής γάλακτος για ίδια 
κατανάλωση, ενώ η αύξηση της 
παραγωγής παραμένει περιορισμένη λόγω 
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της ύπαρξης των ποσοστώσεων. 
Παράλληλα, η ποσότητα γάλακτος που 
παραδίδεται σε γαλακτοκομεία για 
μεταποίηση αναμένεται ότι θα 
εξακολουθήσει να αυξάνεται κατά την 
περίοδο που αφορά η πρόβλεψη. 
Λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής 
εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης, το 
σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος 
περιορίζει επομένως την αύξηση της 
παραγωγής σήμερα, σε αντίθεση με την 
κατάσταση που επικρατούσε όταν 
καθιερώθηκαν οι ποσοστώσεις για την 
αντιμετώπιση της πλεονάζουσας 
παραγωγής. Σε μια τέτοια κατάσταση, οι 
ποσοστώσεις μειώνουν τον 
προσανατολισμό προς την αγορά επειδή 
στρεβλώνουν την ανταπόκριση των 
γεωργών στις επιταγές της αγοράς και 
παρεμποδίζουν τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας στον σχετικό τομέα 
λόγω της επιβράδυνσης της 
αναδιάρθρωσης. Οι ποσοστώσεις 
προβλέπεται να λήξουν το 2015, 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
σταδιακά οι κατάλληλες 
αναπροσαρμογές. Με την προοπτική αυτή, 
η σταδιακή κατάργηση των 
γαλακτοκομικών ποσοστώσεων με την 
εφαρμογή ετήσιων αυξήσεων, όπως 
προβλέπεται στο παράρτημα Ι του 
παρόντος κανονισμού (κατά 1% ανά 
περίοδο εμπορίας από το 2009/2010 έως 
το 2013/2014), αναμένεται ότι θα 
επιτρέψει την ομαλή μετάβαση χάρη στην 
αποφυγή υπερβολικής αναπροσαρμογής 
μετά το τέλος των ποσοστώσεων.

της ύπαρξης των ποσοστώσεων. 
Παράλληλα, η ποσότητα γάλακτος που 
παραδίδεται σε γαλακτοκομεία για 
μεταποίηση αναμένεται ότι θα 
εξακολουθήσει να αυξάνεται κατά την 
περίοδο που αφορά η πρόβλεψη. 
Λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής 
εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης, το 
σημερινό  σύστημα των ποσοστώσεων 
γάλακτος περιορίζει επομένως την αύξηση 
της παραγωγής σήμερα, σε αντίθεση με 
την κατάσταση που επικρατούσε όταν 
καθιερώθηκαν οι ποσοστώσεις για την 
αντιμετώπιση της πλεονάζουσας 
παραγωγής. Σε μια τέτοια κατάσταση, οι 
ποσοστώσεις μειώνουν τον 
προσανατολισμό προς την αγορά επειδή 
στρεβλώνουν την ανταπόκριση των 
γεωργών στις επιταγές της αγοράς και 
παρεμποδίζουν τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας στον σχετικό τομέα 
λόγω της επιβράδυνσης της 
αναδιάρθρωσης. Το σημερινό σύστημα 
των ποσοστώσεων γάλακτος προβλέπεται 
να λήξει το 2015.  Με την προοπτική αυτή, 
η σταδιακή κατάργηση των 
γαλακτοκομικών ποσοστώσεων με την 
εφαρμογή ετήσιων αυξήσεων, όπως 
προβλέπεται στο παράρτημα Ι του 
παρόντος κανονισμού (κατά 2% για την 
περίοδο εμπορίας 2008/2009 και κατά 1% 
ανά περίοδο εμπορίας για το 2009/2010 
και το 2010/2011), αναμένεται ότι θα 
επιτρέψει την ομαλή μετάβαση χάρη στην 
αποφυγή υπερβολικής αναπροσαρμογής 
μετά το τέλος των ποσοστώσεων. 
Προβλέπεται η δημιουργία του «Ταμείου 
του Γάλακτος» που χρηματοδοτείται από 
τα ποσά που αντιστοιχούν με την 
εφαρμογή του σούπερ ποσοστού και με 
τις εξοικονομήσεις που δημιουργούνται 
με την αποσυναρμολόγηση των εργαλείων 
της αγοράς. Το ταμείο αυτό θα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από τα κράτη μέλη για τη
χρηματοδότηση της πριμοδότησης για τις 
αγελάδες γαλακτοπαραγωγής στις ορεινές 
και άλλες μειονεκτικές περιοχές.
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Or. en

Τροπολογία 59
Luis Manuel Capoulas Santos 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η συνολική κοινοτική παραγωγή 
γάλακτος, που περιορίζεται από τα 
ανώτατα όρια για τις ποσοστώσεις 
γάλακτος, αναμένεται να σημειώσει 
μεσοπρόθεσμα σταδιακή αν και ήπια 
μείωση, δεδομένου ότι η συνέχιση της 
αναδιάρθρωσης στα κράτη τα οποία δεν 
ήταν μέλη της Κοινότητας πριν από τη 
διεύρυνση του 2004 θα οδηγήσει σε 
μείωση της παραγωγής γάλακτος για ίδια 
κατανάλωση, ενώ η αύξηση της 
παραγωγής παραμένει περιορισμένη λόγω 
της ύπαρξης των ποσοστώσεων. 
Παράλληλα, η ποσότητα γάλακτος που 
παραδίδεται σε γαλακτοκομεία για 
μεταποίηση αναμένεται ότι θα 
εξακολουθήσει να αυξάνεται κατά την 
περίοδο που αφορά η πρόβλεψη. 
Λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής 
εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης, το 
σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος 
περιορίζει επομένως την αύξηση της 
παραγωγής σήμερα, σε αντίθεση με την 
κατάσταση που επικρατούσε όταν 
καθιερώθηκαν οι ποσοστώσεις για την 
αντιμετώπιση της πλεονάζουσας 
παραγωγής. Σε μια τέτοια κατάσταση, οι 
ποσοστώσεις μειώνουν τον 
προσανατολισμό προς την αγορά επειδή 
στρεβλώνουν την ανταπόκριση των 
γεωργών στις επιταγές της αγοράς και 
παρεμποδίζουν τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας στον σχετικό τομέα 
λόγω της επιβράδυνσης της 
αναδιάρθρωσης. Οι ποσοστώσεις 
προβλέπεται να λήξουν το 2015, 

(8) Η συνολική κοινοτική παραγωγή 
γάλακτος, που περιορίζεται από τα 
ανώτατα όρια για τις ποσοστώσεις 
γάλακτος, αναμένεται να σημειώσει 
μεσοπρόθεσμα σταδιακή αν και ήπια 
μείωση, δεδομένου ότι η συνέχιση της 
αναδιάρθρωσης στα κράτη τα οποία δεν 
ήταν μέλη της Κοινότητας πριν από τη 
διεύρυνση του 2004 θα οδηγήσει σε 
μείωση της παραγωγής γάλακτος για ίδια 
κατανάλωση, ενώ η αύξηση της 
παραγωγής παραμένει περιορισμένη λόγω 
της ύπαρξης των ποσοστώσεων. 
Παράλληλα, η ποσότητα γάλακτος που 
παραδίδεται σε γαλακτοκομεία για 
μεταποίηση αναμένεται ότι θα 
εξακολουθήσει να αυξάνεται κατά την 
περίοδο που αφορά η πρόβλεψη. Μια 
αύξηση των ποσοστώσεων γάλακτος 
όπως προβλέπεται στο παράρτημα Ι του 
παρόντος κανονισμού (κατά 2% για την 
περίοδο εμπορίας 2008/2009 και κατά 1% 
ανά περίοδο εμπορίας από το 2009/2010 
έως το 2010/2011)θα επιτρέψει τη 
συλλογή των αναγκαίων στοιχείων για 
την κατάλληλη αξιολόγηση της 
κατάστασης της αγορά στον τομέα του 
γάλακτος.
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προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
σταδιακά οι κατάλληλες 
αναπροσαρμογές. Με την προοπτική 
αυτή, η σταδιακή κατάργηση των 
γαλακτοκομικών ποσοστώσεων με την 
εφαρμογή ετήσιων αυξήσεων, όπως 
προβλέπεται στο παράρτημα Ι του 
παρόντος κανονισμού (κατά 1% ανά 
περίοδο εμπορίας από το 2009/2010 έως 
το 2013/2014), αναμένεται ότι θα 
επιτρέψει την ομαλή μετάβαση χάρη στην 
αποφυγή υπερβολικής αναπροσαρμογής 
μετά το τέλος των ποσοστώσεων.

Or. pt

Τροπολογία 60
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η συνολική κοινοτική παραγωγή 
γάλακτος, που περιορίζεται από τα 
ανώτατα όρια για τις ποσοστώσεις 
γάλακτος, αναμένεται να σημειώσει 
μεσοπρόθεσμα σταδιακή αν και ήπια 
μείωση, δεδομένου ότι η συνέχιση της 
αναδιάρθρωσης στα κράτη τα οποία δεν 
ήταν μέλη της Κοινότητας πριν από τη 
διεύρυνση του 2004 θα οδηγήσει σε 
μείωση της παραγωγής γάλακτος για ίδια 
κατανάλωση, ενώ η αύξηση της 
παραγωγής παραμένει περιορισμένη λόγω 
της ύπαρξης των ποσοστώσεων. 
Παράλληλα, η ποσότητα γάλακτος που 
παραδίδεται σε γαλακτοκομεία για 
μεταποίηση αναμένεται ότι θα 
εξακολουθήσει να αυξάνεται κατά την 
περίοδο που αφορά η πρόβλεψη. 
Λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής 
εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης, το 
σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος 
περιορίζει επομένως την αύξηση της 

(8) Η συνολική κοινοτική παραγωγή 
γάλακτος, που περιορίζεται από τις εθνικές
ποσοστώσεις γάλακτος, αναμένεται να 
σημειώσει μεσοπρόθεσμα σταδιακή αν και 
ήπια μείωση, δεδομένου ότι η συνέχιση της 
αναδιάρθρωσης στα κράτη τα οποία δεν 
ήταν μέλη της Κοινότητας πριν από τη 
διεύρυνση του 2004 θα οδηγήσει σε 
μείωση της παραγωγής γάλακτος για ίδια 
κατανάλωση, ενώ η αύξηση της 
παραγωγής παραμένει περιορισμένη λόγω 
της ύπαρξης των κοινοτικών 
ποσοστώσεων. Παράλληλα, η ποσότητα 
γάλακτος που παραδίδεται σε 
γαλακτοκομεία για μεταποίηση αναμένεται 
ότι θα εξακολουθήσει να αυξάνεται κατά 
την περίοδο που αφορά η πρόβλεψη. 
Λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής 
εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης, το 
σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος 
περιορίζει επομένως την αύξηση της 
παραγωγής σήμερα, σε αντίθεση με την 
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παραγωγής σήμερα, σε αντίθεση με την 
κατάσταση που επικρατούσε όταν 
καθιερώθηκαν οι ποσοστώσεις για την 
αντιμετώπιση της πλεονάζουσας 
παραγωγής. Σε μια τέτοια κατάσταση, οι 
ποσοστώσεις μειώνουν τον 
προσανατολισμό προς την αγορά επειδή 
στρεβλώνουν την ανταπόκριση των 
γεωργών στις επιταγές της αγοράς και 
παρεμποδίζουν τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας στον σχετικό τομέα 
λόγω της επιβράδυνσης της 
αναδιάρθρωσης. Οι ποσοστώσεις 
προβλέπεται να λήξουν το 2015, 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
σταδιακά οι κατάλληλες αναπροσαρμογές. 
Με την προοπτική αυτή, η σταδιακή 
κατάργηση των γαλακτοκομικών 
ποσοστώσεων με την εφαρμογή ετήσιων 
αυξήσεων, όπως προβλέπεται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού 
(κατά 1% ανά περίοδο εμπορίας από το 
2009/2010 έως το 2013/2014), αναμένεται 
ότι θα επιτρέψει την ομαλή μετάβαση 
χάρη στην αποφυγή υπερβολικής 
αναπροσαρμογής μετά το τέλος των 
ποσοστώσεων.

κατάσταση που επικρατούσε όταν 
καθιερώθηκαν οι ποσοστώσεις για την 
αντιμετώπιση της πλεονάζουσας 
παραγωγής. Σε μια τέτοια κατάσταση, οι 
ποσοστώσεις μειώνουν τον 
προσανατολισμό προς την αγορά επειδή 
στρεβλώνουν την ανταπόκριση των 
γεωργών στις επιταγές της αγοράς και 
παρεμποδίζουν τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας στον σχετικό τομέα 
λόγω της επιβράδυνσης της 
αναδιάρθρωσης. Οι ποσοστώσεις 
προβλέπεται να λήξουν το 2015, 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
σταδιακά οι κατάλληλες αναπροσαρμογές. 
Με την προοπτική αυτή, η σταδιακή 
κατάργηση των γαλακτοκομικών 
ποσοστώσεων με την εφαρμογή ετήσιων 
αυξήσεων, όπως προβλέπεται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού 
(κατά 1% ανά περίοδο εμπορίας από το 
2009/2010 έως το 2013/2014) είναι 
ανεπαρκής για τα κράτη μέλη στα οποία 
η εν λόγω "ήπια" μεταβατική περίοδος 
αναμένεται ότι θα επιτρέψει στις 
εκμεταλλεύσεις να προετοιμασθούν για 
μια κατάσταση αυξημένου ανταγωνισμού, 
και τα οποία χρειάζονται μια 
διαφοροποιημένη και πιο σημαντική 
αύξηση προς αποφυγή υπερβολικής 
αναπροσαρμογής μετά το τέλος των 
ποσοστώσεων.

Or. es

Τροπολογία 61
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper  

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Η αναπροσαρμογή των 
ποσοστώσεων γάλακτος προϋποθέτει την 
ανάλυση των επιπτώσεων που είχε η 
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αύξηση των ποσοστώσεων κατά 2% την 
1η Απριλίου 2008.  Οι επιπτώσεις τόσο 
στην παγκόσμια όσο και στην εσωτερική 
αγορά της ΕΕ θα πρέπει να εξετασθούν 
σε έκθεση που θα υποβληθεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η εν λόγω 
έκθεση θα πρέπει επίσης να αναφέρεται 
στην εξέλιξη που διαπιστώνεται στς 
διάφορες γαλακτοπαραγωγές περιοχές 
όσον αφορά τις τιμές παραγωγού και 
καταναλωτού, καθώς και στις επιπτώσεις 
στον κοινωνικό τομέα. Παράλληλα, 
απαιτείται να ληφθεί υπόψη η διατήρηση 
του φυσικού τοπίου στις μη ευνοηθείσες 
από τη φύση περιοχές, η προστασία του 
πολιτιστικού περιβάλλοντος και η 
ανταγωνιστικότητα των γαλακτοκομικών
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Or. de

Τροπολογία 62
Lutz Goepel 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Από το 2009, η ενίσχυση στις 
επενδύσεις των παραγωγών γάλακτος δεν 
θα πρέπει να περιορίζεται στην 
καθορισμένη ποσόστωση, ώστε να 
μπορούν οι παραγωγοί να επενδύουν 
περισσότερο σε συνάρτηση με την 
κατάσταση της αγοράς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Im Hinblick auf die zu erwartenden Veränderungen in der Milchquotenregelung ab 2015, 
sollte den Milchproduzenten im Voraus die Möglichkeit gegeben werden, sich an die 
Veränderungen anzupassen und marktorientiert zu investieren, im besonderen auch da die 
Laufzeiten für Anträge zur Investitionsförderung relativ lang sind. 



AM\738991EL.doc 31/85 PE412.017v01-00

EL

Τροπολογία 63
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Σε επίπεδο ΕΕ, παρατηρείται σαφής 
υπο-χρησιμοποίηση των ποσοστώσεων 
γάλακτος, η οποία απέχει πολύ από την 
πραγματικότητα εάν ληφθούν υπόψη οι 
εθνικές ποσοστώσεις και η 
χρησιμοποίησή τους σε κάθε κράτος 
μέλος.  Για το λόγο αυτό, οι αλλαγές που 
απορρέουν από την ως άνω αναθεώρηση 
θα πρέπει απαραιτήτως να λαμβάνουν 
υπόψη την επιμέρους κατάσταση των 
κρατών μελών που αντιμετωπίζουν 
διαρθρωτικές δυσχέρειες ή εσωτερικά 
προβλήματα ένταση μεταξύ προσφοράς 
και ζήτησης και για τα οποία, ενδείκνυται 
η υπέρβαση της γραμμικής και γενικού 
χαρακτήρα αύξησης κατά 1% που 
προβλεπόταν αρχικά.

Or. es

Τροπολογία 64
Albert Deß 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η αγορά τυριού σημειώνει σταθερή 
ανάπτυξη με αυξανόμενη ζήτηση τόσο 
στο εντός όσο και εκτός της Κοινότητας. 
Σε γενικές γραμμές, οι τιμές των τυριών 
έχουν σταθεροποιηθεί σε καλά επίπεδα 
εδώ και αρκετό χρόνο, τιμές οι οποίες δεν 
έχουν επηρεαστεί σημαντικά από τη 

διαγράφεται
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μείωση των θεσμικών τιμών των 
προϊόντων χύμα (βούτυρο και σκόνη). 
Τόσο από οικονομικής πλευράς όσο και 
από πλευράς διαχείρισης της αγοράς, η 
μόνιμη και η προαιρετική ενίσχυση για 
την ιδιωτική αποθεματοποίηση ενός 
προϊόντος υψηλής αξίας που ακολουθεί 
τις τάσεις της αγοράς, όπως το τυρί, δεν 
δικαιολογείται πλέον και πρέπει να 
καταργηθεί.

Or. de

Αιτιολόγηση

Die Möglichkeit, Beihilfen für die private Lagerhaltung von Käse bereitzustellen, soll 
beibehalten werden.

Τροπολογία 65
Elisabeth Jeggle 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η αγορά τυριού σημειώνει σταθερή 
ανάπτυξη με αυξανόμενη ζήτηση τόσο στο 
εντός όσο και εκτός της Κοινότητας. Σε 
γενικές γραμμές, οι τιμές των τυριών έχουν 
σταθεροποιηθεί σε καλά επίπεδα εδώ και 
αρκετό χρόνο, τιμές οι οποίες δεν έχουν 
επηρεαστεί σημαντικά από τη μείωση των 
θεσμικών τιμών των προϊόντων χύμα 
(βούτυρο και σκόνη). Τόσο από 
οικονομικής πλευράς όσο και από πλευράς 
διαχείρισης της αγοράς, η μόνιμη και η 
προαιρετική ενίσχυση για την ιδιωτική 
αποθεματοποίηση ενός προϊόντος υψηλής 
αξίας που ακολουθεί τις τάσεις της αγοράς, 
όπως το τυρί, δεν δικαιολογείται πλέον και 
πρέπει να καταργηθεί.

(9) Η αγορά τυριού σημειώνει σταθερή 
ανάπτυξη με αυξανόμενη ζήτηση τόσο στο 
εντός όσο και εκτός της Κοινότητας. Σε 
γενικές γραμμές, οι τιμές των τυριών έχουν 
σταθεροποιηθεί σε καλά επίπεδα εδώ και 
αρκετό χρόνο, τιμές οι οποίες δεν έχουν 
επηρεαστεί σημαντικά από τη μείωση των 
θεσμικών τιμών των προϊόντων χύμα 
(βούτυρο και σκόνη). Τόσο από 
οικονομικής πλευράς όσο και από πλευράς 
διαχείρισης της αγοράς, η μόνιμη και η 
προαιρετική ενίσχυση για την ιδιωτική 
αποθεματοποίηση ενός προϊόντος υψηλής 
αξίας που ακολουθεί τις τάσεις της αγοράς, 
όπως το τυρί, δεν είναι πλέον αναγκαίες, 
αλλά ενδείκνυται να διατηρηθούν ως 
δίχτυ ασφαλείας. Τα αποδεσμευόμενα 
ποσά θα μπορούσαν να διατεθούν στο 
Ταμείο του γάλακτος.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Käsesektor erhalten 
bleiben.

Τροπολογία 66
Mairead McGuinness 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η ενίσχυση για την ιδιωτική 
αποθεματοποίηση του βουτύρου δεν 
χρησιμοποιείται ευρέως. Ωστόσο, λόγω 
των εποχιακών διακυμάνσεων της 
παραγωγής γάλακτος στην Κοινότητα, η 
παραγωγή βουτύρου θα χαρακτηρίζεται 
πάντα από εποχιακές διακυμάνσεις. 
Συνεπώς, η αγορά βουτύρου είναι πιθανό 
να δέχεται προσωρινές πιέσεις οι οποίες 
μπορούν να αμβλυνθούν με την εποχιακή 
αποθεματοποίηση. Ωστόσο, η απόφαση 
αυτή πρέπει να λαμβάνεται από την 
Επιτροπή, βασιζόμενη σε ενδελεχή 
ανάλυση της αγοράς και όχι λόγω της 
υποχρέωσης ανοίγματος του καθεστώτος 
κάθε έτος. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να 
καταστεί προαιρετικό το καθεστώς.

(10) Η ενίσχυση για την ιδιωτική 
αποθεματοποίηση του βουτύρου δεν 
χρησιμοποιείται ευρέως. Ωστόσο, λόγω 
των εποχιακών διακυμάνσεων της 
παραγωγής γάλακτος στην Κοινότητα, η 
παραγωγή βουτύρου θα χαρακτηρίζεται 
πάντα από εποχιακές διακυμάνσεις. 
Συνεπώς, η αγορά βουτύρου είναι πιθανό 
να δέχεται προσωρινές πιέσεις οι οποίες 
μπορούν να αμβλυνθούν με την εποχιακή 
αποθεματοποίηση. Η απόφαση σχετικά με 
το κατάλληλο ύψος της ενίσχυσης στην 
αγορά θα πρέπει να βασίζεται σε 
συναινετική ανάλυση των αμέσων 
αναγκών της αγοράς.  

Or. en
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Τροπολογία 67
Albert Deß 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι ενισχύσεις διάθεσης του βουτύρου 
για προϊόντα ζαχαροπλαστικής και 
παγωτών ή για άμεση κατανάλωση 
μειώθηκαν σύμφωνα με τη μείωση της 
τιμής παρέμβασης για το βούτυρο από το 
2004. Συνεπώς, οι ενισχύσεις ήταν ίσες με 
μηδέν πριν από την αναστολή των 
διαγωνισμών λόγω των ευνοϊκής 
κατάστασης της αγοράς. Τα καθεστώτα 
ενισχύσεων διάθεσης δεν είναι πλέον 
αναγκαία για τη στήριξη της αγοράς στο 
επίπεδο της τιμής παρέμβασης και, ως εκ 
τούτου, πρέπει να καταργηθούν.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Die Möglichkeit, Absatzbeihilfen für Butter zu gewähren, soll beibehalten werden.

Τροπολογία 68
Elisabeth Jeggle 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι ενισχύσεις διάθεσης του βουτύρου 
για προϊόντα ζαχαροπλαστικής και 
παγωτών ή για άμεση κατανάλωση 
μειώθηκαν σύμφωνα με τη μείωση της 
τιμής παρέμβασης για το βούτυρο από το 
2004. Συνεπώς, οι ενισχύσεις ήταν ίσες με 
μηδέν πριν από την αναστολή των 
διαγωνισμών λόγω των ευνοϊκής 
κατάστασης της αγοράς. Τα καθεστώτα 
ενισχύσεων διάθεσης δεν είναι πλέον 

(12) Οι ενισχύσεις διάθεσης του βουτύρου 
για προϊόντα ζαχαροπλαστικής και 
παγωτών ή για άμεση κατανάλωση 
μειώθηκαν σύμφωνα με τη μείωση της 
τιμής παρέμβασης για το βούτυρο από το 
2004. Συνεπώς, οι ενισχύσεις ήταν ίσες με 
μηδέν πριν από την αναστολή των 
διαγωνισμών λόγω των ευνοϊκής 
κατάστασης της αγοράς.
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αναγκαία για τη στήριξη της αγοράς στο 
επίπεδο της τιμής παρέμβασης και, ως εκ 
τούτου, πρέπει να καταργηθούν.

Or. de

Αιτιολόγηση

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für Absatzbeihilfen bei 
Butter erhalten bleiben.

Τροπολογία 69
Mairead McGuinness 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι ενισχύσεις διάθεσης του βουτύρου 
για προϊόντα ζαχαροπλαστικής και 
παγωτών ή για άμεση κατανάλωση 
μειώθηκαν σύμφωνα με τη μείωση της 
τιμής παρέμβασης για το βούτυρο από το 
2004. Συνεπώς, οι ενισχύσεις ήταν ίσες με 
μηδέν πριν από την αναστολή των 
διαγωνισμών λόγω των ευνοϊκής 
κατάστασης της αγοράς. Τα καθεστώτα 
ενισχύσεων διάθεσης δεν είναι πλέον 
αναγκαία για τη στήριξη της αγοράς στο 
επίπεδο της τιμής παρέμβασης και, ως εκ 
τούτου, πρέπει να καταργηθούν.

(12) Οι ενισχύσεις διάθεσης του βουτύρου 
για προϊόντα ζαχαροπλαστικής και 
παγωτών ή για άμεση κατανάλωση 
μειώθηκαν σύμφωνα με τη μείωση της 
τιμής παρέμβασης για το βούτυρο από το 
2004. Συνεπώς, οι ενισχύσεις ήταν ίσες με 
μηδέν πριν από την αναστολή των 
διαγωνισμών λόγω των ευνοϊκής 
κατάστασης της αγοράς. Τα αυτόματα 
ετήσια καθεστώτα ενισχύσεων διάθεσης 
δεν είναι πλέον αναγκαία για τη στήριξη 
της αγοράς στο επίπεδο της τιμής 
παρέμβασης , αλλά η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή οφείλει να επιφυλάξει εις 
εαυτόν τη δυνατότητα να επανέλθει στην 
ενίσχυση της κατανάλωσης.

Or. en
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Τροπολογία 70
Constantin Dumitriu 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12)Οι ενισχύσεις διάθεσης του βουτύρου 
για προϊόντα ζαχαροπλαστικής και 
παγωτών ή για άμεση κατανάλωση 
μειώθηκαν σύμφωνα με τη μείωση της 
τιμής παρέμβασης για το βούτυρο από το 
2004. Συνεπώς, οι ενισχύσεις ήταν ίσες με 
μηδέν πριν από την αναστολή των 
διαγωνισμών λόγω των ευνοϊκής 
κατάστασης της αγοράς. Τα καθεστώτα 
ενισχύσεων διάθεσης δεν είναι πλέον 
αναγκαία για τη στήριξη της αγοράς στο 
επίπεδο της τιμής παρέμβασης και, ως εκ 
τούτου, πρέπει να καταργηθούν.

(12)Οι ενισχύσεις διάθεσης του βουτύρου 
για προϊόντα ζαχαροπλαστικής και 
παγωτών ή για άμεση κατανάλωση 
μειώθηκαν σύμφωνα με τη μείωση της 
τιμής παρέμβασης για το βούτυρο από το 
2004. Συνεπώς, οι ενισχύσεις ήταν ίσες με 
μηδέν πριν από την αναστολή των 
διαγωνισμών λόγω των ευνοϊκής 
κατάστασης της αγοράς. Τα καθεστώτα 
ενισχύσεων διάθεσης δεν είναι πλέον επί 
του παρόντος αναγκαία για τη στήριξη της 
αγοράς στο επίπεδο της τιμής παρέμβασης 
και, ως εκ τούτου, πρέπει να διατηρηθεί το 
επίπεδο που ισοδυναμεί με ένα "δίχτυ 
ασφάλειας"..

Or. ro

Αιτιολόγηση

Uniunea Europeană trebuie să îşi păstreze pârghii de control prin care să poată proteja 
producătorii.

Τροπολογία 71
Kyösti Virrankoski 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Όπως και κατά τη μεταρρύθμιση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής του 2003, για 
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
κοινοτικής γεωργίας και την προώθηση 
μιας περισσότερο προσανατολισμένης 
προς την αγορά και αειφόρου γεωργίας, 
είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η 

(13) Όπως και κατά τη μεταρρύθμιση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής του 2003, για 
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
κοινοτικής γεωργίας και την προώθηση 
μιας περισσότερο προσανατολισμένης 
προς την αγορά και αειφόρου γεωργίας, 
είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η 
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μετάβαση από τη στήριξη της παραγωγής 
στη στήριξη του παραγωγού με την 
κατάργηση των υφιστάμενων ενισχύσεων 
που προβλέπονται στον κανονισμό (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) για 
τις αποξηραμένες χορτονομές, το λίνο, την 
κάνναβη και το άμυλο γεωμήλων, και να 
ενσωματωθεί η ενίσχυση για τα προϊόντα 
αυτά στο σύστημα της αποσυνδεδεμένης 
εισοδηματικής στήριξης ανά εκμετάλλευση

μετάβαση από τη στήριξη της παραγωγής 
στη στήριξη του παραγωγού με την 
κατάργηση των υφιστάμενων ενισχύσεων 
που προβλέπονται στον κανονισμό (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) για τις αποξηραμένες χορτονομές, 
το λίνο και την κάνναβη και να 
ενσωματωθεί η ενίσχυση για τα προϊόντα 
αυτά στο σύστημα της αποσυνδεδεμένης 
εισοδηματικής στήριξης ανά 
εκμετάλλευση.

Or. en

Τροπολογία 72
Constantin Dumitriu 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το 2000, το Συμβούλιο αποφάσισε τη 
σταδιακή κατάργηση της ενίσχυσης για τις 
βραχείες ίνες λίνου και τις ίνες κάνναβης. 
Η απόφαση αυτή τίθεται σε εφαρμογή με 
ισχύ από το έτος εμπορίας 2009/2010 
δυνάμει των τροποποιήσεων που επήλθαν 
στον κανονισμό για την ενιαία ΚΟΑ με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 247/2008, όπως και 
για τη σταδιακή κατάργηση της 
συμπληρωματικής ενίσχυσης μεταποίησης 
για τους μεταποιητές λίνου που 
καλλιεργείται σε παραδοσιακές περιοχές. 
Η ενίσχυση για τις μακρές ίνες λίνου 
πρέπει να αποσυνδεθεί. Ωστόσο, 
προκειμένου να επιτραπεί στον κλάδο να 
προσαρμοστεί, είναι σκόπιμο το πρώτο 
ήμισυ της μετάβασης στο καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης να πραγματοποιηθεί το 
2011 και το υπόλοιπο το 2013.

(14) Το 2000, το Συμβούλιο αποφάσισε τη 
σταδιακή κατάργηση της ενίσχυσης για τις 
βραχείες ίνες λίνου και τις ίνες κάνναβης. 
Η απόφαση αυτή τίθεται σε εφαρμογή με 
ισχύ από το έτος εμπορίας 2009/2010 
δυνάμει των τροποποιήσεων που επήλθαν 
στον κανονισμό για την ενιαία ΚΟΑ με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 247/2008, όπως και 
για τη σταδιακή κατάργηση της 
συμπληρωματικής ενίσχυσης μεταποίησης 
για τους μεταποιητές λίνου που 
καλλιεργείται σε παραδοσιακές περιοχές. 
Η ενίσχυση για τις μακρές ίνες λίνου 
πρέπει να αποσυνδεθεί. Ωστόσο, 
προκειμένου να επιτραπεί στον κλάδο να 
προσαρμοστεί, είναι σκόπιμο να 
διατηρηθεί το σημερινό σύστημα 
τουλάχιστον μέχρι την περίοδο εμπορίας 
2012/2013, για δε τη Ρουμανία και τη 
Βουλγαρία έως και την περίοδο 
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2014/2015.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Termenul propus iniţial era prea strâns. România şi Bulgaria vor trece la SPU abia din 2014. 

Τροπολογία 73
Lutz Goepel 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το 2000, το Συμβούλιο αποφάσισε τη 
σταδιακή κατάργηση της ενίσχυσης για τις 
βραχείες ίνες λίνου και τις ίνες κάνναβης. 
Η απόφαση αυτή τίθεται σε εφαρμογή με 
ισχύ από το έτος εμπορίας 2009/2010 
δυνάμει των τροποποιήσεων που επήλθαν 
στον κανονισμό για την ενιαία ΚΟΑ με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 247/2008, όπως και 
για τη σταδιακή κατάργηση της 
συμπληρωματικής ενίσχυσης μεταποίησης 
για τους μεταποιητές λίνου που 
καλλιεργείται σε παραδοσιακές περιοχές. 
Η ενίσχυση για τις μακρές ίνες λίνου 
πρέπει να αποσυνδεθεί. Ωστόσο, 
προκειμένου να επιτραπεί στον κλάδο να 
προσαρμοστεί, είναι σκόπιμο το πρώτο 
ήμισυ της μετάβασης στο καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης να πραγματοποιηθεί το 
2011 και το υπόλοιπο το 2013.

(14) Το 2000, το Συμβούλιο αποφάσισε τη 
σταδιακή κατάργηση της ενίσχυσης για τις 
βραχείες ίνες λίνου και τις ίνες κάνναβης. 
Η απόφαση αυτή τίθεται σε εφαρμογή με 
ισχύ από το έτος εμπορίας 2009/2010 
δυνάμει των τροποποιήσεων που επήλθαν 
στον κανονισμό για την ενιαία ΚΟΑ με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 247/2008, όπως και 
για τη σταδιακή κατάργηση της 
συμπληρωματικής ενίσχυσης μεταποίησης 
για τους μεταποιητές λίνου που 
καλλιεργείται σε παραδοσιακές περιοχές. 
Η ενίσχυση για τις μακρές ίνες λίνου 
πρέπει να αποσυνδεθεί. Ωστόσο, 
προκειμένου να επιτραπεί στον κλάδο να 
προσαρμοστεί, είναι σκόπιμο το πρώτο 
ήμισυ της μετάβασης στο καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης να πραγματοποιηθεί  το 
αργότερο έως το 2013.

Or. de

Αιτιολόγηση

 In seiner Entschließung vom  12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine längere Übergangszeit bis spätestens 2013 vorgeschlagen, und seine 
Leitlinien sollen an dieser Stelle umgesetzt werden.
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Τροπολογία 74
Albert Deß 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η μεταρρύθμιση του καθεστώτος των 
αποξηραμένων χορτονομών 
πραγματοποιήθηκε το 2003, όταν μέρος 
της ενίσχυσης χορηγήθηκε στους γεωργούς 
και αποσυνδέθηκε. Στο πλαίσιο της 
γενικής τάσης του διαγνωστικού ελέγχου 
προς τον μεγαλύτερο προσανατολισμό 
στην αγορά και των σημερινών 
προοπτικών των αγορών ζωοτροφών, 
ενδείκνυται να ολοκληρωθεί η μετάβαση 
στην πλήρη αποσύνδεση ολόκληρου του 
τομέα με την αποσύνδεση των υπόλοιπων 
ενισχύσεων στον τομέα αυτό. Θεωρείται 
ότι είναι δυνατό να αμβλυνθούν οι 
συνέπειες της κατάργησης της καταβολής 
ενίσχυσης στους μεταποιητές με 
κατάλληλες προσαρμογές τις τιμής που 
καταβάλλεται στους παραγωγούς πρώτων 
υλών, οι οποίοι θα λάβουν με τη σειρά 
τους σημαντικότερα δικαιώματα άμεσης 
ενίσχυσης σε συνέχεια της αποσύνδεσης. 
Η κατάργηση της ενίσχυσης στους 
μεταποιητές δικαιολογείται επίσης από 
την κατάσταση της αγοράς και τις 
προοπτικές για τους πρωτεϊνούχους 
σπόρους στο σύνολό τους. Λαμβανομένων 
υπόψη του γεγονότος ότι ο τομέας έχει 
ήδη αποτελέσει αντικείμενο 
αναδιάρθρωσης από τη μεταρρύθμιση 
του 2003 και των ιδιαίτερα αρνητικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
παραγωγής αποξηραμένων χορτονομών 
που διαπιστώθηκαν πρόσφατα, 
ενδείκνυται να αποσυνδεθεί η ενίσχυση, 
αν και πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική 
περίοδος δύο ετών ώστε να καταστεί 
δυνατή η προσαρμογή του τομέα.

(15) Η μεταρρύθμιση του καθεστώτος των 
αποξηραμένων χορτονομών 
πραγματοποιήθηκε το 2003, όταν μέρος 
της ενίσχυσης χορηγήθηκε στους γεωργούς 
και αποσυνδέθηκε. Στο πλαίσιο της 
γενικής τάσης του διαγνωστικού ελέγχου 
προς τον μεγαλύτερο προσανατολισμό 
στην αγορά και των σημερινών 
προοπτικών των αγορών ζωοτροφών, 
ενδείκνυται να ολοκληρωθεί η μετάβαση 
στην πλήρη αποσύνδεση ολόκληρου του 
τομέα με την αποσύνδεση των υπόλοιπων 
ενισχύσεων στον τομέα αυτό, το αργότερο 
έως το 2013.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Die Trockenfutterbranche benötigt noch einen längeren Übergangszeitraum mit 
Teilkopplung.

Τροπολογία 75
Lutz Goepel 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η μεταρρύθμιση του καθεστώτος των 
αποξηραμένων χορτονομών 
πραγματοποιήθηκε το 2003, όταν μέρος 
της ενίσχυσης χορηγήθηκε στους γεωργούς 
και αποσυνδέθηκε. Στο πλαίσιο της 
γενικής τάσης του διαγνωστικού ελέγχου 
προς τον μεγαλύτερο προσανατολισμό 
στην αγορά και των σημερινών 
προοπτικών των αγορών ζωοτροφών, 
ενδείκνυται να ολοκληρωθεί η μετάβαση 
στην πλήρη αποσύνδεση ολόκληρου του 
τομέα με την αποσύνδεση των υπόλοιπων 
ενισχύσεων στον τομέα αυτό. Θεωρείται 
ότι είναι δυνατό να αμβλυνθούν οι 
συνέπειες της κατάργησης της καταβολής 
ενίσχυσης στους μεταποιητές με 
κατάλληλες προσαρμογές τις τιμής που 
καταβάλλεται στους παραγωγούς πρώτων 
υλών, οι οποίοι θα λάβουν με τη σειρά 
τους σημαντικότερα δικαιώματα άμεσης 
ενίσχυσης σε συνέχεια της αποσύνδεσης. 
Η κατάργηση της ενίσχυσης στους 
μεταποιητές δικαιολογείται επίσης από την 
κατάσταση της αγοράς και τις προοπτικές 
για τους πρωτεϊνούχους σπόρους στο 
σύνολό τους. Λαμβανομένων υπόψη του 
γεγονότος ότι ο τομέας έχει ήδη 
αποτελέσει αντικείμενο αναδιάρθρωσης 
από τη μεταρρύθμιση του 2003 και των 
ιδιαίτερα αρνητικών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της παραγωγής αποξηραμένων 
χορτονομών που διαπιστώθηκαν 
πρόσφατα, ενδείκνυται να αποσυνδεθεί η 

(15) Η μεταρρύθμιση του καθεστώτος των 
αποξηραμένων χορτονομών 
πραγματοποιήθηκε το 2003, όταν μέρος 
της ενίσχυσης χορηγήθηκε στους γεωργούς 
και αποσυνδέθηκε. Στο πλαίσιο της 
γενικής τάσης του διαγνωστικού ελέγχου 
προς τον μεγαλύτερο προσανατολισμό 
στην αγορά και των σημερινών 
προοπτικών των αγορών ζωοτροφών, 
ενδείκνυται να ολοκληρωθεί η μετάβαση 
στην πλήρη αποσύνδεση ολόκληρου του 
τομέα με την αποσύνδεση των υπόλοιπων 
ενισχύσεων στον τομέα αυτό. Θεωρείται 
ότι είναι δυνατό να αμβλυνθούν οι 
συνέπειες της κατάργησης της καταβολής 
ενίσχυσης στους μεταποιητές με 
κατάλληλες προσαρμογές τις τιμής που 
καταβάλλεται στους παραγωγούς πρώτων 
υλών, οι οποίοι θα λάβουν με τη σειρά 
τους σημαντικότερα δικαιώματα άμεσης 
ενίσχυσης σε συνέχεια της αποσύνδεσης. 
Η κατάργηση της ενίσχυσης στους 
μεταποιητές δικαιολογείται επίσης από την 
κατάσταση της αγοράς και τις προοπτικές 
για τους πρωτεϊνούχους σπόρους στο 
σύνολό τους. Λαμβανομένων υπόψη του 
γεγονότος ότι ο τομέας έχει ήδη 
αποτελέσει αντικείμενο αναδιάρθρωσης 
από τη μεταρρύθμιση του 2003 και των 
ιδιαίτερα αρνητικών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της παραγωγής αποξηραμένων 
χορτονομών που διαπιστώθηκαν 
πρόσφατα, ενδείκνυται να αποσυνδεθεί η 
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ενίσχυση, αν και πρέπει να προβλεφθεί 
μεταβατική περίοδος δύο ετών ώστε να 
καταστεί δυνατή η προσαρμογή του τομέα.

ενίσχυση, το αργότερο έως το 2013, ώστε 
να καταστεί δυνατή η προσαρμογή του 
τομέα.

Or. de

Αιτιολόγηση

 In seiner Entschließung vom  12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine längere Übergangszeit bis spätestens 2013 vorgeschlagen, und seine 
Leitlinien sollen an dieser Stelle umgesetzt werden.

Τροπολογία 76
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Λόγω των εξελίξεων στις εγχώριες 
και τις διεθνείς αγορές σιτηρών και 
αμύλου, η επιστροφή στην παραγωγή 
αμύλου δεν ανταποκρίνεται πλέον στους 
αρχικούς της στόχους και, ως εκ τούτου, 
πρέπει να καταργηθεί. Η κατάσταση και 
οι προοπτικές της σχετικής αγοράς είναι 
τέτοιες ώστε η ενίσχυση έχει καθοριστεί 
σε μηδέν για ορισμένο χρονικό διάστημα. 
Δεδομένου ότι αναμένεται να συνεχιστεί η 
κατάσταση αυτή, είναι δυνατό να επέλθει 
ταχεία κατάργηση της εν λόγω ενίσχυσης 
χωρίς αρνητικές επιπτώσεις για τον 
τομέα.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Le système de la restitution à la production doit non seulement être maintenu mais la 
Commission devrait être invitée à présenter des propositions d’amélioration de ses modalités 
de fonctionnement.
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Τροπολογία 77
Elisabeth Jeggle 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Οι διατάξεις για τα έκτακτα μέτρα 
στήριξης της αγοράς σε σχέση με 
ασθένειες ζώων πρέπει να ενσωματωθούν 
σε οριζόντια διάταξη για τη διαχείριση 
των κινδύνων και, ως εκ τούτου, πρέπει 
να διαγραφούν από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 78
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Δεδομένου ότι η αποτελεσματική 
διαχείριση των κινδύνων αποκτά όλο και 
μεγαλύτερη σημασία, ενδείκνυται να 
δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
συνεισφέρουν στα ασφάλιστρα αγροτικής 
ασφάλισης που καταβάλλουν οι γεωργοί ή 
οι οργανώσεις παραγωγών, καθώς και 
στη χρηματοδότηση των οικονομικών 
αποζημιώσεων για ορισμένες απώλειες σε 
περίπτωση ασθένειας ζώων ή φυτών.

Or. es
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Τροπολογία 79
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20a) Έως το 2013, η Επιτροπή καταργεί 
όλες τις επιστροφές κατά την εξαγωγή.

Or. en

Αιτιολόγηση

European export subsidies have enabled the EU for years to sell its goods on the world 
market at prices below the costs of production. This dumping of agricultural products 
depresses world prices for agricultural products, undermining local production in developing 
countries. The EU should commit itself to eliminating all export subsidies in line with the 
Commission's commitments, outlined in its November Communication on the CAP Health 
Check.

Τροπολογία 80
Paulo Casaca 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - εδάφιο -1 (νέο)
Κανονισμοί (EΚ) αριθ. 247/2006
Άρθρο 4 - στοιχείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  (–1) Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 247/2006 τροποποιείται ως εξής:
" Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
2α, οι κατωτέρω ανώτατες ποσότητες 
ζάχαρης (κώδικας NC 1701) δύνανται να 
αποσταλούν από τις Αζόρες προς την 
υπόλοιπη Κοινότητα για τα ακόλουθα 
έτη:
– 2008: 3000 τόνοι,
– 2009: 2 285 τόνοι,
– 2010: 1.570 τόνοι,
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– 2011:    855 τόνοι.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Esta alteração visa adiar por dois anos o calendário relativo à expedição de açúcar previsto 
no Regulamento 247/2006, adaptando-o à data real da entrada em vigor do regulamento. Os 
apoios consagrados no citado regulamento só foram vertidos em lei e aplicados a partir de 
Abril de 2007, não foi por isso sido possível beneficiar dos incentivos à produção de 
beterrada de 2006 e de 2007, isto porque as sementeiras referentes ao ano agrícola de 2007 
foram anteriores a Abril.

Τροπολογία 81
Duarte Freitas 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - εδάφιο -1 (νέο)
Κανονισμοί (EΚ) αριθ. 247/2006
Άρθρο 4 - στοιχείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 247/2006 τροποποιείται ως εξής:
" Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
2α, οι κατωτέρω ανώτατες ποσότητες 
ζάχαρης (κωδικός ΣΟ 1701) δύνανται να 
αποσταλούν από τις Αζόρες προς την 
υπόλοιπη Κοινότητα για τα ακόλουθα 
έτη:

Or. pt

Τροπολογία 82
Paulo Casaca 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος -1 α (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 5 - στοιχείο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 247/2006 τροποποιείται ως εξής:
" Κατά την περίοδο που ορίζει το άρθρο 
10, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1260/2001, η ζάχαρη Γ που ορίζει 
το άρθρο 13 του ιδίου κανονισμού, η 
οποία εξάγεται σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2670/81 της Επιτροπής, της 14ης 
Σεπτεμβρίου 1981 για τη θέσπιση των 
λεπτομερειών εφαρμογής για την εκτός 
ποσοστώσεως παραγωγή στον τομέα της 
ζάχαρης και εισάγεται προς κατανάλωση 
στη Μαδέρα και τις Καναρίους Νήσους 
με τη μορφή λευκής ζάχαρης της 
διάκρισης ΣΟ 1701, καθώς και για 
ραφινάρισμα και κατανάλωση στις 
Αζόρες, με τη μορφή ακατέργαστης 
ζάχαρης της διάκρισης ΣΟ 1701 12 10 
και/ή ΣΟ 1701 11 10, υπάγεται, υπό τους 
όρους που ορίζει ο παρών κανονισμός,  
στο καθεστώς απαλλαγής από τα τέλη 
εισαγωγής, εντός των ορίων των 
προβλέψεων εφοδιασμού που ορίζει το 
άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού. 

Or. pt

Αιτιολόγηση

A exemplo do que já acontece nas Canárias e na Madeira a alteração proposta permite que 
possa ser incluído nos produtos abrangidos pelo regime específico de abastecimento o açúcar 
em bruto de cana quando importado de países terceiros, o que alarga as possibilidades de 
abastecimento para as empresas trasnformadoras das regiões ultraperiféricas.

Τροπολογία 83
Duarte Freitas 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος -1 α (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 247/2006
Άρθρο 5 - στοιχείο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 247/2006 τροποποιείται ως εξής:

" Κατά την περίοδο που ορίζει το άρθρο 
10, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1260/2001, η ζάχαρη Γ που ορίζει 
το άρθρο 13 του ιδίου κανονισμού, η 
οποία εξάγεται σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2670/81 της Επιτροπής, της 14ης 
Σεπτεμβρίου 1981 για τη θέσπιση των 
λεπτομερειών εφαρμογής για την εκτός 
ποσοστώσεως παραγωγή στον τομέα της 
ζάχαρης και εισάγεται προς κατανάλωση 
στη Μαδέρα και τις Καναρίους Νήσους 
με τη μορφή λευκής ζάχαρης της 
διάκρισης ΣΟ 1701, καθώς και για 
ραφινάρισμα και κατανάλωση στις 
Αζόρες, με τη μορφή ακατέργαστης 
ζάχαρης της διάκρισης ΣΟ 1701 12 10 
και/ή ΣΟ 1701 11 10, υπάγεται, υπό τους 
όρους που ορίζει ο παρών κανονισμός,  
στο καθεστώς απαλλαγής από τα τέλη 
εισαγωγής, εντός των ορίων των 
προβλέψεων εφοδιασμού που ορίζει το 
άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού. 

Or. pt

Τροπολογία 84
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 8 - παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, το 
στοιχείο β) διαγράφεται.

διαγράφεται

Or. es
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Αιτιολόγηση

Esta enmienda restablece el precio de referencia para la intervención del arroz.

Τροπολογία 85
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 8 - παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, το 
στοιχείο β) διαγράφεται.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

La intervención del arroz debe continuar en la situación actual como red de seguridad

Τροπολογία 86
Béla Glattfelder 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο 1 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 8 - παράγραφος 1 - στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, το 
στοιχείο β) διαγράφεται.

διαγράφεται

Or. hu

Αιτιολόγηση

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
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intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 

Τροπολογία 87
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 10 -

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής: διαγράφεται
α) Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως 
εξής:
i) Το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
α) μαλακό σιτάρι, κριθάρι, αραβόσιτο και 
σόργο,»
ii) Το στοιχείο β) διαγράφεται. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Es necesario mantener la intervención para los productos incluidos actualmente en la OCM 
única.

Τροπολογία 88
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 10 -

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής: διαγράφεται
α) Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως 
εξής:
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i) Το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
α) μαλακό σιτάρι, κριθάρι, αραβόσιτο και 
σόργο,»
ii) Το στοιχείο β) διαγράφεται.
β) η παράγραφος 2 διαγράφεται·

Or. es

Αιτιολόγηση

La intervención de cereales y arroz no debe modificarse y mantenerse como una red de 
seguridad

Τροπολογία 89
Elisabeth Jeggle 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 10 -

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής: διαγράφεται
α.  η παράγραφος 1 τροποποιείται ως 
εξής:
i.  το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
α) μαλακό σιτάρι, κριθάρι, αραβόσιτο και 
σόργο,»
ii.  το στοιχείο β) διαγράφεται·
β. η παράγραφος 2 διαγράφεται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Die Interventionen sollten als Sicherheitsnetze weiterhin erhalten werden.
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Τροπολογία 90
Béla Glattfelder 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 10 -

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως 
εξής:

διαγράφεται

Το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
α) μαλακό σιτάρι, κριθάρι, αραβόσιτο και 
σόργο,»
το στοιχείο β) διαγράφεται·
β) η παράγραφος 2 διαγράφεται·

Or. hu

Αιτιολόγηση

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 

Τροπολογία 91
Astrid Lulling 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 2 – στοιχείο α) – εδάφιο ii α) (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 10 – ε α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

προστίθεται το ακόλουθο σημείο ε α:
(ε α) ολόκληρα  ή μισά σφάγια χοιρείου 
κρέατος, νωπά ή διατηρημένα με απλή 
ψύξη, της διάκρισης ΣΟ 0203 11 10,  
τεμάχια με ζώνες λίπους και άπαχου
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κρέατος (παντσέτα), νωπά ή διατηρημένα 
με απλή ψύξη της διάκρισης ex 02 03 19 
15 και  λαρδί, νωπό ή διατηρημένο με 
απλή ψύξη της διάκρισης ΣΟ ex 02 09 00 
11.

Or. en

Τροπολογία 92
Czesław Adam Siekierski 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο Ι – τμήμα ΙΙ – υποτμήμα ΙΙ – Άρθρο 11 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) γ ια το χοίρειο κρέας, καθ' όλη τη 
διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου 
εμπορίας·

Or. pl

Τροπολογία 93
Csaba Sándor Tabajdi 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο Ι – τμήμα ΙΙ – υποτμήμα ΙΙ – Άρθρο 12 – παράγραφος 2 –
εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η δημόσια παρέμβαση για το μαλακό 
σιτάρι μπορεί να ανασταλεί από την 
Επιτροπή, χωρίς την επικουρία της 
επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 195 
παράγραφος 1, εάν η τιμή του σιταριού με 
ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες 
11%, “παράδοση Rouen”, είναι 
υψηλότερη από την τιμή αναφοράς. 

(2) Η δημόσια παρέμβαση για το μαλακό 
σιτάρι μπορεί να ανασταλεί από την 
Επιτροπή, χωρίς την επικουρία της 
επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 195 
παράγραφος 1, εάν, στο κράτος μέλος ή 
οποιαδήποτε από τις περιφέρειές του, η 
τιμή του σιταριού με ελάχιστη 
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες 11%, είναι 
υψηλότερη από την τιμή αναφοράς.
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Or. hu

Αιτιολόγηση

Az intervenció működtetésének a Rouenból származó búza árához kötése hátrányos a tengeri 
kikötővel nem rendelkező országok termelői számára. A 101.31 eurós referenciaár mellett az 
intervenció nem nyújt védelmet a fő piactól távol élő termelők számára. 

Τροπολογία 94
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο Ι – τμήμα ΙΙ – υποτμήμα ΙΙ – Άρθρο 12 - παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η δημόσια παρέμβαση για το μαλακό 
σιτάρι μπορεί να ανασταλεί από την 
Επιτροπή, χωρίς την επικουρία της 
επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 195 
παράγραφος 1, εάν η τιμή του σιταριού με 
ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες 
11%, “παράδοση Rouen”, είναι υψηλότερη 
από την τιμή αναφοράς.

2. Η δημόσια παρέμβαση για το μαλακό 
σιτάρι μπορεί να ανασταλεί από την 
Επιτροπή, χωρίς την επικουρία της 
επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 195 
παράγραφος 1, εάν η τιμή του σιταριού με 
ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες 
11%, “παράδοση Rouen”, είναι υψηλότερη 
από την τιμή αναφοράς.

Ανοίγεται εκ νέου από την Επιτροπή, 
χωρίς την επικουρία της επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 195 
παράγραφος 1, εάν δεν ισχύουν πλέον οι 
όροι που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
της παρούσας παραγράφου.

Ανοίγεται εκ νέου από την Επιτροπή, εάν 
δεν ισχύουν πλέον οι όροι που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου

Or. fr

Αιτιολόγηση

Aucune justification n'est donnée par la Commission pour retirer cette compétence au  comité 
de gestion, qui réunit les experts sectoriels des Etats membres.
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Τροπολογία 95
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο Ι – τμήμα ΙΙ – υποτμήμα ΙΙ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο μέρος II τίτλος I κεφάλαιο I 
τμήμα II, το υποτμήμα II αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Υποτμήμα ΙΙ
Άνοιγμα και αναστολή των αγορών

Άρθρο 11 -
Περίοδοι δημόσιας παρέμβασης

Οι περίοδοι δημόσιας παρέμβασης είναι 
οι εξής:
α) για τα σιτηρά, από την 1η Νοεμβρίου 
έως τις 31 Μαΐου·
β) για τη ζάχαρη, καθόλη τη διάρκεια 
των περιόδων εμπορίας 2008/2009 και 
2009/2010·
γ) για το βόειο κρέας, καθόλη τη διάρκεια 
οποιασδήποτε περιόδου εμπορίας· 
δ) για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο 
γάλα σε σκόνη, από την 1η Μαρτίου έως 
τις 31 Αυγούστου.

Άρθρο 12 -
Άνοιγμα της δημόσιας παρέμβασης

1. Κατά τη διάρκεια των περιόδων που 
αναφέρονται στο άρθρο 11, η δημόσια 
παρέμβαση
α) είναι ανοικτή για τα σιτηρά, τη 
ζάχαρη, το βούτυρο και το 
αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη εντός των 
ορίων παρέμβασης που αναφέρονται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 1·
β) ανοίγεται για το βόειο κρέας, από την 
Επιτροπή, χωρίς να την επικουρία της 
επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 195 
παράγραφος 1, εάν κατά τη διάρκεια 
αντιπροσωπευτικής περιόδου η μέση 
αγοραία τιμή του βοείου κρέατος σε ένα 
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κράτος μέλος ή σε μια περιφέρεια 
κράτους μέλους, η οποία καταγράφεται 
βάσει της κοινοτικής κλίμακας για την 
ταξινόμηση των σφαγίων που 
προβλέπεται στο άρθρο 42 παράγραφος 1, 
είναι κατώτερη των 1.560 ευρώ/τόνο.
2. Η δημόσια παρέμβαση για το μαλακό 
σιτάρι μπορεί να ανασταλεί από την 
Επιτροπή, χωρίς την επικουρία της 
επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 195 
παράγραφος 1, εάν η τιμή του σιταριού με 
ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες 
11%, “παράδοση Rouen”, είναι 
υψηλότερη από την τιμή αναφοράς.
Ανοίγεται εκ νέου από την Επιτροπή, 
χωρίς την επικουρία της επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 195 
παράγραφος 1, εάν δεν ισχύουν πλέον οι 
όροι που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
της παρούσας παραγράφου.
3. Η Επιτροπή, χωρίς την επικουρία της 
επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 195 
παράγραφος 1, κλείνει τη δημόσια 
παρέμβαση για το βόειο κρέας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) 
εάν, κατά τη διάρκεια 
αντιπροσωπευτικής περιόδου, δεν 
πληρούνται πλέον οι όροι που 
προβλέπονται στο εν λόγω στοιχείο.

Άρθρο 13 -
Όρια παρέμβασης

1. Ωστόσο, οι αγορές στη δημόσια 
παρέμβαση πραγματοποιούνται εντός των 
κάτωθι ορίων:
α) για το κριθάρι, τον αραβόσιτο και το 
σόργο, 0 τόνοι για κάθε περίοδο που 
αναφέρεται στο άρθρο 11 στοιχείο α)·
β) για τη ζάχαρη, 600.000 τόνους, 
εκφραζόμενους σε λευκή ζάχαρη, για 
κάθε περίοδο εμπορίας·
γ) για το βούτυρο, 30.000 τόνους για κάθε 
περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 11 
στοιχείο δ)·
δ) για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, 
109.000 τόνους για κάθε περίοδο που 
αναφέρεται στο άρθρο 11 στοιχείο δ)·
2. Η ζάχαρη που αποθεματοποιείται 
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σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β) 
κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εμπορίας 
δεν υπάγεται σε κανένα άλλο από τα 
μέτρα αποθεματοποίησης που 
προβλέπονται στα άρθρα 32, 52 και 63.
3. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, για τα προϊόντα που 
αναφέρονται στα στοιχεία α), γ) και δ) 
της εν λόγω παραγράφου, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίσει να συνεχίσει τη 
δημόσια παρέμβαση πέραν των ποσών 
που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή 
εάν το επιβάλλει η κατάσταση της αγοράς 
και, ιδίως, η εξέλιξη των αγοραίων 
τιμών.»

Or. es

Αιτιολόγηση

El régimen de intervención de cereales, arroz, azúcar, carne de vacuno, mantequilla, leche 
desnatada en polvo y porcino deben quedar en su situación actual funcionando como redes 
de seguridad.

Τροπολογία 96
Czesław Adam Siekierski 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο Ι – τμήμα ΙΙ – υποτμήμα ΙΙ – Άρθρο 13 – παράγραφος Ι –
στοιχείο α )

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για το κριθάρι, τον αραβόσιτο και το 
σόργο, 0 τόνοι για κάθε περίοδο που 
αναφέρεται στο άρθρο 11 στοιχείο α)·

διαγράφεται

Or. pl
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Τροπολογία 97
Béla Glattfelder 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο Ι – τμήμα ΙΙ – υποτμήμα ΙΙ – Άρθρο 13 – παράγραφος Ι –
στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για το κριθάρι, τον αραβόσιτο και το 
σόργο, 0 τόνοι για κάθε περίοδο που 
αναφέρεται στο άρθρο 11 στοιχείο α)·

διαγράφεται

Or. hu

Αιτιολόγηση

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 

Τροπολογία 98
Csaba Sándor Tabajdi 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο Ι – τμήμα ΙΙ – υποτμήμα ΙΙ – Άρθρο 13 – παράγραφος Ι –
στοιχείο α )

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για το κριθάρι, τον αραβόσιτο και το 
σόργο, 0 τόνοι για κάθε περίοδο που 
αναφέρεται στο άρθρο 11 στοιχείο α)·

α) για τον αραβόσιτο και το σόργο, 0 τόνοι 
για κάθε περίοδο που αναφέρεται στο 
άρθρο 11 στοιχείο α)·

Or. hu

Αιτιολόγηση

Az elmúlt időszak intervenciós felvásárlásának tapasztalatai nem indokolják az árpa 
intervenciójának a befagyasztását. Ugyanakkor az intervenció fenntartása a gabonapiac 
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stabilitását jelentősen segítheti.

Τροπολογία 99
Esther De Lange 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο 4
Κανονισμοί (EΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο Ι – τμήμα ΙΙ – υποτμήμα ΙΙΙ – Άρθρο 18 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο 
άρθρο 10, στοιχεία α), δ), ε) και στ), οι 
τιμές παρέμβασης και οι ποσότητες που 
γίνονται δεκτές στην παρέμβαση 
καθορίζονται από την Επιτροπή μέσω 
διαγωνισμών. Σε ειδικές περιστάσεις, οι 
διαγωνισμοί μπορούν να περιορίζονται σε 
κράτος μέλος ή σε περιφέρεια κράτους 
μέλους, ή οι τιμές παρέμβασης και οι 
ποσότητες που γίνονται δεκτές στην 
παρέμβαση μπορούν να καθορίζονται ανά 
κράτος μέλος ή ανά περιφέρεια κράτους 
μέλους, βάσει των καταγραφόμενων μέσων 
αγοραίων τιμών.

Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο 
άρθρο 10, στοιχεία α), δ), ε) και στ), οι 
τιμές παρέμβασης και οι ποσότητες που 
γίνονται δεκτές στην παρέμβαση 
καθορίζονται από την Επιτροπή μέσω 
διαγωνισμών, μόλις επιτευχθούν τα 
ανώτατα όρια που ορίζει το άρθρο 13, 
παράγραφος 1. Σε ειδικές περιστάσεις, οι 
διαγωνισμοί μπορούν να περιορίζονται σε 
κράτος μέλος ή σε περιφέρεια κράτους 
μέλους, ή οι τιμές παρέμβασης και οι 
ποσότητες που γίνονται δεκτές στην 
παρέμβαση μπορούν να καθορίζονται ανά 
κράτος μέλος ή ανά περιφέρεια κράτους 
μέλους, βάσει των καταγραφόμενων μέσων 
αγοραίων τιμών.

Or. nl

Τροπολογία 100
Csaba Sándor Tabajdi 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 
Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο Ι – τμήμα ΙΙ – υποτμήμα ΙΙΙ – Άρθρο 18, παράγραφος 2 –
στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για τα σιτηρά, από τις αντίστοιχες 
τιμές αναφοράς·

διαγράφεται
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Or. hu

Αιτιολόγηση

A gabonára ne vonatkozzon a pályázatos rendszerű, régiókra korlátozható intervenció, mert a 
pályáztatási elv ellentétes a piaci stabilitást célzó egyéb intézkedésekkel. 

Τροπολογία 101
Esther De Lange 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο 4
Κανονισμοί (EΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο Ι – τμήμα ΙΙ – υποτμήμα ΙΙΙ – Άρθρο 18, παράγραφος 2 –
στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) για το βούτυρο, από το 90% της τιμής 
αναφοράς·

γ) η τιμή παρέμβασης για το βούτυρο 
ορίζεται στο 90% της τιμής αναφοράς για 
το ανώτατο όριο παρέμβασης, σύμφωνα με 
το άρθρο 13, παράγραφος 1, στοιχείο γ)·

Or. nl

Τροπολογία 102
Esther De Lange 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο Ι – τμήμα ΙΙ – υποτμήμα ΙΙΙ – Άρθρο 18 – παράγραφος 2 –
στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, 
από την τιμή αναφοράς.

γ) η τιμή παρέμβασης για το  
αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη ορίζεται 
στο ύψος της τιμής αναφοράς για το 
ανώτατο όριο παρέμβασης, σύμφωνα με 
το άρθρο 13, παράγραφος 1, στοιχείο δ)·

Or. nl
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Τροπολογία 103
Constantin Dumitriu 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο 4
Κανονισμοί (EΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο Ι – τμήμα ΙΙ – υποτμήμα ΙΙΙ – Άρθρο 18 – παράγραφος 3α 
(νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a)Η τιμή παρέμβασης στον τομέα του 
χοιρείου κρέατος ορίζεται από την 
Επιτροπή για τα σφάγια χοίρων συνήθων 
ποιότητας. Η τιμή παρέμβασης θα πρέπει 
να κυμαίνεται μεταξύ του 92% και του 
72% της τιμής αναφοράς.
β) Για τα προϊόντα συνήθους ποιότητας, 
πλην των σφαγίων χοίρων, οι τιμές 
παρέμβασης καθορίζονται βάσει της 
σχέσης μεταξύ της εμπορικής αξίας των 
ενεχομένων προϊόντων και της εμπορικής
αξίας των σφαγίων χοίρων.
γ) Για τα προϊόντα εκτός των προϊόντων 
συνήθους ποιότητας, η τιμή παρέμβασης 
καθορίζεται βάσει των τιμών που ισχύουν 
για τις αντίστοιχες συνήθεις ποιότητες, 
ενσωματώνοντας στον υπολογισμό τις 
διαφορές ποιότητας σε συνάρτηση με τη 
συνήθη ποιότητα. Η τιμή αυτή ισχύει για 
καθορισθείσες ποιότητες.

Or. ro

Αιτιολόγηση

În continuare există pericole care pot afecta piaţa şi Uniunea Europeană trebuie să îşi 
păstreze pârghii de control prin care să poată proteja producătorii.
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Τροπολογία 104
Csaba Sándor Tabajdi 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 31 - παράγραφος 1 - στοιχείο i - στοιχείο γ βα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ βα) την ενίσχυση για την ιδιωτική 
αποθεματοποίηση του σιταριού, του 
αραβοσίτου, του κριθαριού και του 
σόργου.

Or. hu

Αιτιολόγηση

A jelenlegi intervenciós felvásárlási árak nem nyújtanak fedezetet a termelők megnövekedett 
költségeire (különös tekintettel a gázolaj, műtrágya, növényvédőszer költségekre), így 
célszerűbb, ha a termelők a magántárolás támogatásával lehetőséget kapnak a kedvezőbb 
piaci ár kivárására.

Τροπολογία 105
Paulo Casaca 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο Ι – τμήμα ΙΙ – υποτμήμα ΙV – Άρθρο 26 – εδάφιο α) – ii) α 
(νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α) Στο άρθρο 26, δεύτερο εδάφιο, 
στοιχείο α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007, όπως τροποποιήθηκε για 
τελευταία φορά από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 361/2008, προστίθεται το ακόλουθο 
στοιχείο:
" iv) να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του 
ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού που 
ορίζει το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 247/2006" 
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Or. pt

Αιτιολόγηση

A exemplo do que foi autorizado para a indústria química europeia também os organismos de 
intervenção poderão vender o açúcar existente na intervenção comunitária para 
abastecimento das regiões ultraperiféricas, alrgando assim as possibilidades de 
abastecimento em açúcar dessas regiões devido aos fortes constrangimentos que se têm 
verificado no mercado.

Τροπολογία 106
Duarte Freitas 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο Ι – τμήμα ΙΙ – υποτμήμα ΙV – Άρθρο 26 – εδάφιο α) – ii) α 
(νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α) Στο άρθρο 26, δεύτερο εδάφιο, 
στοιχείο α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007, όπως τροποποιήθηκε για 
τελευταία φορά από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 361/2008, προστίθεται το ακόλουθο 
στοιχείο:
" iv) να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του 
ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού που 
ορίζει το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 247/2006" 

Or. pt

Αιτιολόγηση

As Regiões Ultraperiféricas (RUPs) têm sofrido importantes constrangimentos ao nível do 
abastecimento de ramas de beterraba para produção de açúcar, pelo que seria pertinente 
permitir que os organismos de intervenção possam também vender o açúcar que existe na 
intervenção comunitária às RUPs.
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Τροπολογία 107
Ilda Figueiredo 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – στοιχείο 4 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο Ι – τμήμα ΙΙ – υποτμήμα ΙV – Άρθρο 27α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β) Στο Μέρος ΙΙ, τίτλο Ι, παρεμβάλλεται 
το ακόλουθο υπο-τμήμα ΙVα:

" Υπο-τμήμα ΙVα
Διαχείριση κινδύνων και  κρίσεων

Δημόσια ασφάλεια
1. Η Κοινότητα θεσπίζει μια δημόσια 
αγροτική ασφάλεια, χρηματοδοτούμενη 
από τα κοινοτικά ταμεία, η οποία θα 
επιτρέψει την εξασφάλιση ενός ελάχιστου 
εισοδήματος για τους αγρότες σε 
περίπτωση φυσικών καταστροφών, όπως 
ξηρασίες, θύελλες, χαλάζι, δασικές 
πυρκαγιές και επιζωοτίες.
2. Η δημόσια αγροτική ασφάλεια δύναται 
να υποδιαιρεθεί σε ασφάλειες 
εκμετάλλευσης, ασφάλειες για την 
εγγύηση των εισοδημάτων, ασφάλειες 
εκτροφής και ταμεία αποζημιώσεων.

Or. pt

Αιτιολόγηση

A sequência de calamidades que tem vindo a afectar os agricultores e que os poderá voltar a 
afectar no futuro exige a criação de um seguro agrícola público, financiado por fundos 
comunitários, que lhes permita garantir um rendimento mínimo em casos de calamidades 
públicas como a seca, temporais, granizo, incêndios, epizootias, etc.
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Τροπολογία 108
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – στοιχείο 4 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο Ι – τμήμα ΙΙ – υποτμήμα ΙV – Άρθρο 27α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

27α) Στο μέρος ΙΙ, τίτλο Ι, παρεμβάλλεται 
το ακόλουθο κείμενο: 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙVα
Διαχείριση κινδύνων
Τμήμα I
Αγροτικές ασφάλειες
Άρθρο 112 α
Αγροτικές ασφάλειες
1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
χορηγήσουν χρηματοδοτική συμμετοχή 
στα ασφάλιστρα για ασφάλιση έναντι των 
οικονομικών απωλειών που 
προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, 
δυσμενή κλιματικά φαινόμενα ή ακόμη 
από ασθένειες ζώων ή φυτών. 
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου: 
-  ως «δυσμενή κλιματικά φαινόμενα» 
νοούνται οι καιρικές συνθήκες οι οποίες 
μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνία 
όπως παγετός, χαλάζι, πάγος, βροχή ή 
ξηρασία, και οι οποίες καταστρέφουν άνω 
του 30% είτε της μέσης ετήσιας 
παραγωγής δεδομένου γεωργού κατά την 
προηγούμενη τριετή περίοδο είτε του 
μέσου όρου τριετίας που έχει υπολογιστεί 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
αφαιρουμένων της υψηλότερης και 
χαμηλότερης τιμής.
- ως «οικονομική απώλεια» νοείται κάθε 
επιπρόσθετη δαπάνη την οποία 
πραγματοποιεί ο γεωργός λόγω των 
έκτακτων μέτρων που λαμβάνει για τη 
μείωση της προσφοράς στην οικεία 
αγορά ή σημαντικής απώλειας 
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παραγωγής.  Οι δαπάνες για τις οποίες 
μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση 
σύμφωνα με άλλες κοινοτικές διατάξεις 
και οι δαπάνες που προκύπτουν από την 
εφαρμογή οιωνδήποτε άλλων 
υγειονομικών και κτηνιατρικών ή 
φυτοϋγειονομικών μέτρων δεν 
θεωρούνται ότι συνιστούν οικονομικές 
απώλειες.
2. Η χρηματοδοτική συμμετοχή που 
χορηγείται ανά αγρότη ορίζεται στο 80% 
ή 50% των οφειλομένων ασφαλίστρων, 
σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει το 
άρθρο 12, 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1857/2007 της Επιτροπής.
Τα κράτη μέλη δύνανται να περιορίσουν 
το ποσό του ασφαλίστρου που είναι 
επιλέξιμο για χρηματοδοτική συμμετοχή 
με την εφαρμογή κατάλληλων ανωτάτων 
ορίων.
3. Το ύψος των ασφαλιστικών 
αποζημιώσεων δεν παρέχει 
αντιστάθμισμα ανώτερο από το συνολικό 
κόστος της αποκατάστασης των 
απωλειών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και δεν εξαρτάται από, ούτε 
προσδιορίζει, τον τύπο ή τον όγκο της 
μελλοντικής παραγωγής.
4. Κάθε χρηματοδοτική συμμετοχή 
καταβάλλεται απευθείας στον 
ενδιαφερόμενο γεωργό.
5. Οι δαπάνες των κρατών μελών για τη 
χορήγηση χρηματοδοτικής συμμετοχής 
συγχρηματοδοτούνται από την Κοινότητα 
με τους πόρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 68 παράγραφος 1 σε ποσοστό 40% 
των επιλέξιμων ποσών για ασφάλιστρα 
που καθορίζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
Το πρώτο εδάφιο δεν θίγει τυχόν 
αρμοδιότητα των κρατών μελών να 
καλύπτουν το σύνολο ή μέρος της 
ανωτέρω χρηματοδοτικής συμμετοχής 
τους μέσω υποχρεωτικών συστημάτων 
συλλογικής ευθύνης στους σχετικούς 
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τομείς. 
6. Η χρηματοδοτική συμμετοχή δεν 
αποτελεί εμπόδιο στη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ασφαλιστικών 
υπηρεσιών. Η χρηματοδοτική συμμετοχή 
δεν περιορίζεται σε ασφάλιση που 
παρέχεται από μία μόνον ασφαλιστική 
εταιρεία ή έναν μόνον όμιλο εταιρειών 
ούτε υπόκειται στον όρο ότι το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να έχει 
συναφθεί με εταιρεία εγκατεστημένη στο 
οικείο κράτος μέλος.
Τμήμα 2
Ταμεία αλληλοβοήθειας
Άρθρο 112 β
1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
προβλέψουν την καταβολή οικονομικής 
αποζημίωσης στους γεωργούς για 
οικονομικές απώλειες που προκλήθηκαν 
από φυσικές καταστροφές, δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα ή από την εμφάνιση 
ασθενειών ζώων ή φυτών μέσω 
χρηματοδοτικής συμμετοχής στα ταμεία 
αλληλοβοήθειας.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:
- ως «ταμείο αλληλοβοήθειας» νοείται το 
σύστημα διαπιστευμένο από το κράτος 
μέλος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία 
για την ασφάλιση των γεωργών μελών 
κατά των οικονομικών απωλειών που 
υφίσταται η εκμετάλλευση ως συνέπεια 
φυσικών καταστροφών, δυσμενών 
κλιματικών φαινομένων της εμφάνισης 
ασθένειας ζώων ή φυτών·
- ως «δυσμενή κλιματικά φαινόμενα» 
νοούνται οι καιρικές συνθήκες οι οποίες 
μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνία 
όπως παγετός, χαλάζι, πάγος, βροχή ή 
ξηρασία, και οι οποίες καταστρέφουν άνω 
του 30% είτε της μέσης ετήσιας 
παραγωγής δεδομένου γεωργού κατά την 
προηγούμενη τριετή περίοδο είτε του 
μέσου όρου τριετίας που έχει υπολογιστεί 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
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αφαιρουμένων της υψηλότερης και 
χαμηλότερης τιμής.
- ως «οικονομική απώλεια» νοείται κάθε 
επιπρόσθετη δαπάνη την οποία 
πραγματοποιεί ο γεωργός λόγω των 
έκτακτων μέτρων που λαμβάνει για τη 
μείωση της προσφοράς στην οικεία 
αγορά ή σημαντικής απώλειας 
παραγωγής.  Οι δαπάνες για τις οποίες
μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση 
σύμφωνα με άλλες κοινοτικές διατάξεις 
και οι δαπάνες που προκύπτουν από την 
εφαρμογή οιωνδήποτε άλλων 
υγειονομικών και κτηνιατρικών ή 
φυτοϋγειονομικών μέτρων δεν 
θεωρούνται ότι συνιστούν οικονομικές 
απώλειες.
3. Τα ταμεία αλληλοβοήθειας 
καταβάλλουν την οικονομική 
αποζημίωση απευθείας στους γεωργούς 
μέλη οι οποίοι υφίστανται τις οικονομικές 
απώλειες.
Η οικονομική αποζημίωση που 
καταβάλλεται από τα ταμεία 
αλληλοβοήθειας προέρχεται από:
α) το μετοχικό κεφάλαιο του ταμείου που 
σχηματίζεται από τις εισφορές των 
γεωργών μελών·
β) τα δάνεια που χορηγούνται στο ταμείο 
με εμπορικούς όρους. Το αρχικό μετοχικό 
κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να 
σχηματίζεται με εισφορές προερχόμενες 
από δημόσιους πόρους.
4. Η χρηματοδοτική συμμετοχή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να 
αφορά:
α) τις διοικητικές δαπάνες σύστασης του 
ταμείου αλληλοβοήθειας, με κατανομή σε 
τρία έτη κατ’ ανώτατο όριο·
β) την αποπληρωμή του κεφαλαίου και 
των τόκων των δανείων με εμπορικούς 
όρους που έχει συνάψει το ταμείο 
αλληλοβοήθειας με σκοπό την καταβολή 
οικονομικής αποζημίωσης στους 
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γεωργούς·
γ) τα ποσά που καταβάλλει το ταμείο 
αλληλοβοήθειας από το μετοχικό του 
κεφάλαιο ως οικονομική αποζημίωση 
στους γεωργούς.
Η ελάχιστη και μέγιστη διάρκεια των 
εμπορικών δανείων που είναι επιλέξιμα 
για χρηματοδοτική συμμετοχή 
καθορίζεται από την Επιτροπή με τη 
διαδικασία του άρθρου 128 
παράγραφος 2.
Όταν η οικονομική αποζημίωση 
καταβάλλεται από το ταμείο σύμφωνα με 
το πρώτο εδάφιο στοιχείο γ), η δημόσια 
χρηματοδοτική συμμετοχή ακολουθεί ίδιο 
ρυθμό με τον προβλεπόμενο για ένα 
εμπορικό δάνειο ελάχιστης διάρκειας.  
5. Η χρηματοδοτική συμμετοχή δεν 
υπερβαίνει το 80% των δαπανών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4.  Κάθε 
δαπάνη η οποία δεν καλύπτεται από 
χρηματοδοτική συμμετοχή βαρύνει τους 
γεωργούς μέλη.
Τα κράτη μέλη δύνανται να περιορίσουν 
τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδοτική συμμετοχή με την 
εφαρμογή:
α) ανωτάτων ορίων ανά ταμείο· 
β) κατάλληλων ανωτάτων ορίων ανά 
μονάδα.
6. Οι δαπάνες των κρατών μελών που 
συνδέονται με τη χρηματοδοτική 
συμμετοχή συγχρηματοδοτούνται από 
την Κοινότητα με τους πόρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 
σε ποσοστό 40% των επιλέξιμων ποσών 
δυνάμει της παραγράφου 4.
Το πρώτο εδάφιο δεν θίγει τυχόν 
αρμοδιότητα των κρατών μελών να 
καλύπτουν το σύνολο ή μέρος της 
ανωτέρω χρηματοδοτικής συμμετοχής 
τους μέσω υποχρεωτικών συστημάτων 
συλλογικής ευθύνης στους σχετικούς 
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τομείς.
7. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
που διέπουν τη σύσταση και τη 
διαχείριση των ταμείων αλληλοβοήθειας, 
ιδίως όσον αφορά τη χορήγηση των 
οικονομικών αποζημιώσεων στους 
γεωργούς σε περίπτωση κρίσης, καθώς 
και τη διαχείριση και τον έλεγχο των εν 
λόγω κανόνων. Προτού προβούν στην 
εφαρμογή, τα κράτη μέλη ενημερώνουν 
την επιτροπή διαχείρισης της ενιαίας
ΚΟΑ με στόχο το συντονισμό των 
δράσεων που αναλαμβάνονται σε 
κοινοτικό επίπεδο. 

Or. es

Αιτιολόγηση

La gestión de riesgos debe formar parte de la OCM única, mediante seguros agrícolas ( de 
cultivo y/o ganaderos) y mutualidades.

Τροπολογία 109
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο Ι – τμήμα ΙII – υποτμήμα Ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5) Στο μέρος ΙΙ τίτλος Ι κεφάλαιο Ι 
τμήμα ΙΙΙ, το υποτμήμα Ι διαγράφεται.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Le beurre constitue le produit d'excédent le plus sensible, et sur lequel le maintien d'outils 
d'intervention est le plus important. A ce titre, il convient d'améliorer la proposition de la 
Commission en maintenant le caractère obligatoire de l'aide au stockage privé, et les aides à 
l'écoulement pour le beurre, tout en acceptant une simplification de ces oeuvres, dont la 
gestion est fort complexe.
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Τροπολογία 110
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο 5
Κανονισμοί (EΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο Ι – τμήμα ΙΙΙ – υποτμήμα Ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στο μέρος ΙΙ τίτλος Ι κεφάλαιο Ι 
τμήμα ΙΙΙ, το υποτμήμα Ι διαγράφεται.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 111
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)
Κανονισμοί (EΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 28 α (νέo)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 α) Το άρθρο 28 αντικαθίσταται από το 
εξής:

«Άρθρο 28
Προϊόντα επιλέξιμα για επιδοτήσεις

1. Χορηγούνται ενισχύσεις για την 
ιδιωτική αποθεματοποίηση των 
ακόλουθων προϊόντων, υπό τους όρους 
του παρόντος άρθρου και με την 
επιφύλαξη των συμπληρωματικών 
απαιτήσεων και όρων της Επιτροπής 
κατά την έννοια του άρθρου 43: 
i) grana padano ηλικίας τουλάχιστον 
εννέα μηνών·
ii) parmigiano reggiano ηλικίας 
τουλάχιστον δεκαπέντε μηνών·



PE412.017v01-00 70/85 AM\738991EL.doc

EL

iii) provolone ηλικίας τουλάχιστον τριών 
μηνών." 

Or. it

Αιτιολόγηση

L'emendamento tende a mantenere in vigore l’aiuto obbligatorio per l’ammasso privato dei 
formaggi mantenuto nella riforma del settore del 2003. L’aiuto in questione è finalizzato a far 
fronte a situazioni di crisi contingenti che possono essere risolte tramite un ritiro temporaneo 
dal mercato di una parte della produzione.

Τροπολογία 112
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – στοιχείο 5 β (νέο)
Κανονισμοί (EΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 29 -

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 β) Το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007 διαγράφεται.

Or. it

Τροπολογία 113
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 31 -

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6) Το άρθρο 31 τροποποιείται ως εξής: διαγράφεται
α) Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως 
εξής:
i) μετά το στοιχείο γ) παρεμβάλλονται το 
ακόλουθα στοιχεία:
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«γ a) το μη αλατισμένο βούτυρο που 
παράγεται από κρέμα ή γάλα σε 
εγκεκριμένη επιχείρηση της Κοινότητας, 
ελάχιστης περιεκτικότητας κατά βάρος 
σε λιπαρές ουσίες βουτύρου 82%, 
μέγιστης περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
μη λιπαρό στερεό υπόλειμμα γάλακτος 
2% και μέγιστης περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε νερό 16%·
γ β) το αλατισμένο βούτυρο που 
παράγεται από κρέμα ή γάλα σε 
εγκεκριμένη επιχείρηση της Κοινότητας, 
ελάχιστης περιεκτικότητας κατά βάρος 
σε λιπαρές ουσίες βουτύρου 80%, 
μέγιστης περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
μη λιπαρό στερεό υπόλειμμα γάλακτος 
2%, μέγιστης περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε νερό 16% και μέγιστης 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε αλάτι 
2%·»
ii) το στοιχείο ε) διαγράφεται.
β) στην παράγραφο 2, το δεύτερο εδάφιο 
διαγράφεται. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Un amendement précédent maintient les aides au stockage obligatoires. Elles n'ont donc plus 
à figurer parmi les aides facultatives.

Τροπολογία 114
Giuseppe Castiglione 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο 6
Κανονισμοί (EΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 31 – εδάφιο α) – i)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) το στοιχείο ε) διαγράφεται. διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 115
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο 6
Κανονισμοί (EΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 31 - στοιχείο α - σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) το στοιχείο ε) διαγράφεται. διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Τροπολογία 116
Giuseppe Castiglione 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο 6
Κανονισμοί (EΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 31 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην παράγραφο 2 διαγράφεται το 
δεύτερο εδάφιο.

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 117
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο 6
Κανονισμοί (EΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 31 - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην παράγραφο 2 διαγράφεται το 
δεύτερο εδάφιο.

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Τροπολογία 118
Giuseppe Castiglione 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο 8
Κανονισμοί (EΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 36 -

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8) Το άρθρο 36 διαγράφεται. διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

E’ necessario mantenere l’art. 36 del reg. 1234/2007 che prevede la concessione dell’aiuto 
per i formaggi tramite l’ammasso privato qualora l’andamento dei prezzi e delle scorte dei 
formaggi di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera e), evidenzi un grave squilibrio del 
mercato che potrebbe essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale. Tale 
misura costituisce uno strumento competitivo per le aziende e favorisce l’aumento della 
qualità dei prodotti.
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Τροπολογία 119
Elisabeth Jeggle 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 36 -

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 36 διαγράφεται. διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Käsesektor erhalten 
bleiben.

Τροπολογία 120
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο 8
Κανονισμοί (EΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 36 -

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8) Το άρθρο 36 διαγράφεται. διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.
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Τροπολογία 121
María Isabel Salinas García 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 43 - στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«a) τις απαιτήσεις και τους όρους που 
πρέπει να πληρούν τα προϊόντα που 
αγοράζονται στη δημόσια παρέμβαση, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 10, ή για τα
οποία χορηγείται ενίσχυση για ιδιωτική 
αποθεματοποίηση, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 31, ιδίως όσον αφορά την 
ποιότητα, τις ομάδες ποιοτήτων, τις 
κλάσεις ποιότητας, τις κατηγορίες, τις 
ποσότητες, τη συσκευασία 
συμπεριλαμβανομένης της επισήμανσης, 
τις ανώτατες ηλικίες, τη διατήρηση, το 
στάδιο των προϊόντων το οποίο αφορά η 
τιμή παρέμβασης και τη διάρκεια της 
ιδιωτικής αποθεματοποίησης·» 

διαγράφεται

Or. es

Justification

El régimen de intervención de cereales, arroz, azúcar, carne de vacuno, mantequilla, leche 
desnatada en polvo y porcino deben quedar en su situación actual funcionando como redes 
de seguridad.

Τροπολογία 122
Jan Mulder, Niels Busk 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 44 διαγράφεται. διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 122
Jan Mulder, Niels Busk 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 44 -

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 44 διαγράφεται. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 123
Ilda Figueiredo

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 55 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Τροποποιείται η απόφαση που έλαβε 
το Συμβούλιο τον Ιούνιο 2003 και το 
ισχύον σύστημα των εθνικών 
ποσοστώσεων γάλακτος παρατείνεται 
πέραν του 2015.

Or. pt

Αιτιολόγηση

É necessário defender os direitos adquiridos que o sistema das quotas de produção 
representam no sector do leite, embora com necessidade de ajustamento para o tornar mais 
justo, pois considera-se que o regime de quotas protege países e regiões de economia mais 
frágil e os pequenos produtores. O fim das mesmas conduziria à liberalização do sector,  à 
concentração e intensificação da produção.
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Τροπολογία 124
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 55 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 31 
Ιουνίου 2010, ανάλυση των επιπτώσεων 
των διαφόρων επιλογών για μια ποσοτική 
ρύθμιση της αγοράς γάλακτος σε 
συνάρτηση με τις ανάγκες. 
Οι τροποποιήσεις που αφορούν το 
γαλακτοκομικό τομέα αποφασίζονται στο 
πλαίσιο ειδικής νομοθετικής πρότασης·

Or. de

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 125
Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Donato 
Tommaso Veraldi 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – παράγραφος 14 α (νέα)
Κανονισμοί (EΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Σ το άρθρο 66 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007, προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 1α:
1 α. Από 1ης Απριλίου 2009, μπορεί να 
γίνεται εκ των προτέρων χρήση της 
ολικής αύξησης των ποσοστώσεων που 
προβλέπεται για κάθε κράτος μέλος για 
την περίοδο από 2009/2010 έως 
2014/2015, στο μέτρο όπου κρίνεται 
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αναγκαία για την κάλυψη ενδεχόμενης 
υπέρβασης της εθνικής ποσόστωσης που 
ορίζει το παράρτημα ΙΧ, στοιχείο 1.

Or. it

Αιτιολόγηση

Appare necessario consentire che gli aumenti già previsti dalla Commissione nella propria 
proposta possano essere utilizzati in via anticipata, fin dal 1° aprile 2009, qualora si renda 
necessario per uno stato Membro, coprire gli esuberi produttivi.

Τροπολογία 126
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – παράγραφος 14 α (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 66 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14α ) Στο άρθρο 66, παράγραφος 3, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, 
προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
3α) τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν 
ειδικές ανάγκες συνδεόμενες με την 
αναπροσαρμογή του τομέα, θεσπίζουν 
αυξήσεις των ποσοστώσεων ανώτερες 
της κατά 5% ολικής αύξησης που 
προβλέπεται για την ΕΕ, σε συνάρτηση με 
την κατάσταση του τομέα τους.

Or. es

Τροπολογία 127
Jan Mulder 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – παράγραφος 14 α (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 66 – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Στο άρθρο 66 του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007, προτίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
5a. Η εθνική ποσόστωση αυξάνεται 
ετησίως κατά 3%, σύμφων αμε τις 
διατάξεις του Παραρτήματος Ι, καθόλη 
την υπολοιπόμενη περίοδο ισχύος των 
ποσοστώσεων.

Or. en

Τροπολογία 128
Niels Busk 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – παράγραφος 14 α (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 66 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Στο άρθρο 66 του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007, προτίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 3α:
5a. Η εθνική ποσόστωση αυξάνεται 
ετησίως κατά 2%, σύμφων αμε τις 
διατάξεις του Παραρτήματος Ι, καθόλη 
την υπολοιπόμενη περίοδο ισχύος των 
ποσοστώσεων.

Or. en

Τροπολογία 129
Jan Mulder, Niels Busk 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – παράγραφος 14 α (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 66 – παράγραφος 5 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Στο άρθρο 66 του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007, προτίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
5β. Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίσουν 
προσωρινές αυξήσεις των ποσοστώσεων, 
βασιζόμενες στην υπο-χρησιμοποίηση 
των ποσοστώσεων γάλακτος σε άλλα 
κράτη μέλη, με τον όρο ότι είναι σε θέση 
να αποδείξουν ότι η οικεία αγορά 
γλακτοκομικών προϊόντων θα μπορούσε 
να μην προσγειωθεί ομαλά στο πλαίσιο 
της γενικής ρύθμισης.  Προς τούτο,η 
Επιτροπή υπολογίζει κάθε έτος την υπο-
χρησιμοποίηση των γλακτοκομικών 
ποσοστώσεων. Η Επιτορπή εγκρίνει 
ενδεχόμενεες αιτήσεις των κρατών μελών 
για συμπληρωματικλές αυξήσεις των 
ποσοστώσεων και υποβάλλει πρόταση 
σχετικά με την προσωρινή χορήγηση 
ποσοστώσεων παραγωγής στην αρχή 
εκάστης περιόδου εμπορίας.  Οι εν λόγω 
προσωρινές ποσοστώσεις για μία 
συγκεκριμένη περίοδο εμπορίας είναι 
οπωσδήποτε χαμηλότερες του επιπέδου 
υπο-χρησιμοποίησης των ποσοστώσεων 
της προηγούμενης περιόδου εμπορίας.   Η 
Επιτροπή δύναται να επικουρηθεί από 
την επιτροπή που αναφέρει το Άρθρο 
195(1).

Or. en

Τροπολογία 130
Astrid Lulling 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – στοιχείο 14 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 78 παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Oφείλεται εισφορά επί του 
πλεονάσματος για το γάλα και τα άλλα 
γαλακτοκομικά προϊόντα που διατίθενται 
στο εμπόριο καθ’ υπέρβαση της εθνικής 
ποσόστωσης, όπως καθορίζεται σύμφωνα 
με το υποτμήμα ΙΙ, εάν εξακολουθεί να 
υπάρχει πλεόνασμα μετά από 
εξισορρόπηση των ποσοστώσεων σε 
επίπεδο ΕΕ. 
Η εισφορά αυτή θα ανέρχεται, ανά 100 
χιλιόγραμμα γάλακτος, σε 27,83 ευρώ, για 
τις περιόδους εμπορίας 2008/2009 και 
2009/2010,
σε 23,19 ευρώ για την περίοδο εμπορίας 
2010/2011,
σε 18,55 ευρώ για την περίοδο εμπορίας 
2011/2012,
σε 13,91 ευρώ για την περίοδο εμπορίας 
2012/2013,
σε 9,27 ευρώ για την περίοδο εμπορίας 
2013/2014,
και σε 4,64 ευρώ για την περίοδο 
εμπορίας 2014/2015,

Or. en

Τροπολογία 131
Jan Mulder, Niels Busk 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – στοιχείο 14 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 78 παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Στο άρθρο 78 του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από την ακόλουθη 
παράγραφο:
1. Oφείλεται εισφορά επί του 
πλεονάσματος για το γάλα και τα άλλα 
γαλακτοκομικά προϊόντα που διατίθενται 
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στο εμπόριο καθ’ υπέρβαση της εθνικής 
ποσόστωσης, όπως καθορίζεται σύμφωνα 
με το υποτμήμα ΙΙ.
Η εισφορά, ανα 100 χιλιόγραμμα
γάλακτος, ορίζεται ως εξής για τις 
περιόδους εμπορίας έως το 2015:
(α) 2009/2010: 20,00 ευρώ,
(β) 2010/2011: 18,00 ευρώ,
(γ) 2011/2012: 16,00 ευρώ,
(δ) 2012/2013: 14,00 ευρώ,
(ε) 2013/2014: 12,00 ευρώ,
(στ) 2014/2015: 10,00 ευρώ.
Παρά ταύτα, η Επιτροπή, επικουρούμενη 
από την επιτροπή που ορίζει το άρθρο 
195 (1), δύναται να αποφασίσει μείωση 
της εισφοράς για μια συγκεκριμένη 
περίοδο εμπορίας καθ' υπέρβαση των 
επιπέδων που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο, σε συνάρτηση με την κατάσταση 
της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

The DG AGRI report ´Agricultural Commodity Markets Outlook 2008 - 2017´, concludes that 
for the next decades the world trade volume of most dairy products is outpacing the world's 
production and that the ´EU is set to loose ground´ in the world dairy market. European 
farmers should be given the chance to fulfil the demand on the international dairy market. 
Therefore, the super levy should be reduced annually. This will also guarantee a soft landing 
of the dairy sector in all Member States. 

Τροπολογία 132
Carmen Fraga Estévez 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – στοιχείο 14 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 78 - παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εισφορά αυτή θα υποστεί πτωτική 
αναπροσαρμογή, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 195, 
στις χώρες στις οποίες η ποσόστωση 
παραγωγής είναι κατά παράδοση 
ελλειμματική έναντι της εσωτερικής τους 
κατανάλωσης.

Or. es

Τροπολογία 133
Vincenzo Lavarra, Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Donato 
Tommaso Veraldi 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – στοιχείο 14 β (νέο)
Κανονισμοί (EΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 78 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Στο άρθρο 78, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"2. Με την επιφύλαξη της αναλογικής εκ 
νέου εκχώρησης των πελονασμάτων που 
δημιούργησαν οι μη χρησιμοποιηθείσες 
ποσότητες αναφοράς σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να καταβάλουν στην Κοινότητα 
την εισφορά επί των πελονασμάτων που 
απορρέουν από την υπέρβαση της 
εθνικής ποσόστωσης·  η εισφορά αυτή 
καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο και 
ξεχωριστά για τις παραδόσεις και τις 
άμεσες ενισχύσεις· τα κράτη μέλη 
καταβάλλουν το 99% του οφειλομένου 
ποσού στο ΕΓΤΕ, μεταξύ της 16ης 
Οκτωβρίου και της 30ης Νοεμβρίου του 
έτους που έπεται της ως άνω 
δωδεκάμηνης περιόδου.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Si propone una compensazione tra le maggiori e minori quantità prodotte dai differenti Stati 
Membri perche si ritiene iniquo che alcuni Stati Membri debbano essere assoggettati a 
penalizzazioni anche quando non viene superato il quantitativo globale di produzione di latte 
a livello dell'Unione.

Τροπολογία 134
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper 

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – στοιχείο 14 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 78 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Σ το άρθρο 78 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007, προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
" 3α. Το σύνολο των εσόδων που 
προέρχονται από τις πληρωμές στο 
πλαίσιο της συμπληρωματικής εισφοράς 
στην ΕΕ, καθώς και η εξοικονόμηση 
πόρων από τον κοινοτικό προϋπολογισμό 
προορίζονται να τροφοδοτήσουν το 
Ταμείο του γάλακτος, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η λήψη συνοδευτικών 
μέτρων στο γλακτοκομικό τομέα.
Σύμφωνα νε το άρθρο 68 [γενικοί 
κανόνες] του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
[...]/2008 [νέος κανονισμός σχετικά με τις 
άμεσες ενισχύσεις], η χρηματοδότηση 
των μέτρων δεν θα πρέπει να 
πραγματοποιείται στα πλαίσια του 
παρόντος καθεστώτος."

Or. de

Αιτιολόγηση

Der Milchsektor ist eine sensible Branche. Geld, das im Agrarhaushalt und speziell im 
Milchsektor eingespart wird, sollte zur Entlastung und zur Umstrukturierung dieses Sektors 
verwendet werden.
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