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Τροπολογία 435
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson, Phil 
Prendergast

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 a) Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να είναι συνεπής με 
τους στόχους αναπτυξιακής συνεργασίας 
του πολιτικού πλαισίου της ΕΕ για την 
επισιτιστική ασφάλεια (COM (2010) 127) 
με ιδιαίτερη έμφαση στο να διασφαλίσει 
ότι η ανάπτυξη των μέτρων της ΚΓΠ δεν 
θέτει σε κίνδυνο το δυναμικό παραγωγής 
τροφίμων και τη μακρόπνοη επισιτιστική 
ασφάλεια των αναπτυσσόμενων χωρών 
καθώς και την ικανότητα των 
αντίστοιχων πληθυσμών να βρίσκουν 
τροφή, ενώ παράλληλα θα 
συμμορφώνεται με την υποχρέωση της 
συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής 
σύμφωνα με το άρθρο 208 της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 436
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Για την επίτευξη των στόχων της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής σχετικά με 
την εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς 
εισοδήματος για τους ιδιοκτήτες μικρών 
και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 
η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι 
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οι τιμές παραγωγού δεν θα πέσουν κάτω 
από ένα επίπεδο που ορίζει για κάθε 
περίοδο εμπορίας και για ποσότητες 
παραγωγής που καθορίζονται ανά μέση 
γεωργική εκμετάλλευση. Οι σχετικές 
αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται 
κατόπιν συνεννόησης με τις 
επαγγελματικές συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, κατά τρόπον ώστε οι τιμές 
που καταβάλλονται στους αγρότες να 
καλύπτουν πραγματικά την εξέλιξη του 
κόστους παραγωγής και μια αξιοπρεπή 
αμοιβή της γεωργικής εργασίας σε κάθε 
εκμετάλλευση. Προς τούτο, η Επιτροπή 
θα πρέπει να εφοδιασθεί με τα αναγκαία 
μέσα προκειμένου να θέσει σε εφαρμογή 
διατάξεις για τη δημόσια και ιδιωτική 
αποθεματοποίηση όταν διαπιστώνεται 
αφύσικη πτώση των βασικών τιμών, 
παράλληλα με τη θέσπιση 
χρονοδιαγραμμάτων κατόπιν 
διαπραγματευσης για τις εισαγωγές, όταν 
αυτές επηρρεάζουν αρνητικά τις τιμές σε 
κάθε χώρα της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 437
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 A (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 A) Η Κοινή Γεωργική Πολιτική οφείλει 
να έχει ως ένα από τους βασικούς της 
άξονες την εξασφάλιση της επισιτιστικής 
ασφάλειας και αυτοδυναμίας των κρατών 
μελών, όπερ προϋποθέτει την ύπαρξη 
μέσων ρύθμισης και κατανομής της 
παραγωγής που να επιτρέπουν στις 
διάφορες χώρες και περιοχές να 
αναπτύσσουν την παραγωγή τους κατά 
τρόπο που να ικανοποιεί, στο μέτρο του 
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δυνατού, τις ανάγκες τους.

Or. pt

Τροπολογία 438
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, με τίτλο «Η ΚΓΠ με χρονικό 
ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των 
μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη 
διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το 
έδαφος» καθορίζει τις ενδεχόμενες 
προκλήσεις, τους στόχους και τους 
προσανατολισμούς της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής (ΚΓΠ) μετά το 2013. Με βάση 
τη συζήτηση για την ανακοίνωση αυτή, η 
ΚΓΠ θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο 
μεταρρύθμισης από την 1η Ιανουαρίου 
2014. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να 
καλύψει όλα τα βασικά μέσα της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [COM(2010)799] της […] για 
τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων 
για ορισμένα γεωργικά προϊόντα 
(Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ). 
Λαμβανομένου υπόψη του πεδίου 
εφαρμογής της μεταρρύθμισης, είναι 
σκόπιμο να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. [COM(2010)799] και να 
αντικατασταθεί από νέο κανονισμό ενιαίας 
ΚΟΑ. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει επίσης, 
στο μέτρο του δυνατού, να εναρμονίσει, να 
εξορθολογήσει και να απλοποιήσει τις 
διατάξεις, ιδίως εκείνες που καλύπτουν 
πάνω από ένα γεωργικό τομέα, 
εξασφαλίζοντας ότι τα μη βασικά στοιχεία 

(1) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, με τίτλο «Η ΚΓΠ με χρονικό 
ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των 
μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη 
διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το 
έδαφος» καθορίζει τις ενδεχόμενες 
προκλήσεις, τους στόχους και τους 
προσανατολισμούς της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής (ΚΓΠ) μετά το 2013. Με βάση 
τη συζήτηση για την ανακοίνωση αυτή, η 
ΚΓΠ θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο 
μεταρρύθμισης από την 1η Ιανουαρίου 
2014. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να 
καλύψει όλα τα βασικά μέσα της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [COM(2010)799] της […] για 
τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων 
για ορισμένα γεωργικά προϊόντα 
(Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ). 
Λαμβανομένου υπόψη του πεδίου 
εφαρμογής της μεταρρύθμισης, είναι 
σκόπιμο να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. [COM(2010)799] και να 
αντικατασταθεί από νέο κανονισμό ενιαίας 
ΚΟΑ. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει επίσης, 
στο μέτρο του δυνατού, να εναρμονίσει, να 
εξορθολογήσει και να απλοποιήσει τις 
διατάξεις, ιδίως εκείνες που καλύπτουν 
πάνω από ένα γεωργικό τομέα, 
εξασφαλίζοντας ότι τα μη βασικά στοιχεία 
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των μέτρων μπορούν να εκδοθούν από την 
Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

των μέτρων μπορούν να εκδοθούν από την 
Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
Επιπλέον, η μεταρρύθμιση θα διατηρήσει 
την κατεύθυνση προηγούμενων 
μεταρρυθμίσεων προς την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και τον 
προσανατολισμό στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 439
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 
3 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο 
εκδίδει μέτρα σχετικά με τον καθορισμό 
των τιμών, των εισφορών, των 
ενισχύσεων και των ποσοτικών 
περιορισμών. Για λόγους σαφήνειας, όταν 
εφαρμόζεται το άρθρο 43 παράγραφος 3 
της Συνθήκης, ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει να αναφέρεται ρητά στο γεγονός 
ότι τα μέτρα θα εκδίδονται από το 
Συμβούλιο σε αυτή βάση.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 43, παράγραφος 3, είναι η εξαίρεση από τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, κατά την 
οποία το Συμβούλιο εγκρίνει μέτρα για τον καθορισμό των ενισχύσεων, των τιμών και των 
ποσοτήτων. Θέλουμε να λαμβάνονται αυτά τα μέτρα με συναπόφαση, επομένως η παρούσα 
τροπολογία διαγράφει την αιτιολογική σκέψη 3, η οποία αναφέρεται ειδικά στα προνόμια του 
Συμβουλίου.

Τροπολογία 440
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
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Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10 α) Προκειμένου να βοηθηθούν οι 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι 
δραστηριότητες των οποίων είναι κυρίως 
εποχικού χαρακτήρα, όπως τα 
οπωροκηπευτικά ή ο οίνος, με 
αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν 
περισσότερο προσωπικό σε ορισμένες 
περιόδους του έτους, και να διευκολυνθεί 
η απασχόληση ορισμένων εργατών που 
εκτιμάται ότι διατρέχουν κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού, είναι σκόπιμο 
να καθιερωθεί ένα σύστημα με κουπόνια 
εργασίας για την πληρωμή της 
περιστασιακής εργασίας, κατ’ αναλογία 
με το σύστημα  που προβλέπει η ιταλική 
νομοθεσία. 

Or. it

Τροπολογία 441
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες στους τομείς των 
οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών, θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης όσον αφορά τον 
καθορισμό των περιόδων εμπορίας για τα 
προϊόντα αυτά.

(11) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες στους τομείς των 
οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών, θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης όσον αφορά τον 
καθορισμό των περιόδων εμπορίας για τα 
προϊόντα αυτά. Η Επιτορπή θα πρέπει να 
μπορεί να παροτρύνει τα κράτη μέλη στο 
να καταρτίσουν ένα χρονοδιάγραμμα 
εισαγωγών για τα οπωροκηπευτικά σε 
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συνάρτηση με τον κύκλο ωρίμανσης των 
παραγωγών, χάριν διατήρησης μιας 
ελάχιστης προσοδοφόρας τιμής 

Or. fr

Τροπολογία 442
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Θα πρέπει να εκτεθούν λεπτομερώς 
οι λόγοι για τους οποίους το θέμα των 
γεωργικών τιμών και της σταθερότητάς 
τους είναι κεντρικό για τον καθορισμό 
της κοινής γεωργικής πολιτικής: οι 
αγορές, κυρίως οι γεωργικές, δεν 
αυτορυθμίζονται. Η πρόσφατη 
οικονομική, χρηματοπιστωτική και 
επισιτιστική κρίση το απέδειξαν. Η 
πτητικότητα των τιμών αποτελεί μια 
διαρθρωτική συνισταμένη των γεωργικών 
αγορών. Έκτός από την έκθεσή τους στις 
κλιματολογικές μεταβολές και τις 
επιζωοτίες, οι τιμές αυτές επηρρεάζονται 
από τον αμετάκλητο χαρακτήρα των 
αποφάσεων παραγωγής και επενδύσεων 
και την μικρή ελαστικότητα της ζήτησης 
και της προσφοράς. Η μη ρυθμιζόμενη 
ευλευθέρωση των διεθνών γεωργικών 
συναλλαγών είναι γενεσιουργός 
συστημικών κινδύνων, οι οποίοι 
αυξάνουν την πιθανότητα αιφνίδιας 
ανατροπής των τιμών σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Η λήψη μονομερών αποφάσεων 
εκ μέρους ορισμένων κρατών εξαγωγών 
γεωργικών προϊόντων για αναστολή και 
εν συνεχεία επανάληψη των εξαγωγών 
τους, όπως συνέβη με τη Ρωσία, 
συμβάλλουν σε πιο απότομες 
διακυμάνσεις των τιμών στις διεθνείς 
αγορές. Η αυξανόμενη 
χρηματιστικοποίηση της γεωργίας και η 
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κερδοσκοπία επί των μεγάλων 
παγκοσμίων γεωργικών παραγωγών, από 
τη δεκαετία του 2000, κυρίως μέσω 
αδιαφανών εξωχρηματιστηριακών 
συναλλαγών, επαυξάνει την πτητικότητα 
των γεωργικών τιμών. Λαμβάνοντας 
υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία, η Επιτροπή 
οφείλει να μεριμνήσει για μια καλύτερη 
πρόληψη και διαχείριση των διαφόρων 
κινδύνων, ειιδκότερα των κινδύνων στις 
αγορές, στους οποίου εκτίθενται οι 
γεωργοί· διάφορι ρυθμιστικοί μηχανισμοί 
που εξασφαλίζουν στους γεωργούς μια 
επαρκή ορατότητα και μια δίακιη αμοιβή 
των παραγωγών τους· μια 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
ανισορροπιών στις αγορές· μια αποδοτική 
διαχείριση των γεωργικών 
προϋπολογισμών.

Or. fr

Τροπολογία 443
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 α) Η δημόσια παρέμβαση στην αγορά 
δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται ως 
έκτακτο μέτρο, παρά μόνο χάριν 
σταθεροποίησης μιας άκρας 
πτηρτικότητας των τιμών λόγω 
προσωρινής πλεονασματικής προσφοράς 
της ευρωπαϊκής αγοράς. Δεν θα πρέπει να 
χρησιμοοιείται για τη σταθεροποίηση 
ενός διαρθρωτικού πλεονάσματος 
παραγωγής.

Or. fr
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Τροπολογία 444
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 A (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 A) Η Κοινή Γεωργική Πολιτική 
πρέπει να αποκτήσει μέσα και 
μηχανισμούς που να εξασφαλίζουν 
δίκαιες τιμές στον παραγωγό και να 
παρέχουν στους αγρότες εισοδήματα που 
να εξασφαλίζουν τη συνέχεια της 
παραγωγής και την ομαλότητα του 
εφοδιασμού σε τρόφιμα.

Or. pt

Τροπολογία 445
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, 
οι διατάξεις θα πρέπει να υπαχθούν σε 
κοινή δομή, συνεχίζοντας παράλληλα την 
πολιτική που ακολουθείται σε κάθε τομέα. 
Για τον σκοπό αυτό, κρίνεται σκόπιμο να 
γίνει διαχωρισμός μεταξύ των τιμών 
αναφοράς και των τιμών παρέμβασης που 
πρέπει να καθοριστούν, ιδίως 
αποσαφηνίζοντας ότι μόνο οι τιμές 
παρέμβασης για τη δημόσια παρέμβαση 
αντιστοιχούν τις ισχύουσες 
προκαθορισμένες τιμές που αναφέρονται 
στο παράρτημα 3 παράγραφος 8 πρώτη 
πρόταση της συμφωνίας για τη γεωργία 
του ΠΟΕ (π.χ. στήριξη της διαφοράς 
τιμής). Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να 
γίνει κατανοητό ότι η παρέμβαση στην 
αγορά μπορεί να λάβει τη μορφή δημόσιας 
παρέμβασης καθώς και άλλες μορφές 

(13) Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, 
οι διατάξεις θα πρέπει να υπαχθούν σε 
κοινή δομή, συνεχίζοντας παράλληλα την 
πολιτική που ακολουθείται σε κάθε τομέα. 
Για τον σκοπό αυτό, κρίνεται σκόπιμο να 
γίνει διαχωρισμός μεταξύ των τιμών 
αναφοράς και των τιμών παρέμβασης που 
πρέπει να καθοριστούν βάσει του 
πραγματικού κόστους παραγωγής και του 
πληθωρισμού, ιδίως αποσαφηνίζοντας ότι 
μόνο οι τιμές παρέμβασης για τη δημόσια 
παρέμβαση αντιστοιχούν τις ισχύουσες 
προκαθορισμένες τιμές που αναφέρονται 
στο παράρτημα 3 παράγραφος 8 πρώτη 
πρόταση της συμφωνίας για τη γεωργία 
του ΠΟΕ (π.χ. στήριξη της διαφοράς 
τιμής). Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να 
γίνει κατανοητό ότι η παρέμβαση στην 
αγορά μπορεί να λάβει τη μορφή δημόσιας 
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παρέμβασης για τις οποίες δεν 
χρησιμοποιούνται εκ των προτέρων 
καθορισμένες ενδείξεις τιμών.

παρέμβασης καθώς και άλλες μορφές 
παρέμβασης για τις οποίες δεν 
χρησιμοποιούνται εκ των προτέρων 
καθορισμένες ενδείξεις τιμών.

Or. pl

Τροπολογία 446
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, 
οι διατάξεις θα πρέπει να υπαχθούν σε 
κοινή δομή, συνεχίζοντας παράλληλα την 
πολιτική που ακολουθείται σε κάθε τομέα. 
Για τον σκοπό αυτό, κρίνεται σκόπιμο να 
γίνει διαχωρισμός μεταξύ των τιμών 
αναφοράς και των τιμών παρέμβασης που 
πρέπει να καθοριστούν, ιδίως 
αποσαφηνίζοντας ότι μόνο οι τιμές 
παρέμβασης για τη δημόσια παρέμβαση 
αντιστοιχούν τις ισχύουσες 
προκαθορισμένες τιμές που αναφέρονται 
στο παράρτημα 3 παράγραφος 8 πρώτη 
πρόταση της συμφωνίας για τη γεωργία 
του ΠΟΕ (π.χ. στήριξη της διαφοράς 
τιμής). Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να 
γίνει κατανοητό ότι η παρέμβαση στην 
αγορά μπορεί να λάβει τη μορφή δημόσιας 
παρέμβασης καθώς και άλλες μορφές 
παρέμβασης για τις οποίες δεν 
χρησιμοποιούνται εκ των προτέρων 
καθορισμένες ενδείξεις τιμών.

(13) Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, 
οι διατάξεις θα πρέπει να υπαχθούν σε 
κοινή δομή, συνεχίζοντας παράλληλα την 
πολιτική που ακολουθείται σε κάθε τομέα. 
Για τον σκοπό αυτό, κρίνεται σκόπιμο να 
γίνει διαχωρισμός μεταξύ των τιμών 
αναφοράς και των τιμών παρέμβασης που 
πρέπει να καθοριστούν, ιδίως 
αποσαφηνίζοντας ότι μόνο οι τιμές 
παρέμβασης για τη δημόσια παρέμβαση 
αντιστοιχούν τις ισχύουσες 
προκαθορισμένες τιμές που αναφέρονται 
στο παράρτημα 3 παράγραφος 8 πρώτη 
πρόταση της συμφωνίας για τη γεωργία 
του ΠΟΕ (π.χ. στήριξη της διαφοράς 
τιμής). Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να 
γίνει κατανοητό ότι η παρέμβαση στην 
αγορά μπορεί να λάβει τη μορφή δημόσιας 
παρέμβασης καθώς και άλλες μορφές 
παρέμβασης για τις οποίες δεν 
χρησιμοποιούνται εκ των προτέρων 
καθορισμένες ενδείξεις τιμών. Οι τιμές 
βάσης ή οι κατώτατες τιμές θα πρέεπι να 
αποσκοπούν στην αντιστάθμιση της 
εξέλιξης του κόσοτυς παραγωγής και 
στην αξιοπρεπή αμοιβή της εργασίας στις 
οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Or. fr



PE492.801v01-00 12/180 AM\907930EL.doc

EL

Τροπολογία 447
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Εφόσον ενδείκνυται για κάθε σχετικό 
τομέα, με βάση την πείρα και την εμπειρία 
από τις προηγούμενες ΚΟΑ, το σύστημα 
παρέμβασης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο 
κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων 
του έτους και να είναι ανοιχτό κατά τις 
περιόδους αυτές σε μόνιμη βάση ή θα 
πρέπει να ανοίγει ανάλογα με τις τιμές 
αγοράς.

(14) Εφόσον ενδείκνυται για κάθε σχετικό 
τομέα, με βάση την πείρα και την εμπειρία 
από τις προηγούμενες ΚΟΑ, το σύστημα 
παρέμβασης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο 
και ανοιχτό οσάκις προκύπτει ανάγκη 
ενεργοποίησής του, είτε σε μόνιμη βάση 
είτε ανάλογα με τις τιμές αγοράς.

Or. pt

Τροπολογία 448
Alfreds Rubiks

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Εφόσον ενδείκνυται για κάθε σχετικό 
τομέα, με βάση την πείρα και την εμπειρία 
από τις προηγούμενες ΚΟΑ, το σύστημα 
παρέμβασης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο 
κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων του 
έτους και να είναι ανοιχτό κατά τις 
περιόδους αυτές σε μόνιμη βάση ή θα 
πρέπει να ανοίγει ανάλογα με τις τιμές 
αγοράς.

(14) Εφόσον ενδείκνυται για κάθε σχετικό 
τομέα, με βάση την πείρα και την εμπειρία 
από τις προηγούμενες ΚΟΑ, το σύστημα 
παρέμβασης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο 
κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων του 
έτους και να είναι ανοιχτό κατά τις 
περιόδους αυτές σε μόνιμη βάση ή θα 
πρέπει να ανοίγει σε εύθετο χρόνο 
ανάλογα με τις τιμές αγοράς.

Or. lv

Τροπολογία 449
Patrick Le Hyaric, João Ferreira
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Εφόσον ενδείκνυται για κάθε σχετικό 
τομέα, με βάση την πείρα και την εμπειρία 
από τις προηγούμενες ΚΟΑ, το σύστημα 
παρέμβασης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο 
κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων του 
έτους και να είναι ανοιχτό κατά τις 
περιόδους αυτές σε μόνιμη βάση ή θα 
πρέπει να ανοίγει ανάλογα με τις τιμές 
αγοράς.

(14) Εφόσον ενδείκνυται για κάθε σχετικό 
τομέα, με βάση την πείρα και την εμπειρία 
από τις προηγούμενες ΚΟΑ, το σύστημα 
παρέμβασης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο 
κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων του 
έτους και να είναι ανοιχτό κατά τις 
περιόδους αυτές σε μόνιμη βάση ή θα 
πρέπει να ανοίγει ανάλογα με τις τιμές 
αγοράς. Θα πρέπει να αποσκοπεί στη 
διατήρηση μιας ενδοκοινοτικής 
ελάχιστης τιμής βάσης για δεδομένες 
ποσότητες παραγωγής.

Or. fr

Τροπολογία 450
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Το επίπεδο τιμών για τις αγορές στη 
δημόσια παρέμβαση, π.χ. στήριξη της 
διαφοράς τιμής, θα πρέπει να γίνεται σε 
καθορισμένη τιμή για ορισμένες ποσότητες 
κάποιων προϊόντων και σε άλλες 
περιπτώσεις θα πρέπει να εξαρτάται από 
τον διαγωνισμό, και να αντικατοπτρίζει 
την πρακτική και την εμπειρία από 
προηγούμενες ΚΟΑ.

(15) Το επίπεδο τιμών για τις αγορές στη 
δημόσια παρέμβαση, π.χ. στήριξη της 
διαφοράς τιμής, θα πρέπει να γίνεται σε 
καθορισμένη τιμή για ορισμένες ποσότητες 
κάποιων προϊόντων και σε άλλες 
περιπτώσεις θα πρέπει να εξαρτάται από 
τον διαγωνισμό, και να αντικατοπτρίζει 
την πρακτική και την εμπειρία από 
προηγούμενες ΚΟΑ. Θα πρέπει να 
ληφθούν μέτρα ώστε οι τιμές βάσης να 
αντισταθμίζουν το σύνολο της εξέλιξης 
του κόστους παραγωγής και να αμείβουν 
ικανοποιητικά την εργασία των μικρών 
οικογενειακών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων.

Or. fr
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Τροπολογία 451
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
προβλέπει τη δυνατότητα διάθεσης των 
προϊόντων που αγοράζονται στο πλαίσιο 
της δημόσιας παρέμβασης. Τα σχετικά 
μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται κατά 
τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι 
διαταραχές της αγοράς και να 
διασφαλίζονται η ισότιμη πρόσβαση στα 
εμπορεύματα και η ίση μεταχείριση των 
αγοραστών.

(16) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
προβλέπει τη δυνατότητα διάθεσης των 
προϊόντων που αγοράζονται στο πλαίσιο 
της δημόσιας παρέμβασης. Τα σχετικά 
μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται κατά 
τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι 
διαταραχές της αγοράς, να διασφαλίζονται 
η ισότιμη πρόσβαση στα εμπορεύματα και 
η ίση μεταχείριση των αγοραστών και να 
διευκολύνει τη διάθεση της παραγωγής 
στο καθεστώς διανομής τροφίμων στους 
άπορους της Ένωσης. 

Or. en

Τροπολογία 452
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
προβλέπει τη δυνατότητα διάθεσης των 
προϊόντων που αγοράζονται στο πλαίσιο 
της δημόσιας παρέμβασης. Τα σχετικά 
μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται κατά 
τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι 
διαταραχές της αγοράς και να 
διασφαλίζονται η ισότιμη πρόσβαση στα 
εμπορεύματα και η ίση μεταχείριση των 
αγοραστών.

(16) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
προβλέπει τη δυνατότητα διάθεσης των 
προϊόντων που αγοράζονται στο πλαίσιο 
της δημόσιας παρέμβασης. Τα σχετικά 
μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται κατά 
τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι 
διαταραχές της αγοράς και να 
διασφαλίζονται η ισότιμη πρόσβαση στα 
εμπορεύματα και η ίση μεταχείριση των 
αγοραστών. Η διάθεση προϊόντων θα 
μπορούσε, ει δυνατόν, να χρησιμοποιηθεί 
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για την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής "ΕΕ 2020", ενώ ταυτόχρονα 
θα αποφεύγονται οι διαταραχές στην 
αγορά τροφίμων.

Or. en

Τροπολογία 453
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για την εξασφάλιση της διαφάνειας 
της αγοράς, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης όσον αφορά τον 
καθορισμό των όρων υπό τους οποίους 
μπορεί να αποφασίσει να χορηγήσει 
ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση 
για να επιτευχθεί ο στόχος εξισορρόπησης 
της αγοράς και σταθεροποίησης των 
τιμών, λαμβάνοντας υπόψη την 
κατάσταση της αγοράς.

(17) Για την εξασφάλιση της διαφάνειας 
της αγοράς, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης όσον αφορά τον 
καθορισμό των όρων υπό τους οποίους 
μπορεί να αποφασίσει να χορηγήσει 
ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση 
για να επιτευχθεί ο στόχος εξισορρόπησης 
της αγοράς και να εξασφαλίσει μια 
ελάχιστη ενδοκοινοτική τιμή η οποία να 
επιτρέπει ένα ικανοποιητικό βιωτικό 
επίπεδο στους ιδιοκτήτες γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με τους 
στόχους της ΚΓΠ..

Or. fr

Τροπολογία 454
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για την εξασφάλιση της διαφάνειας 
της αγοράς, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 

(17) Για την εξασφάλιση της διαφάνειας 
της αγοράς, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
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ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης όσον αφορά τον 
καθορισμό των όρων υπό τους οποίους 
μπορεί να αποφασίσει να χορηγήσει 
ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση 
για να επιτευχθεί ο στόχος εξισορρόπησης 
της αγοράς και σταθεροποίησης των τιμών, 
λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της 
αγοράς.

ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης όσον αφορά τον 
καθορισμό των όρων υπό τους οποίους 
μπορεί να αποφασίσει να χορηγήσει 
ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση 
για να επιτευχθεί ο στόχος εξισορρόπησης 
της αγοράς και σταθεροποίησης των τιμών, 
λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της 
αγοράς. Ο τομέας του κρέατος κουνελιού 
δεν καλύπτεται από τη δυνατότητα 
θέσπισης ενισχύσεων για την ιδιωτική 
αποθήκευση αλλά, με δεδομένο ότι τα 
προβλήματα του τομέα αυτού είναι 
παρόμοια εκείνων που καλύπτονται από 
το εν λόγω καθεστώς, η δυνατότητα 
προσαρμογής της προσφοράς θα πρέπει 
να επεκταθεί για να καλύψει και τον 
τομέα του κρέατος κουνελιού.

Or. es

Τροπολογία 455
Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17 α) Προϋποθέσεις χορήγησης 
ενίσχυσης για τη λευκή ζάχαρη: η 
Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις και λαμβάνοντας υπόψη την 
κατάσταση της αγοράς, να αποφασίζει να 
χορηγήσει ενίσχυση για αποθεματοποίηση 
λευκής ζάχαρης σε επιχειρήσεις που 
διαθέτουν ποσόστωση ζάχαρης, εάν η 
μέση καταγραφόμενη στην Ένωση τιμή 
της λευκής ζάχαρης είναι κατώτερη από 
το 115% της τιμής αναφοράς κατά τη 
διάρκεια μιας αντιπροσωπευτικής 
περιόδου και είναι πιθανό να διατηρηθεί 
σε αυτό το επίπεδο.

Or. pl
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Τροπολογία 456
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για να διασφαλιστεί ότι η ιδιωτική 
αποθεματοποίηση φέρει το επιθυμητό 
αποτέλεσμα στην αγορά, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά 
μέτρα για τη μείωση του ποσού της 
καταβλητέας ενίσχυσης όταν η 
αποθεματοποιημένη ποσότητα είναι 
μικρότερη από τη συμβατική ποσότητα, 
και τους όρους για τη χορήγηση 
προκαταβολής.

(20) Για να διασφαλιστεί ότι η ιδιωτική 
αποθεματοποίηση φέρει το επιθυμητό 
αποτέλεσμα στην αγορά, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά 
μέτρα για τη μείωση του ποσού της 
καταβλητέας ενίσχυσης όταν η 
αποθεματοποιημένη ποσότητα είναι 
μικρότερη από τη συμβατική ποσότητα, 
τους όρους για τη χορήγηση προκαταβολής
και τους όρους για τη νέα εισαγωγή στην 
αγορά και διάθεση προϊόντων, μεταξύ 
άλλων με τη διοχέτευσή τους στο 
καθεστώς διανομής τροφίμων στους 
άπορους της Ένωσης. 

Or. en

Τροπολογία 457
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23 α) Με στόχο την ενίσχυση και 
συμπλήρωση των ισχυόντων δημόσιων 
μέτρων διαχείρισης των αγορών, η 
Επιτροπή θέτει σε ισχύ ένα μέσο 
ιδιωτικής διαχείρισης της προσφοράς, 
ώστε να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία 
της αγοράς μέσω του συντονισμού των 
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ίδιων των φορέων, οι οποίοι θα έχουν τη 
δυνατότητα να αποσύρουν ή να 
μεταποιούν προϊόντα σε ορισμένες 
στιγμές της περιόδου εμπορίας, μέσω 
ενώσεων των αναγνωρισμένων 
οργανώσεων παραγωγών που 
αποδεικνύουν ότι διαθέτουν σημαντικό 
μέγεθος. Για να μη λειτουργεί το μέσο 
αυτό κατά τρόπο αντίθετο προς τους 
διακηρυγμένους στόχους της ΚΓΠ και 
της ενιαίας αγοράς, η Επιτροπή θα 
πρέπει να καθορίσει τους όρους 
λειτουργίας, αδειοδότησης και 
ενεργοποίησης, καθώς και τους κανόνες 
χρηματοδότησής του, ώστε η ύπαρξή του 
να είναι συμβατή με τη νομοθεσία της 
Ένωσης για την υπεράσπιση του 
ανταγωνισμού.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρόληψη της αστάθειας με τη διαμόρφωση, μέσω της αυτορρύθμισης των τομέων, ενός μέσου 
για τη διαχείριση των αγορών. Οι ενώσεις μπορούν να διαδραματίσουν αυτόν τον ρόλο, υπό τον 
έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 458
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23 a) Για να ενισχυθούν και να 
ολοκληρωθούν τα υπάρχοντα μέσα 
διαχείρισης των αγορών και να 
διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία 
τους, πρέπει να δημιουργηθεί ένα μέσο το 
οποίο θα βασίζεται στην ιδιωτική 
διαχείριση της προσφοράς και στον 
συντονισμό των επιμέρους επιχειρήσεων. 
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να αποσύρουν ένα προϊόν 
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κατά τη διάρκεια της περιόδου εμπορίας 
μέσω αναγνωρισμένων ενώσεων 
οργανώσεων παραγωγών που έχουν 
βαρύνουσα σημασία στην αγορά. Μέχρι 
τώρα δεν έχει προχωρήσει όμως αρκετά ο 
σχηματισμός οργανώσεων παραγωγών 
στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων. 
Μέχρι να σχηματιστούν αρκετά ισχυρές 
οργανώσεις παραγωγών, για να μπορούν 
να διαπραγματεύονται τους κανόνες 
αγοράς, πρέπει να διασφαλιστεί ένα 
ελάχιστο μέτρο σταθερότητας της αγοράς 
για τους παραγωγούς με τη βοήθεια μιας 
κατάλληλης διευθέτησης της αγοράς, η 
οποία θα προσαρμόζει την ποσότητα στις 
ευρωπαϊκές ανάγκες. Επομένως η 
παράταση της ποσόστωσης γάλακτος 
μέχρι το 2017 είναι αναγκαία.

Or. de

Τροπολογία 459
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Το ισχύον καθεστώς διανομής 
τροφίμων στους άπορους της Ένωσης το 
οποίο θεσπίστηκε στο πλαίσιο της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής θα πρέπει να 
αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστού 
κανονισμού ώστε να αντικατοπτρίζει τους 
στόχους του όσον αφορά την κοινωνική 
συνοχή. Ωστόσο, θα πρέπει να προβλεφθεί 
στον παρόντα κανονισμό η δυνατότητα 
διάθεσης προϊόντων από τη δημόσια 
παρέμβαση με σκοπό τη χρησιμοποίησή 
τους στο πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος.

(24) Το ισχύον καθεστώς διανομής 
τροφίμων στους άπορους της Ένωσης 
πρέπει να διατηρηθεί επί της κατάλληλης 
νομικής βάσεως, για να αντικατοπτρίζει 
τους στόχους του όσον αφορά την 
κοινωνική συνοχή και να μπορέσει να 
συμβάλει στον στόχο "Ευρώπη 2020" για 
τη μείωση της φτώχειας στην ΕΕ. Θα
πρέπει να προβλεφθεί στον παρόντα 
κανονισμό η δυνατότητα διάθεσης 
προϊόντων από τη δημόσια παρέμβαση και 
ιδιωτική αποθήκευση με σκοπό τη 
χρησιμοποίησή τους στο πλαίσιο του εν 
λόγω καθεστώτος.
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Τροπολογία 460
Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η κατανάλωση φρούτων, λαχανικών 
και γαλακτοκομικών προϊόντων από τα 
παιδιά θα πρέπει να ενθαρρυνθεί, μεταξύ 
άλλων με τη διαρκή αύξηση του μεριδίου 
των προϊόντων αυτών στο διαιτολόγιο των 
παιδιών στο στάδιο κατά το οποίο 
διαμορφώνονται οι διατροφικές συνήθειές 
τους. Θα πρέπει, συνεπώς, να προβλεφθεί 
ενωσιακή ενίσχυση για τη χρηματοδότηση 
ή τη συγχρηματοδότηση της παροχής των 
προϊόντων αυτών στα παιδιά 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

(25) Η κατανάλωση φρούτων, λαχανικών 
και γαλακτοκομικών προϊόντων από τα 
παιδιά θα πρέπει να ενθαρρυνθεί, μεταξύ 
άλλων με τη διαρκή αύξηση του μεριδίου 
των προϊόντων αυτών στο διαιτολόγιο των 
παιδιών στο στάδιο κατά το οποίο 
διαμορφώνονται οι διατροφικές συνήθειές 
τους. Θα πρέπει, συνεπώς, να προβλεφθεί 
όχι μόνο μια ενωσιακή ενίσχυση για τη 
χρηματοδότηση ή τη συγχρηματοδότηση 
της παροχής των προϊόντων αυτών στα 
παιδιά προσχολικών και περισχολικών 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλά επίσης, 
ειδικότερα για τα λαχανικά, μια ενίσχυση 
της Ένωσης που θα συμβάλει στη 
βελτίωση της εικόνας και της αποδοχής 
των νωπών λαχανικών, τόσο μεταξύ των
παιδιών, όσο και από το οικογενειακό 
τους περιβάλλον χάριν ενθάρρυνσης της 
κατανάλωσής τους.

Or. fr

Τροπολογία 461
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25 α) Το ελαιόλαδο είναι το βασικό 
στοιχείο της μεσογειακής διατροφής. 
Πολλές μελέτες στη διάρκεια των 
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τελευταίων δεκαετιών συσχετίζουν την 
κατανάλωσή του με τη βελτίωση της 
καρδιαγγειακής υγείας, την ενίσχυση του 
ανοσοποιητικού συστήματος και τον 
έλεγχο άλλων πολύ σημαντικών 
προβλημάτων υγείας. Είναι αναγκαίο να 
προωθηθεί η αύξηση της χρήσης του 
στην ΕΕ και, για τον λόγο αυτόν, καλείται 
η Επιτροπή να σχεδιάσει, εντός ενός 
έτους από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, ένα πρόγραμμα 
παρόμοιο με εκείνα για την προώθηση 
της κατανάλωσης γαλακτοκομικών και 
οπωροκηπευτικών προϊόντων στα 
σχολεία και τα νοσοκομεία. Στο 
πρόγραμμα αυτό θα μπορούν να 
ενταχθούν εθελοντικά τα κράτη μέλη που 
το επιθυμούν και θα τους χορηγείται μια 
ενωσιακή χρηματοδότηση αντίστοιχη 
εκείνης που κατευθύνεται στα υπάρχοντα 
προαναφερθέντα προγράμματα.

Or. es

Τροπολογία 462
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28 α) Πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή η 
δυνατότητα να δημιουργεί, μέσω 
πράξεων κατ' εξουσιοδότηση, 
προγράμματα για την υποστήριξη της 
κατανάλωσης στα σχολεία και άλλων 
προϊόντων εκτός από τα γαλακτοκομικά 
και τα οπωροκηπευτικά.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προσθήκη και άλλων τομέων σε μια επιτυχημένη δραστηριότητα.
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Τροπολογία 463
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 A (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28 A) Σε ορισμένα κράτη μέλη το 
επίπεδο οργάνωσης των παραγωγών είναι 
ιδιαίτερα χαμηλό και οι οργανώσεις 
παραγωγών είναι από εύθραυστες έως 
ανύπαρκτες. Τα κράτη μέλη δύνανται, 
λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη 
πραγματικότητα και το επίπεδο 
ανάπτυξης των οργανώσεων στην 
επικράτειά τους, να επιλέξουν να 
αναθέσουν στις εθνικές αρχές 
αρμοδιότητες των οργανώσεων  
παραγωγών.

Or. pt

Τροπολογία 464
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Το καθεστώς ενίσχυσης για τις 
οργανώσεις παραγωγών λυκίσκου 
χρησιμοποιείται μόνο σε ένα κράτος
μέλος. Για τη δημιουργία ευελιξίας και 
την εναρμόνιση της προσέγγισης του 
τομέα αυτού με άλλους τομείς, το 
καθεστώς ενίσχυσης θα πρέπει να 
καταργηθεί, με τη δυνατότητα στήριξης 
των οργανώσεων παραγωγών στο πλαίσιο 
των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης.

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 465
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Ο παρών κανονισμός διαχωρίζει τα 
οπωροκηπευτικά, τα οποία περιλαμβάνουν 
οπωροκηπευτικά προς εμπορία και 
οπωροκηπευτικά που προορίζονται για 
μεταποίηση, από τα μεταποιημένα 
οπωροκηπευτικά. Οι διατάξεις σχετικά με 
τις οργανώσεις παραγωγών, τα 
επιχειρησιακά προγράμματα και την 
ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή 
εφαρμόζονται μόνο στα οπωροκηπευτικά 
και στα οπωροκηπευτικά που 
προορίζονται αποκλειστικά για 
μεταποίηση.

(32) Ο παρών κανονισμός διαχωρίζει τα 
οπωροκηπευτικά, τα οποία περιλαμβάνουν 
οπωροκηπευτικά προς εμπορία και 
οπωροκηπευτικά που προορίζονται για 
μεταποίηση, από τα μεταποιημένα 
οπωροκηπευτικά.

Or. es

Τροπολογία 466
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Ο παρών κανονισμός διαχωρίζει τα 
οπωροκηπευτικά, τα οποία περιλαμβάνουν 
οπωροκηπευτικά προς εμπορία και 
οπωροκηπευτικά που προορίζονται για 
μεταποίηση, από τα μεταποιημένα 
οπωροκηπευτικά. Οι διατάξεις σχετικά με 
τις οργανώσεις παραγωγών, τα 
επιχειρησιακά προγράμματα και την 
ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή 
εφαρμόζονται μόνο στα οπωροκηπευτικά 
και στα οπωροκηπευτικά που προορίζονται 
αποκλειστικά για μεταποίηση.

(32) Ο παρών κανονισμός διαχωρίζει τα 
οπωροκηπευτικά, τα οποία περιλαμβάνουν 
νωπά οπωροκηπευτικά προς εμπορία και 
οπωροκηπευτικά που προορίζονται για 
μεταποίηση, από τα μεταποιημένα 
οπωροκηπευτικά. Οι διατάξεις σχετικά με 
τις οργανώσεις παραγωγών, τα 
επιχειρησιακά προγράμματα και την 
ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή 
εφαρμόζονται μόνο στα οπωροκηπευτικά 
και στα οπωροκηπευτικά που προορίζονται 
αποκλειστικά για μεταποίηση.
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Τροπολογία 467
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Η παραγωγή οπωροκηπευτικών είναι 
απρόβλεπτη και τα προϊόντα ευαλλοίωτα. 
Ακόμη και μικρά πλεονάσματα μπορούν 
να διαταράξουν σοβαρά την αγορά. Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν μέτρα για 
τη διαχείριση κρίσεων και τα εν λόγω 
μέτρα θα πρέπει να εξακολουθούν να 
εντάσσονται στα επιχειρησιακά 
προγράμματα.

(33) Η παραγωγή οπωροκηπευτικών είναι 
απρόβλεπτη και τα προϊόντα ευαλλοίωτα. 
Ακόμη και μικρά πλεονάσματα μπορούν 
να διαταράξουν σοβαρά την αγορά. Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν μέτρα για 
τη διαχείριση κρίσεων, όπως απόσυρση 
από την αγορά ή χρονοδιαγράμαμτα 
εισαγωγών μεταξύ κρατών μελών και τα 
εν λόγω μέτρα θα πρέπει να εξακολουθούν 
να εντάσσονται στα επιχειρησιακά 
προγράμματα

Or. fr

Τροπολογία 468
Alfreds Rubiks

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Θα πρέπει να προβλεφθεί στήριξη για 
τη σύσταση ομάδων παραγωγών για όλους 
τους τομείς σε όλα τα κράτη μέλη στο 
πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης και να καταργηθεί η ειδική 
στήριξη στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών.

(35) Θα πρέπει να προβλεφθεί στήριξη για 
τη σύσταση ομάδων παραγωγών για όλους 
τους τομείς σε όλα τα κράτη μέλη στο 
πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης και να καταργηθεί η ειδική 
στήριξη στον τομέα των οπωροκηπευτικών 
(συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων).

Or. lv
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Τροπολογία 469
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Θα πρέπει να προβλεφθεί στήριξη για 
τη σύσταση ομάδων παραγωγών για όλους 
τους τομείς σε όλα τα κράτη μέλη στο 
πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης και να καταργηθεί η ειδική 
στήριξη στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών.

(35) Θα πρέπει να προβλεφθεί στήριξη για 
τη σύσταση ομάδων παραγωγών για όλους 
τους τομείς σε όλα τα κράτη μέλη στο 
πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης και να καταργηθεί η ειδική 
στήριξη στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών. Αυτή η ενίσχυση δεν 
πρέπει να στρεβλώνει τους ίσους όρους 
ανταγωνισμού για τους γεωργούς και τις 
οργανώσεις τους εντός της εσωτερικής 
αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 470
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Είναι σημαντικό να προβλεφθούν 
μέτρα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα 
ικανά να ενισχύσουν ανταγωνιστικές 
δομές. Μολονότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει 
να καθορίζονται και να χρηματοδοτούνται 
από την Ένωση, θα πρέπει να δοθεί στα 
κράτη μέλη η δυνατότητα να επιλέγουν τα 
κατάλληλα μέτρα για τις ανάγκες των 
οικείων περιφερειακών φορέων, 
λαμβανομένων υπόψη των ιδιομορφιών 
τους, εφόσον απαιτείται, καθώς και να 
ενσωματώνουν τα εν λόγω μέτρα στα 
εθνικά προγράμματα στήριξης. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να είναι υπεύθυνα για την 
εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.

(39) Είναι σημαντικό να προβλεφθούν 
μέτρα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα . 
Μολονότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να 
καθορίζονται και να χρηματοδοτούνται 
από την Ένωση, θα πρέπει να δοθεί στα 
κράτη μέλη η δυνατότητα να επιλέγουν τα 
κατάλληλα μέτρα για τις ανάγκες των 
οικείων περιφερειακών φορέων, 
λαμβανομένων υπόψη των ιδιομορφιών 
τους, εφόσον απαιτείται, καθώς και να 
ενσωματώνουν τα εν λόγω μέτρα στα 
εθνικά προγράμματα στήριξης. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να είναι υπεύθυνα για την 
εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.
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Τροπολογία 471
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Ένα βασικό μέτρο, επιλέξιμο στο 
πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων 
στήριξης, θα πρέπει να είναι η προώθηση 
και η εμπορία των ενωσιακών οίνων σε 
τρίτες χώρες. Οι δραστηριότητες 
αναδιάρθρωσης και μετατροπής θα πρέπει 
να εξακολουθήσουν να καλύπτονται, λόγω 
των θετικών διαρθρωτικών επιπτώσεών 
τους στον αμπελοοινικό τομέα. Θα πρέπει 
επίσης να παρέχεται στήριξη για 
επενδύσεις στον αμπελοοινικό τομέα οι 
οποίες αποβλέπουν στη βελτίωση των 
καθαυτό οικονομικών επιδόσεων των 
επιχειρήσεων. Η στήριξη για την απόσταξη 
υποπροϊόντων θα πρέπει να είναι μέτρο 
διαθέσιμο για τα κράτη μέλη που 
επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο 
μέσο για να διασφαλιστεί η ποιότητα των 
οίνων, με παράλληλη διαφύλαξη του 
περιβάλλοντος.

(40) Ένα βασικό μέτρο, επιλέξιμο στο 
πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων 
στήριξης, θα πρέπει να είναι η προώθηση 
και η εμπορία των ενωσιακών οίνων στην 
Ένωση, καθώς και σε τρίτες χώρες. Οι 
δραστηριότητες αναδιάρθρωσης και 
μετατροπής θα πρέπει να εξακολουθήσουν 
να καλύπτονται, λόγω των θετικών 
διαρθρωτικών επιπτώσεών τους στον 
αμπελοοινικό τομέα. Θα πρέπει επίσης να 
παρέχεται στήριξη για επενδύσεις στον 
αμπελοοινικό τομέα οι οποίες αποβλέπουν 
στη βελτίωση των καθαυτό οικονομικών 
επιδόσεων των επιχειρήσεων. Η στήριξη 
για την απόσταξη υποπροϊόντων θα πρέπει 
να είναι μέτρο διαθέσιμο για τα κράτη 
μέλη που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν 
ένα τέτοιο μέσο για να διασφαλιστεί η 
ποιότητα των οίνων, με παράλληλη 
διαφύλαξη του περιβάλλοντος.

Or. fr

Τροπολογία 472
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40 A (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40 A) Σε περιπτώσεις ανθρωπογενών 
φυσικών καταστροφών, οι γεωργοί των 
διαφόρων κρατών μελών πρέπει να 
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καλύπτονται από κρατικό σύστημα 
γεωργικής ασφάλισης που θα τους 
εξασφαλίζει δίκαιο επίπεδο προστασίας.

Or. pt

Τροπολογία 473
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Η μελισσοκομία χαρακτηρίζεται από 
την ποικιλία των συνθηκών παραγωγής και 
των αποδόσεων καθώς και από τη 
διασπορά και την ανομοιογένεια των 
οικονομικών παραγόντων τόσο σε επίπεδο 
παραγωγής όσο και σε επίπεδο εμπορίας. 
Επιπλέον, λαμβανομένης υπόψη της 
εξάπλωσης της βαρρόα κατά τα τελευταία 
έτη σε πολλά κράτη μέλη και των 
δυσχερειών που συνεπάγεται η ασθένεια 
αυτή για την παραγωγή μελιού, 
εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η δράση 
σε ενωσιακό επίπεδο, διότι πρόκειται για 
ασθένεια που δεν είναι δυνατόν να 
καταπολεμηθεί πλήρως και πρέπει να 
αντιμετωπίζεται με εγκεκριμένα προϊόντα. 
Υπό τις περιστάσεις αυτές και για να 
βελτιωθούν η παραγωγή και η εμπορία των 
προϊόντων μελισσοκομίας στην Ένωση, θα 
πρέπει να καταρτίζονται ανά τριετία εθνικά 
προγράμματα για τον τομέα με στόχο τη 
βελτίωση των γενικότερων συνθηκών 
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων 
μελισσοκομίας. Τα εθνικά αυτά 
προγράμματα θα πρέπει να 
χρηματοδοτούνται εν μέρει από την 
Ένωση.

(44) Η μελισσοκομία χαρακτηρίζεται από 
την ποικιλία των συνθηκών παραγωγής και 
των αποδόσεων καθώς και από τη 
διασπορά και την ανομοιογένεια των 
οικονομικών παραγόντων τόσο σε επίπεδο 
παραγωγής όσο και σε επίπεδο εμπορίας. 
Επιπλέον, λαμβανομένης υπόψη της 
εξάπλωσης της βαρρόα κατά τα τελευταία 
έτη σε πολλά κράτη μέλη και των 
δυσχερειών που συνεπάγεται η ασθένεια 
αυτή για την παραγωγή μελιού, 
εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η 
συντονισμένη δράση σε ενωσιακό επίπεδο, 
στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
κτηνιατρικής πολιτικής, διότι πρόκειται 
για ασθένεια που δεν είναι δυνατόν να 
καταπολεμηθεί πλήρως και πρέπει να 
αντιμετωπίζεται με εγκεκριμένα προϊόντα. 
Υπό τις περιστάσεις αυτές και για να 
βελτιωθούν η υγεία της μέλισσας, καθώς 
και η παραγωγή και η εμπορία των 
προϊόντων μελισσοκομίας στην Ένωση, θα 
πρέπει να καταρτίζονται ανά τριετία εθνικά 
προγράμματα για τον τομέα με στόχο τη 
βελτίωση των γενικότερων συνθηκών 
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων 
μελισσοκομίας. Τα εθνικά αυτά 
προγράμματα θα πρέπει να 
χρηματοδοτούνται εν μέρει από την 
Ένωση.

Or. fr
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Τροπολογία 474
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Η εφαρμογή προτύπων στην εμπορία 
γεωργικών προϊόντων μπορεί να συμβάλει 
στη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών 
παραγωγής και εμπορίας, καθώς και της 
ποιότητας των προϊόντων αυτών. 
Επομένως, η εφαρμογή των προτύπων 
αυτών είναι προς το συμφέρον των 
παραγωγών, των εμπόρων και των 
καταναλωτών.

(48) Η εφαρμογή προτύπων στην εμπορία 
γεωργικών προϊόντων μπορεί να συμβάλει 
στη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών 
παραγωγής και εμπορίας, καθώς και της 
ποιότητας των προϊόντων αυτών. 
Επομένως, η εφαρμογή των προτύπων 
αυτών είναι προς το συμφέρον των 
παραγωγών, των εμπόρων και των 
καταναλωτών. Προκειμένου να 
διασφαλισθούν οι οικονομικές αυτές και 
ποιοτικές βελτιώσεις, καλό θα ήταν να 
συμπεριληφθεί στον παρόντα κανονισμό 
και στους κανονισμούς εφαρμογής του το 
σύνολο των προηγουμένων διατάξεων της 
ενιαίας ΚΟΑ και οι κανονισμοί 
εφαρμογής της, σχετικά με τους ειδικούς 
κανόνες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που αφορούν την ένδειξη της καταγωγής 
για την εμπορία των οπωροκηπευτικών 
και το περιεχόμενο των κανόνων για το 
βόειο κρέας από ζώα ηλικίας μέχρι 12 
μηνών, το γάλα και τα γαλακτοκομικά, 
τις λιπαρές ουσίες για επάλειψη άρτου, τα 
αυγά και το κρέας πουλερικών, το 
λυκίσκο και το μέλι.

Or. fr

Τροπολογία 475
Jim Higgins, Astrid Lulling, Phil Prendergast, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48 a) Ένα βασικό μέτρο, επιλέξιμο στο 
πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων 
στήριξης, θα πρέπει να είναι η προώθηση 
και η εμπορία των ενωσιακών αγροτικών 
προϊόντων σε τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 476
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Λαμβανομένου υπόψη του 
συμφέροντος των καταναλωτών να 
λαμβάνουν επαρκείς και διαφανείς
πληροφορίες, θα πρέπει να υπάρχει η 
δυνατότητα να προσδιορίζεται ο τόπος 
καλλιέργειας ή εκτροφής, με βάση 
προσέγγιση κατά περίπτωση στο 
κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο, με 
ταυτόχρονη συνεκτίμηση των 
ιδιαιτεροτήτων ορισμένων τομέων, ιδίως 
όσον αφορά τα μεταποιημένα γεωργικά 
προϊόντα.

(54) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταγωγή 
συνιστά μια χρήσιμη ένδειξη για τους 
καταναλωτές και την αναβάθμιση του 
προϊόντος που πραγματοποιεί ο 
παραγωγός, θα πρέπει να διευρυνθεί η 
υποχρέωση επισήμανσης της καταγωγής 
των προϊόντων, σε συνοχή με το 
περιεχόμενο του κανονισμού για την 
ενημέρωση των καταναλωτών· θα πρέπει 
επίσης να υπάρχει η δυνατότητα να 
προσδιορίζεται ο τόπος καλλιέργειας ή 
εκτροφής, με βάση προσέγγιση κατά 
περίπτωση στο κατάλληλο γεωγραφικό 
επίπεδο, με ταυτόχρονη συνεκτίμηση των 
ιδιαιτεροτήτων ορισμένων τομέων, ιδίως 
όσον αφορά τα μεταποιημένα γεωργικά
προϊόντα.

Or. fr

Τροπολογία 477
Astrid Lulling, Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 82 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(82 bis) Τόσο για λόγους οικονομικούς, 
κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όσο 
και για λόγους χωροταξίας του 
περιβάλλοντος στις αγροτικές περιοχές με 
παράδοση στον αμπελοοινικό τομέα και 
πέραν των απαιτήσεων διατήρησης του 
ελέγχου, της ποικιλομορφίας, της αίγλης 
και της ποιότητας των ευρωπαϊκών 
αμπελοοινικών προϊόντων, το σημερινό 
σύστημα δικαιωμάτων φύτευσης στον 
αμπελοοινικό τομέα θα πρέπει να 
διατηρηθεί, παράλληλα προς τον 
εκσυγχρονισμό και την ελαστικοποίηση 
της διαχείρισής του σε επίπεδο κρατών 
μελών .

Or. fr

Τροπολογία 478
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 82 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(82 a) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007 προβλέπει ότι η ισχύς των 
ποσοστώσεων ζάχαρης λήγει στις 30 
Σεπτεμβρίου 2015. Για να διασφαλιστεί η 
απρόσκοπτη μετάβαση του τομέα στη 
λήξη του συστήματος ποσοστώσεων, 
πρέπει να παραταθεί το σύστημα 
ποσοστώσεων κατά δύο έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράταση του καθεστώτος ποσοστώσεων κατά δύο έτη διασφαλίζει την ασφαλή προσαρμογή 
του τομέα. Η παράταση πρέπει να περιοριστεί στα δύο έτη, για να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα του τομέα ζάχαρης.
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Τροπολογία 479
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 82 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(82 a) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007 προβλέπει ότι η ισχύς των 
ποσοστώσεων ζάχαρης λήγει στις 30 
Σεπτεμβρίου 2015. Για να διασφαλιστεί η 
απρόσκοπτη μετάβαση του τομέα στη 
λήξη του συστήματος ποσοστώσεων, 
πρέπει να παραταθεί το σύστημα 
ποσοστώσεων κατά δύο έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράταση του καθεστώτος ποσοστώσεων κατά δύο έτη διασφαλίζει την ασφαλή προσαρμογή 
του τομέα. Η παράταση πρέπει να περιοριστεί στα δύο έτη, για να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα του τομέα ζάχαρης.

Τροπολογία 480
Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 82 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(82 α) Για οικονομικούς, κοινωνικούς, 
περιβαλλοντικούς και χωροταξικούς 
λόγους, στις παραδοσιακά αμπελουργικές 
περιοχές της υπαίθρου, πέρα από τις 
απαιτήσεις για τη διατήρηση του ελέγχου, 
της ποικιλομορφίας, της φήμης και της 
ποιότητας των αμπελοοινικών προϊόντων 
της Ευρώπης, θα ήταν σκόπιμο να 
διατηρηθεί επ' αόριστον το ισχύον στον 
αμπελουργικό τομέα σύστημα 
δικαιωμάτων φύτευσης.
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Or. es

Τροπολογία 481
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 82 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(82 α) Τόσο για λόγους οικονομικούς, 
κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όσο 
και για λόγους διατήρησης της 
κληρονομιάς και χωροταξίας του 
περιβάλλοντος στις αγροτικές περιοχές με 
παράδοση στον αμπελοοινικό τομέα και 
πέραν των απαιτήσεων διατήρησης του 
ελέγχου, της ποικιλομορφίας, της αίγλης 
και της ποιότητας των ευρωπαϊκών 
αμπελοοινικών προϊόντων, το σημερινό 
σύστημα δικαιωμάτων φύτευσης στον 
αμπελοοινικό τομέα θα πρέπει να 
διατηρηθεί.

Or. fr

Τροπολογία 482
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 82 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(82 A) Το καθεστώς γαλακτοκομικών 
ποσοστώσεων παραμένει σε ισχύ έως 
ότου εγκριθούν εναλλακτικά μέτρα - και 
αξιολογηθεί ο αντίκτυπός τους - που θα 
επιτρέπουν την εξασφάλιση της 
ισορροπίας της αγοράς και τον συνεχή 
εφοδιασμό της αγοράς της Ένωσης με 
γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα καθώς 
και τη μείωση στο ελάχιστο των 
αρνητικών επιπτώσεων που η κατάργηση 
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του καθεστώτος αυτού θα μπορούσε να 
έχει για τους παραγωγούς γάλακτος  σε 
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Or. pt

Τροπολογία 483
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 82 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(82 B) Το καθεστώς γαλακτοκομικών 
ποσοστώσεων παραμένει σε ισχύ έως 
ότου εγκριθούν εναλλακτικά μέτρα - και 
αξιολογηθεί ο αντίκτυπός τους - που θα 
επιτρέπουν την εξασφάλιση της 
ισορροπίας της αγοράς και τον συνεχή 
εφοδιασμό της αγοράς της Ένωσης με 
γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα καθώς 
και τη μείωση στο ελάχιστο των 
αρνητικών επιπτώσεων που η κατάργηση 
του καθεστώτος αυτού θα μπορούσε να 
έχει για τους παραγωγούς γάλακτος  σε 
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Or. pt

Τροπολογία 484
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 83

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(83) Θα είναι απαραίτητα ακόμη και μετά 
το τέλος του συστήματος ποσόστωσης 
ειδικά μέσα προκειμένου να διασφαλιστεί 
η ορθή ισορροπία μεταξύ των 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των 
επιχειρήσεων ζάχαρης και των 

διαγράφεται
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καλλιεργητών ζαχαρότευτλων. Συνεπώς, 
θα πρέπει να καθοριστούν οι 
τυποποιημένες διατάξεις που διέπουν τις 
συμφωνίες μεταξύ τους.

Or. fr

Τροπολογία 485
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 83

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(83) Θα είναι απαραίτητα ακόμη και μετά 
το τέλος του συστήματος ποσόστωσης
ειδικά μέσα προκειμένου να διασφαλιστεί 
η ορθή ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων 
και των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων 
ζάχαρης και των καλλιεργητών 
ζαχαρότευτλων. Συνεπώς, θα πρέπει να 
καθοριστούν οι τυποποιημένες διατάξεις 
που διέπουν τις συμφωνίες μεταξύ τους.

(83) Στον τομέα της ζάχαρης είναι 
απαραίτητα ειδικά μέσα προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ορθή ισορροπία μεταξύ 
των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων 
των επιχειρήσεων ζάχαρης και των 
καλλιεργητών ζαχαρότευτλων. Συνεπώς, 
θα πρέπει να καθοριστούν οι 
τυποποιημένες διατάξεις που διέπουν τις 
συμφωνίες μεταξύ τους.

Or. pt

Τροπολογία 486
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 83

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(83) Θα είναι απαραίτητα ακόμη και μετά 
το τέλος του συστήματος ποσόστωσης
ειδικά μέσα προκειμένου να διασφαλιστεί 
η ορθή ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων 
και των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων 
ζάχαρης και των καλλιεργητών 
ζαχαρότευτλων. Συνεπώς, θα πρέπει να 
καθοριστούν οι τυποποιημένες διατάξεις 
που διέπουν τις συμφωνίες μεταξύ τους.

(83) Θα είναι απαραίτητα ειδικά μέσα 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή 
ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και 
των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων 
ζάχαρης και των καλλιεργητών 
ζαχαρότευτλων. Συνεπώς, θα πρέπει να 
καθοριστούν οι τυποποιημένες διατάξεις 
που διέπουν τις συμφωνίες μεταξύ τους.
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Or. pt

Τροπολογία 487
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 83 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(83 a) Οι αγορές ευρωπαϊκής ζάχαρης 
επηρεάζονται τόσο από το καθεστώς 
ποσόστωσης για την παραγωγή 
ζαχαρότευτλων όσο και από το 
δασμολόγιο για τις εισαγωγές 
ζαχαροκάλαμου, οι δε πρόσφατες 
εξελίξεις στην παραγωγή περιλαμβάνουν 
αύξηση της εσοδείας ζαχαρότευτλων 
καθώς και αύξηση κόστους και τιμών 
στις αγορές ζαχαροκάλαμου.    Αυτό 
συνεπάγεται ότι τα ζαχαρότευτλα 
εξελίσσονται γρήγορα σε φυσική πρώτη 
ύλη με ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Επομένως η λήξη του 
καθεστώτος ποσόστωσης για τα 
ζαχαρότευτλα πρέπει να συνδυαστεί με 
μεταρρύθμιση και εξάλειψη των δασμών 
εισαγωγής ζαχαροκάλαμου. Πέραν 
τούτου ο μονοπωλιακός χαρακτήρας του 
δυναμικού μεταποίησης σε ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να επιφέρει 
στρεβλώσεις αγοράς και φραγμούς για 
τους καλλιεργητές. Ωστόσο, η επένδυση 
στο δυναμικό μεταποίησης έχει 
μακρόπνοο χαρακτήρα, επομένως η 
εξάλειψη της ποσόστωσης για τα 
ζαχαρότευτλα πρέπει να περιλαμβάνει την 
κατάλληλη μεταβατική περίοδο, για να 
διασφαλίσει την ομαλή προσαρμογή του 
τομέα ζάχαρης γενικά και να δώσει στην 
επένδυση την αναγκαία βεβαιότητα για τη 
στήριξη της αύξησης του δυναμικού 
μεταποίησης. Οποιαδήποτε εξάλειψη των 
ποσοστώσεων ζαχαρότευτλων πρέπει να 
συνδυάζεται με την εξάλειψη των 
δασμολογικών δομών στις εισαγωγές 
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ζαχαροκάλαμου. Από αυτή την άποψη, 
ενώ είναι αξιέπαινη η φιλοδοξία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξαλειφθεί η 
ποσόστωση για τα ζαχαρότευτλα εντός 
του 2015, τούτο πρέπει να συνοδευθεί με 
μια πλήρη και διαρκή εκτίμηση 
επιπτώσεων, η οποία θα καλύπτει τις 
παγκόσμιες επιπλοκές καθώς και τις 
επιπλοκές στην ενιαία αγορά. Για να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια εφοδιασμού των 
Ευρωπαίων καταναλωτών, οι αλλαγές 
στην ποσόστωση των ζαχαρότευτλων 
πρέπει να συνοδεύεται από την εξάλειψη 
των δασμολογικών φραγμών στις 
εισαγωγές ζαχαροκάλαμου. Επομένως 
ίσως είναι αναγκαίο να καθυστερήσει η 
προβλεπόμενη για το 2015 εξάλειψη των 
ποσοστώσεων για τα ζαχαρότευτλα, 
ωστόσο αυτή η καθυστέρηση δεν πρέπει 
να παρατείνει το καθεστώς πέρα από το 
2020.

Or. en

Τροπολογία 488
Britta Reimers, George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 83 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(83 a) Για να διασφαλιστεί δίκαιος 
ανταγωνισμός και ποικιλία εφοδιασμού 
στον ενωσιακό τομέα ζάχαρης, η
Επιτροπή θα διασφαλίσει μια δίκαιη 
ισορροπία δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων μεταξύ των παραγωγών 
ζαχαροκάλαμου και ζαχαρότευτλων. 
Όταν οι εισαγωγές ζαχαροκάλαμου από 
εταίρους με προτιμησιακό καθεστώς 
πέφτουν κάτω από το προβλεπόμενο 
επίπεδο, η Επιτροπή πρέπει να επιτρέπει 
πρόσθετες εισαγωγές με μηδενικό δασμό, 
για να διασφαλιστεί ότι είναι διαθέσιμες 
αρκετές πρώτες ύλες στην αγορά ζάχαρης 
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της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

At the time of the 2006 sugar reforms, the Commission forecasted that raw cane sugar 
imports would rise to 3.5mt per year by 2012. As a result there has been a significant 
increase in cane refining capacity. However, imports from preferential partners have fallen 
well short of anticipated levels, leaving refiners without access to sufficient raw materials.  In 
order to ensure a diversity of supply in the EU sugar sector and a fair balance of rights and 
obligations between producers of cane and beet sugar, the Commission should be required to 
permit additional imports at zero duty where imports fall below anticipated levels.

Τροπολογία 489
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 83 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(83 A) O παρών κανονισμός πρέπει να 
εξασφαλίζει, όπως είναι σημαντικό, ότι τα 
κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να 
ανακτούν την ποσόστωση παραγωγής 
ζαχαροτεύτλων για ραφινάρισμα 
ζάχαρης, συγκεκριμένα δε οι χώρες που 
έχασαν τις ποσοστώσεις τους και σήμερα 
εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από την 
εισαγωγή πρώτων υλών για τη 
μεταποίηση· πρέπει επίσης να 
εξασφαλίζει  δίκαιη πρόσβαση στις 
πρώτες ύλες για την παραγωγή ζάχαρης.

Or. pt

Τροπολογία 490
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 83 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(83 α) Το καθεστώς των ποσοστώσεων 
ως μέσο ρύθμισης της αγοράς θα πρέπει 
να διατηρηθεί και να βελτιωθεί.

Or. fr

Τροπολογία 491
Jim Higgins, Astrid Lulling, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(84 a) Προκειμένου να δοθεί στους 
παραγωγούς ζαχαρότευτλων η 
δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη βαθιά 
μεταρρύθμιση στον τομέα της ζάχαρης 
που ξεκίνησε το 2006 και να συνεχίσουν 
τις προσπάθειες στον τομέα της 
ανταγωνιστικότητας που 
δρομολογήθηκαν έκτοτε, μια 
αναθεωρημένη εκδοχή του υφιστάμενου 
καθεστώτος ποσοστώσεων πρέπει να 
παραταθεί έως το τέλος της περιόδου 
εμπορίας 2019/2020, αν δεν λήξει η ισχύς 
των ποσοστώσεων το 2015, όπως έχει 
προγραμματιστεί. Το αναθεωρημένο 
σύστημα πρέπει να επιτρέπει σε όλα τα 
κράτη μέλη που το επιθυμούν να 
επωφελούνται από τις ποσοστώσεις 
ζάχαρης. Πρέπει να δοθεί στήριξη από 
την ΕΕ στην επέκταση του τομέα 
ζάχαρης εντός της ΕΕ και να παρασχεθεί 
βοήθεια για το κόστος που θα έχει το 
ξεκίνημα της μεταποίησης ζάχαρης στα 
κράτη μέλη. Ωστόσο οι σοβαρές εντάσεις 
που παρατηρούνται επανειλημμένως στην 
ευρωπαϊκή αγορά ζάχαρης απαιτούν έναν 
μηχανισμό που θα επανορίζει αυτομάτως, 
για όσο χρειαστεί, την εκτός 
ποσοστώσεως ζάχαρη ως ζάχαρη 
ποσοστώσεως, ώστε να είναι δυνατή η 
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διατήρηση της διαρθρωτικής ισορροπίας 
αυτής της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με δεδομένο ότι η ΕΕ είναι μόνο κατά 85% αυτάρκης στην παραγωγή ζάχαρης, είναι 
απαραίτητο να επεκταθεί ο κλάδος.

Τροπολογία 492
Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(84 α) Προκειμένου να δοθεί στους 
παραγωγούς ζαχαροτεύτλων η 
δυνατότητα να προσαρμοστούν πλήρως 
στην ουσιαστική μεταρρύθμιση του 2006 
στον τομέα της ζάχαρης και να 
συνεχίσουν τις προσπάθειες που 
ξεκίνησαν τότε για μεγαλύτερη 
ανταγωνιστικότητα, πρέπει να διατηρηθεί 
το σημερινό σύστημα ποσοστώσεων έως 
το τέλος του οικονομικού έτους 
2019/2020. Ωστόσο, οι πιέσεις που 
παρατηρούνται στην ευρωπαϊκή αγορά 
ζάχαρης καθιστούν αναγκαίο ένα 
μηχανισμό που θα επιτρέπει την 
αυτόματη διάθεση, για όσο διάστημα 
κριθεί αναγκαίο, της εκτός ποσόστωσης 
ζάχαρης στην αγορά, ούτως ώστε να 
διατηρηθεί η διαρθρωτική ισορροπία της 
αγοράς.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επισημοποιεί την υφισταμένη κατάσταση, προβλέποντας τη δυνατότητα της 
διάθεσης ορισμένων ποσοτήτων εκτός ποσόστωσης ζάχαρης στην αγορά της ΕΕ. Ο σκοπός της 
είναι να παράσχει νομική σαφήνεια και να διασφαλίσει τη σταθερότητα της αγοράς. Ειδικότερα, 
η απόφαση για τη διάθεση (και όχι τον αναχαρακτηρισμό) της εκτός  ποσόστωσης ζάχαρης 
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πρέπει να βασίζεται σε ανάλυση ποσοτικών δεδομένων.

Τροπολογία 493
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(84 a) Για να ολοκληρώσουν οι 
παραγωγοί ζαχαρότευτλων την 
προσαρμογή τους στη ριζική 
μεταρρύθμιση στον τομέα ζάχαρης του 
2006 και να μπορέσουν να συνεχίσουν τις 
προσπάθειες που ανέλαβαν από τότε για 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας, το 
υπάρχον σύστημα ποσοστώσεων πρέπει 
να παραταθεί τουλάχιστον μέχρι το τέλος 
του οικονομικού έτους 2019-2010. Οι 
ισχυρές και επαναλαμβανόμενες εντάσεις 
στην ευρωπαϊκή αγορά ζάχαρης απαιτούν 
ωστόσο έναν μηχανισμό με τον οποίο η 
εκτός ποσοστώσεως ζάχαρη θα γίνεται 
αυτόματα και για όσο χρειαστεί ζάχαρη 
ποσόστωσης, για να διατηρηθεί έτσι η 
διαρθρωτική ισορροπία σε αυτή την 
αγορά.

Or. de

Τροπολογία 494
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(84 a) Προκειμένου να δοθεί στους 
παραγωγούς ζαχαρότευτλων η 
δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη βαθιά 
μεταρρύθμιση στον τομέα της ζάχαρης 
που ξεκίνησε το 2006 και να συνεχίσουν 
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τις προσπάθειες στον τομέα της 
ανταγωνιστικότητας που 
δρομολογήθηκαν έκτοτε, το υφιστάμενο 
καθεστώς ποσοστώσεων πρέπει να 
παραταθεί έως το τέλος της περιόδου 
εμπορίας 2019-2020. Ωστόσο οι εντάσεις 
που παρατηρούνται στην ευρωπαϊκή 
αγορά ζάχαρης απαιτούν έναν μηχανισμό 
που θα επιτρέπει, για όσο χρειαστεί, την 
αυτόματη διάθεση ζάχαρης εκτός 
ποσοστώσεως στην αγορά, για να 
διατηρηθεί η διαρθρωτική ισορροπία 
αυτής της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επισημοποιεί την υφιστάμενη κατάσταση, προβλέποντας τη δυνατότητα 
να διατίθενται ορισμένες ποσότητες ζάχαρης εκτός ποσοστώσεως στην αγορά της ΕΕ. 
Σχεδιάστηκε με σκοπό τη διασφάλιση νομικής σαφήνειας και της σταθερότητας της αγοράς. Να 
σημειωθεί ότι η απόφαση να διατίθεται (όχι να επανορίζεται) ζάχαρη εκτός ποσοστώσεως 
πρέπει να βασίζεται σε ανάλυση ποσοτικών δεδομένων (και όχι σε "σοβαρές εντάσεις που 
παρατηρούνται επανειλημμένως", διατύπωση που μπορεί να λάβει διάφορες ερμηνείες). 

Τροπολογία 495
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(84 α)Προκειμένου να δοθεί στους 
παραγωγούς ζαχαρότευτλων η 
δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη βαθιά 
μεταρρύθμιση στον τομέα της ζάχαρης 
που ξεκίνησε το 2006 και να συνεχίσουν 
τις προσπάθειες στον τομέα της 
ανταγωνιστικότητας που 
δρομολογήθηκαν έκτοτε, το υφιστάμενο 
καθεστώς ποσοστώσεων θα πρέπει να 
παραταθεί έως το τέλος της περιόδου 
εμπορίας 2019/2020. Ωστόσο, οι πιέσεις 
που παρατηρούνται στην ευρωπαϊκή 
αγορά ζάχαρης καθιστούν αναγκαίο ένα 
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μηχανισμό που θα επιτρέπει τον 
αυτόματο εφοδιασμό της αγοράς, για όσο 
διάστημα κριθεί αναγκαίο,με ζάχαρη 
εκτός ποσόστωσης, ώστε να διατηρηθεί η 
διαρθρωτική ισορροπία της αγοράς 
αυτής.

Or. fr

Τροπολογία 496
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(84 α) Προκειμένου να δοθεί στους 
παραγωγούς ζαχαρότευτλων και 
ζαχαροκάλαμων η δυνατότητα να 
συνεχίσουντην προσαρμογή τους στη 
βαθιά μεταρρύθμιση στον τομέα της 
ζάχαρης που ξεκίνησε το 2006 και να 
συνεχίσουν τις προσπάθειες στον τομέα 
της ανταγωνιστικότητας που 
δρομολογήθηκαν έκτοτε, το υφιστάμενο 
καθεστώς ποσοστώσεων θα πρέπει να 
παραταθεί τουλάχιστον έως το τέλος της 
περιόδου εμπορίας 2019/2020. Ωστόσο, οι 
έντονες και επαναλαμβανόμενες πιέσεις 
που παρατηρούνται στην ευρωπαϊκή 
αγορά ζάχαρης καθιστούν αναγκαίο ένα 
μηχανισμό που θα επιτρέπει τον 
αναχαρακτηρισμό, για όσο διάστημα 
κριθεί αναγκαίο, της εκτός ποσόστωσης 
ζάχαρης σε ζάχαρη ποσόστωσης, πράγμα 
που θα επιτρέψει τη διατήρηση της 
διαρθρωτικής ισορροπίας της αγοράς 
αυτής.

Or. fr

Τροπολογία 497
Esther de Lange
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(84 a) Ενόψει της τελικής και οριστικής 
κατάργησης του συστήματος 
ποσόστωσης από το 2020, πριν από την 
1η Ιουλίου 2018 η Επιτροπή πρέπει να 
υποβάλει στο Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τα 
ενδεδειγμένα μέτρα για την κατάργηση 
του συστήματος ποσόστωσης και τα 
αναγκαία μέτρα για την ομαλή 
προσαρμογή στον τομέα.

Or. en

Τροπολογία 498
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(84 α) Έως την 1η Ιουλίου 2018, η 
Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο 
Κοινοοβύλιο και το Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με τους κατάλληλους τρόπους 
διακοπής του σημερινού συστήματος των 
ποσοστώσεων και για το μέλλον του 
τομέα μετά το 2020,  μαζί με 
οποιαδήποτε κατάλληλη πρόταση για την 
προετοιμασία του συνόλου του τομέα 
ώστε να αντιμετωπίσει την μετά το 2020 
περίοδο.

Or. fr

Τροπολογία 499
Julie Girling, Μαρίνα Γιαννακουδάκη
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(84 a) Για να εναρμονιστεί το ενωσιακό 
καθεστώς εισαγωγής για ζάχαρη και 
ισογλυκόζη με τη μεταρρύθμιση του 2006 
στον τομέα της ζάχαρης καθώς και με τη 
λήξη του συστήματος ποσόστωσης, η 
Επιτροπή πρέπει να τροποποιήσει το 
κοινό δασμολόγιο για τα ακόλουθα 
προϊόντα: (a) ζάχαρη του κωδικού ΣΟ 
1701· (β) ισογλυκόζη που υπάγεται στους 
κωδικούς ΣΟ 1702 30 10, 1702 40 10, 
1702 60 10 και 1702 90 30. Μέχρι τη λήξη 
του συστήματος ποσόστωσης η Επιτροπή 
πρέπει να μπορεί να αναστείλει τους 
εισαγωγικούς δασμούς σε περίπτωση 
ελλείψεων εφοδιασμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λήξη του συστήματος ποσόστωσης ζάχαρης θα απαιτήσει περαιτέρω προσαρμογή του 
ενωσιακού καθεστώτος εισαγωγών, για να αποφευχθεί η υπερβολική συγκέντρωση προσφοράς 
και να επιτραπεί η επαρκής πρόσβαση σε πρώτες ύλες στις αγορές με έλλειψη. Μέχρι τότε οι 
εισαγωγικοί δασμοί μπορεί να αναστέλλονται κατά περίπτωση, όταν εμφανίζονται ελλείψεις 
εφοδιασμού, για να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τροφίμων 
και των επιχειρήσεων κατεργασίας ζαχαροκάλαμου.

Τροπολογία 500
Paolo Bartolozzi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(84 a) Για να εναρμονιστεί το ενωσιακό 
καθεστώς εισαγωγής για ζάχαρη και 
ισογλυκόζη με τη μεταρρύθμιση του 2006 
στον τομέα της ζάχαρης καθώς και με τη 
λήξη του συστήματος ποσόστωσης, η 
Επιτροπή πρέπει να τροποποιήσει το 
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κοινό δασμολόγιο για τα ακόλουθα 
προϊόντα: (a) ζάχαρη του κωδικού ΣΟ 
1701· (β) ισογλυκόζη που υπάγεται στους 
κωδικούς ΣΟ 1702 30 10, 1702 40 10, 
1702 60 10 και 1702 90 30. Μέχρι τη λήξη 
του συστήματος ποσόστωσης η Επιτροπή 
πρέπει να μπορεί να αναστείλει τους 
εισαγωγικούς δασμούς σε περίπτωση 
ελλείψεων εφοδιασμού.

Or. en

Τροπολογία 501
Richard Ashworth, Julie Girling, Μαρίνα Γιαννακουδάκη

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(84 α) Για να διασφαλιστεί δίκαιος 
ανταγωνισμός και ποικιλία εφοδιασμού 
στον ενωσιακό τομέα ζάχαρης, η 
Επιτροπή θα διασφαλίσει μια δίκαιη 
ισορροπία δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων μεταξύ των παραγωγών 
ζαχαροκάλαμου και ζαχαρότευτλων. 
Όταν οι εισαγωγές ζαχαροκάλαμου από 
εταίρους με προτιμησιακό καθεστώς 
πέφτουν κάτω από το προβλεπόμενο 
επίπεδο, η Επιτροπή πρέπει να επιτρέπει 
πρόσθετες εισαγωγές με μηδενικό δασμό, 
για να διασφαλιστεί ότι είναι διαθέσιμες 
αρκετές πρώτες ύλες στην αγορά ζάχαρης 
της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 502
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(84 α) Για να λάβει υπόψη της τις 
ιδιαιτερότητες του τομέα ζάχαρης, η 
Επιτροπή θα διασφαλίσει δίκαιη 
ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και 
των υποχρεώσεων των παραγωγών 
ζάχαρης στην ΕΕ, μεταξύ άλλων
εξασφαλίζοντας σε όλους τους 
συμμετέχοντες ίσους όρους πρόσβασης 
στις πρώτες ύλες.

Or. en

Τροπολογία 503
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(84 α) Για να λάβει υπόψη της τις 
ιδιαιτερότητες του τομέα ζάχαρης, η 
Επιτροπή θα διασφαλίσει δίκαιη 
ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και 
των υποχρεώσεων των παραγωγών 
ζάχαρης στην ΕΕ, μεταξύ άλλων 
εξασφαλίζοντας σε όλους τους 
συμμετέχοντες ίσους όρους πρόσβασης 
στις πρώτες ύλες.

Or. en

Τροπολογία 504
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(84 β) Ταυτόχρονα η Επιτροπή πρέπει να 
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υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο μέχρι την 1η Ιουλίου 
2018 έκθεση σχετικά με τις κατάλληλες 
διατάξεις για το διάστημα μετά την 
ενδεχόμενη λήξη του ισχύοντος 
συστήματος ποσοστώσεων και σχετικά 
με το μέλλον του τομέα μετά το 2020 
καθώς και προτάσεις σχετικά με το πώς 
μπορεί να προετοιμαστεί ο συνολικός 
τομέας για το διάστημα μετά το 2020.

Or. de

Τροπολογία 505
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(84 α) Έως την 1η Ιουλίου 2018, η 
Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο 
Κοινοοβύλιο και το Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με τους κατάλληλους τρόπους 
διακοπής του σημερινού συστήματος των 
ποσοστώσεων και για το μέλλον του 
τομέα μετά το 2020,  μαζί με 
οποιαδήποτε κατάλληλη πρόταση για την 
προετοιμασία του συνόλου του τομέα 
ώστε να αντιμετωπίσει την μετά το 2020 
περίοδο.

Or. fr

Τροπολογία 506
Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(84 β) Έως την 1η Ιουλίου 2018, η 
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Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με τους ενδεδειγμένους όρους για 
την περάτωση της εφαρμογής του 
σημερινού καθεστώτος των 
ποσοστώσεων καθώς και με το μέλλον 
του τομέα μετά από το 2020, η δε αυτή 
έκθεση θα περιλαμβάνει όλες τις 
προτάσεις που χρειάζονται για την 
προετοιμασία του συνόλου του τομέα για 
την περίοδο μετά το 2020.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η σημερινή ΚΟΑ στον τομέα της ζάχαρης πρέπει να παραταθεί τουλάχιστον έως το 2020, 
ούτως ώστε να επιτραπεί στον ευρωπαϊκό τομέα της ζάχαρης να βελτιστοποιήσει την απόδοσή 
του και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του, προκειμένου να καταπολεμήσει την αστάθεια 
που χαρακτηρίζει την παγκόσμια αγορά της ζάχαρης, διασφαλίζοντας τον εφοδιασμό στην 
Κοινότητα, τηρώντας τις διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ και διασφαλίζοντας τη δίκαιη διανομή 
της προστιθέμενης αξίας στην παραγωγική αλυσίδα.

Τροπολογία 507
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(84 b) Σύμφωνα με το άρθρο 349 της 
Συνθήκης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
ιδιάζουσα κατάσταση του τομέα της 
ζάχαρης στις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες και να συνεχισθεί η στήριξη 
για τη βιωσιμότητα του τομέα αυτού. Η 
Επιτροπή δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να λάβει μέτρα που θα 
αντέβαιναν προς τα συμφέροντα του 
τομέα της ζάχαρης στις άκρως
απόκεντρες περιφέρειες, λαμβάνοντας 
ιδιαίτερα υπόψη το συμφέρον των 
παραγωγών και αναζητώντας λύσεις 
ικανές να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές 
εισόδημα στους καλλιεργητές 
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ζαχαροκάλαμου.

Or. fr

Τροπολογία 508
Jim Higgins, Astrid Lulling, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 85

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(85) Οι οργανώσεις παραγωγών και οι 
ενώσεις τους μπορούν να διαδραματίσουν 
αξιόλογους ρόλους στη συγκέντρωση της 
προσφοράς και στην προώθηση των 
βέλτιστων πρακτικών. Οι διεπαγγελματικές 
οργανώσεις μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο, επιτρέποντας τον διάλογο 
μεταξύ των επιχειρήσεων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού και προωθώντας τις βέλτιστες 
πρακτικές και τη διαφάνεια της αγοράς. Οι 
υφιστάμενοι κανόνες για τον ορισμό και 
την αναγνώριση των οργανώσεων αυτών 
και των ενώσεων τους που καλύπτουν 
ορισμένους τομείς θα πρέπει, συνεπώς, να 
εναρμονιστούν, να εξορθολογιστούν και να 
επεκταθούν ώστε να προβλεφθεί η 
αναγνώριση κατόπιν αιτήματος δυνάμει 
της ενωσιακής νομοθεσίας σε όλους τους 
τομείς.

(85) Οι οργανώσεις παραγωγών και οι 
ενώσεις τους μπορούν να διαδραματίσουν 
αξιόλογους ρόλους στη συγκέντρωση της 
προσφοράς και στην προώθηση των 
βέλτιστων πρακτικών. Αναγνωρίζει ότι 
πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες 
προκειμένου να ενισχυθεί περισσότερο η 
θέση των οργανώσεων παραγωγών σε 
ορισμένα κράτη μέλη. Οι 
διεπαγγελματικές οργανώσεις μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, 
επιτρέποντας τον διάλογο μεταξύ των 
επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού 
και προωθώντας τις βέλτιστες πρακτικές 
και τη διαφάνεια της αγοράς. Οι 
υφιστάμενοι κανόνες για τον ορισμό και 
την αναγνώριση των οργανώσεων αυτών 
και των ενώσεων τους που καλύπτουν 
ορισμένους τομείς θα πρέπει, συνεπώς, να 
εναρμονιστούν, να εξορθολογιστούν και να 
επεκταθούν ώστε να προβλεφθεί η 
αναγνώριση κατόπιν αιτήματος δυνάμει 
της ενωσιακής νομοθεσίας σε όλους τους 
τομείς.

Or. en

Τροπολογία 509
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 85
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(85) Οι οργανώσεις παραγωγών και οι 
ενώσεις τους μπορούν να διαδραματίσουν 
αξιόλογους ρόλους στη συγκέντρωση της 
προσφοράς και στην προώθηση των 
βέλτιστων πρακτικών. Οι διεπαγγελματικές 
οργανώσεις μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο, επιτρέποντας τον διάλογο 
μεταξύ των επιχειρήσεων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού και προωθώντας τις βέλτιστες 
πρακτικές και τη διαφάνεια της αγοράς. Οι 
υφιστάμενοι κανόνες για τον ορισμό και 
την αναγνώριση των οργανώσεων αυτών 
και των ενώσεων τους που καλύπτουν 
ορισμένους τομείς θα πρέπει, συνεπώς, να 
εναρμονιστούν, να εξορθολογιστούν και να 
επεκταθούν ώστε να προβλεφθεί η 
αναγνώριση κατόπιν αιτήματος δυνάμει 
της ενωσιακής νομοθεσίας σε όλους τους 
τομείς.

(85) Οι οργανώσεις παραγωγών και οι 
ενώσεις τους μπορούν να διαδραματίσουν 
αξιόλογους ρόλους στη συγκέντρωση της 
προσφοράς, στη βελτίωση της εμπορίας, 
στην επανεξισορρόπηση της αλυσίδας 
αξίας και στην προώθηση των βέλτιστων 
πρακτικών. Οι διεπαγγελματικές 
οργανώσεις μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο, επιτρέποντας τον διάλογο 
μεταξύ των επιχειρήσεων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού και προωθώντας τις βέλτιστες 
πρακτικές και τη διαφάνεια της αγοράς. Οι 
υφιστάμενοι κανόνες για τον ορισμό και 
την αναγνώριση των οργανώσεων αυτών 
και των ενώσεων τους που καλύπτουν 
ορισμένους τομείς θα πρέπει, συνεπώς, να 
εναρμονιστούν, να εξορθολογιστούν και να 
επεκταθούν ώστε να προβλεφθεί η 
αναγνώριση κατόπιν αιτήματος δυνάμει 
της ενωσιακής νομοθεσίας σε όλους τους 
τομείς.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναγνωριστεί στις οργανώσεις παραγωγών ο ρόλος που ήδη αναγνωρίζεται από 
μελέτες, εμπειρογνώμονες της Επιτροπής και ομάδες υψηλού επιπέδου.

Τροπολογία 510
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 85 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(85 α) Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται 
από το δίκτυο γεωργικής λογιστικής 
πληροφόρησης θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη στην εκπόνηση μελετών και 
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ερευνών, με στόχο την πρόληψη 
ενδεχόμενων κρίσεων στους διάφορους 
τομείς της γεωργίας, δεδομένου ότι 
αντικατοπτρίζουν την απόδοση των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τα στοιχεία 
αυτά αναμένεται ότι θα αποτελέσουν 
χρήσιμο εργαλείο για την πρόληψη και τη 
διαχείριση των κρίσεων.

Or. it

Τροπολογία 511
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 85 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(85 α) Εν όψει της λήξεως του 
συστήματος δικαιωμάτων φύτευσης και 
προκειμένου να βελτιωθεί και να 
σταθεροποιηθεί η λειτουργία της κοινής 
αγοράς στους οίνους, πρέπει να δοθεί στις 
διεπαγγελματικές οργανώσεις η 
δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις για 
τη διαχείριση του δυναμικού παραγωγής. 
Χρειάζονται συγκεκριμένες διατάξεις που 
θα δίνουν σε αντιπροσωπευτικές 
διεπαγγελματικές οργανώσεις του τομέα 
οίνου την εξουσία να διαχειρίζονται το 
δυναμικό παραγωγής.

Or. en

Τροπολογία 512
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 87

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(87) Όσον αφορά τα ζώντα φυτά, το βόειο (87) Όσον αφορά όλους τους αγρότες που 
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κρέας, το χοίρειο κρέας, το κρέας 
αιγοπροβάτων, τα αυγά και το κρέας 
πουλερικών θα πρέπει να προβλεφθεί η 
δυνατότητα θέσπισης ορισμένων μέτρων 
για τη διευκόλυνση της προσαρμογής της 
προσφοράς στις απαιτήσεις της αγοράς 
τα οποία μπορούν να συμβάλουν στη 
σταθεροποίηση των αγορών και στην 
εξασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού 
επιπέδου για τον οικείο γεωργικό 
πληθυσμό.

παράγουν ένα ή περισσότερα από 
προϊόντα που παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι, θα πρέπει να προβλεφθεί η 
δυνατότητα θέσπισης ορισμένων μέτρων 
που διασφαλίζουν αξιοπρεπές βιοτικό 
επίπεδο.  Αυτό σημαίνει για παράδειγμα 
ότι οι ενεργοί αγρότες πρέπει να 
εξασφαλίζουν δίκαιη και λογική τιμή για 
τα προϊόντα τους, πράγμα που 
περιλαμβάνει αντισταθμίσματα για 
επενδύσεις βιωσιμότητας.

Or. en

Τροπολογία 513
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 87

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(87) Όσον αφορά τα ζώντα φυτά, το βόειο 
κρέας, το χοίρειο κρέας, το κρέας 
αιγοπροβάτων, τα αυγά και το κρέας 
πουλερικών θα πρέπει να προβλεφθεί η 
δυνατότητα θέσπισης ορισμένων μέτρων 
για τη διευκόλυνση της προσαρμογής της 
προσφοράς στις απαιτήσεις της αγοράς τα 
οποία μπορούν να συμβάλουν στη 
σταθεροποίηση των αγορών και στην 
εξασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού 
επιπέδου για τον οικείο γεωργικό 
πληθυσμό.

(87) Όσον αφορά τα ζώντα φυτά, το βόειο 
κρέας, το χοίρειο κρέας, το κρέας 
αιγοπροβάτων, το κρέας κουνελιού, τα 
αυγά και το κρέας πουλερικών θα πρέπει 
να προβλεφθεί η δυνατότητα θέσπισης 
ορισμένων μέτρων για τη διευκόλυνση της 
προσαρμογής της προσφοράς στις 
απαιτήσεις της αγοράς τα οποία μπορούν 
να συμβάλουν στη σταθεροποίηση των 
αγορών και στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς 
βιοτικού επιπέδου για τον οικείο γεωργικό 
πληθυσμό.

Or. es

Τροπολογία 514
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 88
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(88) Για να ενθαρρυνθούν οι πρωτοβουλίες 
των οργανώσεων παραγωγών, των 
ενώσεων τους και των διεπαγγελματικών 
οργανώσεων που αποβλέπουν στη 
διευκόλυνση της προσαρμογής της 
προσφοράς στις απαιτήσεις της αγοράς, 
εξαιρουμένων εκείνων που αφορούν την 
απόσυρση από την αγορά, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της Συνθήκης, για μέτρα που 
αφορούν τους τομείς των ζώντων φυτών, 
του βόειου, του χοίρειου και του 
αιγοπρόβειου κρέατος, των αυγών και του 
κρέατος πουλερικών για τη βελτίωση της 
ποιότητας, την προώθηση καλύτερης 
οργάνωσης της παραγωγής, μεταποίησης 
και εμπορίας, για τη διευκόλυνση της 
καταγραφής των τάσεων των τιμών στην 
αγορά. κ και για την κατάρτιση 
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
προβλέψεων, με βάση τα 
χρησιμοποιούμενα μέσα παραγωγής.

(88) Για να ενθαρρυνθούν οι πρωτοβουλίες 
των οργανώσεων παραγωγών, των 
ενώσεων τους και των διεπαγγελματικών 
οργανώσεων που αποβλέπουν στη 
διευκόλυνση της προσαρμογής της 
προσφοράς στις απαιτήσεις της αγοράς, 
εξαιρουμένων εκείνων που αφορούν την 
απόσυρση από την αγορά, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της Συνθήκης, για μέτρα που 
αφορούν τους τομείς των ζώντων φυτών, 
του βόειου, του χοίρειου και του 
αιγοπρόβειου κρέατος, του κρέατος 
κουνελιού, των αυγών και του κρέατος 
πουλερικών για τη βελτίωση της 
ποιότητας, την προώθηση καλύτερης 
οργάνωσης της παραγωγής, μεταποίησης 
και εμπορίας, για τη διευκόλυνση της 
καταγραφής των τάσεων των τιμών στην 
αγορά. κ και για την κατάρτιση 
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
προβλέψεων, με βάση τα 
χρησιμοποιούμενα μέσα παραγωγής.

Or. es

Τροπολογία 515
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 89 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(89A) Το καθεστώς γαλακτοκομικών 
ποσοστώσεων παραμένει σε ισχύ έως 
ότου εγκριθούν εναλλακτικά μέτρα - και 
αξιολογηθεί ο αντίκτυπός τους - που θα 
επιτρέπουν την εξασφάλιση της 
ισορροπίας της αγοράς και τον συνεχή 
εφοδιασμό της αγοράς της Ένωσης με 
γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα καθώς 
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και τη μείωση στο ελάχιστο των 
αρνητικών επιπτώσεων που μπορούν να 
προκύψουν σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο, ιδιαίτερα δε στις περιοχές που 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη 
γαλακτοκομική παραγωγή.

Or. pt

Τροπολογία 516
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 89 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(89B) Για την εφαρμογή των διατάξεων 
της παραγράφου 1, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα διεξαγάγει λεπτομερείς 
αναλύσεις αντικτύπου των μέτρων για 
την εξασφάλιση της ισορροπίας της 
αγοράς, του συνεχούς εφοδιασμού της 
αγοράς της Ένωσης με γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς επίσης 
της μείωσης στο ελάχιστο των αρνητικών 
επιπτώσεων που θα μπορούσαν να 
προκύψουν σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο, ιδιαίτερα δε στις περιοχές που 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη 
γαλακτοκομική παραγωγή, από τις 
προβλέψιμες μεταβολές της αγοράς σε 
περίπτωση που καταργηθεί το καθεστώς 
των ποσοστώσεων.

Or. pt

Τροπολογία 517
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 90 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(90 A) Σε ορισμένα κράτη μέλη 
παρατηρούνται σημαντικές ανισορροπίες 
στην κατανομή της προστιθεμένης αξίας 
ανά την αλυσίδα αξίας του τομέα 
εφοδιασμού σε τρόφιμα, όπου εμμένει το 
πρόβλημα των χαμηλών τιμών στην 
παραγωγή. Αποσκοπώντας στη βελτίωση 
της τιμής παραγωγής, ώστε να 
επωφελούνται οι παραγωγοί και να 
προωθηθεί η σωστή και δίκαια κατανομή 
της προστιθεμένης αξίας ανά την αλυσίδα 
αξίας του τομέα, τα κράτη μέλη πρέπει να 
μπορούν να εγκρίνουν μορφές 
παρέμβασης στην αλυσίδα, όπως τον 
ορισμό ανωτάτων περιθωρίων για κάθε 
παράγοντα της αλυσίδας

Or. pt

Τροπολογία 518
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 91

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(91) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ορθολογική ανάπτυξη της παραγωγής και, 
με τον τρόπο αυτό, αξιοπρεπές βιοτικό 
επίπεδο για τους παραγωγούς 
γαλακτοκομικών προϊόντων, θα πρέπει να 
ενισχυθεί η διαπραγματευτική ισχύς τους 
έναντι των μεταποιητών, πράγμα που θα 
έχει ως συνέπεια τη δικαιότερη κατανομή 
της προστιθέμενης αξίας κατά μήκος της 
αλυσίδας εφοδιασμού. Ως εκ τούτου, για 
να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί της ΚΓΠ, 
θα πρέπει να θεσπιστεί διάταξη σύμφωνα 
με το άρθρο 42 και το άρθρο 43 
παράγραφος 2 της Συνθήκης, η οποία να 
επιτρέπει στις οργανώσεις παραγωγών που 
αποτελούνται από γαλακτοπαραγωγούς ή 

(91) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ορθολογική ανάπτυξη της παραγωγής και, 
με τον τρόπο αυτό, αξιοπρεπές βιοτικό 
επίπεδο για τους παραγωγούς 
γαλακτοκομικών προϊόντων, θα πρέπει να 
ενισχυθεί η διαπραγματευτική ισχύς τους 
έναντι των μεταποιητών, πράγμα που θα 
έχει ως συνέπεια τη δικαιότερη κατανομή 
της προστιθέμενης αξίας κατά μήκος της 
αλυσίδας εφοδιασμού. Ως εκ τούτου, για
να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί της ΚΓΠ, 
θα πρέπει να θεσπιστεί διάταξη σύμφωνα 
με το άρθρο 42 και το άρθρο 43 
παράγραφος 2 της Συνθήκης, η οποία να 
επιτρέπει στις οργανώσεις παραγωγών που 
αποτελούνται από γαλακτοπαραγωγούς ή 
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τις ενώσεις αυτών να διαπραγματεύονται 
με γαλακτοκομική μονάδα τους όρους των 
συμβάσεων, μεταξύ των οποίων και την 
τιμή, για ένα μέρος ή το σύνολο της 
παραγωγής των μελών τους. Προκειμένου 
να διατηρηθούν συνθήκες 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην 
αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων, η 
δυνατότητα αυτή θα πρέπει να υπόκειται 
σε κατάλληλους ποσοτικούς περιορισμούς.

τις ενώσεις αυτών να διαπραγματεύονται 
με γαλακτοκομική μονάδα τους όρους των 
συμβάσεων, μεταξύ των οποίων και την 
τιμή, η οποία θα πρέπει ωστόσο να 
καλύπτει το κόστος παραγωγής και να 
εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή αμοιβή της 
εργασίας των γεωργών,  για ένα μέρος ή 
το σύνολο της παραγωγής των μελών τους.
Προς τούτο, θα πρέπει να συσταθεί ένα 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός του Γάλακτος ο 
οποίος θα παρακολουθεί σε διαρκή βάση 
την εξέλιξη των τιμών των παραγομένων 
ποσοτήτων και θα μεριμνά για την 
τήρηση μιας βασικής τιμής παραγωγού.

Or. fr

Τροπολογία 519
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 91

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(91) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ορθολογική ανάπτυξη της παραγωγής και, 
με τον τρόπο αυτό, αξιοπρεπές βιοτικό 
επίπεδο για τους παραγωγούς 
γαλακτοκομικών προϊόντων, θα πρέπει να 
ενισχυθεί η διαπραγματευτική ισχύς τους 
έναντι των μεταποιητών, πράγμα που θα 
έχει ως συνέπεια τη δικαιότερη κατανομή 
της προστιθέμενης αξίας κατά μήκος της 
αλυσίδας εφοδιασμού. Ως εκ τούτου, για 
να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί της ΚΓΠ, 
θα πρέπει να θεσπιστεί διάταξη σύμφωνα 
με το άρθρο 42 και το άρθρο 43 
παράγραφος 2 της Συνθήκης, η οποία να 
επιτρέπει στις οργανώσεις παραγωγών που 
αποτελούνται από γαλακτοπαραγωγούς ή 
τις ενώσεις αυτών να διαπραγματεύονται 
με γαλακτοκομική μονάδα τους όρους των 
συμβάσεων, μεταξύ των οποίων και την 
τιμή, για ένα μέρος ή το σύνολο της 
παραγωγής των μελών τους. Προκειμένου 

(91) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
βιώσιμη ανάπτυξη της παραγωγής και, με 
τον τρόπο αυτό, αξιοπρεπές βιοτικό 
επίπεδο για τους αγρότες, θα πρέπει να 
ενισχυθεί η διαπραγματευτική ισχύς τους 
έναντι των πιθανών αγοραστών, πράγμα 
που θα πρέπει να έχει ως συνέπεια τη 
δικαιότερη κατανομή της προστιθέμενης 
αξίας κατά μήκος της αλυσίδας 
εφοδιασμού. Ως εκ τούτου, για να 
επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί της ΚΓΠ, θα 
πρέπει να θεσπιστεί διάταξη σύμφωνα με 
το άρθρο 42 και το άρθρο 43 παράγραφος 
2 της Συνθήκης, η οποία να επιτρέπει στις 
οργανώσεις παραγωγών που αποτελούνται 
από γεωργούς, κτηνοτρόφους ή τις 
ενώσεις αυτών να διαπραγματεύονται τους 
όρους των ενδεχόμενων συμβάσεων, 
μεταξύ των οποίων και την τιμή, για ένα 
μέρος ή το σύνολο της παραγωγής των 
μελών τους με έναν αγοραστή, κατά 
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να διατηρηθούν συνθήκες 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην 
αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων, η 
δυνατότητα αυτή θα πρέπει να υπόκειται 
σε κατάλληλους ποσοτικούς 
περιορισμούς.

τρόπο ώστε να αποφεύγεται η επιβολή, εκ 
μέρους των αγοραστών, τιμών 
κατώτερων από το κόστος παραγωγής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Μεταφορά των βασικών πτυχών της δέσμης για τα γαλακτοκομικά (κανονισμός 261/2012, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012) σε όλες τις 
συναλλαγές του τομέα.

Τροπολογία 520
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 91

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(91) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ορθολογική ανάπτυξη της παραγωγής και, 
με τον τρόπο αυτό, αξιοπρεπές βιοτικό 
επίπεδο για τους παραγωγούς 
γαλακτοκομικών προϊόντων, θα πρέπει να 
ενισχυθεί η διαπραγματευτική ισχύς τους 
έναντι των μεταποιητών, πράγμα που θα 
έχει ως συνέπεια τη δικαιότερη κατανομή 
της προστιθέμενης αξίας κατά μήκος της 
αλυσίδας εφοδιασμού. Ως εκ τούτου, για 
να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί της ΚΓΠ, 
θα πρέπει να θεσπιστεί διάταξη σύμφωνα 
με το άρθρο 42 και το άρθρο 43 
παράγραφος 2 της Συνθήκης, η οποία να 
επιτρέπει στις οργανώσεις παραγωγών που 
αποτελούνται από γαλακτοπαραγωγούς ή 
τις ενώσεις αυτών να διαπραγματεύονται 
με γαλακτοκομική μονάδα τους όρους των 
συμβάσεων, μεταξύ των οποίων και την 
τιμή, για ένα μέρος ή το σύνολο της 
παραγωγής των μελών τους. Προκειμένου 
να διατηρηθούν συνθήκες 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην 

(91) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ορθολογική και βιώσιμη ανάπτυξη της 
παραγωγής και, με τον τρόπο αυτό, 
αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για τους 
ενεργούς αγρότες, θα πρέπει να ενισχυθεί 
η διαπραγματευτική ισχύς τους έναντι των 
μεταποιητών, πράγμα που θα έχει ως 
συνέπεια τη δικαιότερη κατανομή της 
προστιθέμενης αξίας κατά μήκος της 
αλυσίδας εφοδιασμού. Ως εκ τούτου, για 
να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί της ΚΓΠ, 
θα πρέπει να θεσπιστεί διάταξη σύμφωνα 
με το άρθρο 42 και το άρθρο 43 
παράγραφος 2 της Συνθήκης, η οποία να 
επιτρέπει στις οργανώσεις παραγωγών που 
αποτελούνται από ενεργούς αγρότες ή τις 
ενώσεις αυτών να διαπραγματεύονται με 
γαλακτοκομική μονάδα τους όρους των 
συμβάσεων, μεταξύ των οποίων και την 
τιμή, για ένα μέρος ή το σύνολο της 
παραγωγής των μελών τους. Προκειμένου 
να διατηρηθούν συνθήκες 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην 
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αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων, η 
δυνατότητα αυτή θα πρέπει να υπόκειται 
σε κατάλληλους ποσοτικούς περιορισμούς.

αγορά, η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να 
υπόκειται σε κατάλληλους ποσοτικούς 
περιορισμούς.

Or. en

Τροπολογία 521
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 91

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(91) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ορθολογική ανάπτυξη της παραγωγής και, 
με τον τρόπο αυτό, αξιοπρεπές βιοτικό 
επίπεδο για τους παραγωγούς 
γαλακτοκομικών προϊόντων, θα πρέπει να 
ενισχυθεί η διαπραγματευτική ισχύς τους 
έναντι των μεταποιητών, πράγμα που θα 
έχει ως συνέπεια τη δικαιότερη κατανομή 
της προστιθέμενης αξίας κατά μήκος της 
αλυσίδας εφοδιασμού. Ως εκ τούτου, για 
να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί της ΚΓΠ, 
θα πρέπει να θεσπιστεί διάταξη σύμφωνα 
με το άρθρο 42 και το άρθρο 43 
παράγραφος 2 της Συνθήκης, η οποία να 
επιτρέπει στις οργανώσεις παραγωγών που 
αποτελούνται από γαλακτοπαραγωγούς ή 
τις ενώσεις αυτών να διαπραγματεύονται 
με γαλακτοκομική μονάδα τους όρους των 
συμβάσεων, μεταξύ των οποίων και την 
τιμή, για ένα μέρος ή το σύνολο της 
παραγωγής των μελών τους. Προκειμένου 
να διατηρηθούν συνθήκες 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην 
αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων, η 
δυνατότητα αυτή θα πρέπει να υπόκειται 
σε κατάλληλους ποσοτικούς περιορισμούς.

(91) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ορθολογική ανάπτυξη της παραγωγής και, 
με τον τρόπο αυτό, αξιοπρεπές βιοτικό 
επίπεδο για τους παραγωγούς 
γαλακτοκομικών προϊόντων, θα πρέπει να 
ενισχυθεί η διαπραγματευτική ισχύς τους 
έναντι των μεταποιητών, πράγμα που θα 
έχει ως συνέπεια τη δικαιότερη κατανομή 
της προστιθέμενης αξίας κατά μήκος της 
αλυσίδας εφοδιασμού. Ως εκ τούτου, για 
να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί της ΚΓΠ, 
θα πρέπει να θεσπιστεί διάταξη σύμφωνα 
με το άρθρο 42 και το άρθρο 43 
παράγραφος 2 της Συνθήκης, η οποία να 
επιτρέπει στις οργανώσεις παραγωγών που 
αποτελούνται από γαλακτοπαραγωγούς ή 
τις ενώσεις αυτών να διαπραγματεύονται 
με γαλακτοκομική μονάδα τους όρους των 
συμβάσεων, μεταξύ των οποίων και την 
τιμή, για ένα μέρος ή το σύνολο της 
παραγωγής των μελών τους. Προκειμένου 
να διατηρηθούν συνθήκες 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην 
αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων, η 
δυνατότητα αυτή θα πρέπει να υπόκειται 
σε κατάλληλους ποσοτικούς περιορισμούς.
Η παρούσα διάταξη θα πρέπει να 
εφαρμοσθεί στο σύνολο του κλάδου, 
συνεδπώς δε και στους συνεταιρισμούς.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Μόνο οι εργανώσεις παραγωγών που έχουν συστήσει οι ίδιοι οι γεωργοί θα πρέπει να μπορούν 
να διαπραγματεύονται συλλογικά. Οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι απαραίτητες για μια πιο 
δίκαιη κατανομή της προστιθέμενης αξίας κατά μήκος της αλυσίαδας εφοδιασμού, ώστε να μη 
ζημιώνοντα έντονα οι παραγωγοί.

Τροπολογία 522
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 91 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(91 α) Πρέπει να προταθούν μέτρα από 
την Επιτροπή για να διασφαλιστεί η 
ομαλή προσαρμογή του τομέα γάλακτος 
και γαλακτομικών προϊόντων, πριν να 
καταργηθούν οι ποσοστώσεις το 2015, 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που 
αναλήφθηκαν το 2008. Πρέπει να 
εξεταστούν διάφορες εναλλακτικές για να 
καταστεί δυνατή μία πιο ευέλικτη 
προσέγγιση για τα κράτη μέλη που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες, 
συμπεριλαμβανομένης μιας προσαρμογής 
όσον αφορά τις λιπαρές ουσίες βουτύρου 
ή μιας γραμμικής μείωσης της 
συμπληρωματικής εισφοράς πριν από το 
2015.

Or. en

Τροπολογία 523
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 91 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(91 A) Προκειμένου να εξασφαλιστεί  για 
τους παραγωγούς δίκαιο μερίδιο στην 
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κατανομή των εσόδων της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων, υπογραμμίζει ότι 
είναι ουσιώδες σε κάθε πολιτική της 
Ένωσης  να λαμβάνονται επίσης υπόψη 
οι συμβατικές σχέσεις που 
δημιουργούνται μεταξύ της μεταποίησης 
και της διανομής, στο πλαίσιο μιας 
σύνολης προσέγγισης που θα καλύπτει 
όλες τις συμβατικές σχέσεις που 
δημιουργούνται σε μία αλυσίδα, ώστε να 
επιτευχθεί ο στόχος της ισότιμης 
συμμετοχής.

Or. pt

Τροπολογία 524
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 93

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(93) Για να εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι και 
οι αρμοδιότητες των οργανώσεων 
παραγωγών, των ενώσεων οργανώσεων 
παραγωγών, των επαγγελματικών 
οργανώσεων και των οργανώσεων 
επιχειρηματιών ορίζονται με σαφήνεια, 
ώστε να προάγεται η αποτελεσματικότητα 
των ενεργειών τους, να λαμβάνονται 
υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε τομέα 
και να εξασφαλίζεται ο ανταγωνισμός και 
η καλή λειτουργία της κοινής οργάνωσης 
αγοράς θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης, όσον αφορά κανόνες 
για: τους συγκεκριμένους σκοπούς που 
πρέπει να επιδιώκουν ή να μην επιδιώκουν 
οι εν λόγω οργανώσεις και ενώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των παρεκκλίσεων 
από αυτούς που αναφέρονται στον 
παρόντα κανονισμό, το καταστατικό, την 
αναγνώριση, τη δομή, τη νομική 
προσωπικότητα, τα μέλη, το μέγεθος, τις 

(93) Για να εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι και 
οι αρμοδιότητες των οργανώσεων 
παραγωγών (συμπεριλαμβανομένων των 
αγροτικών συνεταιρισμών), των ενώσεων 
οργανώσεων παραγωγών, των 
επαγγελματικών οργανώσεων και των 
οργανώσεων επιχειρηματιών ορίζονται με 
σαφήνεια, ώστε να προάγεται η 
αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους, 
να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
του κάθε τομέα, να εξασφαλίζεται ο 
ανταγωνισμός και η καλή λειτουργία της 
κοινής οργάνωσης αγοράς καθώς και να 
προστατεύονται ορισμένα δημόσια αγαθά 
όπως το περιβάλλον, η δημόσια υγεία, τα 
κοινωνικά πρότυπα, το κλίμα, η υγεία και 
η καλή μεταχείριση των ζώων και το 
τοπίο, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης, όσον αφορά κανόνες 
για: τους συγκεκριμένους σκοπούς που 
πρέπει να επιδιώκουν ή να μην επιδιώκουν 
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υποχρεώσεις λογοδοσίας και τις 
δραστηριότητες των εν λόγω οργανώσεων 
και ενώσεων, τα αποτελέσματα της 
αναγνώρισης, την ανάκληση της 
αναγνώρισης και τις συγχωνεύσεις· τις 
διεθνικές οργανώσεις και ενώσεις, την 
ανάθεση δραστηριοτήτων σε 
υπεργολάβους και την παροχή τεχνικών 
μέσων από οργανώσεις ή ενώσεις· τον 
ελάχιστο όγκο ή αξία της εμπορεύσιμης 
παραγωγής οργανώσεων και ενώσεων· την 
επέκταση ορισμένων κανόνων των 
οργανώσεων σε μη μέλη και την 
υποχρεωτική πληρωμή εισφοράς από μη 
μέλη, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου 
αυστηρότερων κανόνων παραγωγής που 
μπορούν να επεκταθούν, περαιτέρω 
απαιτήσεις όσον αφορά την 
αντιπροσωπευτικότητα, τις σχετικές 
οικονομικές περιφέρειες, 
συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου από 
την Επιτροπή του ορισμού τους, τις 
ελάχιστες περιόδους κατά τις οποίες θα 
πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες πριν 
από την επέκταση τους, τα άτομα ή τις 
οργανώσεις στις οποίες οι κανόνες ή οι 
εισφορές μπορούν να επιβληθούν και οι 
περιστάσεις υπό τις οποίες η Επιτροπή 
μπορεί να απαιτήσει να απορριφθεί ή να 
ανακληθεί η επέκταση των κανόνων ή οι 
υποχρεωτικές εισφορές.

οι εν λόγω οργανώσεις και ενώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των παρεκκλίσεων 
από αυτούς που αναφέρονται στον 
παρόντα κανονισμό, το καταστατικό, την 
αναγνώριση, τη δομή, τη νομική 
προσωπικότητα, τα μέλη, το μέγεθος, τις 
υποχρεώσεις λογοδοσίας και τις 
δραστηριότητες των εν λόγω οργανώσεων 
και ενώσεων, τα αποτελέσματα της 
αναγνώρισης, την ανάκληση της 
αναγνώρισης και τις συγχωνεύσεις· τις 
διεθνικές οργανώσεις και ενώσεις, την 
ανάθεση δραστηριοτήτων σε 
υπεργολάβους και την παροχή τεχνικών 
μέσων από οργανώσεις ή ενώσεις· τον 
ελάχιστο όγκο ή αξία της εμπορεύσιμης 
παραγωγής οργανώσεων και ενώσεων· την 
επέκταση ορισμένων κανόνων των 
οργανώσεων σε μη μέλη και την 
υποχρεωτική πληρωμή εισφοράς από μη 
μέλη, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου 
αυστηρότερων κανόνων παραγωγής που 
μπορούν να επεκταθούν, περαιτέρω 
απαιτήσεις όσον αφορά την 
αντιπροσωπευτικότητα, τις σχετικές 
οικονομικές περιφέρειες, 
συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου από 
την Επιτροπή του ορισμού τους, τις 
ελάχιστες περιόδους κατά τις οποίες θα 
πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες πριν 
από την επέκταση τους, τα άτομα ή τις 
οργανώσεις στις οποίες οι κανόνες ή οι 
εισφορές μπορούν να επιβληθούν και οι 
περιστάσεις υπό τις οποίες η Επιτροπή 
μπορεί να απαιτήσει να απορριφθεί ή να 
ανακληθεί η επέκταση των κανόνων ή οι 
υποχρεωτικές εισφορές.

Or. en

Τροπολογία 525
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 94
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(94) Μια ενιαία αγορά συνεπάγεται τη 
θέσπιση καθεστώτος συναλλαγών στα 
εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Το εν 
λόγω καθεστώς συναλλαγών θα πρέπει να 
περιλαμβάνει εισαγωγικούς δασμούς και 
επιστροφές κατά την εξαγωγή και να 
σταθεροποιεί, κατ’ αρχήν, την ενωσιακή 
αγορά. Το καθεστώς συναλλαγών θα 
πρέπει να βασίζεται στις δεσμεύσεις που 
έγιναν δεκτές στο πλαίσιο των πολυμερών 
εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου 
της Ουρουγουάης.

(94) Μια ενιαία αγορά συνεπάγεται τη 
θέσπιση καθεστώτος συναλλαγών στα 
εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Το εν 
λόγω καθεστώς συναλλαγών θα πρέπει να 
περιλαμβάνει εισαγωγικούς δασμούς. Το 
καθεστώς συναλλαγών θα πρέπει να 
βασίζεται στις δεσμεύσεις που έγιναν 
δεκτές στο πλαίσιο των πολυμερών 
εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου 
της Ουρουγουάης.

Or. en

Τροπολογία 526
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 94

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(94) Μια ενιαία αγορά συνεπάγεται τη 
θέσπιση καθεστώτος συναλλαγών στα 
εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Το εν 
λόγω καθεστώς συναλλαγών θα πρέπει να 
περιλαμβάνει εισαγωγικούς δασμούς και 
επιστροφές κατά την εξαγωγή και να 
σταθεροποιεί, κατ’ αρχήν, την ενωσιακή 
αγορά. Το καθεστώς συναλλαγών θα 
πρέπει να βασίζεται στις δεσμεύσεις που 
έγιναν δεκτές στο πλαίσιο των πολυμερών 
εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου 
της Ουρουγουάης.

(94) Μια ενιαία αγορά συνεπάγεται τη 
θέσπιση καθεστώτος συναλλαγών στα 
εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Το εν 
λόγω καθεστώς συναλλαγών θα πρέπει να 
περιλαμβάνει εισαγωγικούς δασμούς και 
επιστροφές κατά την εξαγωγή και να 
σταθεροποιεί, κατ’ αρχήν, την ενωσιακή 
αγορά.

Or. fr

Τροπολογία 527
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 94

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(94) Μια ενιαία αγορά συνεπάγεται τη 
θέσπιση καθεστώτος συναλλαγών στα 
εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Το εν 
λόγω καθεστώς συναλλαγών θα πρέπει να 
περιλαμβάνει εισαγωγικούς δασμούς και 
επιστροφές κατά την εξαγωγή και να 
σταθεροποιεί, κατ’ αρχήν, την ενωσιακή 
αγορά. Το καθεστώς συναλλαγών θα 
πρέπει να βασίζεται στις δεσμεύσεις που 
έγιναν δεκτές στο πλαίσιο των πολυμερών 
εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου 
της Ουρουγουάης.

(94) Μια ενιαία αγορά συνεπάγεται τη 
θέσπιση καθεστώτος συναλλαγών στα 
εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Το εν 
λόγω καθεστώς συναλλαγών θα πρέπει να 
περιλαμβάνει εισαγωγικούς δασμούς . Το 
καθεστώς συναλλαγών θα πρέπει να 
βασίζεται στις δεσμεύσεις που έγιναν 
δεκτές στο πλαίσιο των πολυμερών 
εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου 
της Ουρουγουάης.

Or. fr

Τροπολογία 528
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 94

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(94) Μια ενιαία αγορά συνεπάγεται τη 
θέσπιση καθεστώτος συναλλαγών στα 
εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Το εν 
λόγω καθεστώς συναλλαγών θα πρέπει να 
περιλαμβάνει εισαγωγικούς δασμούς και 
επιστροφές κατά την εξαγωγή και να 
σταθεροποιεί, κατ’ αρχήν, την ενωσιακή 
αγορά. Το καθεστώς συναλλαγών θα 
πρέπει να βασίζεται στις δεσμεύσεις που 
έγιναν δεκτές στο πλαίσιο των πολυμερών 
εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου 
της Ουρουγουάης.

(94) Μια ενιαία αγορά συνεπάγεται τη 
θέσπιση καθεστώτος συναλλαγών στα 
εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Το εν 
λόγω καθεστώς συναλλαγών θα πρέπει να 
περιλαμβάνει εισαγωγικούς δασμούς και 
να σταθεροποιεί, κατ’ αρχήν, την 
ενωσιακή αγορά. Το καθεστώς 
συναλλαγών θα πρέπει να βασίζεται στις 
δεσμεύσεις που έγιναν δεκτές στο πλαίσιο 
των πολυμερών εμπορικών 
διαπραγματεύσεων του Γύρου της 
Ουρουγουάης.

Or. en
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Τροπολογία 529
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 94

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(94) Μια ενιαία αγορά συνεπάγεται τη 
θέσπιση καθεστώτος συναλλαγών στα 
εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Το εν 
λόγω καθεστώς συναλλαγών θα πρέπει να 
περιλαμβάνει εισαγωγικούς δασμούς και 
επιστροφές κατά την εξαγωγή και να 
σταθεροποιεί, κατ’ αρχήν, την ενωσιακή 
αγορά. Το καθεστώς συναλλαγών θα 
πρέπει να βασίζεται στις δεσμεύσεις που 
έγιναν δεκτές στο πλαίσιο των πολυμερών 
εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου 
της Ουρουγουάης.

(94) Μια ενιαία αγορά συνεπάγεται τη 
θέσπιση καθεστώτος συναλλαγών στα 
εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Το εν 
λόγω καθεστώς συναλλαγών θα πρέπει να 
περιλαμβάνει εισαγωγικούς δασμούς και 
επιστροφές κατά την εξαγωγή και να 
σταθεροποιεί, κατ’ αρχήν, την ενωσιακή 
αγορά, χωρίς να στρεβλώνει τις αγορές 
των αναπτυσσόμενων χωρών. Το 
καθεστώς συναλλαγών θα πρέπει να 
βασίζεται στις δεσμεύσεις που έγιναν 
δεκτές στο πλαίσιο των πολυμερών 
εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου 
της Ουρουγουάης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι εξαγωγικές επιδοτήσεις δεν εμποδίζουν την ανάπτυξη 
των αγροτικών τομέων στις αναπτυσσόμενες χώρες με την πώληση των τοπικών προϊόντων σε 
φθηνότερες τιμές.

Τροπολογία 530
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 94 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(94 α) Θα πρέπει, ωστόσο, η εφαρμογή 
των διεθνών συμφωνιών να μην 
αφίσταται της αρχής της αμοιβαιότητας, 
ιδίως σε δασμολογικό, φυτοϋγειονομικό 
και περιβαλλοντικό επίπεδο, του 
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σεβασμού των ευρωπαϊκών προτύπων 
επισιτιστικής ασφάλειας και καλής 
διαβίωσης των ζώων και να υλοποιείται 
με απόλυτο σεβασμό των μηχανισμών 
των τιμών εισόδου, των πρόσθετων 
ειδικών δασμών και των 
αντισταθμιστικών φόρων.

Or. it

Τροπολογία 531
Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 94 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(94 α) Θα πρέπει ωστόσο η εφαρμογή των 
διεθνών συμφωνιών να μην αφίσταται 
της αρχής της αμοιβαιότητας, ιδίως σε 
δασμολογικό, υγειονομικό, 
φυτοϋγειονομικό και περιβαλλοντικό 
επίπεδο, καθώς και όσον αφορά την καλή 
μεταχείριση των ζώων, και να 
υλοποιείται με απόλυτο σεβασμό των 
μηχανισμών των τιμών εισόδου, των 
πρόσθετων ειδικών δασμών και των 
αντισταθμιστικών φόρων.

Or. fr

Τροπολογία 532
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 98

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(98) Τα βασικά στοιχεία των δασμών που 
εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα 
αντανακλούν τις συμφωνίες του ΠΟΕ και 
τις διμερείς συμφωνίες που προβλέπονται 

διαγράφεται
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στο κοινό δασμολόγιο. Θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
να θεσπίζει μέτρα για τον λεπτομερή 
υπολογισμό των εισαγωγικών δασμών 
σύμφωνα με τα εν λόγω βασικά στοιχεία.

Or. fr

Τροπολογία 533
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 103 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(103 a) Για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη 
και η μεγέθυνση της οικονομίας που 
βασίζεται στα βιολογικά προϊόντα και να 
αποτραπούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις 
στην ενωσιακή αγορά για βιομηχανικά 
βιοπροϊόντα, πρέπει να ληφθούν μέτρα 
για να διασφαλιστεί ότι οι παραγωγοί 
βιομηχανικών βιοπροϊόντων έχουν 
πρόσβαση σε ασφαλή εφοδιασμό με 
αγροτικές πρώτες ύλες σε παγκοσμίως 
ανταγωνιστικές τιμές. Όταν εισάγονται 
χωρίς εισαγωγικούς δασμούς αγροτικές 
πρώτες ύλες στην ΕΕ προς χρήση στην 
παραγωγή βιομηχανικών βιοπροϊόντων, 
πρέπει να λαμβάνονται μέτρα που θα 
διασφαλίζουν ότι χρησιμοποιούνται 
πρώτες ύλες για τον δεδηλωμένο σκοπό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια βιομηχανία βιοπροϊόντων θα αποτελέσει σημαντικό τομέα στην επίτευξη "πράσινης 
οικονομίας". Σε αυτό το πλαίσιο η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου «Ανταγωνιστικότητα της 
Ευρωπαϊκής Χημικής Βιομηχανίας» συνιστά την κατάργηση ή τη μείωση των εισαγωγικών 
δασμών των αγροτικών ανανεώσιμων πρώτων υλών που χρησιμοποιεί η χημική βιομηχανία. 
Αυτός ο τομέας θα αναπτυχθεί στις χώρες όπου έχει ασφαλή πρόσβαση στις πρώτες ύλες σε 
ανταγωνιστικές παγκοσμίως τιμές.
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Τροπολογία 534
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 105

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(105) Το καθεστώς τελωνειακών δασμών 
επιτρέπει να μην εφαρμόζεται κανένα άλλο 
προστατευτικό μέτρο στα εξωτερικά 
σύνορα της Ένωσης. Ο μηχανισμός της 
εσωτερικής αγοράς και των δασμών θα 
μπορούσε, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να 
αποδειχθεί ανεπαρκής. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, προκειμένου να μην αφεθεί 
απροστάτευτη η ενωσιακή αγορά έναντι 
των ενδεχόμενων συνακόλουθων 
διαταραχών, η Ένωση θα πρέπει να είναι 
σε θέση να λαμβάνει αμελλητί όλα τα 
απαραίτητα μέτρα. Τα μέτρα αυτά θα 
πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Ένωσης.

(105) Το καθεστώς τελωνειακών δασμών 
επιτρέπει να μην εφαρμόζεται κανένα άλλο 
προστατευτικό μέτρο στα εξωτερικά 
σύνορα της Ένωσης. Ο μηχανισμός της 
εσωτερικής αγοράς και των δασμών θα 
μπορούσε, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να 
αποδειχθεί ανεπαρκής. En pareils cas, pour 
ne pas laisser le marché de l'Union sans 
défense face aux perturbations qui 
pourraient en résulter, il importe que 
l'Union puisse prendre rapidement toutes 
les mesures nécessaires. Τα μέτρα αυτά θα 
πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Ένωσης με την 
επιφύλαξη της επισιτιστικής κυριαρχίας 
της.

Or. fr

Τροπολογία 535
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 106 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(106 α) Η Ένωση δεν θα χρησιμοποιεί 
πια εξαγωγικές επιδοτήσεις για αγροτικά 
προϊόντα και θα εξακολουθήσει να 
συντονίζει τις προσπάθειες με τους 
μεγαλύτερους παραγωγούς αγροτικών 
προϊόντων του κόσμου, για να κοπούν οι 
επιδοτήσεις της στρέβλωσης του 
εμπορίου. Η νέα Κοινή Γεωργική 
Πολιτική θα εναρμονιστεί με την 
ενωσιακή αντίληψη για την αναπτυξιακή 
πολιτική συνοχής, προκειμένου να 
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επιτευχθεί ένα λογικό επίπεδο 
επισιτιστικής ανεξαρτησίας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες,   

Or. en

Τροπολογία 536
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 106 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(106a) Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή 
μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά μέσα 
για την αντιμετώπιση της κρίσης και την 
ενίσχυση στις γεωργικές αγορές.  Το πώς 
και με ποια μορφή μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μελλοντικά οι 
επιστροφές κατά την εξαγωγή ως μέσο 
για την αντιμετώπιση της κρίσης και την 
ενίσχυση πρέπει να οριστεί στο πλαίσιο 
του ΠΟΕ και σε βάση αμοιβαιότητας. 

Or. de

Τροπολογία 537
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 107

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(107) Οι διατάξεις για τη χορήγηση 
επιστροφών κατά την εξαγωγή προς 
τρίτες χώρες, οι οποίες βασίζονται στη 
διαφορά μεταξύ των τιμών εντός της 
Ένωσης και των τιμών στη διεθνή αγορά 
και περικλείονται εντός των ορίων που 
θέτουν οι δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί στον ΠΟΕ, θα πρέπει να 
χρησιμεύουν για να διασφαλίζουν τη 

διαγράφεται
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συμμετοχή της Ένωσης στις διεθνείς 
συναλλαγές ορισμένων από τα προϊόντα 
που υπάγονται στον παρόντα κανονισμό. 
Οι επιδοτούμενες εξαγωγές θα πρέπει να 
υπόκεινται σε όρια όσον αφορά την αξία 
και την ποσότητα.

Or. en

Τροπολογία 538
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 107

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(107) Οι διατάξεις για τη χορήγηση 
επιστροφών κατά την εξαγωγή προς 
τρίτες χώρες, οι οποίες βασίζονται στη 
διαφορά μεταξύ των τιμών εντός της 
Ένωσης και των τιμών στη διεθνή αγορά 
και περικλείονται εντός των ορίων που 
θέτουν οι δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί στον ΠΟΕ, θα πρέπει να 
χρησιμεύουν για να διασφαλίζουν τη 
συμμετοχή της Ένωσης στις διεθνείς 
συναλλαγές ορισμένων από τα προϊόντα 
που υπάγονται στον παρόντα κανονισμό. 
Οι επιδοτούμενες εξαγωγές θα πρέπει να 
υπόκεινται σε όρια όσον αφορά την αξία 
και την ποσότητα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 539
Britta Reimers, George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 107

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(107) Οι διατάξεις για τη χορήγηση διαγράφεται
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επιστροφών κατά την εξαγωγή προς 
τρίτες χώρες, οι οποίες βασίζονται στη 
διαφορά μεταξύ των τιμών εντός της 
Ένωσης και των τιμών στη διεθνή αγορά 
και περικλείονται εντός των ορίων που 
θέτουν οι δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί στον ΠΟΕ, θα πρέπει να 
χρησιμεύουν για να διασφαλίζουν τη 
συμμετοχή της Ένωσης στις διεθνείς 
συναλλαγές ορισμένων από τα προϊόντα 
που υπάγονται στον παρόντα κανονισμό. 
Οι επιδοτούμενες εξαγωγές θα πρέπει να 
υπόκεινται σε όρια όσον αφορά την αξία 
και την ποσότητα.

Or. en

Τροπολογία 540
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 107

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(107) Οι διατάξεις για τη χορήγηση 
επιστροφών κατά την εξαγωγή προς 
τρίτες χώρες, οι οποίες βασίζονται στη 
διαφορά μεταξύ των τιμών εντός της 
Ένωσης και των τιμών στη διεθνή αγορά 
και περικλείονται εντός των ορίων που 
θέτουν οι δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί στον ΠΟΕ, θα πρέπει να 
χρησιμεύουν για να διασφαλίζουν τη 
συμμετοχή της Ένωσης στις διεθνείς 
συναλλαγές ορισμένων από τα προϊόντα 
που υπάγονται στον παρόντα κανονισμό. 
Οι επιδοτούμενες εξαγωγές θα πρέπει να 
υπόκεινται σε όρια όσον αφορά την αξία 
και την ποσότητα.

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 541
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 107

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(107) Οι διατάξεις για τη χορήγηση 
επιστροφών κατά την εξαγωγή προς τρίτες 
χώρες, οι οποίες βασίζονται στη διαφορά 
μεταξύ των τιμών εντός της Ένωσης και 
των τιμών στη διεθνή αγορά και 
περικλείονται εντός των ορίων που θέτουν 
οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στον 
ΠΟΕ, θα πρέπει να χρησιμεύουν για να 
διασφαλίζουν τη συμμετοχή της Ένωσης 
στις διεθνείς συναλλαγές ορισμένων από 
τα προϊόντα που υπάγονται στον παρόντα 
κανονισμό. Οι επιδοτούμενες εξαγωγές θα 
πρέπει να υπόκεινται σε όρια όσον αφορά 
την αξία και την ποσότητα.

(107) Οι διατάξεις για τη χορήγηση 
επιστροφών κατά την εξαγωγή προς τρίτες 
χώρες, οι οποίες βασίζονται στη διαφορά 
μεταξύ των τιμών εντός της Ένωσης και 
των τιμών στη διεθνή αγορά και 
περικλείονται εντός των ορίων που θέτουν 
οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στον 
ΠΟΕ, πρέπει να διατηρηθούν ως γραμμές 
στον προϋπολογισμό, καθώς μπορούν να 
αποτελέσουν σημαντικό μέσο για την 
αντιμετώπιση της κρίσης και την 
ενίσχυση. Το πώς και με ποια μορφή 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά 
οι επιστροφές κατά την εξαγωγή ως μέσο 
για την αντιμετώπιση της κρίσης και την 
ενίσχυση πρέπει να οριστεί στο πλαίσιο 
του ΠΟΕ και σε βάση αμοιβαιότητας.

Or. de

Τροπολογία 542
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 107

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(107) Οι διατάξεις για τη χορήγηση 
επιστροφών κατά την εξαγωγή προς τρίτες 
χώρες, οι οποίες βασίζονται στη διαφορά 
μεταξύ των τιμών εντός της Ένωσης και 
των τιμών στη διεθνή αγορά και 
περικλείονται εντός των ορίων που θέτουν 
οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στον 
ΠΟΕ, θα πρέπει να χρησιμεύουν για να 
διασφαλίζουν τη συμμετοχή της Ένωσης 
στις διεθνείς συναλλαγές ορισμένων από 

(107) Οι διατάξεις για τη χορήγηση 
επιστροφών κατά την εξαγωγή προς τρίτες 
χώρες, οι οποίες βασίζονται στη διαφορά 
μεταξύ των τιμών εντός της Ένωσης και 
των τιμών στη διεθνή αγορά και 
περικλείονται εντός των ορίων που θέτουν 
οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στον 
ΠΟΕ, θα πρέπει να διατηρηθούν, καθώς 
οι επιστροφές κατά την εξαγωγή είναι 
μεταξύ άλλων ένα σημαντικό μέσο για τη 
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τα προϊόντα που υπάγονται στον παρόντα 
κανονισμό. Οι επιδοτούμενες εξαγωγές θα 
πρέπει να υπόκεινται σε όρια όσον αφορά 
την αξία και την ποσότητα.

διαχείριση κρίσεων.  Το μέλλον των 
επιστροφών κατά την εξαγωγή ως μέσο 
διαχείρισης της αγοράς πρέπει να 
αποφασιστεί εντός του πλαισίου του ΠΟΕ 
επί τη βάσει της αμοιβαιότητας. Οι 
εξαγωγές που υπόκεινται σε επιστροφές
θα πρέπει να υπόκεινται σε όρια όσον 
αφορά την αξία και την ποσότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή δεν πρέπει να καταργηθούν μονομερώς από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, εφόσον οι εμπορικοί μας εταίροι προβλέπουν επιστροφές κατά την εξαγωγή ή παρόμοια 
μέσα διαχείρισης της αγοράς. Το μέλλον των επιστροφών κατά την εξαγωγή πρέπει να 
αποφασιστεί εντός του πλαισίου του ΠΟΕ επί τη βάσει της αμοιβαιότητας.

Τροπολογία 543
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 107

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(107) Οι διατάξεις για τη χορήγηση 
επιστροφών κατά την εξαγωγή προς τρίτες 
χώρες, οι οποίες βασίζονται στη διαφορά 
μεταξύ των τιμών εντός της Ένωσης και 
των τιμών στη διεθνή αγορά και 
περικλείονται εντός των ορίων που θέτουν 
οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στον 
ΠΟΕ, θα πρέπει να χρησιμεύουν για να 
διασφαλίζουν τη συμμετοχή της Ένωσης 
στις διεθνείς συναλλαγές ορισμένων από 
τα προϊόντα που υπάγονται στον παρόντα 
κανονισμό. Οι επιδοτούμενες εξαγωγές θα 
πρέπει να υπόκεινται σε όρια όσον αφορά 
την αξία και την ποσότητα.

(107) Οι διατάξεις για τη χορήγηση 
επιστροφών κατά την εξαγωγή προς τρίτες 
χώρες, οι οποίες βασίζονται στη διαφορά 
μεταξύ των τιμών εντός της Ένωσης και 
των τιμών στη διεθνή αγορά και 
περικλείονται εντός των ορίων που θέτουν 
οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στον 
ΠΟΕ, θα πρέπει να χρησιμεύουν για να 
διασφαλίζουν τη συμμετοχή της Ένωσης 
στις διεθνείς συναλλαγές ορισμένων από 
τα προϊόντα που υπάγονται στον παρόντα 
κανονισμό τα οποία αντιμετωπίζουν 
ιδιαίτερα δύσκολους όρους της αγοράς. 
Οι επιδοτούμενες εξαγωγές θα πρέπει να 
υπόκεινται σε όρια όσον αφορά την αξία 
και την ποσότητα.

Or. pl
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Τροπολογία 544
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 107

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(107) Οι διατάξεις για τη χορήγηση 
επιστροφών κατά την εξαγωγή προς τρίτες 
χώρες, οι οποίες βασίζονται στη διαφορά 
μεταξύ των τιμών εντός της Ένωσης και 
των τιμών στη διεθνή αγορά και 
περικλείονται εντός των ορίων που θέτουν 
οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στον 
ΠΟΕ, θα πρέπει να χρησιμεύουν για να 
διασφαλίζουν τη συμμετοχή της Ένωσης 
στις διεθνείς συναλλαγές ορισμένων από 
τα προϊόντα που υπάγονται στον παρόντα 
κανονισμό. Οι επιδοτούμενες εξαγωγές θα 
πρέπει να υπόκεινται σε όρια όσον αφορά 
την αξία και την ποσότητα.

(107) Οι διατάξεις για τη χορήγηση 
επιστροφών κατά την εξαγωγή προς τρίτες 
χώρες, οι οποίες βασίζονται στη διαφορά 
μεταξύ των τιμών εντός της Ένωσης και 
των τιμών στη διεθνή αγορά και 
περικλείονται εντός των ορίων που θέτουν 
οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στον 
ΠΟΕ, θα πρέπει να χρησιμεύουν για να 
διασφαλίζουν τη συμμετοχή της Ένωσης 
στις διεθνείς συναλλαγές ορισμένων από 
τα προϊόντα που υπάγονται στον παρόντα 
κανονισμό. Οι επιδοτούμενες εξαγωγές θα 
πρέπει να υπόκεινται σε όρια όσον αφορά 
την αξία και την ποσότητα, αφού 
επιβεβαιωθεί ότι οι εξαγωγές αυτές δεν 
συμβάλλουν στην κατάρρευση της 
επισιτιστικής κυριαρχίας των χωρών για 
τις οποίες προορίζονται.

Or. fr

Τροπολογία 545
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 107

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(107) Οι διατάξεις για τη χορήγηση 
επιστροφών κατά την εξαγωγή προς τρίτες 
χώρες, οι οποίες βασίζονται στη διαφορά 
μεταξύ των τιμών εντός της Ένωσης και 
των τιμών στη διεθνή αγορά και 
περικλείονται εντός των ορίων που θέτουν 
οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στον 
ΠΟΕ, θα πρέπει να χρησιμεύουν για να 
διασφαλίζουν τη συμμετοχή της Ένωσης 

(107) Οι διατάξεις για τη χορήγηση 
επιστροφών κατά την εξαγωγή προς τρίτες 
χώρες, οι οποίες βασίζονται στη διαφορά 
μεταξύ των τιμών εντός της Ένωσης και 
των τιμών στη διεθνή αγορά και 
περικλείονται εντός των ορίων που θέτουν 
οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στον 
ΠΟΕ, θα πρέπει να χρησιμεύουν για να 
διασφαλίζουν τη συμμετοχή της Ένωσης 
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στις διεθνείς συναλλαγές ορισμένων από 
τα προϊόντα που υπάγονται στον παρόντα 
κανονισμό. Οι επιδοτούμενες εξαγωγές θα 
πρέπει να υπόκεινται σε όρια όσον αφορά 
την αξία και την ποσότητα.

στις διεθνείς συναλλαγές ορισμένων από 
τα προϊόντα που υπάγονται στον παρόντα 
κανονισμό. Οι επιδοτούμενες εξαγωγές θα 
πρέπει να υπόκεινται σε όρια όσον αφορά 
την αξία και την ποσότητα και δεν πρέπει 
να θέτουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη του 
αγροτικού τομέα και της οικονομίας των 
αναπτυσσόμενων χωρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι εξαγωγικές επιδοτήσεις δεν εμποδίζουν την ανάπτυξη 
του αγροτικού τομέα στις αναπτυσσόμενες χώρες με την πώληση των τοπικών προϊόντων σε 
φθηνότερες τιμές.

Τροπολογία 546
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 108

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η τήρηση των ορίων όσον αφορά την 
τιμή πρέπει να διασφαλίζεται τη στιγμή 
του καθορισμού των επιστροφών κατά 
την εξαγωγή μέσω του ελέγχου των 
πληρωμών σύμφωνα με τους κανόνες που 
ισχύουν όσον αφορά το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων. Η 
παρακολούθηση μπορεί να διευκολυνθεί 
με τον υποχρεωτικό προκαθορισμό των 
επιστροφών κατά την εξαγωγή, ενώ στην 
περίπτωση των διαφοροποιημένων 
επιστροφών θα παρέχεται η δυνατότητα 
μεταβολής του καθορισμένου προορισμού 
εντός μιας γεωγραφικής ζώνης στην 
οποία εφαρμόζεται ενιαίο ποσοστό 
επιστροφής κατά την εξαγωγή. Σε 
περίπτωση μεταβολής του προορισμού, 
θα πρέπει να καταβάλλεται η επιστροφή 
κατά την εξαγωγή που εφαρμόζεται στον 
πραγματικό προορισμό, αφού καθοριστεί 
ανώτατο όριο για το ποσό που 

διαγράφεται
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εφαρμόζεται στον προκαθορισμένο 
προορισμό.

Or. en

Τροπολογία 547
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 108

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η τήρηση των ορίων όσον αφορά την 
τιμή πρέπει να διασφαλίζεται τη στιγμή 
του καθορισμού των επιστροφών κατά 
την εξαγωγή μέσω του ελέγχου των 
πληρωμών σύμφωνα με τους κανόνες που 
ισχύουν όσον αφορά το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων. Η 
παρακολούθηση μπορεί να διευκολυνθεί 
με τον υποχρεωτικό προκαθορισμό των 
επιστροφών κατά την εξαγωγή, ενώ στην 
περίπτωση των διαφοροποιημένων 
επιστροφών θα παρέχεται η δυνατότητα 
μεταβολής του καθορισμένου προορισμού 
εντός μιας γεωγραφικής ζώνης στην 
οποία εφαρμόζεται ενιαίο ποσοστό 
επιστροφής κατά την εξαγωγή. Σε 
περίπτωση μεταβολής του προορισμού, 
θα πρέπει να καταβάλλεται η επιστροφή 
κατά την εξαγωγή που εφαρμόζεται στον 
πραγματικό προορισμό, αφού καθοριστεί 
ανώτατο όριο για το ποσό που 
εφαρμόζεται στον προκαθορισμένο 
προορισμό.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 548
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 108
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(108) Η τήρηση των ορίων όσον αφορά 
την τιμή πρέπει να διασφαλίζεται τη 
στιγμή του καθορισμού των επιστροφών 
κατά την εξαγωγή μέσω του ελέγχου των 
πληρωμών σύμφωνα με τους κανόνες που 
ισχύουν όσον αφορά το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων. Η 
παρακολούθηση μπορεί να διευκολυνθεί 
με τον υποχρεωτικό προκαθορισμό των 
επιστροφών κατά την εξαγωγή, ενώ στην 
περίπτωση των διαφοροποιημένων 
επιστροφών θα παρέχεται η δυνατότητα 
μεταβολής του καθορισμένου προορισμού 
εντός μιας γεωγραφικής ζώνης στην 
οποία εφαρμόζεται ενιαίο ποσοστό 
επιστροφής κατά την εξαγωγή. Σε 
περίπτωση μεταβολής του προορισμού, 
θα πρέπει να καταβάλλεται η επιστροφή 
κατά την εξαγωγή που εφαρμόζεται στον 
πραγματικό προορισμό, αφού καθοριστεί 
ανώτατο όριο για το ποσό που 
εφαρμόζεται στον προκαθορισμένο 
προορισμό.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 549
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 108

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(108) Η τήρηση των ορίων όσον αφορά 
την τιμή πρέπει να διασφαλίζεται τη 
στιγμή του καθορισμού των επιστροφών 
κατά την εξαγωγή μέσω του ελέγχου των 
πληρωμών σύμφωνα με τους κανόνες που 
ισχύουν όσον αφορά το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων. Η 
παρακολούθηση μπορεί να διευκολυνθεί 

διαγράφεται
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με τον υποχρεωτικό προκαθορισμό των 
επιστροφών κατά την εξαγωγή, ενώ στην 
περίπτωση των διαφοροποιημένων 
επιστροφών θα παρέχεται η δυνατότητα 
μεταβολής του καθορισμένου προορισμού 
εντός μιας γεωγραφικής ζώνης στην 
οποία εφαρμόζεται ενιαίο ποσοστό 
επιστροφής κατά την εξαγωγή. Σε 
περίπτωση μεταβολής του προορισμού, 
θα πρέπει να καταβάλλεται η επιστροφή 
κατά την εξαγωγή που εφαρμόζεται στον 
πραγματικό προορισμό, αφού καθοριστεί 
ανώτατο όριο για το ποσό που 
εφαρμόζεται στον προκαθορισμένο 
προορισμό.

Or. fr

Τροπολογία 550
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 109

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(109) Η συμμόρφωση με τα ποσοτικά 
όρια θα πρέπει να διασφαλίζεται από 
αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα 
παρακολούθησης. Προς τον σκοπό αυτό, 
για τη χορήγηση επιστροφών κατά την 
εξαγωγή θα πρέπει να απαιτείται 
πιστοποιητικό εξαγωγής. Οι επιστροφές 
κατά την εξαγωγή θα πρέπει να 
χορηγούνται εντός των διαθέσιμων 
ορίων, ανάλογα με την ιδιαίτερη 
κατάσταση που επικρατεί για κάθε 
σχετικό προϊόν. Εξαιρέσεις από αυτόν τον 
κανόνα θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο 
για τα μεταποιημένα προϊόντα που δεν 
απαριθμούνται στο παράρτημα I της 
Συνθήκης, στα οποία δεν εφαρμόζονται 
ποσοτικά όρια. Θα πρέπει να προβλεφθεί 
η δυνατότητα παρέκκλισης από την 
αυστηρή συμμόρφωση με τους κανόνες 
διαχείρισης, όταν οι εξαγωγές για τις 

διαγράφεται
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οποίες χορηγείται επιστροφή είναι 
πιθανόν να μην υπερβαίνουν τα 
καθοριζόμενα ποσοτικά όρια.

Or. en

Τροπολογία 551
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 109

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(109) Η συμμόρφωση με τα ποσοτικά 
όρια θα πρέπει να διασφαλίζεται από 
αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα 
παρακολούθησης. Προς τον σκοπό αυτό, 
για τη χορήγηση επιστροφών κατά την 
εξαγωγή θα πρέπει να απαιτείται 
πιστοποιητικό εξαγωγής. Οι επιστροφές 
κατά την εξαγωγή θα πρέπει να 
χορηγούνται εντός των διαθέσιμων 
ορίων, ανάλογα με την ιδιαίτερη 
κατάσταση που επικρατεί για κάθε 
σχετικό προϊόν. Εξαιρέσεις από αυτόν τον 
κανόνα θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο 
για τα μεταποιημένα προϊόντα που δεν 
απαριθμούνται στο παράρτημα I της 
Συνθήκης, στα οποία δεν εφαρμόζονται 
ποσοτικά όρια. Θα πρέπει να προβλεφθεί 
η δυνατότητα παρέκκλισης από την 
αυστηρή συμμόρφωση με τους κανόνες 
διαχείρισης, όταν οι εξαγωγές για τις 
οποίες χορηγείται επιστροφή είναι 
πιθανόν να μην υπερβαίνουν τα 
καθοριζόμενα ποσοτικά όρια.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 552
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 109

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(109) Η συμμόρφωση με τα ποσοτικά 
όρια θα πρέπει να διασφαλίζεται από 
αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα 
παρακολούθησης. Προς τον σκοπό αυτό, 
για τη χορήγηση επιστροφών κατά την 
εξαγωγή θα πρέπει να απαιτείται 
πιστοποιητικό εξαγωγής. Οι επιστροφές 
κατά την εξαγωγή θα πρέπει να 
χορηγούνται εντός των διαθέσιμων
ορίων, ανάλογα με την ιδιαίτερη 
κατάσταση που επικρατεί για κάθε 
σχετικό προϊόν. Εξαιρέσεις από αυτόν τον 
κανόνα θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο 
για τα μεταποιημένα προϊόντα που δεν 
απαριθμούνται στο παράρτημα I της 
Συνθήκης, στα οποία δεν εφαρμόζονται 
ποσοτικά όρια. Θα πρέπει να προβλεφθεί 
η δυνατότητα παρέκκλισης από την 
αυστηρή συμμόρφωση με τους κανόνες 
διαχείρισης, όταν οι εξαγωγές για τις 
οποίες χορηγείται επιστροφή είναι 
πιθανόν να μην υπερβαίνουν τα 
καθοριζόμενα ποσοτικά όρια.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 553
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 110

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(110) Στην περίπτωση εξαγωγής ζώντων 
βοοειδών, θα πρέπει να προβλέπεται ότι 
επιστροφές κατά την εξαγωγή 
χορηγούνται και καταβάλλονται μόνον 
εάν τηρούνται οι διατάξεις της 
ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με την 
καλή μεταχείριση των ζώων, και ιδίως 

διαγράφεται
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εκείνες που αφορούν την προστασία των 
ζώων κατά τη μεταφορά.

Or. en

Τροπολογία 554
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 110

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(110) Στην περίπτωση εξαγωγής ζώντων 
βοοειδών, θα πρέπει να προβλέπεται ότι 
επιστροφές κατά την εξαγωγή 
χορηγούνται και καταβάλλονται μόνον 
εάν τηρούνται οι διατάξεις της 
ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με την 
καλή μεταχείριση των ζώων, και ιδίως 
εκείνες που αφορούν την προστασία των 
ζώων κατά τη μεταφορά.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 555
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 110

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(110) Στην περίπτωση εξαγωγής ζώντων 
βοοειδών, θα πρέπει να προβλέπεται ότι 
επιστροφές κατά την εξαγωγή 
χορηγούνται και καταβάλλονται μόνον 
εάν τηρούνται οι διατάξεις της 
ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με την 
καλή μεταχείριση των ζώων, και ιδίως 
εκείνες που αφορούν την προστασία των 
ζώων κατά τη μεταφορά.

διαγράφεται
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Or. fr

Τροπολογία 556
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 111

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(111) Για να εξασφαλιστεί ισότητα 
πρόσβασης στις επιστροφές κατά την 
εξαγωγή μεταξύ των εξαγωγέων των 
προϊόντων που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον 
αφορά την εφαρμογή ορισμένων κανόνων 
για τα γεωργικά προϊόντα στα προϊόντα 
που εξάγονται υπό μορφή μεταποιημένων 
εμπορευμάτων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 557
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 111

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(111) Για να εξασφαλιστεί ισότητα 
πρόσβασης στις επιστροφές κατά την 
εξαγωγή μεταξύ των εξαγωγέων των 
προϊόντων που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον 
αφορά την εφαρμογή ορισμένων κανόνων 
για τα γεωργικά προϊόντα στα προϊόντα 
που εξάγονται υπό μορφή μεταποιημένων 

διαγράφεται
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εμπορευμάτων.

Or. en

Τροπολογία 558
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 111

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(111) Για να εξασφαλιστεί ισότητα 
πρόσβασης στις επιστροφές κατά την 
εξαγωγή μεταξύ των εξαγωγέων των 
προϊόντων που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον 
αφορά την εφαρμογή ορισμένων κανόνων 
για τα γεωργικά προϊόντα στα προϊόντα 
που εξάγονται υπό μορφή μεταποιημένων 
εμπορευμάτων.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 559
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 112

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(112) Για να ενθαρρυνθούν οι εξαγωγείς 
να τηρούν τους όρους καλής μεταχείρισης 
των ζώων και να είναι σε θέση οι 
αρμόδιες αρχές να επαληθεύουν την ορθή 
εκτέλεση των δαπανών για επιστροφές 
κατά την εξαγωγή, στις περιπτώσεις που 
εξαρτώνται από την τήρηση των 
απαιτήσεων καλής μεταχείρισης των 

διαγράφεται
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ζώων, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον αφορά τις 
απαιτήσεις καλής μεταχείρισης των 
ζώων εκτός του τελωνειακού εδάφους 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
χρησιμοποίησης ανεξάρτητων τρίτων 
μερών.

Or. en

Τροπολογία 560
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 112

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(112) Για να ενθαρρυνθούν οι εξαγωγείς 
να τηρούν τους όρους καλής μεταχείρισης 
των ζώων και να είναι σε θέση οι 
αρμόδιες αρχές να επαληθεύουν την ορθή 
εκτέλεση των δαπανών για επιστροφές 
κατά την εξαγωγή, στις περιπτώσεις που 
εξαρτώνται από την τήρηση των 
απαιτήσεων καλής μεταχείρισης των 
ζώων, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης, όσον αφορά τις 
απαιτήσεις καλής μεταχείρισης των ζώων 
εκτός του τελωνειακού εδάφους της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
χρησιμοποίησης ανεξάρτητων τρίτων 
μερών.

(112) Για να ενθαρρυνθούν οι εξαγωγείς 
να τηρούν τους όρους καλής μεταχείρισης 
των ζώων, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης, όσον αφορά τις 
απαιτήσεις καλής μεταχείρισης των ζώων 
εκτός του τελωνειακού εδάφους της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
χρησιμοποίησης ανεξάρτητων τρίτων 
μερών.

Or. en

Τροπολογία 561
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 112

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(112) Για να ενθαρρυνθούν οι εξαγωγείς 
να τηρούν τους όρους καλής μεταχείρισης 
των ζώων και να είναι σε θέση οι 
αρμόδιες αρχές να επαληθεύουν την ορθή 
εκτέλεση των δαπανών για επιστροφές 
κατά την εξαγωγή, στις περιπτώσεις που 
εξαρτώνται από την τήρηση των 
απαιτήσεων καλής μεταχείρισης των 
ζώων, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης, όσον αφορά τις 
απαιτήσεις καλής μεταχείρισης των ζώων 
εκτός του τελωνειακού εδάφους της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
χρησιμοποίησης ανεξάρτητων τρίτων 
μερών.

(112) Για να ενθαρρυνθούν οι εξαγωγείς 
να τηρούν τους όρους καλής μεταχείρισης 
των ζώων, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης, όσον αφορά τις 
απαιτήσεις καλής μεταχείρισης των ζώων 
εκτός του τελωνειακού εδάφους της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
χρησιμοποίησης ανεξάρτητων τρίτων 
μερών.

Or. fr

Τροπολογία 562
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 113

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να εξασφαλιστεί η εκ μέρους των 
επιχειρήσεων τήρηση των υποχρεώσεών 
τους κατά τη συμμετοχή τους σε 
διαγωνισμούς, θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον αφορά 
τον καθορισμό πρωτογενούς απαίτησης 
για την αποδέσμευση των εγγυήσεων για 
τις επιστροφές κατά την εξαγωγή που 
χορηγούνται έπειτα από διαγωνισμό.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 563
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 113

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(113) Για να εξασφαλιστεί η εκ μέρους 
των επιχειρήσεων τήρηση των 
υποχρεώσεών τους κατά τη συμμετοχή 
τους σε διαγωνισμούς, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον 
αφορά τον καθορισμό πρωτογενούς 
απαίτησης για την αποδέσμευση των 
εγγυήσεων για τις επιστροφές κατά την 
εξαγωγή που χορηγούνται έπειτα από 
διαγωνισμό.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 564
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 113

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(113) Για να εξασφαλιστεί η εκ μέρους 
των επιχειρήσεων τήρηση των 
υποχρεώσεών τους κατά τη συμμετοχή 
τους σε διαγωνισμούς, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον 
αφορά τον καθορισμό πρωτογενούς 
απαίτησης για την αποδέσμευση των 
εγγυήσεων για τις επιστροφές κατά την 
εξαγωγή που χορηγούνται έπειτα από 
διαγωνισμό.

διαγράφεται
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Or. fr

Τροπολογία 565
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 114

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(114) Για να μειωθεί στο ελάχιστο ο 
διοικητικός φόρτος για τις επιχειρήσεις 
και τις αρχές, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον αφορά τις 
πράξεις για τον καθορισμό ορίων κάτω 
από τα οποία δεν απαιτείται η έκδοση ή η 
προσκόμιση πιστοποιητικού εξαγωγής 
και τον καθορισμό των προορισμών ή 
των δραστηριοτήτων για τους οποίους 
δικαιολογείται απαλλαγή από την 
υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού 
εξαγωγής και να επιτρέπεται σε 
αιτιολογημένες περιπτώσεις να μπορούν 
να χορηγούνται εκ των υστέρων τα 
πιστοποιητικά εξαγωγής.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 566
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 114

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(114) Για να μειωθεί στο ελάχιστο ο 
διοικητικός φόρτος για τις επιχειρήσεις 
και τις αρχές, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον αφορά τις 

διαγράφεται



AM\907930EL.doc 87/180 PE492.801v01-00

EL

πράξεις για τον καθορισμό ορίων κάτω 
από τα οποία δεν απαιτείται η έκδοση ή η 
προσκόμιση πιστοποιητικού εξαγωγής 
και τον καθορισμό των προορισμών ή 
των δραστηριοτήτων για τους οποίους 
δικαιολογείται απαλλαγή από την 
υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού 
εξαγωγής και να επιτρέπεται σε 
αιτιολογημένες περιπτώσεις να μπορούν 
να χορηγούνται εκ των υστέρων τα 
πιστοποιητικά εξαγωγής.

Or. en

Τροπολογία 567
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 114

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(114) Για να μειωθεί στο ελάχιστο ο 
διοικητικός φόρτος για τις επιχειρήσεις 
και τις αρχές, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον αφορά τις 
πράξεις για τον καθορισμό ορίων κάτω 
από τα οποία δεν απαιτείται η έκδοση ή η 
προσκόμιση πιστοποιητικού εξαγωγής 
και τον καθορισμό των προορισμών ή 
των δραστηριοτήτων για τους οποίους 
δικαιολογείται απαλλαγή από την 
υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού 
εξαγωγής και να επιτρέπεται σε 
αιτιολογημένες περιπτώσεις να μπορούν 
να χορηγούνται εκ των υστέρων τα 
πιστοποιητικά εξαγωγής.

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 568
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 115

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(115) Για να ληφθούν υπόψη 
συγκεκριμένες περιπτώσεις που 
δικαιολογούν πλήρη ή μερική 
επιλεξιμότητα για τη χορήγηση 
επιστροφών κατά την εξαγωγή και για να 
διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις να 
καλύπτουν το διάστημα που μεσολαβεί 
μεταξύ της αίτησης και της τελικής 
πληρωμής της επιστροφής κατά την 
εξαγωγή, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης, για μέτρα που 
αφορούν: τον καθορισμό διαφορετικής 
ημερομηνίας για την επιστροφή· τις 
συνέπειες όσον αφορά την πληρωμή της 
επιστροφής κατά την εξαγωγή, όταν ο 
κωδικός του προϊόντος ή ο προορισμός 
που αναφέρεται στο πιστοποιητικό δεν 
συμφωνεί με το πραγματικό προϊόν ή τον 
πραγματικό προορισμό· την προκαταβολή 
των επιστροφών κατά την εξαγωγή, 
συμπεριλαμβανομένων των όρων 
σύστασης και αποδέσμευσης εγγυήσεων· 
τους ελέγχους και τα αποδεικτικά 
στοιχεία σε περιπτώσεις αμφιβολίας 
σχετικά με τον πραγματικό προορισμό
των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας επανεισαγωγής τους στο 
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης· τους 
προορισμούς που εξομοιώνονται με 
εξαγωγές εκτός της Ένωσης και τους 
προορισμούς εντός του τελωνειακού 
εδάφους της Ένωσης που θεωρούνται 
επιλέξιμοι για επιστροφές κατά την 
εξαγωγή.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 569
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 115

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(115) Για να ληφθούν υπόψη 
συγκεκριμένες περιπτώσεις που 
δικαιολογούν πλήρη ή μερική 
επιλεξιμότητα για τη χορήγηση 
επιστροφών κατά την εξαγωγή και για να 
διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις να 
καλύπτουν το διάστημα που μεσολαβεί 
μεταξύ της αίτησης και της τελικής 
πληρωμής της επιστροφής κατά την 
εξαγωγή, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης, για μέτρα που 
αφορούν: τον καθορισμό διαφορετικής 
ημερομηνίας για την επιστροφή· τις 
συνέπειες όσον αφορά την πληρωμή της 
επιστροφής κατά την εξαγωγή, όταν ο 
κωδικός του προϊόντος ή ο προορισμός 
που αναφέρεται στο πιστοποιητικό δεν 
συμφωνεί με το πραγματικό προϊόν ή τον 
πραγματικό προορισμό· την προκαταβολή 
των επιστροφών κατά την εξαγωγή, 
συμπεριλαμβανομένων των όρων 
σύστασης και αποδέσμευσης εγγυήσεων· 
τους ελέγχους και τα αποδεικτικά 
στοιχεία σε περιπτώσεις αμφιβολίας 
σχετικά με τον πραγματικό προορισμό 
των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας επανεισαγωγής τους στο 
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης· τους 
προορισμούς που εξομοιώνονται με 
εξαγωγές εκτός της Ένωσης και τους 
προορισμούς εντός του τελωνειακού 
εδάφους της Ένωσης που θεωρούνται 
επιλέξιμοι για επιστροφές κατά την 
εξαγωγή.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 570
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 115

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(115) Για να ληφθούν υπόψη 
συγκεκριμένες περιπτώσεις που 
δικαιολογούν πλήρη ή μερική 
επιλεξιμότητα για τη χορήγηση 
επιστροφών κατά την εξαγωγή και για να 
διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις να 
καλύπτουν το διάστημα που μεσολαβεί 
μεταξύ της αίτησης και της τελικής 
πληρωμής της επιστροφής κατά την 
εξαγωγή, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης, για μέτρα που 
αφορούν: τον καθορισμό διαφορετικής 
ημερομηνίας για την επιστροφή· τις 
συνέπειες όσον αφορά την πληρωμή της 
επιστροφής κατά την εξαγωγή, όταν ο 
κωδικός του προϊόντος ή ο προορισμός 
που αναφέρεται στο πιστοποιητικό δεν 
συμφωνεί με το πραγματικό προϊόν ή τον 
πραγματικό προορισμό· την προκαταβολή 
των επιστροφών κατά την εξαγωγή, 
συμπεριλαμβανομένων των όρων 
σύστασης και αποδέσμευσης εγγυήσεων· 
τους ελέγχους και τα αποδεικτικά 
στοιχεία σε περιπτώσεις αμφιβολίας 
σχετικά με τον πραγματικό προορισμό 
των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας επανεισαγωγής τους στο 
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης· τους 
προορισμούς που εξομοιώνονται με 
εξαγωγές εκτός της Ένωσης και τους 
προορισμούς εντός του τελωνειακού 
εδάφους της Ένωσης που θεωρούνται 
επιλέξιμοι για επιστροφές κατά την 
εξαγωγή.

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 571
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 116

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(116) Για να εξασφαλιστεί ότι τα 
προϊόντα που επωφελούνται από 
επιστροφές κατά την εξαγωγή εξάγονται 
από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης 
και να αποφεύγεται η επιστροφή τους στο 
εν λόγω έδαφος, αλλά και για να μειωθεί 
στο ελάχιστο ο διοικητικός φόρτος που 
συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις η 
συγκέντρωση και υποβολή αποδεικτικών 
στοιχείων ως προς την άφιξη στη χώρα 
προορισμού των προϊόντων που 
δικαιούνται επιστροφής κατά την 
εξαγωγή στην περίπτωση των 
διαφοροποιημένων επιστροφών, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων 
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης, για μέτρα που αφορούν: την 
προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί η έξοδος από το 
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας 
προσωρινής επανεισόδου· τη μεταποίηση 
στην οποία μπορούν να υποβάλλονται τα 
προϊόντα που δικαιούνται επιστροφής 
κατά την εξαγωγή στο διάστημα αυτό· τα 
αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την 
άφιξη στον προορισμό στην περίπτωση 
των διαφοροποιημένων επιστροφών· τα 
κατώτατα όρια επιστροφής κατά την 
εξαγωγή και τους όρους υπό τους οποίους 
οι εξαγωγείς μπορούν να απαλλάσσονται 
από την προσκόμιση σχετικών 
αποδεικτικών στοιχείων· και τους όρους 
έγκρισης από ανεξάρτητους τρίτους των 
αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την 
άφιξη στον προορισμό σε περίπτωση 
διαφοροποιημένων επιστροφών.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 572
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 116

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(116) Για να εξασφαλιστεί ότι τα 
προϊόντα που επωφελούνται από 
επιστροφές κατά την εξαγωγή εξάγονται 
από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης 
και να αποφεύγεται η επιστροφή τους στο 
εν λόγω έδαφος, αλλά και για να μειωθεί 
στο ελάχιστο ο διοικητικός φόρτος που 
συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις η 
συγκέντρωση και υποβολή αποδεικτικών 
στοιχείων ως προς την άφιξη στη χώρα 
προορισμού των προϊόντων που 
δικαιούνται επιστροφής κατά την 
εξαγωγή στην περίπτωση των 
διαφοροποιημένων επιστροφών, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων 
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης, για μέτρα που αφορούν: την 
προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί η έξοδος από το 
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας 
προσωρινής επανεισόδου· τη μεταποίηση 
στην οποία μπορούν να υποβάλλονται τα 
προϊόντα που δικαιούνται επιστροφής 
κατά την εξαγωγή στο διάστημα αυτό· τα 
αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την 
άφιξη στον προορισμό στην περίπτωση 
των διαφοροποιημένων επιστροφών· τα 
κατώτατα όρια επιστροφής κατά την 
εξαγωγή και τους όρους υπό τους οποίους 
οι εξαγωγείς μπορούν να απαλλάσσονται 
από την προσκόμιση σχετικών 
αποδεικτικών στοιχείων· και τους όρους 
έγκρισης από ανεξάρτητους τρίτους των 
αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την 

διαγράφεται
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άφιξη στον προορισμό σε περίπτωση 
διαφοροποιημένων επιστροφών.

Or. en

Τροπολογία 573
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 116

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(116) Για να εξασφαλιστεί ότι τα 
προϊόντα που επωφελούνται από 
επιστροφές κατά την εξαγωγή εξάγονται 
από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης 
και να αποφεύγεται η επιστροφή τους στο 
εν λόγω έδαφος, αλλά και για να μειωθεί 
στο ελάχιστο ο διοικητικός φόρτος που 
συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις η 
συγκέντρωση και υποβολή αποδεικτικών 
στοιχείων ως προς την άφιξη στη χώρα 
προορισμού των προϊόντων που 
δικαιούνται επιστροφής κατά την 
εξαγωγή στην περίπτωση των 
διαφοροποιημένων επιστροφών, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων 
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης, για μέτρα που αφορούν: την 
προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί η έξοδος από το 
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας 
προσωρινής επανεισόδου· τη μεταποίηση 
στην οποία μπορούν να υποβάλλονται τα 
προϊόντα που δικαιούνται επιστροφής 
κατά την εξαγωγή στο διάστημα αυτό· τα 
αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την 
άφιξη στον προορισμό στην περίπτωση 
των διαφοροποιημένων επιστροφών· τα 
κατώτατα όρια επιστροφής κατά την 
εξαγωγή και τους όρους υπό τους οποίους 
οι εξαγωγείς μπορούν να απαλλάσσονται 

διαγράφεται



PE492.801v01-00 94/180 AM\907930EL.doc

EL

από την προσκόμιση σχετικών 
αποδεικτικών στοιχείων· και τους όρους 
έγκρισης από ανεξάρτητους τρίτους των 
αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την 
άφιξη στον προορισμό σε περίπτωση 
διαφοροποιημένων επιστροφών.

Or. fr

Τροπολογία 574
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 116

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(116) Για να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα 
που επωφελούνται από επιστροφές κατά 
την εξαγωγή εξάγονται από το τελωνειακό 
έδαφος της Ένωσης και να αποφεύγεται η 
επιστροφή τους στο εν λόγω έδαφος, αλλά 
και για να μειωθεί στο ελάχιστο ο 
διοικητικός φόρτος που συνεπάγεται για 
τις επιχειρήσεις η συγκέντρωση και 
υποβολή αποδεικτικών στοιχείων ως προς 
την άφιξη στη χώρα προορισμού των 
προϊόντων που δικαιούνται επιστροφής 
κατά την εξαγωγή στην περίπτωση των 
διαφοροποιημένων επιστροφών, θα πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της Συνθήκης, για μέτρα που 
αφορούν: την προθεσμία εντός της οποίας 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η έξοδος από 
το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας 
προσωρινής επανεισόδου· τη μεταποίηση 
στην οποία μπορούν να υποβάλλονται τα 
προϊόντα που δικαιούνται επιστροφής κατά
την εξαγωγή στο διάστημα αυτό· τα 
αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την άφιξη 
στον προορισμό στην περίπτωση των 
διαφοροποιημένων επιστροφών· τα 
κατώτατα όρια επιστροφής κατά την 
εξαγωγή και τους όρους υπό τους οποίους 

(116) Για να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα 
που επωφελούνται από επιστροφές κατά 
την εξαγωγή εξάγονται από το τελωνειακό 
έδαφος της Ένωσης και να αποφεύγεται η 
επιστροφή τους στο εν λόγω έδαφος, αλλά 
και για να μειωθεί στο ελάχιστο ο 
διοικητικός φόρτος που συνεπάγεται για 
τις επιχειρήσεις η συγκέντρωση και 
υποβολή αποδεικτικών στοιχείων ως προς 
την άφιξη στη χώρα προορισμού των 
προϊόντων που δικαιούνται επιστροφής 
κατά την εξαγωγή στην περίπτωση των 
διαφοροποιημένων επιστροφών, θα πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της Συνθήκης, για μέτρα που 
αφορούν: την προθεσμία εντός της οποίας 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η έξοδος από 
το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας 
προσωρινής επανεισόδου· τη μεταποίηση 
στην οποία μπορούν να υποβάλλονται τα 
προϊόντα που δικαιούνται επιστροφής κατά 
την εξαγωγή στο διάστημα αυτό· τα 
αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την άφιξη 
στον προορισμό στην περίπτωση των 
διαφοροποιημένων επιστροφών· τα 
κατώτατα όρια επιστροφής κατά την 
εξαγωγή και τους όρους υπό τους οποίους 
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οι εξαγωγείς μπορούν να απαλλάσσονται 
από την προσκόμιση σχετικών 
αποδεικτικών στοιχείων· και τους όρους 
έγκρισης από ανεξάρτητους τρίτους των 
αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την 
άφιξη στον προορισμό σε περίπτωση 
διαφοροποιημένων επιστροφών.

οι εξαγωγείς μπορούν να απαλλάσσονται 
από την προσκόμιση σχετικών 
αποδεικτικών στοιχείων· και τους όρους 
έγκρισης από ανεξάρτητους τρίτους των 
αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την 
άφιξη στον προορισμό σε περίπτωση 
διαφοροποιημένων επιστροφών. Σε όλες 
τις περιπτώσεις, η Επιτροπή οφείλει να 
μεριμνά ώστε οι εξαγωγές να μην 
ανταγωνίζονται τις τοπικές παραγωγές 
των χωρών προορισμού.

Or. fr

Τροπολογία 575
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 117

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(117) Για να ληφθούν υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες των διαφόρων τομέων, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων 
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης, όσον αφορά συγκεκριμένες 
απαιτήσεις και όρους για τις επιχειρήσεις 
και τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για 
επιστροφές κατά την εξαγωγή, και ιδίως 
τον ορισμό και τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων, καθώς και τον καθορισμό 
συντελεστών για τον υπολογισμό των 
επιστροφών κατά την εξαγωγή.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 576
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 117
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(117) Για να ληφθούν υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες των διαφόρων τομέων, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων 
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης, όσον αφορά συγκεκριμένες 
απαιτήσεις και όρους για τις επιχειρήσεις 
και τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για 
επιστροφές κατά την εξαγωγή, και ιδίως 
τον ορισμό και τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων, καθώς και τον καθορισμό 
συντελεστών για τον υπολογισμό των 
επιστροφών κατά την εξαγωγή.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 577
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 117

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(117) Για να ληφθούν υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες των διαφόρων τομέων, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων 
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης, όσον αφορά συγκεκριμένες 
απαιτήσεις και όρους για τις επιχειρήσεις 
και τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για 
επιστροφές κατά την εξαγωγή, και ιδίως 
τον ορισμό και τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων, καθώς και τον καθορισμό 
συντελεστών για τον υπολογισμό των 
επιστροφών κατά την εξαγωγή.

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 578
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 120

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(120) Σύμφωνα με το άρθρο 42 της 
Συνθήκης, οι διατάξεις της Συνθήκης που 
αφορούν τον ανταγωνισμό εφαρμόζονται 
στην παραγωγή και το εμπόριο των 
γεωργικών προϊόντων μόνον κατά το 
μέτρο που ορίζεται από τη νομοθεσία της 
Ένωσης στο πλαίσιο των διατάξεων και 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 43 
παράγραφοι 2 και 3 της Συνθήκης.

(120) Σύμφωνα με το άρθρο 42 της 
Συνθήκης, οι διατάξεις της Συνθήκης που 
αφορούν τον ανταγωνισμό εφαρμόζονται 
στην παραγωγή και το εμπόριο των 
γεωργικών προϊόντων μόνον κατά το 
μέτρο που ορίζεται από τη νομοθεσία της 
Ένωσης στο πλαίσιο των διατάξεων και 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 43 
παράγραφος 2 της Συνθήκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 43 παράγραφος 3 είναι η εξαίρεση από τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, κατά την 
οποία το Συμβούλιο εγκρίνει μέτρα για τον καθορισμό των ενισχύσεων, των τιμών, των 
ποσοτήτων κλπ. Στην αιτιολογική σκέψη 120 ζητούμε να λαμβάνονται με συναπόφαση τα μέτρα 
που αφορούν τον ανταγωνισμό, ως εκ τούτου η παρούσα τροπολογία διαγράφει την αναφορά 
στο άρθρο 43 παράγραφος 3.

Τροπολογία 579
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 123

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(123) Θα πρέπει να επιτρέπεται ειδική 
προσέγγιση όσον αφορά ορισμένες 
δραστηριότητες των διεπαγγελματικών 
οργανώσεων υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
μπορούν να οδηγήσουν σε διαμερισμό 
των αγορών, να επηρεάσουν την εύρυθμη 
λειτουργία της ΚΟΑ, να στρεβλώσουν ή 
να καταργήσουν τον ανταγωνισμό, να 
επιβάλλουν τον καθορισμό τιμών ή να 
προκαλέσουν διακριτική μεταχείριση.

διαγράφεται
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Or. fr

Τροπολογία 580
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 128

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στη Φινλανδία, η καλλιέργεια 
ζαχαρότευτλων υπόκειται σε ιδιαίτερες 
γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες που 
επηρεάζουν αρνητικά τον τομέα αυτό
πέραν των γενικών επιπτώσεων της 
μεταρρύθμισης για τη ζάχαρη. Επομένως, 
θα πρέπει να επιτραπεί στο εν λόγω 
κράτος μέλος να καταβάλλει μονίμως 
στους οικείους καλλιεργητές 
ζαχαρότευτλων εθνικές ενισχύσεις.

(128) Η καλλιέργεια ζαχαρότευτλων στις 
περιοχές βορείως του εξηκοστού και 
νοτίως του τεσσαρακοστού τετάρτου 
παραλλήλου υπόκειται σε ιδιαίτερες 
γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες που 
επηρεάζουν αρνητικά την παραγωγή,
πέραν των γενικών επιπτώσεων της 
μεταρρύθμισης για τη ζάχαρη. Επομένως, 
θα πρέπει να επιτραπεί σε ορισμένα κράτη 
μέλη να καταβάλλουν μονίμως στους 
οικείους καλλιεργητές ζαχαρότευτλων 
εθνικές ενισχύσεις.

Or. es

Τροπολογία 581
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 132

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(132) Θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικά 
μέτρα παρέμβασης για να υπάρξει 
ουσιαστική και αποτελεσματική αντίδραση 
σε απειλές για διατάραξη της αγοράς. Θα 
πρέπει να αποσαφηνιστεί το πεδίο 
εφαρμογής των μέτρων αυτών.

(132) Θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικά 
μέτρα παρέμβασης για να υπάρξει 
ουσιαστική και αποτελεσματική αντίδραση 
σε απειλές για διατάραξη της αγοράς. Θα 
πρέπει να αποσαφηνιστεί το πεδίο 
εφαρμογής των μέτρων αυτών. Θα πρέπει 
να θεσπισθούν μηχανισμοί ρήτρας 
διαφύλαξης ώστε να αντιμετωπίζονται οι 
διταράξεις της αγοράς.

Or. fr
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Τροπολογία 582
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 143

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(143) Σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν 
επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση 
εφαρμογή για τη θέσπιση, τροποποίηση ή 
ανάκληση ενωσιακών μέτρων 
διασφάλισης, την αναστολή της 
προσφυγής στο καθεστώς τελειοποίησης 
προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή, αν 
αυτό απαιτείται για την άμεση αντίδραση 
στην κατάσταση της αγοράς, και την 
επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων σε 
επείγουσες περιπτώσεις, αν απαιτείται η εν 
λόγω ανάληψη άμεσης δράσης για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων.

(143) Σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν 
επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, η 
Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 161 που έχουν 
άμεση εφαρμογή για τη θέσπιση, 
τροποποίηση ή ανάκληση ενωσιακών 
μέτρων διασφάλισης, την αναστολή της 
προσφυγής στο καθεστώς τελειοποίησης 
προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή, αν 
αυτό απαιτείται για την άμεση αντίδραση 
στην κατάσταση της αγοράς, και την 
επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων σε 
επείγουσες περιπτώσεις, αν απαιτείται η εν 
λόγω ανάληψη άμεσης δράσης για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Or. de

Τροπολογία 583
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 143 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(143 α) Θα πρέπει να εγκριθούν μέτρα 
διαφύλαξης, ειδικότερα όταν τα 
εισαγόμενα από τρίτες χώρες γεωργικά 
προϊόντα δεν εγγυώνται ούτε την 
επισιτιστική ασφάλεια ούτε την 
ιχνηλασιμότητα και δεν τηρούν όλους 
τους απαιτούμενους για την εσωτερική 
αγορά υγειονομικούς και 
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περιβαλλοντικούς όρους ή τους όρους που 
αφορούν στην καλή μεταείριση των 
ζώων, όταν οι αγορές διέρχονται 
καταστάσεις κρίσης, ή όταν 
διαπιστώνονται παραλείψεις σε σχέση με 
τους όρους που περιέχονται στα 
πιστοποιητικά εισαγωγής, όσον αφορά τις 
τιμές, τις ποσότητες και το 
χρονοδιάγραμμα. Ο εν λόγω έλεγχος της  
τήρησης των όρων που έχουν θεσπισθεί 
για την εισαγωγή γεωργικών προϊόντων 
θα πρέπει να διενεργείται μέσω ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος εποπτείας 
των εισαγωγών της ΕΕ σε πραγματικό
χρόνο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να θεσπιστούν διαδικασίες ελέγχου στα σύνορα της Ένωσης, οι οποίες να 
είναι ευέλικτες και να επιτρέπουν τον εντοπισμό και, σεέκτακτες περιπτώσεις, την παρεμπόδιση 
των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αθέμιτο 
ανταγωνισμό με τα προϊόντα της ΕΕ ή σε ανισορροπίες στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 584
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 143 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(143A) Πρέπει να ληφθούν μέτρα 
προστασίας, ιδιαίτερα όταν τα γεωργικά 
προϊόντα που εισάγονται από τρίτες 
χώρες δεν προσφέρουν εγγυήσεις για την 
ασφάλεια των τροφίμων και την 
ανιχνευσιμότητα και δεν τηρούν όλους  
τους  υγειονομικούς, περιβαλλοντικούς 
και τους σχετικούς με την καλή 
μεταχείριση των ζώων όρους που 
προβλέπονται για την εσωτερική αγορά, 
την εποχή που οι αγορές βιώνουν κρίση ή 
υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν τηρούνται οι 
όροι που καθορίζονται στα πιστοποιητικά 
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εισαγωγής όσον αφορά τις τιμές, τις 
ποσότητες ή τα χρονοδιαγράμματα. Ο εν 
έλεγχος της τήρησης των προϋποθέσεων 
για την εισαγωγή γεωργικών προϊόντων 
στην ΕΕ, πρέπει να διεξάγεται μέσω ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου, σε 
πραγματικό χρόνο.

Or. pt

Τροπολογία 585
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 144

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(144) Όσον αφορά ορισμένα μέτρα στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, τα 
οποία απαιτούν ταχεία δράση ή αφορούν 
απλή εφαρμογή γενικών διατάξεων σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις χωρίς να 
υπάρχει περιθώριο διακριτικής ευχέρειας, 
θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή 
να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις χωρίς να 
εφαρμόζει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 586
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 145 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(145 A) Κατά τα τελευταία έτη, δεκάδες 
χιλιάδες παραγωγών γάλακτος στην ΕΕ 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την 
παραγωγή λόγω των εξευτελιστικών 
τιμών που καταβάλλονται στην 
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παραγωγή, που δεν αντισταθμίζουν το 
κόστος. Η κατάσταση την οποία διανύει ο 
γαλακτοκομικός τομέας είναι 
αλληλένδετη με την ελευθέρωσή του και 
την αύξηση των ποσοστώσεων 
παραγωγής με την προοπτική της 
κατάργησής τους.

Or. pt

Τροπολογία 587
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 145 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(145 B) Η αμπελοκαλλιέργεια αποτελεί 
βασικό γεωργικό κλάδο, κυρίως στις 
νότιες χώρες της Ευρώπης, και οι 
κίνδυνοι αφανισμού της παραγωγής 
αυτής αυξάνονται με το αναγγελθέν τέλος 
των δικαιωμάτων φύτευσης·

Or. pt

Τροπολογία 588
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 146

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(146) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. [COM(2010)799] διάφορα τομεακά 
μέτρα, ιδίως οι ποσοστώσεις γάλακτος, οι 
ποσοστώσεις ζάχαρης και άλλα μέτρα για 
τη ζάχαρη και οι περιορισμοί για τη 
φύτευση αμπέλων καθώς και ορισμένες 
κρατικές ενισχύσεις θα λήξουν σε εύλογο 
χρονικό διάστημα μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. Μετά 

διαγράφεται
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την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. [COM(2010)799], οι σχετικές 
διατάξεις θα πρέπει να εξακολουθήσουν 
να εφαρμόζονται μέχρι τη λήξη των 
αντίστοιχων καθεστώτων.

Or. fr

Τροπολογία 589
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 146

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(146) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. [COM(2010)799] διάφορα τομεακά 
μέτρα, ιδίως οι ποσοστώσεις γάλακτος, οι 
ποσοστώσεις ζάχαρης και άλλα μέτρα για 
τη ζάχαρη και οι περιορισμοί για τη 
φύτευση αμπέλων καθώς και ορισμένες 
κρατικές ενισχύσεις θα λήξουν σε εύλογο 
χρονικό διάστημα μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. Μετά 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. [COM(2010)799], οι σχετικές 
διατάξεις θα πρέπει να εξακολουθήσουν 
να εφαρμόζονται μέχρι τη λήξη των 
αντίστοιχων καθεστώτων.

Διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 590
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 146

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(146) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. [COM(2010)799] διάφορα τομεακά 
μέτρα, ιδίως οι ποσοστώσεις γάλακτος, οι 

Διαγράφεται
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ποσοστώσεις ζάχαρης και άλλα μέτρα για 
τη ζάχαρη και οι περιορισμοί για τη 
φύτευση αμπέλων καθώς και ορισμένες 
κρατικές ενισχύσεις θα λήξουν σε εύλογο 
χρονικό διάστημα μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. Μετά 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. [COM(2010)799], οι σχετικές 
διατάξεις θα πρέπει να εξακολουθήσουν 
να εφαρμόζονται μέχρι τη λήξη των 
αντίστοιχων καθεστώτων.

Or. pt

Τροπολογία 591
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 146

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(146) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. [COM(2010)799] διάφορα τομεακά 
μέτρα, ιδίως οι ποσοστώσεις γάλακτος, οι 
ποσοστώσεις ζάχαρης και άλλα μέτρα για 
τη ζάχαρη και οι περιορισμοί για τη 
φύτευση αμπέλων καθώς και ορισμένες 
κρατικές ενισχύσεις θα λήξουν σε εύλογο 
χρονικό διάστημα μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού. Μετά την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[COM(2010)799], οι σχετικές διατάξεις θα 
πρέπει να εξακολουθήσουν να 
εφαρμόζονται μέχρι τη λήξη των 
αντίστοιχων καθεστώτων.

(146) Υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εξετάζεται κατά περίσταση η κατάργηση 
των διαφόρων καθεστώτων 
ποσοστώσεων και δικαιωμάτων 
παραγωγής (ζάχαρης, γάλακτος και 
δικαιωμάτων φύτευσης αμπέλων), 
λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη 
κατάσταση που αντιμετωπίζει καθένας 
από τους τομείς αυτούς και τις τομεακές 
και εδαφικές επιπτώσεις τους στην 
Ένωση.

Or. pt

Τροπολογία 592
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 146
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(146) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. [COM(2010)799] διάφορα τομεακά 
μέτρα, ιδίως οι ποσοστώσεις γάλακτος, οι 
ποσοστώσεις ζάχαρης και άλλα μέτρα για 
τη ζάχαρη και οι περιορισμοί για τη 
φύτευση αμπέλων καθώς και ορισμένες 
κρατικές ενισχύσεις θα λήξουν σε εύλογο
χρονικό διάστημα μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού. Μετά την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[COM(2010)799], οι σχετικές διατάξεις θα 
πρέπει να εξακολουθήσουν να 
εφαρμόζονται μέχρι τη λήξη των 
αντίστοιχων καθεστώτων.

(146) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1234/2007 διάφορα τομεακά μέτρα, 
ιδίως οι ποσοστώσεις γάλακτος, οι 
ποσοστώσεις ζάχαρης και άλλα μέτρα για 
τη ζάχαρη και οι περιορισμοί για τη 
φύτευση αμπέλων καθώς και ορισμένες 
κρατικές ενισχύσεις, προβλέπεται, λόγω 
αποφάσεων που είχαν ληφθεί κατά το 
παρελθόν, να λήξουν σε σύντομο χρονικό 
διάστημα, μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού. Σε ένα πλαίσιο 
πολύ μεγάλης πτητικότητας των τιμών 
στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές 
γεωργικών προϊόντων, και σε μια 
δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία, θα 
ήταν σκόπιμο να αναθεωρηθεί η αρχή της 
εξάλειψης των εν λόγω μέσων ρύθμισης 
της προσφοράς, τα οποία είναι άκρως 
σημαντικά για τη σταθερότητα του 
γεωργικού εισοδήματος και την ασφάλεια 
εφοδιασμού των καταναλωτών.  
Συγκεκριμένα, θα πρέπει διατηρηθούν τα 
δικαιώματα φύτευσης στον αμπελοοινικό 
τομέα.

Or. fr

Τροπολογία 593
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 146

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(146) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. [COM(2010)799] διάφορα τομεακά 
μέτρα, ιδίως οι ποσοστώσεις γάλακτος, οι 
ποσοστώσεις ζάχαρης και άλλα μέτρα για 
τη ζάχαρη και οι περιορισμοί για τη 
φύτευση αμπέλων καθώς και ορισμένες 
κρατικές ενισχύσεις θα λήξουν σε εύλογο 
χρονικό διάστημα μετά την έναρξη ισχύος 

(146) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. [COM(2010)799] διάφορα τομεακά 
μέτρα, ιδίως οι ποσοστώσεις γάλακτος, οι 
ποσοστώσεις ζάχαρης και άλλα μέτρα για 
τη ζάχαρη και οι περιορισμοί για τη 
φύτευση αμπέλων καθώς και ορισμένες 
κρατικές ενισχύσεις θα λήξουν σε εύλογο 
χρονικό διάστημα μετά την έναρξη ισχύος 
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του παρόντος κανονισμού. Μετά την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[COM(2010)799], οι σχετικές διατάξεις θα 
πρέπει να εξακολουθήσουν να 
εφαρμόζονται μέχρι τη λήξη των 
αντίστοιχων καθεστώτων.

του παρόντος κανονισμού. Οι 
ποσοστώσεις ζάχαρης και άλλα μέτρα 
σχετικά με τη ζάχαρη πρέπει να έχουν 
καταργηθεί πλήρως πριν από το τέλος 
του 2020. Μετά την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2010)799], 
οι σχετικές διατάξεις θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται μέχρι 
τη λήξη των αντίστοιχων καθεστώτων.

Or. en

Τροπολογία 594
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 146

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(146) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. [COM(2010)799] διάφορα τομεακά 
μέτρα, ιδίως οι ποσοστώσεις γάλακτος, οι 
ποσοστώσεις ζάχαρης και άλλα μέτρα για 
τη ζάχαρη και οι περιορισμοί για τη 
φύτευση αμπέλων καθώς και ορισμένες 
κρατικές ενισχύσεις θα λήξουν σε εύλογο 
χρονικό διάστημα μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού. Μετά την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[COM(2010)799], οι σχετικές διατάξεις θα 
πρέπει να εξακολουθήσουν να 
εφαρμόζονται μέχρι τη λήξη των 
αντίστοιχων καθεστώτων.

(146) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. [COM(2010)799] διάφορα τομεακά 
μέτρα, ιδίως οι ποσοστώσεις γάλακτος και 
οι περιορισμοί για τη φύτευση αμπέλων 
καθώς και ορισμένες κρατικές ενισχύσεις 
θα λήξουν σε εύλογο χρονικό διάστημα 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού. Μετά την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2010)799], 
οι σχετικές διατάξεις θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται μέχρι 
τη λήξη των αντίστοιχων καθεστώτων.

Or. de

Τροπολογία 595
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 146 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(146 α) Ωστόσο, για οικονομικούς, 
κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και 
χωροταξικούς λόγους και για τη 
διατήρηση του πληθυσμού στις 
παραδοσιακά αμπελουργικές περιοχές 
της υπαίθρου, πέρα από την ανάγκη 
διατήρησης του ελέγχου, της 
ποικιλομορφίας, της φήμης και της 
ποιότητας των αμπελοοινικών προϊόντων 
που έχει αποκτηθεί και διατηρηθεί με 
μακροχρόνια προσπάθεια, θα ήταν 
σκόπιμο να διατηρηθεί το ισχύον στον 
αμπελουργικό τομέα σύστημα 
περιορισμού δικαιωμάτων φύτευσης και 
μετά τις ημερομηνίες λήξης του που 
ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία (31 
Δεκεμβρίου 2015 ή, κατά περίπτωση, 31 
Δεκεμβρίου 2018).

Or. es

Αιτιολόγηση

Το καθεστώς αυτό έχει θεμελιώδη σημασία για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οίνων 
απέναντι στην εξωενωσιακή προσφορά και η κατάργησή του θα έχει βαρύτατες συνέπειες και 
για τον ενδοενωσιακό ανταγωνισμό, προκαλώντας γενική χειροτέρευση της ποιότητας της 
παραγωγής και, συνεπώς, πτώση των τιμών των σταφυλιών και του οίνου.

Τροπολογία 596
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 146 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(146 α) Οι ποσοστώσεις γάλακτος, οι 
ποσοστώσεις ζάχαρης, τα δικαιώματα 
φύτευσης αμπέλων άποτελούν μέσα 
ρύθμισης των αγορών, ικανά να 
επιτρέψουν την επίτευξη των στόχων της 
ΚΓΠ για την εξασφάλιση ενός 
αξιοπρεπούν βιοτικού επιπέδου στους 
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αγροτικούς πληθυσμούς.

Or. fr

Τροπολογία 597
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 147

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(147) Για να εξασφαλιστεί η ομαλή 
μετάβαση από τις ρυθμίσεις που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
[COM(2010)799] προς τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει 
μεταβατικά μέτρα.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 598
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 149

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(149) Όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις 
στον τομέα του γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων, τα μέτρα που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
δικαιολογούνται από τις τρέχουσες 
οικονομικές συνθήκες στην αγορά 
γαλακτοκομικών προϊόντων και από τη 
διάρθρωση της αλυσίδας εφοδιασμού. Θα 
πρέπει, επομένως, να εφαρμοστούν για 
επαρκές χρονικό διάστημα (τόσο πριν όσο 
και μετά την κατάργηση των 
ποσοστώσεων γάλακτος), ώστε να τους 
επιτραπεί να παραγάγουν πλήρως τα 
αποτελέσματά τους. Εντούτοις, δεδομένου 

(149) Οι συμβατικές σχέσεις στον τομέα 
του γάλακτος και των γαλακτοκομικών 
προϊόντων πρέπει να εφαρμοστούν για 
επαρκές χρονικό διάστημα, ώστε να τους 
επιτραπεί να παραγάγουν πλήρως τα 
αποτελέσματά τους. Εντούτοις, δεδομένου 
του εκτεταμένου χαρακτήρα τους, τα εν 
λόγω μέτρα θα πρέπει παρά ταύτα να 
έχουν προσωρινό χαρακτήρα και να 
υπόκεινται σε επανεξέταση. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να καταρτίζει εκθέσεις για την 
εξέλιξη της αγοράς γάλακτος, οι οποίες θα 
περιλαμβάνουν ιδίως δυνητικά κίνητρα για 
την ενθάρρυνση των γεωργών να 
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του εκτεταμένου χαρακτήρα τους, τα εν 
λόγω μέτρα θα πρέπει παρά ταύτα να 
έχουν προσωρινό χαρακτήρα και να 
υπόκεινται σε επανεξέταση. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να καταρτίζει εκθέσεις για την 
εξέλιξη της αγοράς γάλακτος, οι οποίες θα 
περιλαμβάνουν ιδίως δυνητικά κίνητρα για 
την ενθάρρυνση των γεωργών να 
συνάπτουν συμφωνίες από κοινού 
παραγωγής και οι οποίες πρόκειται να 
υποβληθούν έως τις 30 Ιουνίου 2014 και 
τις 31 Δεκεμβρίου 2018 αντίστοιχα,

συνάπτουν συμφωνίες από κοινού 
παραγωγής και οι οποίες πρόκειται να 
υποβληθούν έως τις 30 Ιουνίου 2014 και 
τις 31 Δεκεμβρίου 2018 αντίστοιχα,

Or. pt

Τροπολογία 599
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 149

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(149) Όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις 
στον τομέα του γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων, τα μέτρα που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
δικαιολογούνται από τις τρέχουσες 
οικονομικές συνθήκες στην αγορά 
γαλακτοκομικών προϊόντων και από τη 
διάρθρωση της αλυσίδας εφοδιασμού. Θα 
πρέπει, επομένως, να εφαρμοστούν για 
επαρκές χρονικό διάστημα (τόσο πριν όσο 
και μετά την κατάργηση των 
ποσοστώσεων γάλακτος), ώστε να τους 
επιτραπεί να παραγάγουν πλήρως τα 
αποτελέσματά τους. Εντούτοις, δεδομένου 
του εκτεταμένου χαρακτήρα τους, τα εν 
λόγω μέτρα θα πρέπει παρά ταύτα να 
έχουν προσωρινό χαρακτήρα και να 
υπόκεινται σε επανεξέταση. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να καταρτίζει εκθέσεις για την 
εξέλιξη της αγοράς γάλακτος, οι οποίες θα 
περιλαμβάνουν ιδίως δυνητικά κίνητρα για 
την ενθάρρυνση των γεωργών να 
συνάπτουν συμφωνίες από κοινού 

(149) Όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις 
στον τομέα του γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων, τα μέτρα που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
δικαιολογούνται από τις τρέχουσες 
οικονομικές συνθήκες στην αγορά 
γαλακτοκομικών προϊόντων και από τη 
διάρθρωση της αλυσίδας εφοδιασμού. Θα 
πρέπει, επομένως, να εφαρμοστούν για 
επαρκώς μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε 
να τους επιτραπεί να παραγάγουν πλήρως 
τα αποτελέσματά τους. Εντούτοις, 
δεδομένου του εκτεταμένου χαρακτήρα 
τους, τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει παρά 
ταύτα να έχουν προσωρινό χαρακτήρα και 
να υπόκεινται σε ατνιφατικές 
αξιολογήσεις προτύ ληφθεί οριστική 
απόφαση. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
καταρτίζει εκθέσεις για την εξέλιξη της 
αγοράς γάλακτος, οι οποίες θα 
περιλαμβάνουν ιδίως δυνητικά κίνητρα για 
την ενθάρρυνση των γεωργών να 
συνάπτουν συμφωνίες από κοινού 
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παραγωγής και οι οποίες πρόκειται να 
υποβληθούν έως τις 30 Ιουνίου 2014 και 
τις 31 Δεκεμβρίου 2018 αντίστοιχα,

παραγωγής και οι οποίες πρόκειται να 
υποβληθούν έως τις 30 Ιουνίου 2014 και 
τις 31 Ιουνίου 2018 αντίστοιχα,

Or. fr

Τροπολογία 600
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 149

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(149) Όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις 
στον τομέα του γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων, τα μέτρα που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
δικαιολογούνται από τις τρέχουσες 
οικονομικές συνθήκες στην αγορά 
γαλακτοκομικών προϊόντων και από τη 
διάρθρωση της αλυσίδας εφοδιασμού. Θα 
πρέπει, επομένως, να εφαρμοστούν για 
επαρκές χρονικό διάστημα (τόσο πριν όσο 
και μετά την κατάργηση των 
ποσοστώσεων γάλακτος), ώστε να τους 
επιτραπεί να παραγάγουν πλήρως τα 
αποτελέσματά τους. Εντούτοις, δεδομένου 
του εκτεταμένου χαρακτήρα τους, τα εν 
λόγω μέτρα θα πρέπει παρά ταύτα να 
έχουν προσωρινό χαρακτήρα και να 
υπόκεινται σε επανεξέταση. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να καταρτίζει εκθέσεις για την 
εξέλιξη της αγοράς γάλακτος, οι οποίες θα 
περιλαμβάνουν ιδίως δυνητικά κίνητρα για 
την ενθάρρυνση των γεωργών να 
συνάπτουν συμφωνίες από κοινού 
παραγωγής και οι οποίες πρόκειται να 
υποβληθούν έως τις 30 Ιουνίου 2014 και 
τις 31 Δεκεμβρίου 2018 αντίστοιχα,

Όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις στον 
τομέα του γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων, τα μέτρα που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
δικαιολογούνται από τις τρέχουσες 
οικονομικές συνθήκες στην αγορά 
γαλακτοκομικών προϊόντων και από τη 
διάρθρωση της αλυσίδας εφοδιασμού. Θα 
πρέπει, επομένως, να εφαρμοστούν για 
επαρκές χρονικό διάστημα, ώστε να τους 
επιτραπεί να παραγάγουν πλήρως τα 
αποτελέσματά τους. Εντούτοις, δεδομένου 
του εκτεταμένου χαρακτήρα τους, τα εν 
λόγω μέτρα θα πρέπει παρά ταύτα να 
έχουν προσωρινό χαρακτήρα και να 
υπόκεινται σε επανεξέταση. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να καταρτίζει εκθέσεις για την 
εξέλιξη της αγοράς γάλακτος, οι οποίες θα 
περιλαμβάνουν ιδίως δυνητικά κίνητρα για 
την ενθάρρυνση των γεωργών να 
συνάπτουν συμφωνίες από κοινού 
παραγωγής και οι οποίες πρόκειται να 
υποβληθούν έως τις 30 Ιουνίου 2014 και 
τις 31 Δεκεμβρίου 2018 αντίστοιχα,

Or. pt
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Τροπολογία 601
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 149

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(149) Όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις 
στον τομέα του γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων, τα μέτρα που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
δικαιολογούνται από τις τρέχουσες 
οικονομικές συνθήκες στην αγορά 
γαλακτοκομικών προϊόντων και από τη 
διάρθρωση της αλυσίδας εφοδιασμού. Θα 
πρέπει, επομένως, να εφαρμοστούν για 
επαρκές χρονικό διάστημα (τόσο πριν όσο 
και μετά την κατάργηση των 
ποσοστώσεων γάλακτος), ώστε να τους 
επιτραπεί να παραγάγουν πλήρως τα 
αποτελέσματά τους. Εντούτοις, δεδομένου 
του εκτεταμένου χαρακτήρα τους, τα εν 
λόγω μέτρα θα πρέπει παρά ταύτα να 
έχουν προσωρινό χαρακτήρα και να 
υπόκεινται σε επανεξέταση. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να καταρτίζει εκθέσεις για την 
εξέλιξη της αγοράς γάλακτος, οι οποίες θα 
περιλαμβάνουν ιδίως δυνητικά κίνητρα για 
την ενθάρρυνση των γεωργών να 
συνάπτουν συμφωνίες από κοινού 
παραγωγής και οι οποίες πρόκειται να 
υποβληθούν έως τις 30 Ιουνίου 2014 και 
τις 31 Δεκεμβρίου 2018 αντίστοιχα,

Όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις στον 
τομέα του γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων, τα μέτρα που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
δικαιολογούνται από τις τρέχουσες 
οικονομικές συνθήκες στην αγορά 
γαλακτοκομικών προϊόντων και από τη 
διάρθρωση της αλυσίδας εφοδιασμού. Θα 
πρέπει, επομένως, να εφαρμοστούν για 
επαρκές χρονικό διάστημα, ώστε να τους 
επιτραπεί να παραγάγουν πλήρως τα 
αποτελέσματά τους. Εντούτοις, δεδομένου 
του εκτεταμένου χαρακτήρα τους, τα εν 
λόγω μέτρα θα πρέπει παρά ταύτα να 
έχουν προσωρινό χαρακτήρα και να 
υπόκεινται σε επανεξέταση. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να καταρτίζει εκθέσεις για την 
εξέλιξη της αγοράς γάλακτος, οι οποίες θα
περιλαμβάνουν ιδίως δυνητικά κίνητρα για 
την ενθάρρυνση των γεωργών να 
συνάπτουν συμφωνίες από κοινού 
παραγωγής και οι οποίες πρόκειται να 
υποβληθούν έως τις 30 Ιουνίου 2014 και 
τις 31 Δεκεμβρίου 2018 αντίστοιχα,

Or. pt

Τροπολογία 602
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 149
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(149) Όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις 
στον τομέα του γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων, τα μέτρα που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
δικαιολογούνται από τις τρέχουσες 
οικονομικές συνθήκες στην αγορά 
γαλακτοκομικών προϊόντων και από τη 
διάρθρωση της αλυσίδας εφοδιασμού. Θα 
πρέπει, επομένως, να εφαρμοστούν για 
επαρκές χρονικό διάστημα (τόσο πριν όσο 
και μετά την κατάργηση των 
ποσοστώσεων γάλακτος), ώστε να τους 
επιτραπεί να παραγάγουν πλήρως τα 
αποτελέσματά τους. Εντούτοις, δεδομένου 
του εκτεταμένου χαρακτήρα τους, τα εν 
λόγω μέτρα θα πρέπει παρά ταύτα να 
έχουν προσωρινό χαρακτήρα και να 
υπόκεινται σε επανεξέταση. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να καταρτίζει εκθέσεις για την 
εξέλιξη της αγοράς γάλακτος, οι οποίες θα 
περιλαμβάνουν ιδίως δυνητικά κίνητρα για 
την ενθάρρυνση των γεωργών να 
συνάπτουν συμφωνίες από κοινού 
παραγωγής και οι οποίες πρόκειται να 
υποβληθούν έως τις 30 Ιουνίου 2014 και 
τις 31 Δεκεμβρίου 2018 αντίστοιχα,

Όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις στον 
τομέα του γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων, τα μέτρα που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
δικαιολογούνται από τις τρέχουσες 
οικονομικές συνθήκες στην αγορά 
γαλακτοκομικών προϊόντων και από τη 
διάρθρωση της αλυσίδας εφοδιασμού. Θα 
πρέπει, επομένως, να εφαρμοστούν για 
επαρκές χρονικό διάστημα, ώστε να τους 
επιτραπεί να παραγάγουν πλήρως τα 
αποτελέσματά τους. Εντούτοις, δεδομένου 
του εκτεταμένου χαρακτήρα τους, τα εν 
λόγω μέτρα θα πρέπει παρά ταύτα να 
έχουν προσωρινό χαρακτήρα και να 
υπόκεινται σε επανεξέταση. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να καταρτίζει εκθέσεις για την 
εξέλιξη της αγοράς γάλακτος, οι οποίες θα 
περιλαμβάνουν ιδίως δυνητικά κίνητρα για 
την ενθάρρυνση των γεωργών να 
συνάπτουν συμφωνίες από κοινού 
παραγωγής και οι οποίες πρόκειται να 
υποβληθούν έως τις 30 Ιουνίου 2014 και 
τις 31 Δεκεμβρίου 2018 αντίστοιχα,

Or. pt

Τροπολογία 603
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -1
Εθνική προτίμηση

1. Στις περιπτώσεις στις οποίες ένα 
κράτος μέλος αντιμετωπίσει υψηλό και 
επίμονο έλλειμμα στο γεωργικό ισοζύγιο 
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μπορεί να εφαρμόζεται η αρχή της 
εθνικής προτίμησης, με τη δημιουργία 
και τη χρήση ενός συστήματος 
υποχρεωτικών ποσοστώσεων εμπορίας 
της εθνικής παραγωγής, στο οποίο οι 
εισαγωγές θα συμπληρώνουν την εθνική 
παραγωγή.
2. Η αρχή που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 θα παύσει να εφαρμόζεται 
μετά 3 συνεχή έτη ή 6 διακοπτόμενα κατά 
τα οποία θα έχει σημειωθεί αισθητή 
αύξηση της παραγωγής γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων και αντίστοιχη 
μείωση του ελλείμματος.

Or. pt

Τροπολογία 604
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) καπνός, μέρος XIV του παραρτήματος 
Ι·

ιδ) νωπός καπνός, μέρος XIV του 
παραρτήματος Ι·

Or. es

Αιτιολόγηση

Για τον ορθό ορισμό του τομέα του ακατέργαστου καπνού.

Τροπολογία 605
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) καπνός, μέρος XIV του παραρτήματος ιδ) νωπός καπνός, μέρος XIV του 
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Ι· παραρτήματος Ι·

Or. es

Αιτιολόγηση

Για τον ορθό ορισμό του τομέα του ακατέργαστου καπνού.

Τροπολογία 606
Åsa Westlund, Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο κδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κδ) λοιπά προϊόντα, μέρος XXIV του 
παραρτήματος Ι.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής διευρύνει ό,τι περιλαμβάνεται στα αγροτικά προϊόντα. Κάτι τέτοιο 
αποτελεί διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, πράγμα που δεν εναρμονίζεται με τον 
προσανατολισμό στην αγορά.

Τροπολογία 607
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο κδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κδ) λοιπά προϊόντα, μέρος XXIV του 
παραρτήματος Ι.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 608
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Λαμβανομένων υπόψη των 
ιδιαιτεροτήτων του τομέα του ρυζιού, 
ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 160, για την 
επικαιροποίηση των ορισμών του τομέα 
του ρυζιού που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ μέρος Ι.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί στον τομέα του ρυζιού αποτελούν ουσιώδες στοιχείο και η τροποποίησή τους δεν 
πρέπει πραγματοποιείται μέσω πράξεων κατ' εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 609
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Λαμβανομένων υπόψη των 
ιδιαιτεροτήτων του τομέα του ρυζιού, 
ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 160, για την 
επικαιροποίηση των ορισμών του τομέα 
του ρυζιού που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ μέρος Ι.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επικαιροποίηση των ορισμών για τον τομέα του ρυζιού εκ μέρους της Επιτροπής ενέχει τον 
κίνδυνο να ευνοηθούν ορισμένες ποικιλίες ρυζιού έναντι άλλων. Ως εκ τούτου η παρούσα 
τροπολογία διαγράφει το άρθρο 3 παράγραφος 3.
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Τροπολογία 610
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Λαμβανομένων υπόψη των 
ιδιαιτεροτήτων του τομέα του ρυζιού, 
ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 160, για την 
επικαιροποίηση των ορισμών του τομέα 
του ρυζιού που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ μέρος Ι.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί στον τομέα του ρυζιού αποτελούν ουσιώδες στοιχείο και, για τον λόγο αυτόν, 
περιλαμβάνονται στη βασική πράξη. Συνεπώς, η τροποποίησή τους δεν πρέπει πραγματοποιείται 
μέσω πράξεων κατ' εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 611
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ως «λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες» νοούνται οι περιφέρειες που 
ορίζονται στο άρθρο 82 παράγραφος 2 
στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 
[COM(2011)615] για τη θέσπιση κοινών 
διατάξεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

4. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, νοούνται ως :
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Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας που 
καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο και για τη θέσπιση γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006.

4. «λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες» οι 
περιφέρειες που ορίζονται στο άρθρο 82 
παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού 
(ΕΕ) [COM(2011)615] για τη θέσπιση 
κοινών διατάξεων σχετικά με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας που καλύπτονται από το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο και για τη θέσπιση 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

β) "ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα»:
μετεωρολογικά φαινόμενα συγκρίσιμα με 
φυσικές καταστροφές ή, καιρικά 
φαινόμενα όπως σφοδροί άνεμοι, 
παγετός, χαλάζι ή βροχοπτώσεις ή 
ξηρασία που προκαλούν καταστροφή ή 
μείωση της παραγωγής σε ποσοστά άνω 
του 30 % της μέσης ετήσιας παραγωγής 
ενός συγκεκριμένου αγρότη. Η μέση 
ετήσια παραγωγή υπολογίζεται με βάση 
την παραγωγή των τριών προηγούμενων 
ετών ή του μέσου όρου της τριετίας με 
βάση την τελευταία πενταετία, αφού 
αφαιρεθεί η ανώτερη και η κατώτερη 
τιμή·
γ) "τοπικές παραγωγές": τα προϊόντα 
που προέρχονται από παραγωγές που δεν 
απέχουν περισσότερο από 150 χμ. από τον 
τόπο κατανάλωσης.
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Or. pt

Τροπολογία 612
Jim Higgins, Phil Prendergast, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 a. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού νοούνται ως «δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα» οι αντίξοες 
καιρικές συνθήκες, όπως παγετός, χαλάζι, 
πάγος, βροχή ή ξηρασία, που 
καταστρέφουν ή μειώνουν τη συνολική 
παραγωγή ή την παραγωγή 
συγκεκριμένης καλλιέργειας κατά 30 % 
τουλάχιστον σε σύγκριση με τη μέση 
ετήσια παραγωγή συγκεκριμένου 
γεωργού. Η ετήσια αυτή μέση παραγωγή 
υπολογίζεται βάσει των τριών 
προηγούμενων ετών ή βάσει του μέσου 
όρου τριών ετών που βασίζεται στην 
προηγούμενη πενταετία, αποκλειομένων 
της υψηλότερης και της χαμηλότερης 
τιμής.

Or. en

Τροπολογία 613
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 β. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ως «προηγμένα συστήματα 
αειφόρου παραγωγής», «προηγμένες 
μέθοδοι αειφόρου παραγωγής», νοούνται 
οι γεωργικές πρακτικές που ξεπερνούν 
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τους κανόνες περί περιβαλλοντικής 
συμμόρφωσης που ορίζει ο κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ.[…] (οριζόντιος κανονισμός 
σχετικά με την ΚΓΠ) και βρίσκονται σε 
συνεχή εξέλιξη για τη βελτίωση της 
διαχείρισης των φυσικών θρεπτικών 
συστατικών, του κύκλου του ύδατος και 
των ενεργειακών ροών, κατά τρόπον 
ώστε να μειωθούν οι ζημίες που 
υφίσταται το περιβάλλον και η 
κατασπατάληση των μη ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και να διατηρηθούν σε 
υψηλό επίπεδο οι καλλιέργειες, τα 
αγροτικά ζώα και η φυσική 
βιοποικιλότητα στα συστήματα 
παραγωγής. 

Or. fr

Τροπολογία 614
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3 α
Αρμοδιότητες της Επιτροπής 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή, όταν 
πρόκειται για αρμοδιότητες της, ενεργεί 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου
162, παράγραφος 2.

Or. es

Τροπολογία 615
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1



PE492.801v01-00 120/180 AM\907930EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, όταν είναι απαραίτητο, λόγω 
τροποποίησης της συνδυασμένης 
ονοματολογίας, να προσαρμόσει την 
περιγραφή των προϊόντων και τις 
αναφορές στην κλάσεις ή διακρίσεις της 
συνδυασμένης ονοματολογίας στον 
παρόντα κανονισμό ή σε άλλες πράξεις 
που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 43 της 
Συνθήκης. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη 
εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2.

Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 160, όταν είναι απαραίτητο, 
λόγω τροποποίησης της συνδυασμένης 
ονοματολογίας, για να προσαρμόσει την 
περιγραφή των προϊόντων και τις 
αναφορές στην κλάσεις ή διακρίσεις της 
συνδυασμένης ονοματολογίας στον 
παρόντα κανονισμό ή σε άλλες πράξεις 
που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 43 της 
Συνθήκης.

Or. de

Τροπολογία 616
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) από την 1η Οκτωβρίου έως τις 30 
Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους για τον 
τομέα της ζάχαρης.

στ) από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Ιουνίου
του επόμενου έτους για τον τομέα της 
ζάχαρης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για να μη γίνεται μεροληπτική μεταχείριση εις βάρος των ζαχαρότευτλων θερινής συγκομιδής 
σε σχέση με την υπόλοιπη παραγωγή ζαχαρότευτλων της ΕΕ, προτείνεται αυτή η αλλαγή στην 
περίοδο εμπορίας του τομέα της ζάχαρης.

Τροπολογία 617
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora



AM\907930EL.doc 121/180 PE492.801v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) από την 1η Οκτωβρίου έως τις 30 
Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους για τον 
τομέα της ζάχαρης.

στ) από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Ιουνίου
του επόμενου έτους για τον τομέα της 
ζάχαρης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν λαμβάνει υπόψη τις περιόδους εμπορίας σε ορισμένες περιοχές 
παραγωγής.

Τροπολογία 618
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) από την 1η Οκτωβρίου έως τις 30 
Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους για τον 
τομέα της ζάχαρης.

στ) από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Ιουνίου
του επόμενου έτους για τον τομέα της 
ζάχαρης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Εξομοίωση των συνθηκών για τις ζώνες τευτλοπαραγωγής της νότιας Ισπανίας με εκείνες της 
υπόλοιπης Ευρώπης.

Τροπολογία 619
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβανομένων υπόψη των 
ιδιαιτεροτήτων των τομέων των 

διαγράφεται
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οπωροκηπευτικών και των 
μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, 
ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 160, για τον 
καθορισμό των περιόδων εμπορίας των 
προϊόντων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στηρίζουμε την τροπολογία Dantin σχετικά με το άρθρο 6. Αυτή η τροπολογία διασφαλίζει ότι η 
περίοδος εμπορίας για τα οπωροκηπευτικά ορίζεται στη βασική πράξη, αντί να αφήνεται στην 
Επιτροπή να ορίσει την περίοδο εμπορίας με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. 

Τροπολογία 620
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθορίζονται οι εξής τιμές αναφοράς: Οι τιμές αναφορά  πρέπει να βασίζονται 
σε αντικειμενικά κριτήρια τα οποία να 
λαμβάνουν υπόψη το κόστος παραγωγής 
των γεωργικών εκεμταλλεύσεων στην εΕ.
Καθορίζονται οι εξής τιμές αναφοράς:

Or. fr

Τροπολογία 621
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όσον αφορά το αναποφλοίωτο ρύζι, 150
ευρώ/τόνο για τον ποιοτικό τύπο που 
ορίζεται στο σημείο Α του παραρτήματος 

β) όσον αφορά το αναποφλοίωτο ρύζι, 200
ευρώ/τόνο για τον ποιοτικό τύπο που 
ορίζεται στο σημείο Α του παραρτήματος 
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ΙΙΙ, για το στάδιο της χονδρικής πώλησης 
εμπορευμάτων που παραδίδονται στην 
αποθήκη, πριν από την εκφόρτωσή τους,

ΙΙΙ, για το στάδιο της χονδρικής πώλησης 
εμπορευμάτων που παραδίδονται στην 
αποθήκη, πριν από την εκφόρτωσή τους,

Or. es

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα τιμή ορίστηκε με τη μεταρρύθμιση του 2003 και είναι αναγκαία η προσαρμογή της.

Τροπολογία 622
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όσον αφορά το αναποφλοίωτο ρύζι, 150
ευρώ/τόνο για τον ποιοτικό τύπο που 
ορίζεται στο σημείο Α του παραρτήματος 
ΙΙΙ, για το στάδιο της χονδρικής πώλησης 
εμπορευμάτων που παραδίδονται στην 
αποθήκη, πριν από την εκφόρτωσή τους,

β) όσον αφορά το αναποφλοίωτο ρύζι, 200
ευρώ/τόνο για τον ποιοτικό τύπο που 
ορίζεται στο σημείο Α του παραρτήματος 
ΙΙΙ, για το στάδιο της χονδρικής πώλησης 
εμπορευμάτων που παραδίδονται στην 
αποθήκη, πριν από την εκφόρτωσή τους,

Or. es

Τροπολογία 623
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Raffaele Baldassarre, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ a) όσον αφορά τον τομέα του 
ελαιολάδου:
i) 2540 ευρώ/τόνο για το εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο·
ii) 2330 ευρώ/τόνο για το παρθένο 
ελαιόλαδο·
iii) 1524 ευρώ/τόνο για το ελαιόλαδο 
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λαμπάντε με ελεύθερη οξύτητα 2 βαθμών·  
ο ποσό αυτό μειώνεται κατά 36,70 
ευρώ/τόνο
για κάθε επιπλέον βαθμό οξύτητας.

Or. en

Τροπολογία 624
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) όσον αφορά τον τομέα του 
ελαιολάδου:
i) 2.388 ευρώ/τόνο για το εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο·
ii) 2.295 ευρώ/τόνο για το παρθένο 
ελαιόλαδο·
iii) 2.045 ευρώ/τόνο για το ελαιόλαδο 
λαμπάντε με 2 βαθμών περιεκτικότητα σε 
ελεύθερα λιπαρά οξέα, ποσό που 
μειώνεται κατά 36,70 ευρώ/τόνο για κάθε 
βαθμό οξύτητας επιπλέον.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι τιμές αναφοράς αποτελούν ουσιώδη στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται, στο μέτρο του 
δυνατού, στη βασική πράξη. Προτείνεται η επικαιροποίησή τους.

Τροπολογία 625
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω τιμές αναφοράς 
αναπροσαρμόζονται τακτικά σε 
συνάρτηση με την εξέλιξη των αγορών, 
ώστε να ανταποκρίνονται στην 
οικονομική πραγματικότητα και να 
επιτρέπουν στις αγορές να 
διαδραματίζουν καλύτερα το ρόλο όσον 
αφορά τον καθορισμό των τιμών, οι 
οποίες εξακολουθούν να αποτελούν 
σημαντική συνισταμένη των γεωργικών 
εισοδημάτων.

Or. fr

Τροπολογία 626
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τιμές αναφοράς μπορούν να 
τροποποιηθούν, με τη διαδικασία του 
άρθρου 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης, 
κυρίως υπό το φως των εξελίξεων στην 
παραγωγή, στο κόστος παραγωγής, ιδίως 
των εισροών, και στις αγορές.

Or. fr

Τροπολογία 627
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 Α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν δικαιολογείται από τις μεταβολές της 
αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των 
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αγορών συντελεστών παραγωγής, οι τιμές 
αναφοράς μπορούν να μεταβληθούν, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43, 
παράγραφος 2 της Συνθήκης.

Or. pt

Τροπολογία 628
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο εγκρίνουν, σύμφωνα με το 
άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης, 
κατάλογο με τα κριτήρια που εφαρμόζει η 
Επιτροπή όταν προσαρμόζει τις τιμές 
αναφοράς. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προβλέπει τακτικές τροποποιήσεις στις τιμές, πράγμα που καθιστά τα πράγματα 
πιο προβλέψιμα για τους γεωργούς. Οι τιμές τροποποιούνται από την Επιτροπή (όχι από το ΕΚ 
και το Συμβούλιο), πράγμα που διασφαλίζει ότι τροποποιούνται με τεχνικά (και όχι πολιτικά) 
κριτήρια. Το ΕΚ και το Συμβούλιο μπορεί να ορίζουν ωστόσο τα κριτήρια που πρέπει να 
εφαρμόζει η Επιτροπή όταν προσαρμόζει τις τιμές.

Τροπολογία 629
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη 
του κόστους παραγωγής, θα πρέπει να 
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ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 160, για την προσαρμογή των 
τιμών αναφοράς μέσω δεικτών που 
λαμβάνουν υπόψη το κόστος της  
ενέργιεας, των λιπασμάτων, των ενοικίων 
και άλλων βασικών εισροών.

Or. fr

Τροπολογία 630
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αναθεωρεί κάθε έτος, με 
πράξεις κατ' εξουσιοδότηση, τις τιμές 
αναφοράς που ορίζονται στην παράγραφο 
1, αναλόγως των εξελίξεων στην 
παραγωγή και τις αγορές.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η επικαιροποίηση των τιμών αναφοράς είναι απαραίτητη για να λειτουργήσει η παρέμβαση ως 
πραγματικά αποτελεσματικό δίχτυ προστασίας και η αυτοματοποίηση της επικαιροποίησης 
αυτής δίνει στο σύστημα την αναγκαία ευελιξία για τη λειτουργία του.

Τροπολογία 631
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αναθεωρεί κάθε έτος, με 
πράξεις κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 160, τις τιμές αναφοράς που 
ορίζονται στην παράγραφο 1, αναλόγως 
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των εξελίξεων στην παραγωγή και τις 
αγορές.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται ένας μηχανισμός αυτόματης επικαιροποίησης των τιμών αναφοράς. Αυτός ο 
μηχανισμός επικαιροποίησης είναι απαραίτητος για να λειτουργήσει η παρέμβαση ως 
πραγματικά αποτελεσματικό δίχτυ προστασίας

Τροπολογία 632
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αναθεωρεί κάθε έτος, με 
πράξεις κατ' εξουσιοδότηση, τις τιμές 
αναφοράς που ορίζονται στην παράγραφο 
1, αναλόγως των εξελίξεων στην 
παραγωγή και τις αγορές.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η επικαιροποίηση των τιμών σε ετήσια βάση με τη συμμετοχή όλων των θεσμικών 
οργάνων και μέσω μιας πράξης κατ' εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 633
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε τακτά διαστήματα η Επιτροπή 
προσαρμόζει, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, τις τιμές αναφοράς που 
παρατίθενται στην παράγραφο 1. Τα 
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διαστήματα αυτά μπορεί να διαφέρουν 
μεταξύ των κατηγοριών προϊόντων,
λαμβάνουν δε υπόψη τον ευμετάβλητο 
χαρακτήρα κάθε κατηγορίας προϊόντων.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προβλέπει τακτικές τροποποιήσεις στις τιμές, πράγμα που καθιστά τα πράγματα 
πιο προβλέψιμα για τους γεωργούς. Οι τιμές τροποποιούνται από την Επιτροπή (όχι από το ΕΚ 
και το Συμβούλιο), πράγμα που διασφαλίζει ότι τροποποιούνται με τεχνικά (και όχι πολιτικά) 
κριτήρια. Το ΕΚ και το Συμβούλιο μπορεί να ορίζουν ωστόσο τα κριτήρια που πρέπει να 
εφαρμόζει η Επιτροπή όταν προσαρμόζει τις τιμές.

Τροπολογία 634
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε τακτά διαστήματα η Επιτροπή 
προσαρμόζει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, τις τιμές αναφοράς που 
παρατίθενται στην παράγραφο 1. Τα 
διαστήματα αυτά μπορεί να διαφέρουν 
μεταξύ των κατηγοριών προϊόντων, 
λαμβάνουν δε υπόψη τον ευμετάβλητο 
χαρακτήρα κάθε κατηγορίας προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προβλέπει τακτές τροποποιήσεις των τιμών αναφοράς. Οι τιμές τροποποιούνται 
από την Επιτροπή (όχι από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω της συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας, καθώς κάτι τέτοιο θα σήμαινε μεγάλο φόρτο έναντι μικρής προστιθέμενης αξίας) 
μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορεί να ορίζουν 
ωστόσο τα κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζει η Επιτροπή όταν προσαρμόζει τις τιμές.
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Τροπολογία 635
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού η Επιτροπή 
ελέγχει τις τιμές αναφοράς και τις 
προσαρμόζει, αν χρειαστεί, λαμβάνοντας 
ιδίως υπόψη την ανάπτυξη παραγωγής, 
το κόστος παραγωγής και τους 
παράγοντες παραγωγής αντιστοίχως.

Or. de

Τροπολογία 636
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος 
του κανονισμού, η Επιτροπή αναθεωρεί 
τις τιμές αναφοράς στο γάλα και στα 
γαλακτοκομικά προϊόντα και στον τομέα 
του βοείου κρέατος καθώς και τις τιμές 
αναφοράς για το αναποφλοίωτο ρύζι, 
λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του 
κόστους παραγωγής σε μια 
αντιπροσωπευτική περίοδο.

Or. en

Τροπολογία 637
Phil Prendergast, Jim Higgins
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος 
του κανονισμού, η Επιτροπή αναθεωρεί 
τις τιμές αναφοράς στο γάλα και στα 
γαλακτοκομικά προϊόντα και στον τομέα 
του βοείου κρέατος καθώς και τις τιμές 
αναφοράς για το αναποφλοίωτο ρύζι, 
λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του 
κόστους παραγωγής σε μια 
αντιπροσωπευτική περίοδο.

Or. en

Τροπολογία 638
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τιμές αναφοράς που ορίζονται στο 
άρθρο 7(ε) για τον τομέα γάλακτος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων 
επανεξετάζεται περιοδικά και, αν 
χρειαστεί, τροποποιείται από την 
Επιτροπή, για να διασφαλιστεί ότι 
παρέχουν έναν αποτελεσματικό 
μηχανισμό ασφαλείας για τον τομέα 
γαλακτοκομικών προϊόντων έναντι 
ακραίων διακυμάνσεων των τιμών προς 
τα κάτω.
(a) Κατά την επανεξέτασή της η 
Επιτροπή λαμβάνει ειδικότερα υπόψη τις
εξελίξεις:
- στην αστάθεια της αγοράς
- στο κόστος των εισροών παραγωγής
(β) Όταν προβαίνει σε τυχόν τροποποίηση 
των τιμών αναφοράς η Επιτροπή 
διασφαλίζει ότι η νέα τιμή αναφοράς δεν 
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δίνει κίνητρο για την αύξηση της 
συνολικής ενωσιακής παραγωγής 
γάλακτος και γαλακτοκομικών 
προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 639
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τιμές αναφοράς που ορίζονται στο 
άρθρο 7(ε) για τον τομέα γάλακτος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων 
επανεξετάζεται περιοδικά και, αν 
χρειαστεί, τροποποιείται από την 
Επιτροπή, για να διασφαλιστεί ότι 
παρέχουν έναν αποτελεσματικό 
μηχανισμό ασφαλείας για τον τομέα 
γαλακτοκομικών προϊόντων έναντι 
ακραίων διακυμάνσεων των τιμών προς 
τα κάτω.
a) Κατά την επανεξέτασή της η Επιτροπή 
λαμβάνει ειδικότερα υπόψη τις εξελίξεις:
- στην αστάθεια της αγοράς
- στο κόστος παραγωγής
β) Όταν προβαίνει σε τυχόν τροποποίηση 
των τιμών αναφοράς η Επιτροπή 
διασφαλίζει ότι η νέα τιμή αναφοράς δεν 
δίνει κίνητρο για την αύξηση της 
συνολικής ενωσιακής παραγωγής 
γάλακτος και γαλακτοκομικών 
προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 640
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
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Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τιμές αναφοράς, που αναφέρονται στο 
άρθρο 7, πρέπει να ενημερωθούν, έτσι 
ώστε να λαμβάνουν υπόψη την αύξηση 
του κόστους παραγωγής· πχ. για τα 
σιτηρά η τιμή πρέπει να ανέρχεται σε 130 
ευρώ ανά τόνο, για το βούτυρο σε 283,35 
ευρώ ανά 100 kg, και για το 
αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη σε 195,27 
ευρώ ανά 100 kg.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ceny referencyjne pozostawiono na niezmienionym poziomie. Brak aktualizacji (podniesienia) 
tych cen, ze względu na rosnące koszty produkcji, może sprawić, że siatka bezpieczeństwa nie 
będzie prawidłowo spełniać swojej roli. Analiza KE (Impact Assessment) pokazuje, że na 
przestrzeni ostatnich pięciu lat, koszty produkcji rolnej w UE rosły przeciętnie szybciej niż 
ceny produktów rolnych, w rezultacie czego następowało rozwieranie nożyc cen. 
Jednocześnie w ww. analizie wskazuje się, że wzrost cen środków produkcji ma charakter 
strukturalny i że pogarszających się relacji zmian cen produktów rolnych do zmian cen 
środków produkcji, nie jest w stanie rekompensować wzrost produktywności w rolnictwie.

Τροπολογία 641
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Συστήματα κοινοποίησης τιμών, κόστους 

παραγωγής και περιθωρίων κέρδους
Η Επιτροπή συγκροτεί, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, σύστημα 
ενημέρωσης σχετικά με τις τιμές, το 
κόστος παραγωγής και τα περιθώρια 
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κέρδους στην αγορά φυσικών πρώτων 
υλών, συμπεριλαμβανομένου ενός 
συστήματος για τη δημοσιοποίηση του 
ύψους των τιμών, του κόστους 
παραγωγής και των δεικτών περιθωρίων 
κέρδους στην αγορά φυσικών πρώτων 
υλών. Το σύστημα βασίζεται στις 
πληροφορίες που καταθέτουν οι 
παράγοντες του εμπορίου φυσικών 
πρώτων υλών. Οι πληροφορίες αυτές 
είναι εμπιστευτικές. Η Επιτροπή μεριμνά 
ώστε οι δημοσιευόμενες πληροφορίες να 
μην επιτρέπουν τον εντοπισμό των 
συγκεκριμένων παραγόντων.

Or. en

Τροπολογία 642
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 α
Συστήματα κοινοποίησης τιμών, κόστους 

παραγωγής και περιθωρίων κέρδους
Η Επιτροπή συγκροτεί, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, σύστημα 
ενημέρωσης σχετικά με τις τιμές, το 
κόστος παραγωγής και τα περιθώρια 
κέρδους στην αγορά φυσικών πρώτων 
υλών, συμπεριλαμβανομένου ενός 
συστήματος για τη δημοσιοποίηση του 
ύψους των τιμών, του κόστους 
παραγωγής και των δεικτών περιθωρίων 
κέρδους στην αγορά φυσικών πρώτων 
υλών. Το σύστημα βασίζεται στις 
πληροφορίες που καταθέτουν οι 
παράγοντες του εμπορίου φυσικών 
πρώτων υλών. Οι πληροφορίες αυτές 
είναι εμπιστευτικές. Η Επιτροπή μεριμνά 
ώστε οι δημοσιευόμενες πληροφορίες να 
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μην επιτρέπουν τον εντοπισμό των 
συγκεκριμένων παραγόντων.

Or. en

Τροπολογία 643
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Raffaele Baldassarre, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 α
Συστήματα κοινοποίησης τιμών, κόστους 

παραγωγής και περιθωρίων κέρδους
Η Επιτροπή συγκροτεί, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, σύστημα 
ενημέρωσης σχετικά με τις τιμές, το 
κόστος παραγωγής και τα περιθώρια 
κέρδους στην αγορά φυσικών πρώτων 
υλών, συμπεριλαμβανομένου ενός 
συστήματος για τη δημοσιοποίηση του 
ύψους των τιμών, του κόστους 
παραγωγής και των δεικτών περιθωρίων 
κέρδους στην αγορά φυσικών πρώτων 
υλών. Το σύστημα βασίζεται στις 
πληροφορίες που καταθέτουν οι 
παράγοντες του εμπορίου φυσικών 
πρώτων υλών. Οι πληροφορίες αυτές 
είναι εμπιστευτικές. Η Επιτροπή μεριμνά 
ώστε οι δημοσιευόμενες πληροφορίες να 
μην επιτρέπουν τον εντοπισμό των 
συγκεκριμένων παραγόντων.

Or. en

Τροπολογία 644
Phil Prendergast, Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)



PE492.801v01-00 136/180 AM\907930EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 α
Συστήματα κοινοποίησης τιμών, κόστους 

παραγωγής και περιθωρίων κέρδους
Η Επιτροπή συγκροτεί, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, σύστημα 
ενημέρωσης σχετικά με τις τιμές, το 
κόστος παραγωγής και τα περιθώρια 
κέρδους στην αγορά φυσικών πρώτων 
υλών, συμπεριλαμβανομένου ενός 
συστήματος για τη δημοσιοποίηση του 
ύψους των τιμών, του κόστους 
παραγωγής και των δεικτών περιθωρίων 
κέρδους στην αγορά φυσικών πρώτων 
υλών.
Το σύστημα βασίζεται στις πληροφορίες 
που καταθέτουν οι παράγοντες του 
εμπορίου φυσικών πρώτων υλών. Οι 
πληροφορίες αυτές είναι εμπιστευτικές. Η 
Επιτροπή μεριμνά ώστε οι 
δημοσιευόμενες πληροφορίες να μην 
επιτρέπουν τον εντοπισμό των 
συγκεκριμένων παραγόντων.

Or. en

Τροπολογία 645
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – τίτλος 1 – κεφάλαιο 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δημόσια παρέμβαση και ενίσχυση για 
ιδιωτική αποθεματοποίηση

Δημόσια παρέμβαση και ενίσχυση για 
δημόσια και ιδιωτική αποθεματοποίηση 
αποθεματοποίηση

Or. pt
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Τροπολογία 646
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – τίτλος 1 – κεφάλαιο 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δημόσια παρέμβαση και ενίσχυση για 
ιδιωτική αποθεματοποίηση

Δημόσια παρέμβαση, ενίσχυση για 
ιδιωτική αποθεματοποίηση και ιδιωτική 
διαχείριση της προσφοράς

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να βελτιωθούν οι μηχανισμοί παρέμβασης και διαχείρισης της αγοράς και να 
συμπληρωθούν με μέσα για την αντιμετώπιση της αστάθειας των αγορών και ειδικά μέσα για τη 
διαχείριση της προσφοράς, που συνολικά θα πρέπει να αποτελέσουν ένα δίχτυ ασφάλειας που 
θα προστατεύει τους αγρότες από την υπερβολική αστάθεια των τιμών και θα επιτρέπει να 
επιτευχθεί ο βασικός στρατηγικός στόχος της ΚΓΠ, δηλαδή η επισιτιστική ασφάλεια και η 
διατήρηση των εισοδημάτων των αγροτών.

Τροπολογία 647
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – τίτλος 1 – κεφάλαιο 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δημόσια παρέμβαση και ενίσχυση για 
ιδιωτική αποθεματοποίηση

Δημόσια παρέμβαση, ενίσχυση για 
ιδιωτική αποθεματοποίηση και ιδιωτική 
διαχείριση της προσφοράς

Or. es

Αιτιολόγηση

Συνεκτικότητα με άλλες τροπολογίες σχετικά με την αυτορρύθμιση των αγορών.

Τροπολογία 648
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πεδίο εφαρμογής Πεδίο εφαρμογής και αρχές

Or. fr

Τροπολογία 649
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη χορήγηση ενίσχυσης για την 
αποθεματοποίηση προϊόντων από ιδιώτες.

β) τη χορήγηση ενίσχυσης για την 
αποθεματοποίηση προϊόντων από
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Or. pt

Τροπολογία 650
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β a) μεταβλητές απαιτήσεις μίξης για τα 
βιοκαύσιμα, όπου τα κράτη μέλη μπορούν 
να αυξάνουν τις απαιτήσεις μίξης για τα 
βιοκαύσιμα σε περίπτωση στρέβλωσης 
των τιμών λόγω πλεονάσματος σιτηρών 
στην αγορά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τις απαιτήσεις μίξης για τα βιοκαύσιμα ως 
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μέσο παρέμβασης στην αγορά, θέτοντας μεταβλητές απαιτήσεις για τα βιοκαύσιμα όσον αφορά 
τα δημητριακά· αυτό θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να αυξήσουν τις απαιτήσεις μίξης 
προκειμένου για τα δημητριακά σε περίπτωση σοβαρού πλεονάσματος δημητριακών στην 
αγορά.

Τροπολογία 651
Peter Jahr, Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι παρεμβάσεις στην αγορά που 
ρυθμίζονται στο παρόν κεφάλαιο 
εφαρμόζονται μόνο σε σύνδεση με το 
άρθρο 154 του παρόντος κανονισμού.

Or. de

Τροπολογία 652
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δημόσια παρέμβαση εφαρμόζεται, υπό
τους όρους που προβλέπονται στο παρόν 
τμήμα και υπό τις απαιτήσεις και τους
όρους που καθορίζονται από την Επιτροπή 
με κατ’ εξουσιοδότηση ή/και εκτελεστικές 
πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19, 
για τα ακόλουθα προϊόντα:

Η δημόσια παρέμβαση εφαρμόζεται, με 
βάση τους όρους που προβλέπονται στο 
παρόν τμήμα και τις ενδεχόμενες 
συμπληρωματικές απαιτήσεις και όρους 
που μπορούν να καθορίζονται από την 
Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση ή/και 
εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τα 
άρθρα 18 και 19, για τα ακόλουθα 
προϊόντα:

Or. it

Τροπολογία 653
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μαλακός σίτος, κριθάρι και αραβόσιτος, α) μαλακός σίτος, σκληρός σίτος, κριθάρι,
αραβόσιτος και σόργο,

Or. es

Αιτιολόγηση

Παρότι δεν είναι πολύ πιθανό να γίνουν ενέργειες παρέμβασης για το σκληρό σιτάρι και το 
σόργο, δεν είναι σωστό να αποκλειστούν αυτά τα προϊόντα από το δίχτυ ασφάλειας που 
αποτελεί η παρέμβαση. Επιπλέον, αυτή η πρόβλεψη δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος.

Τροπολογία 654
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μαλακός σίτος, κριθάρι και αραβόσιτος, α) μαλακός σίτος, σκληρός σίτος, κριθάρι,
αραβόσιτος και σόργο,

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σωστό να αποκλειστούν αυτά τα προϊόντα από το δίχτυ ασφάλειας που αποτελεί η 
παρέμβαση.

Τροπολογία 655
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μαλακός σίτος, κριθάρι και αραβόσιτος, α) μαλακός και σκληρός σίτος, κριθάρι και 
αραβόσιτος,

Or. it

Τροπολογία 656
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μαλακός σίτος, κριθάρι και αραβόσιτος, α) μαλακός σίτος, σκληρός σίτος, κριθάρι 
και αραβόσιτος,

Or. it

Τροπολογία 657
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μαλακός σίτος, κριθάρι και αραβόσιτος, α) μαλακός σίτος, σκληρός σίτος, κριθάρι 
και αραβόσιτος,

Or. it

Τροπολογία 658
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μαλακός σίτος, κριθάρι και αραβόσιτος, α) μαλακός σίτος, σκληρός σίτος, κριθάρι 
και αραβόσιτος,

Or. it

Τροπολογία 659
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) οπωροκηπευτικά

Or. es

Τροπολογία 660
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη 
κρέας του τομέα του βοείου κρέατος των 
κωδικών ΣΟ 0201 10 00 και 0201 20 20 
έως 0201 20 50,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 661
Phil Prendergast, Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ a) νωπό και διατηρημένο με απλή ψύξη 
κρέας του τομέα αιγοπρόβειου και 
χοίρειου κρέατος 

Or. en

Τροπολογία 662
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ a ) νωπό και διατηρημένο με απλή ψύξη 
κρέας του τομέα αιγοπρόβειου κρέατος 

Or. en

Τροπολογία 663
Liam Aylward

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ a) νωπό και διατηρημένο με απλή ψύξη 
αιγοπρόβειο κρέας·

Or. en

Τροπολογία 664
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) το χοίρειο κρέας·

Or. fr

Τροπολογία 665
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Article 10 a
γ α) χοίρειο κρέας

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή χοιρείου κρέατος χαρακτηρίζεται από κυκλικές και εποχικές διακυμάνσεις.  Αυτό 
έχει ως συνέπεια ότι η αγορά του χοιρείου κρέατος υπόκειται σε διακυμάνσεις των τιμών και 
αντιμετωπίζει συχνά καταστάσεις κρίσης. Ένα παράδειγμα είναι η τελευταία κρίση στην εν λόγω 
αγορά, η οποία συνέβη κατά τα τέλη του 2010 και τις αρχές του 2011. Εκείνη την εποχή οι τιμές 
του χοιρείου κρέατος έπεσαν ραγδαία, και η ήδη δύσκολη κατάσταση των παραγωγών 
επιδεινώθηκε ακόμα λόγω των υψηλών τιμών των σιτηρών. Το μέσο της δημόσιας παρέμβασης 
πρέπει να αποτελεί παράγοντα του δικτύου ασφαλείας σε περιπτώσεις κρίσεων και να 
αξιοποιείται αποτελεσματικά.

Τροπολογία 666
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) κρέας κουνελιού, νωπό και 
κατεψυγμένο

Or. es
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Τροπολογία 667
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) βούτυρο που παράγεται απευθείας και 
αποκλειστικά από παστεριωμένη κρέμα 
και λαμβάνεται απευθείας και 
αποκλειστικά από αγελαδινό γάλα σε 
εγκεκριμένη επιχείρηση της Ένωσης, 
ελάχιστης περιεκτικότητας σε λιπαρές 
ουσίες βουτύρου 82% κατά βάρος και 
μέγιστης περιεκτικότητας σε νερό 16% 
κατά βάρος,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 668
Anna Hedh, Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη 
πρώτης ποιότητας που παρασκευάζεται 
από αγελαδινό γάλα με τη μέθοδο του 
καταιωνισμού σε εγκεκριμένη επιχείρηση 
της Ένωσης, με ελάχιστη περιεκτικότητα 
σε πρωτεΐνες 34,0% κατά βάρος επί του 
στερεού υπολείμματος χωρίς λίπος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 669
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 α
Στρατηγικά αποθέματα

Με σκοπό την πρόληψη μεγάλων 
ανισορροπιών στην αγορά και την 
εξασφάλιση της συνέχειας στους 
κτηνοτροφικούς τομείς, δημιουργούνται 
στρατηγικά αποθέματα πρώτων υλών για 
την εκτροφή ζώων κτηνοτροφίας.
Η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το 
άρθρο 160, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα 
για την εξασφάλιση της υλοποίησης του 
συστήματος αυτού.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η σημερινή αστάθεια των αγορών θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής 
κτηνοτροφίας, πράγμα που θα είχε πολύ σοβαρές συνέπειες για την επισιτιστική ασφάλεια της 
Ένωσης. Κρίνεται συνεπώς αναγκαίος ένας μηχανισμός για τη δημιουργία στρατηγικού 
αποθέματος πρώτων υλών που είναι αναγκαίες για την εκτροφή των ζώων κτηνοτροφίας.

Τροπολογία 670
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι περίοδοι δημόσιας παρέμβασης είναι οι 
εξής:

Οι περίοδοι δημόσιας παρέμβασης 
αφορούν τα προϊόντα που παρατίθενται 
στο άρθρο 10 καθ’ όλο το έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρίση μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή του έτους,  γι’ αυτό και οι δημόσιες παρεμβάσεις 
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πρέπει να είναι δυνατές ανά πάσα στιγμή στη διάρκεια του έτους.

Τροπολογία 671
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για τον μαλακό σίτο, το κριθάρι και τον 
αραβόσιτο, από την 1η Νοεμβρίου έως τις 
31 Μαΐου·

α) για τον μαλακό σίτο, τον σκληρό σίτο, 
το κριθάρι, τον αραβόσιτο και το σόργο, 
από την 1η Νοεμβρίου έως τις 31 Μαΐου·

Or. es

Τροπολογία 672
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για τον μαλακό σίτο, το κριθάρι και τον 
αραβόσιτο, από την 1η Νοεμβρίου έως τις 
31 Μαΐου·

α) για τον μαλακό σίτο, τον σκληρό σίτο, 
το κριθάρι, τον αραβόσιτο και το σόργο, 
από την 1η Νοεμβρίου έως τις 31 Μαΐου·

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σωστό να αποκλειστούν αυτά τα προϊόντα από το δίχτυ ασφάλειας που αποτελεί η 
παρέμβαση.

Τροπολογία 673
Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) για το βόειο κρέας, καθ’ όλη την 
περίοδο εμπορίας,

γ) για το βόειο και χοίρειο κρέας – από 
την 1η Ιανουαρίου έως τη 31η 
Δεκεμβρίου· 

Or. pl

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 10.

Τροπολογία 674
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο 
γάλα σε σκόνη, από την 1η Μαρτίου έως 
τις 31 Αυγούστου.

(δ) για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο 
γάλα σε σκόνη καθ’ όλο το έτος.

Or. en

Τροπολογία 675
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο 
γάλα σε σκόνη, από την 1η Μαρτίου έως 
τις 31 Αυγούστου.

(δ) για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο 
γάλα σε σκόνη καθ’ όλο το έτος.

Or. en
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Τροπολογία 676
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο 
γάλα σε σκόνη, από την 1η Μαρτίου έως 
τις 31 Αυγούστου.

(δ) για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο 
γάλα σε σκόνη καθ’ όλο το έτος.

Or. en

Τροπολογία 677
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο 
γάλα σε σκόνη, από την 1η Μαρτίου έως 
τις 31 Αυγούστου.

(δ) για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο 
γάλα σε σκόνη, από την 1η Μαρτίου έως 
την 1η Αυγούστου.

Or. en

Τροπολογία 678
Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο 
γάλα σε σκόνη, από την 1η Μαρτίου έως 
τις 31 Αυγούστου.

δ) για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο 
γάλα σε σκόνη, από την 1η Μαρτίου έως 
τις 31 Δεκεμβρίου.

Or. de
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Τροπολογία 679
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά τη διάρκεια των περιόδων που 
αναφέρονται στο άρθρο 11, η δημόσια 
παρέμβαση:

1. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που 
αναφέρεται στο άρθρο 11, η δημόσια 
παρέμβαση:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έπεται λογικά της προτεινόμενης τροποποίησης του άρθρου 11 (ίδια 
περίοδος παρέμβασης για όλους τους επιλέξιμους για δημόσια παρέμβαση τομείς).

Τροπολογία 680
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μπορεί να ανοιχθεί από την Επιτροπή, 
με εκτελεστικές πράξεις, για το κριθάρι,
τον αραβόσιτο και το αναποφλοίωτο ρύζι 
(συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων 
ποικιλιών ή τύπων αναποφλοίωτου 
ρυζιού), εφόσον το απαιτεί η κατάσταση 
της αγοράς. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 162 παράγραφος 2.

β) ανοίγεται από την Επιτροπή, με 
εκτελεστικές πράξεις, για το κριθάρι, τον 
αραβόσιτο, τον σκληρό σίτο, το σόργο και 
το αναποφλοίωτο ρύζι 
(συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων 
ποικιλιών ή τύπων αναποφλοίωτου 
ρυζιού), εφόσον το απαιτεί η κατάσταση 
της αγοράς. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 162 παράγραφος 2.

Or. es

Τροπολογία 681
Julie Girling, Anthea McIntyre
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) μπορεί να ανοιχθεί από την Επιτροπή, 
με εκτελεστικές πράξεις, για το κριθάρι, 
τον αραβόσιτο και το αναποφλοίωτο ρύζι 
(συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων 
ποικιλιών ή τύπων αναποφλοίωτου 
ρυζιού), εφόσον το απαιτεί η κατάσταση 
της αγοράς. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 162 παράγραφος 2.

(β) μπορεί να ανοιχθεί από την Επιτροπή, 
με εκτελεστικές πράξεις, για το κριθάρι, 
τον αραβόσιτο και το αναποφλοίωτο ρύζι 
(συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων 
ποικιλιών ή τύπων αναποφλοίωτου 
ρυζιού), μόνο αν προκύψει ανάγκη λόγω 
δυσμενών συνθηκών στην αγορά. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η παρέμβαση θα γίνεται μόνο σε δυσμενείς συνθήκες αγοράς.

Τροπολογία 682
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μπορεί να ανοιχθεί από την Επιτροπή, 
με εκτελεστικές πράξεις, για το κριθάρι, 
τον αραβόσιτο και το αναποφλοίωτο ρύζι 
(συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων 
ποικιλιών ή τύπων αναποφλοίωτου 
ρυζιού), εφόσον το απαιτεί η κατάσταση 
της αγοράς. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 162 παράγραφος 2.

β) μπορεί να ανοιχθεί από την Επιτροπή, 
με εκτελεστικές πράξεις, για το κριθάρι, 
τον αραβόσιτο, τον σκληρό σίτο, το σόργο
και το αναποφλοίωτο ρύζι 
(συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων 
ποικιλιών ή τύπων αναποφλοίωτου 
ρυζιού), εφόσον το απαιτεί η κατάσταση 
της αγοράς. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 162 παράγραφος 2.

Or. es
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Τροπολογία 683
Phil Prendergast, Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) μπορεί να ανοιχθεί για τον τομέα του 
βοείου κρέατος από την Επιτροπή, με 
άλλες εκτελεστικές πράξεις, εάν κατά τη 
διάρκεια αντιπροσωπευτικής περιόδου, η 
μέση αγοραία τιμή που καθορίστηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο α) σε 
ένα κράτος μέλος ή σε μια περιφέρεια 
κράτους μέλους, η οποία καταγράφεται 
βάσει της ενωσιακής κλίμακας για την 
ταξινόμηση των σφαγίων που αναφέρεται 
στο άρθρο 18 παράγραφος 8, είναι 
κατώτερη των 1.560 ευρώ/τόνο.

(γ) ανοίγεται για τον τομέα του βοείου 
κρέατος από την Επιτροπή, με άλλες 
εκτελεστικές πράξεις, πριν η μέση αγοραία 
τιμή που καθορίστηκε σύμφωνα με το 
άρθρο 19 στοιχείο α) σε ένα κράτος μέλος 
ή σε μια περιφέρεια κράτους μέλους, η 
οποία καταγράφεται βάσει της ενωσιακής 
κλίμακας για την ταξινόμηση των σφαγίων 
που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 
8, φθάσει τα 1.560 ευρώ/τόνο. Εντός 6 
μηνών από την έναρξη ισχύος του 
κανονισμού, η Επιτροπή αναθεωρεί την 
τιμή παρέμβασης στον τομέα βοείου 
κρέατος, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη 
του κόστους παραγωγής σε μια 
αντιπροσωπευτική περίοδο.

Or. en

Τροπολογία 684
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) μπορεί να ανοιχθεί για τον τομέα του 
βοείου κρέατος από την Επιτροπή, με 
άλλες εκτελεστικές πράξεις, εάν κατά τη 
διάρκεια αντιπροσωπευτικής περιόδου, η 
μέση αγοραία τιμή που καθορίστηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο α) σε 
ένα κράτος μέλος ή σε μια περιφέρεια 
κράτους μέλους, η οποία καταγράφεται 
βάσει της ενωσιακής κλίμακας για την 
ταξινόμηση των σφαγίων που αναφέρεται 
στο άρθρο 18 παράγραφος 8, είναι 

(γ) ανοίγεται για τον τομέα του βοείου 
κρέατος από την Επιτροπή, με άλλες 
εκτελεστικές πράξεις, πριν η μέση αγοραία 
τιμή που καθορίστηκε σύμφωνα με το 
άρθρο 19 στοιχείο α) σε ένα κράτος μέλος 
ή σε μια περιφέρεια κράτους μέλους, η 
οποία καταγράφεται βάσει της ενωσιακής 
κλίμακας για την ταξινόμηση των σφαγίων 
που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 
8, φθάσει τα 1.560 ευρώ/τόνο. Εντός 6 
μηνών από την έναρξη ισχύος του 
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κατώτερη των 1.560 ευρώ/τόνο. κανονισμού, η Επιτροπή αναθεωρεί την 
τιμή παρέμβασης στον τομέα βοείου 
κρέατος, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη 
του κόστους παραγωγής σε μια 
αντιπροσωπευτική περίοδο.

Or. en

Τροπολογία 685
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μπορεί να ανοιχθεί για τον τομέα του 
βοείου κρέατος από την Επιτροπή, με 
άλλες εκτελεστικές πράξεις, εάν κατά τη 
διάρκεια αντιπροσωπευτικής περιόδου, η 
μέση αγοραία τιμή που καθορίστηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο α) σε 
ένα κράτος μέλος ή σε μια περιφέρεια 
κράτους μέλους, η οποία καταγράφεται 
βάσει της ενωσιακής κλίμακας για την 
ταξινόμηση των σφαγίων που αναφέρεται 
στο άρθρο 18 παράγραφος 8, είναι 
κατώτερη των 1.560 ευρώ/τόνο.

γ) πρέπει να ανοιχθεί για τον τομέα του 
βοείου κρέατος από την Επιτροπή, με 
άλλες εκτελεστικές πράξεις, εάν κατά τη 
διάρκεια αντιπροσωπευτικής περιόδου, η 
μέση αγοραία τιμή που καθορίστηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο α) σε 
ένα κράτος μέλος ή σε μια περιφέρεια 
κράτους μέλους, η οποία καταγράφεται 
βάσει της ενωσιακής κλίμακας για την 
ταξινόμηση των σφαγίων που αναφέρεται 
στο άρθρο 18 παράγραφος 8, είναι 
κατώτερη των 1.560 ευρώ/τόνο.

Or. fr

Τροπολογία 686
Julie Girling, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) μπορεί να ανοιχθεί για τον τομέα του 
βοείου κρέατος από την Επιτροπή, με 
άλλες εκτελεστικές πράξεις, εάν κατά τη 
διάρκεια αντιπροσωπευτικής περιόδου, η 

(γ) μπορεί να ανοιχθεί για τον τομέα του 
βοείου κρέατος από την Επιτροπή, με 
άλλες εκτελεστικές πράξεις, εάν κατά τη 
διάρκεια αντιπροσωπευτικής περιόδου, η 
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μέση αγοραία τιμή που καθορίστηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο α) σε 
ένα κράτος μέλος ή σε μια περιφέρεια 
κράτους μέλους, η οποία καταγράφεται 
βάσει της ενωσιακής κλίμακας για την 
ταξινόμηση των σφαγίων που αναφέρεται 
στο άρθρο 18 παράγραφος 8, είναι 
κατώτερη των 1.560 ευρώ/τόνο.

μέση αγοραία τιμή που καθορίστηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο α) σε 
ένα κράτος μέλος ή σε μια περιφέρεια 
κράτους μέλους, η οποία καταγράφεται 
βάσει της ενωσιακής κλίμακας για την 
ταξινόμηση των σφαγίων που αναφέρεται 
στο άρθρο 18 παράγραφος 8, είναι 
κατώτερη του 70% της τιμής αναφοράς 
που ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 
στοιχείο δ).

Or. en

Τροπολογία 687
James Nicholson, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) μπορεί να ανοιχθεί για τον τομέα του 
βοείου κρέατος από την Επιτροπή, με 
άλλες εκτελεστικές πράξεις, εάν κατά τη 
διάρκεια αντιπροσωπευτικής περιόδου, η 
μέση αγοραία τιμή που καθορίστηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο α) σε 
ένα κράτος μέλος ή σε μια περιφέρεια 
κράτους μέλους, η οποία καταγράφεται 
βάσει της ενωσιακής κλίμακας για την 
ταξινόμηση των σφαγίων που αναφέρεται 
στο άρθρο 18 παράγραφος 8, είναι 
κατώτερη των 1.560 ευρώ/τόνο.

(c) μπορεί να ανοιχθεί για τον τομέα του 
βοείου κρέατος από την Επιτροπή, με 
άλλες εκτελεστικές πράξεις, εάν κατά τη 
διάρκεια αντιπροσωπευτικής περιόδου, η 
μέση αγοραία τιμή που καθορίστηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο α) σε 
ένα κράτος μέλος ή σε μια περιφέρεια 
κράτους μέλους, η οποία καταγράφεται 
βάσει της ενωσιακής κλίμακας για την 
ταξινόμηση των σφαγίων που αναφέρεται 
στο άρθρο 18 παράγραφος 8, είναι 
κατώτερη των 1.560 ευρώ/τόνο. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 
2.

Or. en

Τροπολογία 688
Rareş-Lucian Niculescu
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ a) μπορεί να ανοιχθεί από την 
Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, για 
τον τομέα αιγοπροβείου κρέατος, αν το 
απαιτούν οι συνθήκες στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 689
Phil Prendergast, Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γa) μπορεί να ανοιχθεί από την 
Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, για 
τον τομέα αιγοπροβείου κρέατος, αν το 
απαιτούν οι συνθήκες στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 690
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) Η Επιτροπή μπορεί - με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις - να αποφασίζει 
να ανοίξει τη δημόσια παρέμβαση στον 
τομέα του χοιρείου κρέατος όταν η μέση 
αγοραία τιμή στην Ένωση για τα σφάγια 
χοίρων, η οποία καθορίζεται σε σχέση με 
τις τιμές που καταγράφονται σε κάθε 
κράτος μέλος στις αντίστοιχες αγορές της 
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Ένωσης και σταθμίζονται με συντελεστές 
που αντικατοπτρίζουν το σχετικό μέγεθος 
του πληθυσμού χοίρων σε κάθε κράτος 
μέλος, είναι σε επίπεδο χαμηλότερο του 
103 % της τιμής αναφοράς και αφού έχει 
ληφθεί υπόψη η αναλογία τιμής της 
αγοράς/ κόστους παραγωγής.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της τροπολογίας 10. Η τροπολογία λαμβάνει υπόψη τους όρους για την χορήγηση 
ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση, που προβλέπονται στον κανονισμό 1234/2007 καθώς 
και το κόστος παραγωγής. Η κρίση του 2010/2011 κατέστησε σαφές ότι η παραγωγή χοιρείου 
κρέατος μπορεί να πάψει να είναι επικερδής όχι μόνο εξαιτίας της πτώσης των τιμών των 
ζώντων χοίρων, αλλά και λόγω σημαντικής αύξησης του κόστους των σιτηρών και ζωοτροφών.

Τροπολογία 691
Brian Simpson, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να κλείσει τη δημόσια παρέμβαση 
στον τομέα του βοείου κρέατος εφόσον 
κατά τη διάρκεια αντιπροσωπευτικής 
περιόδου που καθορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 19 στοιχείο α), δεν τηρούνται πλέον 
οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 
1 στοιχείο γ).

2. Η Επιτροπή κλείνει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τη δημόσια παρέμβαση στον 
τομέα του βοείου κρέατος εφόσον κατά τη 
διάρκεια αντιπροσωπευτικής περιόδου που 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 19 
στοιχείο α), δεν τηρούνται πλέον οι όροι 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο γ).

Or. en

Τροπολογία 692
James Nicholson, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να κλείσει τη δημόσια παρέμβαση 
στον τομέα του βοείου κρέατος εφόσον 
κατά τη διάρκεια αντιπροσωπευτικής 
περιόδου που καθορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 19 στοιχείο α), δεν τηρούνται πλέον 
οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 
1 στοιχείο γ).

2. Η Επιτροπή κλείνει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τη δημόσια παρέμβαση στον 
τομέα του βοείου κρέατος εφόσον κατά τη 
διάρκεια αντιπροσωπευτικής περιόδου που 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 19 
στοιχείο α), δεν τηρούνται πλέον οι όροι 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο γ).

Or. en

Τροπολογία 693
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 a. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο εγκρίνουν, σύμφωνα με το 
άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης, 
πλήρη κατάλογο με τα κριτήρια που 
πρέπει να πληρούνται, για να θεωρείται 
ότι οι συνθήκες αγοράς απαιτούν δημόσια 
παρέμβαση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διασφαλίζει ότι η κινητοποίηση της δημόσιας παρέμβασης θα αποκτήσει 
αντικειμενικότερη βάση και θα είναι πιο προβλέψιμη για τους αγρότες.  Παρ’ όλα αυτά δεν 
καθιερώνει κανέναν αυτοματισμό.

Τροπολογία 694
Brian Simpson, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αγορά σε καθορισμένη τιμή ή με 
διαγωνισμό

Διαγωνισμός

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε αγορά πρέπει να πραγματοποιείται μέσω διαγωνισμού. Τούτο θα διασφαλίσει βέλτιστη 
αξία για το χρήμα και αύξηση του προσανατολισμού στην αγορά. Θα επιτύχει επίσης τον στόχο 
της απλοποίησης, διότι θα διασφαλίσει ότι η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε παρέμβαση.

Τροπολογία 695
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αγορά σε καθορισμένη τιμή ή με 
διαγωνισμό

Αγορά με διαγωνισμό

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε αγορά πρέπει να πραγματοποιείται μέσω διαγωνισμού, για να διασφαλίζεται βέλτιστη αξία 
για το χρήμα και αύξηση του προσανατολισμού στην αγορά.

Τροπολογία 696
Brian Simpson, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εφόσον ανοιχθεί δημόσια παρέμβαση 
σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 
στοιχείο α), η αγορά πραγματοποιείται σε 
καθορισμένη τιμή εντός των ακόλουθων 
ανωτάτων ορίων για κάθε περίοδο που 

διαγράφεται
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αναφέρεται στο άρθρο 11:
(α) για τον μαλακό σίτο, 3 εκατ. τόνοι,
(β) για το βούτυρο, 30.000 τόνοι,
(γ) για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, 
109.000 τόνοι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε αγορά πρέπει να πραγματοποιείται μέσω διαγωνισμού. Τούτο θα διασφαλίσει βέλτιστη 
αξία για το χρήμα και αύξηση του προσανατολισμού στην αγορά. Θα επιτύχει επίσης τον στόχο 
της απλοποίησης, διότι θα διασφαλίσει ότι η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε παρέμβαση.

Τροπολογία 697
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εφόσον ανοιχθεί δημόσια παρέμβαση 
σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 
στοιχείο α), η αγορά πραγματοποιείται σε 
καθορισμένη τιμή εντός των ακόλουθων 
ανωτάτων ορίων για κάθε περίοδο που 
αναφέρεται στο άρθρο 11:

διαγράφεται

(α) για τον μαλακό σίτο, 3 εκατ. τόνοι,
(β) για το βούτυρο, 30.000 τόνοι,
(γ) για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, 
109.000 τόνοι.

Or. en

Τροπολογία 698
Julie Girling, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) για τον μαλακό σίτο, 3 εκατ. τόνοι, (α) για τον μαλακό σίτο, 2,5 εκατ. τόνοι,

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό θα μειώσει την ποσότητα σίτου που μπορεί να αγοράσει η Επιτροπή μέσω αποθεμάτων 
παρέμβασης.

Τροπολογία 699
Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για το βούτυρο, 30.000 τόνοι, β) για το βούτυρο, 250.000 τόνοι,

Or. de

Τροπολογία 700
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) για το βούτυρο, 30.000 τόνοι, (β) για το βούτυρο, 70.000 τόνοι,

Or. en

Τροπολογία 701
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για το βούτυρο, 30.000 τόνοι, β) για το βούτυρο, 70.000 τόνοι,

Or. pt

Τροπολογία 702
Julie Girling, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, 
109.000 τόνοι.

(γ) για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, 
100.000 τόνοι.

Or. en

Τροπολογία 703
Brian Simpson, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον ανοιχθεί δημόσια παρέμβαση 
σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1, η 
αγορά πραγματοποιείται μέσω 
διαγωνισμού για τον καθορισμό της 
μέγιστης τιμής αγοράς:

Εφόσον ανοιχθεί δημόσια παρέμβαση 
σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1, η 
αγορά πραγματοποιείται μέσω 
διαγωνισμού για τον καθορισμό της 
μέγιστης τιμής αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε αγορά πρέπει να πραγματοποιείται μέσω διαγωνισμού. Τούτο θα διασφαλίσει βέλτιστη 
αξία για το χρήμα και αύξηση του προσανατολισμού στην αγορά. Θα επιτύχει επίσης τον στόχο 
της απλοποίησης, διότι θα διασφαλίσει ότι η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε παρέμβαση.
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Τροπολογία 704
Brian Simpson, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) για τον μαλακό σίτο, το βούτυρο και 
το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη πέραν 
των ορίων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε αγορά πρέπει να πραγματοποιείται μέσω διαγωνισμού. Τούτο θα διασφαλίσει βέλτιστη 
αξία για το χρήμα και αύξηση του προσανατολισμού στην αγορά. Θα επιτύχει επίσης τον στόχο 
της απλοποίησης, διότι θα διασφαλίσει ότι η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε παρέμβαση.

Τροπολογία 705
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) για τον μαλακό σίτο, το βούτυρο και 
το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη πέραν 
των ορίων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 706
Brian Simpson, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) για το κριθάρι, τον αραβόσιτο, το 
αναποφλοίωτο ρύζι και το βόειο κρέας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε αγορά πρέπει να πραγματοποιείται μέσω διαγωνισμού. Τούτο θα διασφαλίσει βέλτιστη 
αξία για το χρήμα και αύξηση του προσανατολισμού στην αγορά. Θα επιτύχει επίσης τον στόχο 
της απλοποίησης, διότι θα διασφαλίσει ότι η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε παρέμβαση.

Τροπολογία 707
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) για το κριθάρι, τον αραβόσιτο, το 
αναποφλοίωτο ρύζι και το βόειο κρέας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αγορές πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω διαγωνισμού, για να διασφαλίζεται βέλτιστη αξία 
για το χρήμα και αύξηση του προσανατολισμού στην αγορά.

Τροπολογία 708
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για το κριθάρι, τον αραβόσιτο, το 
αναποφλοίωτο ρύζι και το βόειο κρέας.

β) για τον σκληρό σίτο, το κριθάρι, τον 
αραβόσιτο, το σόργο, το αναποφλοίωτο 
ρύζι και το βόειο κρέας.
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Or. es

Τροπολογία 709
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για το κριθάρι, τον αραβόσιτο, το 
αναποφλοίωτο ρύζι και το βόειο κρέας.

β) για τον σκληρό σίτο, το κριθάρι, τον 
αραβόσιτο, το σόργο, το αναποφλοίωτο 
ρύζι και το βόειο κρέας.

Or. es

Τροπολογία 710
Brian Simpson, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε ειδικές και δεόντως αιτιολογημένες 
περιστάσεις, η Επιτροπή μπορεί να θέσει, 
με εκτελεστικές πράξεις, περιορισμούς για 
τους διαγωνισμούς σε ένα κράτος μέλος ή 
σε περιφέρεια κράτους μέλους ή, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 2, 
να καθορίσει τις τιμές αγοράς για τη 
δημόσια παρέμβαση ανά κράτος μέλος ή 
ανά περιφέρεια κράτους μέλους βάσει 
των καταγραφόμενων μέσων αγοραίων
τιμών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2.

Σε ειδικές και δεόντως αιτιολογημένες 
περιστάσεις, η Επιτροπή μπορεί να θέσει, 
με εκτελεστικές πράξεις, περιορισμούς για 
τους διαγωνισμούς σε ένα κράτος μέλος ή 
σε περιφέρεια κράτους μέλους. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Κάθε αγορά πρέπει να πραγματοποιείται μέσω διαγωνισμού. Τούτο θα διασφαλίσει βέλτιστη 
αξία για το χρήμα και αύξηση του προσανατολισμού στην αγορά. Θα επιτύχει επίσης τον στόχο 
της απλοποίησης, διότι θα διασφαλίσει ότι η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε παρέμβαση.

Τροπολογία 711
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε ειδικές και δεόντως αιτιολογημένες 
περιστάσεις, η Επιτροπή μπορεί να θέσει, 
με εκτελεστικές πράξεις, περιορισμούς για 
τους διαγωνισμούς σε ένα κράτος μέλος ή 
σε περιφέρεια κράτους μέλους ή, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 2, 
να καθορίσει τις τιμές αγοράς για τη 
δημόσια παρέμβαση ανά κράτος μέλος ή 
ανά περιφέρεια κράτους μέλους βάσει 
των καταγραφόμενων μέσων αγοραίων 
τιμών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2.

Σε ειδικές και δεόντως αιτιολογημένες 
περιστάσεις, η Επιτροπή μπορεί να θέσει, 
με εκτελεστικές πράξεις, περιορισμούς για 
τους διαγωνισμούς σε ένα κράτος μέλος ή 
σε περιφέρεια κράτους μέλους. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 712
Brian Simpson, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ως τιμή δημόσιας παρέμβασης νοείται: 1. Ως τιμή δημόσιας παρέμβασης νοείται η 
μέγιστη τιμή στην οποία μπορεί να 
αγοράζονται μέσω διαγωνισμού προϊόντα 
επιλέξιμα για δημόσια παρέμβαση.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε αγορά πρέπει να πραγματοποιείται μέσω διαγωνισμού. Τούτο θα διασφαλίσει βέλτιστη 
αξία για το χρήμα και αύξηση του προσανατολισμού στην αγορά. Θα επιτύχει επίσης τον στόχο 
της απλοποίησης, διότι θα διασφαλίσει ότι η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε παρέμβαση.

Τροπολογία 713
Brian Simpson, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η τιμή στην οποία αγοράζονται τα 
προϊόντα στο πλαίσιο της δημόσιας
παρέμβασης όταν η αγορά 
πραγματοποιείται σε καθορισμένη τιμή, ή

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε αγορά πρέπει να πραγματοποιείται μέσω διαγωνισμού. Τούτο θα διασφαλίσει βέλτιστη 
αξία για το χρήμα και αύξηση του προσανατολισμού στην αγορά. Θα επιτύχει επίσης τον στόχο 
της απλοποίησης, διότι θα διασφαλίσει ότι η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε παρέμβαση.

Τροπολογία 714
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η τιμή στην οποία αγοράζονται τα 
προϊόντα στο πλαίσιο της δημόσιας 
παρέμβασης όταν η αγορά 
πραγματοποιείται σε καθορισμένη τιμή, ή

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Κάθε αγορά πρέπει να πραγματοποιείται μέσω διαγωνισμού. Τούτο θα διασφαλίσει βέλτιστη 
αξία για το χρήμα και αύξηση του προσανατολισμού στην αγορά.

Τροπολογία 715
Brian Simpson, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η ανώτατη τιμή στην οποία τα 
προϊόντα που είναι επιλέξιμα για τη 
δημόσια παρέμβαση μπορούν να 
αγοραστούν όταν η αγορά 
πραγματοποιείται με διαγωνισμό.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε αγορά πρέπει να πραγματοποιείται μέσω διαγωνισμού. Τούτο θα διασφαλίσει βέλτιστη 
αξία για το χρήμα και αύξηση του προσανατολισμού στην αγορά. Θα επιτύχει επίσης τον στόχο 
της απλοποίησης, διότι θα διασφαλίσει ότι η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε παρέμβαση.

Τροπολογία 716
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η ανώτατη τιμή στην οποία τα προϊόντα 
που είναι επιλέξιμα για τη δημόσια 
παρέμβαση μπορούν να αγοραστούν όταν 
η αγορά πραγματοποιείται με διαγωνισμό.

(β) η ανώτατη τιμή στην οποία τα προϊόντα 
που είναι επιλέξιμα για τη δημόσια 
παρέμβαση μπορούν να αγοραστούν με 
διαγωνισμό.

Or. en
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Τροπολογία 717
Brian Simpson, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) για τον σκληρό σίτο, το κριθάρι, τον 
αραβόσιτο, το αναποφλοίωτο ρύζι και το 
αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη ισούται με 
τις αντίστοιχες τιμές αναφοράς που 
καθορίζονται στο άρθρο 7 στην 
περίπτωση αγοράς σε καθορισμένη τιμή 
και δεν υπερβαίνει τις αντίστοιχες τιμές 
αναφοράς στην περίπτωση αγοράς με 
διαγωνισμό·

(α) για τον σκληρό σίτο, το κριθάρι, τον 
αραβόσιτο, το αναποφλοίωτο ρύζι και το 
αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη δεν 
υπερβαίνει τις αντίστοιχες τιμές αναφοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε αγορά πρέπει να πραγματοποιείται μέσω διαγωνισμού. Τούτο θα διασφαλίσει βέλτιστη 
αξία για το χρήμα και αύξηση του προσανατολισμού στην αγορά. Θα επιτύχει επίσης τον στόχο 
της απλοποίησης, διότι θα διασφαλίσει ότι η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε παρέμβαση.

Τροπολογία 718
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) για τον σκληρό σίτο, το κριθάρι, τον 
αραβόσιτο, το αναποφλοίωτο ρύζι και το 
αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη ισούται με 
τις αντίστοιχες τιμές αναφοράς που 
καθορίζονται στο άρθρο 7 στην 
περίπτωση αγοράς σε καθορισμένη τιμή 
και δεν υπερβαίνει τις αντίστοιχες τιμές 
αναφοράς στην περίπτωση αγοράς με 
διαγωνισμό·

(α) για τον σκληρό σίτο, το κριθάρι, τον 
αραβόσιτο, το αναποφλοίωτο ρύζι και το 
αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη δεν 
υπερβαίνει τις αντίστοιχες τιμές αναφοράς·

Or. en
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Τροπολογία 719
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για τον σκληρό σίτο, το κριθάρι, τον 
αραβόσιτο, το αναποφλοίωτο ρύζι και το 
αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη ισούται με 
τις αντίστοιχες τιμές αναφοράς που 
καθορίζονται στο άρθρο 7 στην περίπτωση 
αγοράς σε καθορισμένη τιμή και δεν 
υπερβαίνει τις αντίστοιχες τιμές αναφοράς 
στην περίπτωση αγοράς με διαγωνισμό·

α) για τον μαλακό σίτο, τον σκληρό σίτο, 
το κριθάρι, τον αραβόσιτο, το σόργο, το 
αναποφλοίωτο ρύζι και το αποκορυφωμένο 
γάλα σε σκόνη ισούται με τις αντίστοιχες 
τιμές αναφοράς που καθορίζονται στο 
άρθρο 7 στην περίπτωση αγοράς σε 
καθορισμένη τιμή και δεν υπερβαίνει τις 
αντίστοιχες τιμές αναφοράς στην 
περίπτωση αγοράς με διαγωνισμό·

Or. es

Τροπολογία 720
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για τον σκληρό σίτο, το κριθάρι, τον 
αραβόσιτο, το αναποφλοίωτο ρύζι και το 
αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη ισούται με 
τις αντίστοιχες τιμές αναφοράς που 
καθορίζονται στο άρθρο 7 στην περίπτωση 
αγοράς σε καθορισμένη τιμή και δεν 
υπερβαίνει τις αντίστοιχες τιμές αναφοράς 
στην περίπτωση αγοράς με διαγωνισμό·

α) για τον μαλακό σίτο, τον σκληρό σίτο, 
το κριθάρι, τον αραβόσιτο, το σόργο, το 
αναποφλοίωτο ρύζι και το αποκορυφωμένο 
γάλα σε σκόνη ισούται με τις αντίστοιχες 
τιμές αναφοράς που καθορίζονται στο 
άρθρο 7 στην περίπτωση αγοράς σε 
καθορισμένη τιμή και δεν υπερβαίνει τις 
αντίστοιχες τιμές αναφοράς στην 
περίπτωση αγοράς με διαγωνισμό·

Or. es
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Τροπολογία 721
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για τον σκληρό σίτο, το κριθάρι, τον 
αραβόσιτο, το αναποφλοίωτο ρύζι και το 
αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη ισούται με 
τις αντίστοιχες τιμές αναφοράς που 
καθορίζονται στο άρθρο 7 στην περίπτωση 
αγοράς σε καθορισμένη τιμή και δεν 
υπερβαίνει τις αντίστοιχες τιμές αναφοράς 
στην περίπτωση αγοράς με διαγωνισμό·

α) για τον μαλακό και σκληρό σίτο, το 
κριθάρι, τον αραβόσιτο, το αναποφλοίωτο 
ρύζι, το σόργο και το αποκορυφωμένο 
γάλα σε σκόνη ισούται με τις αντίστοιχες 
τιμές αναφοράς που καθορίζονται στο 
άρθρο 7 στην περίπτωση αγοράς σε 
καθορισμένη τιμή και δεν υπερβαίνει τις 
αντίστοιχες τιμές αναφοράς στην 
περίπτωση αγοράς με διαγωνισμό·

Or. it

Τροπολογία 722
Brian Simpson, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) για το βούτυρο ισούται με το 90% της 
τιμής αναφοράς που καθορίζεται στο 
άρθρο 7 στην περίπτωση αγοράς σε 
καθορισμένη τιμή και δεν υπερβαίνει το 
90% της τιμής αναφοράς στην περίπτωση 
αγοράς με διαγωνισμό·

(β) για το βούτυρο δεν υπερβαίνει το 90% 
της τιμής αναφοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε αγορά πρέπει να πραγματοποιείται μέσω διαγωνισμού. Τούτο θα διασφαλίσει βέλτιστη 
αξία για το χρήμα και αύξηση του προσανατολισμού στην αγορά. Θα επιτύχει επίσης τον στόχο 
της απλοποίησης, διότι θα διασφαλίσει ότι η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε παρέμβαση.
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Τροπολογία 723
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) για το βούτυρο ισούται με το 90% της 
τιμής αναφοράς που καθορίζεται στο 
άρθρο 7 στην περίπτωση αγοράς σε 
καθορισμένη τιμή και δεν υπερβαίνει το 
90% της τιμής αναφοράς στην περίπτωση 
αγοράς με διαγωνισμό·

(β) για το βούτυρο δεν υπερβαίνει το 90% 
της τιμής αναφοράς·

Or. en

Τροπολογία 724
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) για το βόειο κρέας δεν υπερβαίνει την 
τιμή που αναφέρεται στο άρθρο 12 
παράγραφος 1 στοιχείο γ).

γ) για το βόειο κρέας δεν υπερβαίνει το
90% της τιμής αναφοράς που ορίζεται 
στο άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο δ).

Or. pt

Τροπολογία 725
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι τιμές δημόσιας παρέμβασης που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
ισχύουν με την επιφύλαξη των αυξήσεων ή 
μειώσεων των τιμών για λόγους ποιότητας 

3. Οι τιμές δημόσιας παρέμβασης που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
ισχύουν με την επιφύλαξη των αυξήσεων ή 
μειώσεων των τιμών για λόγους ποιότητας 
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για τον σκληρό σίτο, το κριθάρι, τον 
αραβόσιτο και το αναποφλοίωτο ρύζι. 
Επιπλέον, λαμβανομένης υπόψη της 
ανάγκης εξασφάλισης του 
προσανατολισμού της παραγωγής προς 
ορισμένες ποικιλίες αναποφλοίωτου 
ρυζιού, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 για να καθορίζει αυξήσεις και 
μειώσεις της τιμής δημόσιας παρέμβασης.

για τον σκληρό σίτο, το κριθάρι, τον 
αραβόσιτο και το αναποφλοίωτο ρύζι. 
Επιπλέον, με σκοπό:

α) την εξασφάλιση του προσανατολισμού 
της παραγωγής προς ορισμένες ποικιλίες 
αναποφλοίωτου ρυζιού, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 για να καθορίζει αυξήσεις και 
μειώσεις της τιμής δημόσιας παρέμβασης,

β) την προώθηση της σύναψης 
μακροπρόθεσμων συμβάσεων 
καλλιέργειας μεταξύ παραγωγών και 
φορέων που αγοράζουν σιτηρά, 
ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 160 για να 
καθορίζει αυξήσεις της τιμής δημόσιας 
παρέμβασης.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποβλέπει στην εισαγωγή «μη δεσμευτικών μέσων» που παροτρύνουν τους 
παραγωγούς γεωργικών προϊόντων, τις επιχειρήσεις μεταποίησης και τους εμπόρους να 
συνάπτουν συμβάσεις καλλιέργειας ελάχιστης διάρκειας ενός έτους. Ο στόχος αυτός μπορεί να 
επιτευχθεί με την αύξηση της τιμής της δημόσιας παρέμβασης για τα προϊόντα που καλύπτονται 
από συμφωνίες καλλιέργειας. Πρωταρχικός στόχος της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής πρέπει να 
είναι η πρόληψη στρεβλώσεων στην αγορά, ούτως ώστε να περιορίζεται το εύρος των 
αναγκαίων μέτρων παρέμβασης.

Τροπολογία 726
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι τιμές δημόσιας παρέμβασης που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
ισχύουν με την επιφύλαξη των αυξήσεων ή 
μειώσεων των τιμών για λόγους ποιότητας 
για τον σκληρό σίτο, το κριθάρι, τον 
αραβόσιτο και το αναποφλοίωτο ρύζι. 
Επιπλέον, λαμβανομένης υπόψη της 
ανάγκης εξασφάλισης του 
προσανατολισμού της παραγωγής προς 
ορισμένες ποικιλίες αναποφλοίωτου 
ρυζιού, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 για να καθορίζει αυξήσεις και 
μειώσεις της τιμής δημόσιας παρέμβασης.

3. Οι τιμές δημόσιας παρέμβασης που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
ισχύουν με την επιφύλαξη των αυξήσεων ή 
μειώσεων των τιμών για λόγους ποιότητας 
για τον μαλακό σίτο, τον σκληρό σίτο, το 
κριθάρι, τον αραβόσιτο, το σόργο και το 
αναποφλοίωτο ρύζι. Επιπλέον, 
λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
εξασφάλισης του προσανατολισμού της 
παραγωγής προς ορισμένες ποικιλίες 
αναποφλοίωτου ρυζιού, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 για να καθορίζει αυξήσεις και 
μειώσεις της τιμής δημόσιας παρέμβασης.

Or. es

Τροπολογία 727
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι τιμές δημόσιας παρέμβασης που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
ισχύουν με την επιφύλαξη των αυξήσεων ή 
μειώσεων των τιμών για λόγους ποιότητας 
για τον σκληρό σίτο, το κριθάρι, τον 
αραβόσιτο και το αναποφλοίωτο ρύζι. 
Επιπλέον, λαμβανομένης υπόψη της 
ανάγκης εξασφάλισης του 
προσανατολισμού της παραγωγής προς 
ορισμένες ποικιλίες αναποφλοίωτου 
ρυζιού, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 για να καθορίζει αυξήσεις και 
μειώσεις της τιμής δημόσιας παρέμβασης.

3. Οι τιμές δημόσιας παρέμβασης που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
ισχύουν με την επιφύλαξη των αυξήσεων ή 
μειώσεων των τιμών για λόγους ποιότητας 
για τον μαλακό σίτο, τον σκληρό σίτο, το 
κριθάρι, τον αραβόσιτο, το σόργο και το 
αναποφλοίωτο ρύζι. Επιπλέον, 
λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
εξασφάλισης του προσανατολισμού της 
παραγωγής προς ορισμένες ποικιλίες 
αναποφλοίωτου ρυζιού, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 για να καθορίζει αυξήσεις και 
μειώσεις της τιμής δημόσιας παρέμβασης.
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Or. es

Τροπολογία 728
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι τιμές δημόσιας παρέμβασης που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
ισχύουν με την επιφύλαξη των αυξήσεων ή 
μειώσεων των τιμών για λόγους ποιότητας 
για τον σκληρό σίτο, το κριθάρι, τον 
αραβόσιτο και το αναποφλοίωτο ρύζι. 
Επιπλέον, λαμβανομένης υπόψη της 
ανάγκης εξασφάλισης του 
προσανατολισμού της παραγωγής προς 
ορισμένες ποικιλίες αναποφλοίωτου 
ρυζιού, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 για να καθορίζει αυξήσεις και 
μειώσεις της τιμής δημόσιας παρέμβασης.

3. Οι τιμές δημόσιας παρέμβασης που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
ισχύουν με την επιφύλαξη των αυξήσεων ή 
μειώσεων των τιμών για λόγους ποιότητας 
για τον μαλακό και σκληρό σίτο, το 
κριθάρι, τον αραβόσιτο, το σόργο και το 
αναποφλοίωτο ρύζι. Επιπλέον, 
λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
εξασφάλισης του προσανατολισμού της 
παραγωγής προς ορισμένες ποικιλίες 
αναποφλοίωτου ρυζιού, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 για να καθορίζει αυξήσεις και 
μειώσεις της τιμής δημόσιας παρέμβασης.

Or. it

Τροπολογία 729
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να αποφεύγεται οποιαδήποτε διατάραξη 
της αγοράς,

α) να ενισχυθούν τα δημόσια μέσα 
ρύθμισης της αγοράς

Or. pt
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Τροπολογία 730
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προϊόντα μπορούν να διατίθενται με 
σκοπό να διανεμηθούν στο πλαίσιο του 
καθεστώτος διανομής τροφίμων σε 
άπορους της Ένωσης, το οποίο 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[…], αν το εν λόγω καθεστώς το 
προβλέπει. Στην περίπτωση αυτή, η 
λογιστική αξία των προϊόντων αυτών 
ισούται με τη σχετική καθορισμένη τιμή 
δημόσιας παρέμβασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 731
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προϊόντα μπορούν να διατίθενται με 
σκοπό να διανεμηθούν στο πλαίσιο του 
καθεστώτος διανομής τροφίμων σε 
άπορους της Ένωσης, το οποίο 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[…], αν το εν λόγω καθεστώς το 
προβλέπει. Στην περίπτωση αυτή, η 
λογιστική αξία των προϊόντων αυτών 
ισούται με τη σχετική καθορισμένη τιμή 
δημόσιας παρέμβασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θέλουμε να διαγράψουμε τη διάταξη κατά την οποία τα αποθέματα παρέμβασης θα διανέμονται 
στους απόρους. Αυτό δεν συμβαίνει λόγω ελλείψεως κοινωνικής ευθύνης αλλά μόνο για να 
διασφαλιστεί ότι η ΚΓΠ αφορά τη γεωργία και όχι την κοινωνική πολιτική.

Τροπολογία 732
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προϊόντα μπορούν να διατίθενται με 
σκοπό να διανεμηθούν στο πλαίσιο του 
καθεστώτος διανομής τροφίμων σε 
άπορους της Ένωσης, το οποίο 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[…], αν το εν λόγω καθεστώς το 
προβλέπει. Στην περίπτωση αυτή, η 
λογιστική αξία των προϊόντων αυτών 
ισούται με τη σχετική καθορισμένη τιμή 
δημόσιας παρέμβασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 733
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προϊόντα μπορούν να διατίθενται με 
σκοπό να διανεμηθούν στο πλαίσιο του 
καθεστώτος διανομής τροφίμων σε 
άπορους της Ένωσης, το οποίο 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[…], αν το εν λόγω καθεστώς το 

Τα προϊόντα μπορούν να διατίθενται με 
σκοπό να διανεμηθούν στο πλαίσιο του 
καθεστώτος διανομής τροφίμων σε 
άπορους της Ένωσης, το οποίο 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[…]. Στην περίπτωση αυτή, η λογιστική 
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προβλέπει. Στην περίπτωση αυτή, η 
λογιστική αξία των προϊόντων αυτών 
ισούται με τη σχετική καθορισμένη τιμή 
δημόσιας παρέμβασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 14 παράγραφος 2.

αξία των προϊόντων αυτών ισούται με τη 
σχετική καθορισμένη τιμή δημόσιας 
παρέμβασης που αναφέρεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 734
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προϊόντα μπορούν να διατίθενται με 
σκοπό να διανεμηθούν στο πλαίσιο του 
καθεστώτος διανομής τροφίμων σε 
άπορους της Ένωσης, το οποίο 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[…], αν το εν λόγω καθεστώς το 
προβλέπει. Στην περίπτωση αυτή, η 
λογιστική αξία των προϊόντων αυτών 
ισούται με τη σχετική καθορισμένη τιμή 
δημόσιας παρέμβασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 14 παράγραφος 2.

Τα προϊόντα μπορούν να διατίθενται κατά 
προτεραιότητα με σκοπό να διανεμηθούν 
στο πλαίσιο του καθεστώτος διανομής 
τροφίμων σε άπορους της Ένωσης, το 
οποίο προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. […], αν το εν λόγω καθεστώς το 
προβλέπει. Στην περίπτωση αυτή, η 
λογιστική αξία των προϊόντων αυτών 
ισούται με τη σχετική καθορισμένη τιμή 
δημόσιας παρέμβασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 14 παράγραφος 2.

Or. es

Αιτιολόγηση

Όποια και αν είναι η νομική βάση του προγράμματος αυτού, η διάθεση των προϊόντων της 
δημόσιας παρέμβασης πρέπει να ξεκινά από την προσφορά τους στους ανθρώπους που τα έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη.

Τροπολογία 735
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προϊόντα μπορούν να διατίθενται με 
σκοπό να διανεμηθούν στο πλαίσιο του 
καθεστώτος διανομής τροφίμων σε 
άπορους της Ένωσης, το οποίο 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[…], αν το εν λόγω καθεστώς το 
προβλέπει. Στην περίπτωση αυτή, η 
λογιστική αξία των προϊόντων αυτών 
ισούται με τη σχετική καθορισμένη τιμή 
δημόσιας παρέμβασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 14 παράγραφος 2.

Τα προϊόντα μπορούν να διατίθενται κατά 
προτεραιότητα με σκοπό να διανεμηθούν 
στο πλαίσιο του καθεστώτος διανομής 
τροφίμων σε άπορους της Ένωσης, το 
οποίο προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. […], αν το εν λόγω καθεστώς το 
προβλέπει. Στην περίπτωση αυτή, η 
λογιστική αξία των προϊόντων αυτών 
ισούται με τη σχετική καθορισμένη τιμή 
δημόσιας παρέμβασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 14 παράγραφος 2.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί αυτή η αναφορά στον κανονισμό της ενιαίας ΚΟΑ και να αναφέρεται ότι 
η χρήση αυτή θα αποτελεί προτεραιότητα για τα προϊόντα της δημόσιας παρέμβασης, αφού έχει 
αποδείξει την αποτελεσματικότητά της στα 25 έτη της ιστορίας της και είχε μεγάλη σημασία για 
την αποτροπή ενδεχόμενων διαταραχών της αγοράς εξαιτίας της μαζικής τοποθέτησης στην 
αγορά του προϊόντος της παρέμβασης.

Τροπολογία 736
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 α
Υποχρεωτική ενίσχυση

1. Χορηγείται ενίσχυση για την ιδιωτική 
αποθήκευση βουτύρου το οποίο 
παράγεται από κρέμα που λαμβάνεται 
απευθείας και αποκλειστικά από 
αγελαδινό γάλα.
2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που 
αντιστοιχούν στο παρόν υποτμήμα, 
καθώς και το ύψος της υποχρεωτικής 
ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθήκευση 
βουτύρου, ορίζονται από την Επιτροπή με 
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πράξεις κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 160 και με εκτελεστικές πράξεις 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προσδιορίζεται στο άρθρο 162, 
παράγραφος 2.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η ομαλή πορεία προς το τέλος των ποσοστώσεων και, για τον 
λόγο αυτόν, πρέπει να διατηρηθεί αυτή η υποχρεωτική ενίσχυση για τουλάχιστον δύο χρόνια 
και, στη συνέχεια, να αξιολογηθεί από την Επιτροπή, με βάση τις τότε συνθήκες της αγοράς, αν 
είναι σκόπιμο ή όχι να γίνει η ενίσχυση αυτή προαιρετική.

Τροπολογία 737
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 α
Υποχρεωτική ενίσχυση

1. Χορηγείται ενίσχυση για την ιδιωτική 
αποθήκευση βουτύρου το οποίο 
παράγεται από κρέμα που λαμβάνεται 
απευθείας και αποκλειστικά από 
αγελαδινό γάλα.
2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που 
αντιστοιχούν στο παρόν υποτμήμα 
ορίζονται από την Επιτροπή με πράξεις 
κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το 
άρθρο 160 και με εκτελεστικές πράξεις 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προσδιορίζεται στο άρθρο 162, 
παράγραφος 2.
3. Τα μέτρα σχετικά με τον καθορισμό 
της ενωσιακής ενίσχυσης για την 
ιδιωτική αποθήκευση βουτύρου 
λαμβάνονται από το Συμβούλιο σύμφωνα 
με το άρθρο 43 παράγραφος 3 της 
Συνθήκης.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο να ενεργήσουμε με σύνεση ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή 
πορεία προς το τέλος του καθεστώτος  ποσοστώσεων και, για τον λόγο αυτόν, πρέπει να 
διατηρηθεί αυτή η υποχρεωτική ενίσχυση για τουλάχιστον δύο χρόνια και, στη συνέχεια, να 
αξιολογηθεί από την Επιτροπή, με βάση τις τότε συνθήκες της αγοράς, αν είναι σκόπιμο ή όχι 
να γίνει η ενίσχυση αυτή προαιρετική.


