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Τροπολογία 1849
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Mέρος II – Tίτλος II – Κεφάλαιο III – Τμήμα 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΤΜΗΜΑ 3 α
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 113α
Συμβατικές σχέσεις

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 104 α 
έως 105 α, σχετικά με τον τομέα του 
γάλακτος και των γαλακτοκομικών 
προϊόντων, καθώς και του άρθρου 101 
σχετικά με τον τομέα της ζάχαρης, σε 
περίπτωση που ένα κράτος μέλος 
αποφασίσει ότι, στο έδαφός του, 
οποιαδήποτε παράδοση γεωργικών 
προϊόντων που υπάγονται σε τομέα που 
ορίζει το άρθρο Ι, παράγραφος 2 του 
παρόντος κανονισμού, από παραγωγό σε 
μεταποιητή ή διανομέα, πρέπει να 
καλύπτεται από γραπτή σύμβαση μεταξύ 
των μερών  ή ότι οι πρώτοι αγοραστές 
οφείλουν να υποβάλουν γραπτή προσφορά 
σύμβασης για την παράδοση των 
γεωργικών προϊόντων από τον παραγωγό, 
η σύμβαση αυτή  ή η προσφορά 
σύμβασης πληρούν τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 2.
Σε περίπτωση που το κράτος μέλος 
αποφασίσει ότι οι παραδόσεις των εν 
λόγω προϊόντων από παραγωγό σε 
αγοραστή πρέπει να καλύπτονται από 
γραπτή σύμβαση μεταξύ των μερών, το 
κράτος μέλος αποφασίζει επίσης ποιο 
στάδιο ή στάδια της παράδοσης θα 
καλύπτεται από μια τέτοια σύμβαση, εάν 
η παράδοση των εν λόγω προϊόντων 
γίνεται μέσω ενός ή περισσοτέρων 
μεσαζόντων.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
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υλοποίηση των συμβάσεων στους εν λόγω 
τομείς και θεσπίζουν μηχανισμό 
διαμεσολάβησης για να καλύψουν τις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν μπορούν 
να συναφθούν συμβάσεις με αμοιβαία 
συμφωνία, διασφαλίζοντας με τον τρόπο 
αυτό δίκαιες συμβατικές σχέσεις.
2. Η σύμβαση και η προσφορά σύμβασης:
a) πραγματοποιούνται πριν από την 
παράδοση·
β) συντάσσονται γραπτώς· και
γ) περιλαμβάνουν, ιδίως, τα ακόλουθα 
στοιχεία:
i) την τιμή που καταβάλλεται για την 
παράδοση, η οποία:
- είναι σταθερή και ορίζεται στη 
σύμβαση, ή
- υπολογίζεται συνδυάζοντας διάφορους 
παράγοντες που ορίζονται στη σύμβαση, 
οι οποίοι ενδεχομένως περιλαμβάνουν 
δείκτες της αγοράς που αντανακλούν τις 
αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς, τις 
παραδοθείσες ποσότητες και την 
ποιότητα ή τη σύνθεση των γεωργικών 
προϊόντων που παραδόθηκαν,
ii) την ποσότητα και την ποιότητα των εν 
λόγω προϊόντων που μπορεί ή πρέπει να 
παραδοθεί και το χρονοδιάγραμμα των 
παραδόσεων αυτών,
(iii) τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, η 
οποία μπορεί να είναι είτε καθορισμένης 
είτε αόριστης διάρκειας με ρήτρες 
καταγγελίας,
iv) τις λεπτομέρειες σχετικά με τις 
περιόδους και διαδικασίες πληρωμής·
v) τις λεπτομέρειες συλλογής ή 
παράδοσης των γεωργικών προϊόντων, 
και
vi) τους κανόνες που εφαρμόζονται σε 
περίπτωση ανωτέρας βίας.
3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
δεν απαιτείται σύμβαση και/ή προσφορά 
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σύμβασης όταν παραγωγός παραδίδει τα 
εν λόγω προϊόντα σε αγοραστή που έχει 
τη μορφή συνεταιρισμού του οποίου είναι 
μέλος ο συγκεκριμένος παραγωγός, 
εφόσον το καταστατικό αυτού του 
συνεταιρισμού ή οι κανόνες και οι 
αποφάσεις που ορίζονται ή απορρέουν 
από το εν λόγω καταστατικό 
περιλαμβάνουν διατάξεις που παράγουν 
παρόμοια αποτελέσματα με εκείνα των 
διατάξεων της παραγράφου 2 στοιχεία α), 
β) και γ).
4. Όλα τα στοιχεία των συμβάσεων 
παράδοσης γεωργικών προϊόντων που 
συνάπτονται από παραγωγούς, 
επιχειρήσεις συλλογής, επιχειρήσεις 
μεταποίησης ή διανομείς,
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
γ), αποτελούν αντικείμενο ελεύθερης 
διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
πρώτης παραγράφου:
i) σε περίπτωση που κράτος μέλος 
αποφασίσει να κάνει υποχρεωτικές τις 
γραπτές συμβάσεις για την παράδοση 
γεωργικών προϊόντων σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 
μπορεί να ορίσει μια ελάχιστη διάρκεια, η 
οποία θα ισχύει μόνο σε γραπτές 
συμβάσεις μεταξύ του γεωργού και του 
πρώτου αγοραστή των γεωργικών 
προϊόντων. Παρόμοια ελάχιστη διάρκεια 
είναι τουλάχιστον έξι μήνες και δεν 
διαταράσσει την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς·
ii) σε περίπτωση που κράτος μέλος 
αποφασίσει ότι ο πρώτος αγοραστής 
γεωργικών προϊόντων πρέπει να κάνει 
γραπτή προσφορά σύμβασης στον γεωργό 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να 
προβλέψει ότι η προσφορά θα 
περιλαμβάνει μια ελάχιστη διάρκεια της 
σύμβασης όπως ορίζεται από την εθνική 
νομοθεσία για το σκοπό αυτό. Αυτή η 
ελάχιστη διάρκεια θα είναι τουλάχιστον 
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έξι μήνες και δεν θα διαταράσσει την 
εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς.
Το δεύτερο εδάφιο δεν θίγει το δικαίωμα 
του γεωργού να αρνηθεί μια τέτοια 
ελάχιστη διάρκεια, υπό την προϋπόθεση 
ότι θα το πράξει γραπτώς. Στην 
περίπτωση αυτή, τα μέρη έχουν το 
δικαίωμα να διαπραγματευθούν όλα τα 
στοιχεία της σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων 
εκείνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο γ).
5. Τα κράτη μέλη τα οποία κάνουν χρήση 
των επιλογών που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο ενημερώνουν την Επιτροπή για τον 
τρόπο εφαρμογής τους.
6. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση των 
αναγκαίων μέτρων για την ενιαία 
εφαρμογή της παραγράφου 2 στοιχεία α) 
και β) και της παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου και των μέτρων 
σχετικά με τις κοινοποιήσεις που πρέπει 
να γίνουν από τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προσθέτει ένα μόνον νέο εδάφιο στο Άρθρο 113, α), 1) του εισηγητή (τροπολογία 
333 της έκθεσης Dantin ).   Η έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 261/2012 για τις συμβατικές 
σχέσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, έγινε ευρέως δεκτή ως 
ένα βήμα προόδου όσον αφορά τις υφιστάμενες σχέσεις στο πλαίσιο της αλυσίδας του 
διατροφικού εφοδιασμού. Όλοι οι τομείς πρέπει να καλύπτονται από προαιρετικό σύστημα 
συμβάσεων.

Τροπολογία 1850
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
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Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 113α
Συμβατικές σχέσεις

1. Eάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει ότι 
οι παραδόσεις προϊόντος από γεωργό σε 
επιχείρηση μεταποίησης πρέπει να 
καλύπτονται από γραπτή σύμβαση 
μεταξύ των μερών, η σύμβαση αυτή 
πληροί τους όρους που ορίζονται στην 
παράγραφο 2. Στην περίπτωση που 
περιγράφεται στο πρώτο εδάφιο, το 
οικείο κράτος μέλος αποφασίζει επίσης 
ότι, εάν η παράδοση του προϊόντος 
γίνεται μέσω μίας ή περισσότερων 
επιχειρήσεων συλλογής, για κάθε στάδιο 
της παράδοσης πρέπει να συνάπτεται 
σύμβαση μεταξύ των μερών. Για τον 
σκοπό αυτό, ως «επιχείρηση συλλογής» 
νοείται μια επιχείρηση που μεταφέρει 
προϊόν από έναν γεωργό ή άλλη 
επιχείρηση συλλογής σε μια επιχείρηση 
μεταποίησης ή άλλη επιχείρηση 
συλλογής, υπό την προϋπόθεση της 
μεταβίβασης της κυριότητας του 
προϊόντος σε κάθε περίπτωση.
2. Η σύμβαση:
a) συνάπτεται πριν από την παράδοση,
β) συντάσσεται γραπτώς· και
γ) περιλαμβάνει, ιδίως, τα ακόλουθα 
στοιχεία:
i) την τιμή που καταβάλλεται για την 
παράδοση, η οποία:
- είναι σταθερή και ορίζεται στη 
σύμβαση, και/ή
- κυμαίνεται μόνο σε συνάρτηση με 
παράγοντες οι οποίοι ορίζονται στη 
σύμβαση, ιδίως την εξέλιξη της 
κατάστασης της αγοράς με βάση δείκτες 
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της αγοράς, την ποσότητα που 
παραδόθηκε και την ποιότητα ή τη 
σύνθεση του προϊόντος που παραδόθηκε,
ii) την ποσότητα που μπορεί και/ή πρέπει 
να παραδοθεί και το χρονοδιάγραμμα των 
παραδόσεων και
(iii) τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, η 
οποία μπορεί να είναι αόριστης διάρκειας 
με ρήτρες καταγγελίας.
3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
δεν απαιτείται σύμβαση όταν γεωργός 
παραδίδει το προϊόν σε επιχείρηση 
μεταποίησης που έχει τη μορφή 
συνεταιρισμού του οποίου είναι μέλος ο 
συγκεκριμένος γεωργός, εφόσον το 
καταστατικό του συνεταιρισμού 
περιλαμβάνει διατάξεις που παράγουν 
παρόμοια αποτελέσματα με εκείνα των 
διατάξεων της παραγράφου 2 στοιχεία α), 
β) και γ).
4. Όλα τα στοιχεία των συμβάσεων 
παράδοσης προϊόντος που συνάπτονται 
από γεωργούς, επιχειρήσεις συλλογής ή 
επιχειρήσεις μεταποίησης, 
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
γ), αποτελούν αντικείμενο ελεύθερης 
διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών.
5. Για να διασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή μπορεί 
να θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τα 
αναγκαία μέτρα. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 162 παράγραφος 2.

Or. es

Τροπολογία 1851
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 113 β
Συμβατικές διαπραγματεύσεις
1. Μια οργάνωση παραγωγών υπαγόμενη 
σε έναν από τους τομείς που ορίζει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού, η οποία έχει αναγνωριστεί 
δυνάμει του άρθρου 106 μπορεί να 
διεξάγει διαπραγματεύσεις εξ ονόματος 
των παραγωγών μελών της, όσον αφορά 
μέρος ή το σύνολο της κοινής παραγωγής 
τους, για τις συμβάσεις παράδοσης 
γεωργικών προϊόντων από γεωργό σε 
μεταποιητή, σε μεσάζοντα ή σε διανομέα.
2. Οι διαπραγματεύσεις μπορούν να 
διεξάγονται από την οργάνωση 
παραγωγών:
α) είτε μεταβιβάζεται είτε όχι η 
κυριότητα των προϊόντων από τους 
παραγωγούς στην οργάνωση παραγωγών·
β) είτε είναι ίδια είτε όχι η τιμή 
διαπραγμάτευσης όσον αφορά την κοινή 
παραγωγή του συνόλου των παραγωγών 
μελών της οργάνωσης παραγωγών ή μόνο 
ορισμένων εξ αυτών·
γ) υπό τον όρο ότι οι σχετικοί γεωργοί δεν 
είναι μέλη οποιασδήποτε άλλης 
οργάνωσης παραγωγών η οποία επίσης 
διαπραγματεύεται τέτοιες συμβάσεις εξ 
ονόματός τους· ωστόσο, τα κράτη μέλη 
μπορούν να παρεκκλίνουν από τον όρο 
αυτό σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις κατά τις οποίες παραγωγοί 
διατηρούν δύο χωριστές μονάδες 
παραγωγής που ευρίσκονται σε 
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές·
δ) υπό τον όρο ότι τα εν λόγω προϊόντα 
δεν καλύπτονται από υποχρέωση 
παράδοσης η οποία προκύπτει από τη 
συμμετοχή του γεωργού σε συνεταιρισμό 
σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στα 
καταστατικά του συνεταιρισμού ή τους 
κανόνες και αποφάσεις που ορίζονται ή 
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βασίζονται στα καταστατικά αυτά· και
ε) υπό τον όρο ότι η οργάνωση 
παραγωγών γνωστοποιεί στις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους ή των κρατών 
μελών στα οποία ασκεί τις 
δραστηριότητές της την ποσότητα 
γεωργικών προϊόντων που αποτελούν 
αντικείμενο των εν λόγω 
διαπραγματεύσεων.
3. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, οι αναφορές στις οργανώσεις 
παραγωγών καλύπτουν επίσης τις 
ενώσεις αυτών των οργανώσεων 
παραγωγών.
4. Τα κράτη μέλη στα οποία οι 
διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο 
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με 
την εφαρμογή της παραγράφου 2 στοιχείο 
ε).
5. Τα κατώτατα όρια που καθορίζουν 
τους όγκους παραγωγής στους οποίους 
μπορούν εφαρμόζονται συλλογικές 
διαπραγματεύσεις περιγράφονται στο 
Παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Or. fr

Τροπολογία 1852
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 113 β
Συμβατικές διαπραγματεύσεις

1. Οι διαπραγματεύσεις για τις συμβάσεις 
παράδοσης προϊόντος από γεωργό σε 
επιχείρηση μεταποίησης ή σε επιχείρηση 
συλλογής, κατά την έννοια του άρθρου 
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100 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, 
μπορούν να διεξάγονται από οργάνωση 
παραγωγών που έχει αναγνωριστεί 
δυνάμει του άρθρου 106, εξ ονόματος των 
γεωργών μελών της για μέρος ή το 
σύνολο της κοινής παραγωγής τους.
2. Οι διαπραγματεύσεις της οργάνωσης 
παραγωγών μπορούν να διεξάγονται:
a) ανεξάρτητα από το εάν μεταβιβάζεται 
η κυριότητα του προϊόντος από τους 
γεωργούς στην οργάνωση παραγωγών·
β) ανεξάρτητα από το εάν είναι ίδια η 
τιμή διαπραγμάτευσης όσον αφορά την 
κοινή παραγωγή μέρους ή του συνόλου 
των γεωργών μελών,
γ) υπό τον όρο ότι η συνολική ποσότητα 
του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο 
των διαπραγματεύσεων από 
συγκεκριμένη οργάνωση παραγωγών δεν 
υπερβαίνει:
i) το 3,5% της συνολικής παραγωγής της 
Ένωσης, και
ii) το 33% της συνολικής εθνικής 
παραγωγής οποιουδήποτε κράτους 
μέλους που αποτελεί αντικείμενο των 
διαπραγματεύσεων της συγκεκριμένης 
οργάνωσης παραγωγών και
(iii) το 33% της συνολικής συνδυασμένης 
εθνικής παραγωγής όλων των κρατών 
μελών που αποτελεί αντικείμενο των 
διαπραγματεύσεων της συγκεκριμένης 
οργάνωσης παραγωγών,
δ) υπό τον όρο ότι οι σχετικοί γεωργοί δεν 
είναι μέλη οποιασδήποτε άλλης 
οργάνωσης παραγωγών η οποία επίσης 
διαπραγματεύεται τέτοιες συμβάσεις εξ 
ονόματός τους,
ε) υπό τον όρο ότι η οργάνωση 
παραγωγών ενημερώνει τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους ή των κρατών 
μελών στο οποίο ασκεί τις 
δραστηριότητές της.
3. Για τους σκοπούς του παρόντος 
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άρθρου, οι αναφορές σε οργανώσεις 
παραγωγών καλύπτουν επίσης τις 
ενώσεις αυτών των οργανώσεων 
παραγωγών. Λαμβανομένης υπόψη της 
ανάγκης να εξασφαλιστεί η κατάλληλη 
παρακολούθηση των εν λόγω ενώσεων, 
ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
160 όσον αφορά τις προϋποθέσεις 
αναγνώρισης των ενώσεων αυτών.
4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
2 στοιχείο γ) σημεία ii) και iii), ακόμη και 
όταν δεν σημειώνεται υπέρβαση του 
ορίου του 33%, η αρχή ανταγωνισμού που 
αναφέρεται στην δεύτερη παράγραφο 
μπορεί να αποφασίσει, σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις, να μην επιτρέψει τη 
διεξαγωγή διαπραγμάτευσης από την 
οργάνωση παραγωγών, εφόσον το κρίνει 
αναγκαίο για την αποφυγή του 
αποκλεισμού του ανταγωνισμού ή την 
αποτροπή σοβαρής ζημίας σε ΜΜΕ 
μεταποίησης του εν λόγω προϊόντος στην 
επικράτειά της.
Η απόφαση που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο της παρούσας παραγράφου 
λαμβάνεται από την Επιτροπή, με 
εκτελεστική πράξη, η οποία εκδίδεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία της 
συμβουλευτικής επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1/2003 όσον αφορά τις 
διαπραγματεύσεις που καλύπτουν την 
παραγωγή περισσότερων του ενός 
κρατών μελών. Στις λοιπές περιπτώσεις, 
λαμβάνεται από την εθνική αρχή 
ανταγωνισμού του κράτους μέλους του 
οποίου η παραγωγή αποτελεί το 
αντικείμενο των διαπραγματεύσεων. Οι 
αποφάσεις που αναφέρονται στο πρώτο 
και στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου δεν εφαρμόζονται πριν από 
την ημερομηνία της κοινοποίησής τους 
στις σχετικές επιχειρήσεις.
5. Για τους σκοπούς του παρόντος 
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άρθρου:
a) ως «εθνική αρχή ανταγωνισμού» 
νοείται η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 
5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003·
β) ως «ΜΜΕ» νοείται η πολύ μικρή, η 
μικρή ή η μεσαία επιχείρηση κατά την 
έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική πρέπει να ενθαρρύνει την δημιουργία αγροτικών συνεταιρισμών 
και τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ παραγωγών και μεταποιητών, επεκτείνοντας έτσι τις 
ισχύουσες ρυθμίσεις στον τομέα του γάλακτος και σε άλλους τομείς.

Τροπολογία 1853
Izaskun Bilbao Barandica.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 113 β
Συμβατικές διαπραγματεύσεις με άλλους 

τομείς
Συμβατικές διαπραγματεύσεις σε άλλους 
τομείς, συμπεριλαμβανομένων των 
τομέων οπωροκηπευτικών και 
μεταποίησης
Με την επιφύλαξη των Άρθρων 104 και 
105, εγκρίνονται διατάξεις σύμφωνα με 
το Άρθρο 42 και την παράγραφο 2 του 
Άρθρου 43 της Συνθήκης για την 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε 
ανεγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών 
και συνεταιρισμούς που περιλαμβάνουν 
γεωργούς ή ενώσεις γεωργών να 
διαπραγματεύονται τους όρους πιθανών 
συμβάσεων με αγοραστή, 
συμπεριλαμβανόμενης της τιμής για 
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μέρος ή το σύνολο της παραγωγής των 
μελών τους. 
Προκειμένου να διατηρηθεί 
αποτελεσματικός ανταγωνισμός στους 
διάφορους γεωργικούς τομείς, αυτή η 
διαπραγμάτευση πρέπει να υπόκειται σε 
κατάλληλα όρια  που θα ορισθούν από 
κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, όπως στην περίπτωση 
του τομέα του γάλακτος· αυτά τα όρια 
μπορούν να λάβουν την μορφή, π.χ., 
ποσοστού της παραγωγής της Ένωσης ή 
της παραγωγής οιουδήποτε κράτους 
μέλους καλύπτεται από αυτές τις 
διαπραγματεύσεις.
Κατά τη διαπραγμάτευση των τιμών για 
πιθανές συμβάσεις μεταξύ των 
παραγωγών που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο και των αγοραστών, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις βάσει του προηγούμενου 
εδαφίου, και προκειμένου να καταστεί πιο 
δίκαιη η κατανομή της προστιθέμενης 
αξίας που παράγεται σε όλη την αλυσίδα 
εφοδιασμού, μπορούν να ληφθούν υπόψη 
αντικειμενικοί δείκτες που συνδέονται με 
το κόστος παραγωγής. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Se deben ampliar ciertas medidas del paquete lácteo a otros sectores, especialmente la 
capacidad por parte de las organizaciones y cooperativas de productores de poder negociar 
de una manera agrupada los términos del contrato, incluyendo el precio.El artículo 42 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que las normas sobre la 
competencia de la Unión, son aplicables a la producción y al comercio de los productos 
agrícolas sólo en la medida determinada por el Parlamento Europeo y el Consejo, en el 
marco de las disposiciones del artículo 43, apartado 2 del TFUE, el cual prevé el 
establecimiento de la organización común de los mercados agrícolas.De la misma manera 
que las normas de competencia prohíben la venta a perdidas en la cadena de suministros, se 
debe evitar posibles imposiciones al sector productor que fuercen a una venta de sus 
producciones por debajo de sus costes de producción, en aras de una distribución más 
equitativa del valor añadido generado a lo largo de la cadena de suministros.
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Τροπολογία 1854
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 113 γ
Συμβάσεις στον τομέα του λυκίσκου

1. Κάθε σύμβαση προμήθειας λυκίσκου 
παραγόμενου στην Ένωση, η οποία 
συνάπτεται μεταξύ, αφενός, ενός 
παραγωγού ή οργάνωσης παραγωγών και, 
αφετέρου, ενός αγοραστή, καταχωρίζεται 
από τους φορείς που ορίζονται προς 
τούτο από κάθε ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος παραγωγής.
2. Οι συμβάσεις που αφορούν την 
παράδοση συγκεκριμένων ποσοτήτων σε 
συμφωνημένες τιμές για περίοδο που 
καλύπτει μια ή περισσότερες εσοδείες και 
έχουν συναφθεί πριν από την 
1η Αυγούστου του έτους της πρώτης 
σχετικής εσοδείας ονομάζονται 
«συμβάσεις συναφθείσες εκ των 
προτέρων». Οι συμβάσεις αυτές 
καταχωρίζονται χωριστά.
3. Τα δεδομένα στα οποία βασίζεται η 
καταχώριση επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται μόνον για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού.
4. Η Επιτροπή θεσπίζει τους λεπτομερείς 
κανόνες σχετικά με την καταχώριση των 
συμφωνητικών παράδοσης λυκίσκου.

Or. en

Τροπολογία 1855
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος



PE492.804v01-00 16/179 AM\907936EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι και οι 
αρμοδιότητες των οργανώσεων 
παραγωγών, των οργανώσεων 
επιχειρήσεων του τομέα του ελαιολάδου 
και των επιτραπέζιων ελιών και των 
διεπαγγελματικών οργανώσεων ορίζονται 
με σαφήνεια, ώστε να προάγεται η 
αποτελεσματικότητα των ενεργειών των εν 
λόγω οργανώσεων, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 όσον αφορά τις οργανώσεις 
παραγωγών, τις ομάδες οργανώσεων 
παραγωγών και τις διεπαγγελματικές 
οργανώσεις και τις οργανώσεις 
επιχειρήσεων για τα εξής:

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι και οι 
αρμοδιότητες των οργανώσεων 
παραγωγών, των οργανώσεων 
επιχειρήσεων του τομέα του ελαιολάδου 
και των επιτραπέζιων ελιών και των 
διεπαγγελματικών οργανώσεων ορίζονται 
με σαφήνεια, ώστε να προάγεται η 
αποτελεσματικότητα των ενεργειών των εν 
λόγω οργανώσεων, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις ξεχωριστά για 
κάθε τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 σύμφωνα με το άρθρο 160 
όσον αφορά τις οργανώσεις παραγωγών, 
τις ομάδες οργανώσεων παραγωγών και τις 
διεπαγγελματικές οργανώσεις και τις 
οργανώσεις επιχειρήσεων για τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 1856
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τους συγκεκριμένους σκοπούς που 
πρέπει να επιδιώκουν ή να μην επιδιώκουν 
οι εν λόγω οργανώσεις και ενώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των παρεκκλίσεων 
από αυτούς που αναφέρονται στα άρθρα 
106 έως 109,

α) τους συγκεκριμένους σκοπούς που 
πρέπει να επιδιώκουν ή να μην επιδιώκουν 
οι εν λόγω οργανώσεις και ενώσεις στον 
τομέα των οπωροκηπευτικών, του 
ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, 
καθώς και του οίνου, 
συμπεριλαμβανομένων των παρεκκλίσεων 
από αυτούς που αναφέρονται στα άρθρα 
106 έως 109,

Or. es
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Αιτιολόγηση

Οι ειδικοί στόχοι αναφέρονται ήδη στα Άρθρα 106 και 108 της βασικής πράξης. Οι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον στην περίπτωση των ως άνω 
τομέων.

Τροπολογία 1857
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a a) οριζόντιες συστάσεις για
διεπαγγελματικές συμφωνίες που 
συνήφθησαν από τις οργανώσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 108 των 
κατευθυντήριων γραμμών για 
διεπαγγελματικές συμφωνίες·

Or. en

Τροπολογία 1858
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) τις οριζόντιες συστάσεις για 
διεπαγγελματικές συμφωνίες που 
συνάπτονται από οργανώσεις σύμφωνα 
με τις κατευθυντήριες γραμμές που 
ορίζονται στο άρθρο 108 για τις 
διεπαγγελματικές οργανώσεις,

Or. fr

Τροπολογία 1859
Rareş-Lucian Niculescu
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) 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, την απαίτηση 
που αναφέρεται στο άρθρο 106 στοιχείο 
δ) για την αναγνώριση οργάνωσης 
παραγωγών που δεν κατέχει δεσπόζουσα 
θέση σε μια συγκεκριμένη αγορά, εκτός 
εάν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη 
των στόχων του άρθρου 39 της 
Συνθήκης, τα αποτελέσματα της 
αναγνώρισης, την ανάκληση της 
αναγνώρισης και τις συγχωνεύσεις,

(β) 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·

Or. en

Τροπολογία 1860
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 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, την απαίτηση 
που αναφέρεται στο άρθρο 106 στοιχείο 
δ) για την αναγνώριση οργάνωσης 
παραγωγών που δεν κατέχει δεσπόζουσα 
θέση σε μια συγκεκριμένη αγορά, εκτός 
εάν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη 
των στόχων του άρθρου 39 της 
Συνθήκης, τα αποτελέσματα της 
αναγνώρισης, την ανάκληση της 
αναγνώρισης και τις συγχωνεύσεις, 

β) 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·



AM\907936EL.doc 19/179 PE492.804v01-00

EL

Or. es

Αιτιολόγηση

Έχει διαγραφεί το σημείο δ) του Άρθρου 106.

Τροπολογία 1861
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) 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, την απαίτηση 
που αναφέρεται στο άρθρο 106 στοιχείο δ) 
για την αναγνώριση οργάνωσης 
παραγωγών που δεν κατέχει δεσπόζουσα 
θέση σε μια συγκεκριμένη αγορά, εκτός 
εάν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη 
των στόχων του άρθρου 39 της Συνθήκης, 
τα αποτελέσματα της αναγνώρισης, την 
ανάκληση της αναγνώρισης και τις 
συγχωνεύσεις,

(β) το καταστατικό, τη δομή, τη νομική 
προσωπικότητα, τα μέλη, το μέγεθος, τις 
υποχρεώσεις λογοδοσίας και τις 
δραστηριότητες των εν λόγω οργανώσεων 
και ενώσεων, την απαίτηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 106 στοιχείο δ) για 
την αναγνώριση οργάνωσης παραγωγών 
που δεν κατέχει δεσπόζουσα θέση σε μια 
συγκεκριμένη αγορά, εκτός εάν αυτό είναι 
αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων του 
άρθρου 39 της Συνθήκης, τα αποτελέσματα
από τις συγχωνεύσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 114 δίδει την αρμοδιότητα στην Επιτροπή να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
που καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες σε σχέση με τις οργανώσεις παραγωγών. Αυτό θα πρέπει
να συμπεριλαμβάνει κανόνες σχετικά με την αναγνώριση καθώς και σαφείς κανόνες κατά πόσο 
η εν λόγω αναγνώριση μπορεί να ανασταλεί ή να ανακληθεί και πότε είναι δυνατόν να 
ζητούνται διορθωτικά μέτρα.

Τροπολογία 1862
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β a) κανόνες για την αναγνώριση, 
αναστολή ή ανάκληση της αναγνώρισης 
καθώς και απαιτήσεις για παρόμοιες 
οργανώσεις και ενώσεις ώστε να 
λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα σε 
περίπτωση μη σεβασμού των κριτηρίων 
αναγνώρισης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 114 δίδει την αρμοδιότητα στην Επιτροπή να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
που καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες σε σχέση με τις οργανώσεις παραγωγών. Αυτό θα πρέπει
να συμπεριλαμβάνει κανόνες σχετικά με την αναγνώριση καθώς και σαφείς κανόνες κατά πόσο 
η εν λόγω αναγνώριση μπορεί να ανασταλεί ή να ανακληθεί και πότε είναι δυνατόν να 
ζητούνται διορθωτικά μέτρα.

Τροπολογία 1863
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) την επέκταση ορισμένων κανόνων των 
οργανώσεων που προβλέπεται στο άρθρο 
110 σε μη μέλη και την υποχρεωτική 
πληρωμή εισφοράς από μη μέλη που 
αναφέρεται στο άρθρο 111, 
συμπεριλαμβανομένου καταλόγου 
αυστηρότερων κανόνων παραγωγής που 
μπορούν να επεκταθούν σύμφωνα με το 
άρθρο 110 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο β), περαιτέρω απαιτήσεις όσον 
αφορά την αντιπροσωπευτικότητα, τις 
σχετικές οικονομικές περιφέρειες, 
συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου από 
την Επιτροπή του ορισμού τους, των 
ελάχιστων περιόδων κατά τις οποίες θα 
πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες πριν 
από την επέκτασή τους, τα άτομα ή τις 

(στ) την επέκταση ορισμένων κανόνων των 
οργανώσεων που προβλέπεται στο άρθρο 
110 σε μη μέλη και την υποχρεωτική 
πληρωμή εισφοράς από μη μέλη
λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς που
μπορεί να έχει καθεμία από τις εν λόγω 
οργανώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 106, 
107 και 108, καθώς και την υποχρεωτική 
πληρωμή εισφοράς από μη μέλη που
αναφέρεται στο άρθρο 111, 
συμπεριλαμβανομένου καταλόγου 
αυστηρότερων κανόνων παραγωγής που 
μπορούν να επεκταθούν σύμφωνα με το 
άρθρο 110 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο β), περαιτέρω απαιτήσεις όσον 
αφορά την αντιπροσωπευτικότητα, τις 
σχετικές οικονομικές περιφέρειες, 
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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.

συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου από 
την Επιτροπή του ορισμού τους, των 
ελάχιστων περιόδων κατά τις οποίες θα 
πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες πριν 
από την επέκτασή 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 1864
Esther de Lange.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ a) επίτευξη βιώσιμης διαχείρισης των
φυσικών πόρων επιτρέποντας σε
αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών 
συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 
οργανώσεων να επιτύχουν συλλογικές 
οριζόντιες και κάθετες συμφωνίες με 
ανταγωνιστές και με εταίρους της 
αλυσίδας τροφίμων που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα να ενσωματωθούν στις τιμές 
οι επενδυτικές δαπάνες στην βιώσιμη 
παραγωγή·

Or. en

Τροπολογία 1865
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, τα αναγκαία μέτρα 
για το παρόν κεφάλαιο, και ιδίως τις 
διαδικασίες και τους τεχνικούς όρους 
σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που 
αναφέρονται στα άρθρα 110 και 112. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, τα αναγκαία μέτρα 
για το παρόν κεφάλαιο, και ιδίως τις 
διαδικασίες και τους τεχνικούς όρους 
σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που 
αναφέρονται στα άρθρα 110 και 112. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.
Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών
πράξεων τα απαραίτητα μέτρα σχετικά 
με την εφαρμογή της έννοιας «οικονομική 
περιφέρεια» όπως αυτή αναφέρεται στο 
άρθρο 110 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 1866
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Πρόταση κανονισμού
Μέρος II – Τίτλος II – Κεφάλαιο III – Τμήμα 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΤΜΗΜΑ 4Α
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 116α

Επιλογή διαχείρισης
Ανάλογα με την ιδιαίτερη 
πραγματικότητα και το επίπεδο  σχετικής 
ανάπτυξης των οργανώσεων παραγωγών 
και επιχειρήσεων σε κάθε κράτος μέλος, 
σε περίπτωση που ο βαθμός οργάνωσης 
των παραγωγών είναι ιδιαίτερα χαμηλός, 
οι αρμοδιότητες που εκχωρεί ο παρών 
κανονισμός στις οργανώσεις παραγωγών 
μπορούν να ασκούνται από τις εθνικές 
αρχές του αντίστοιχου κράτους μέλους.
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Or. pt

Τροπολογία 1867
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Μέρος ΙΙ – Τίτλος ΙΙ – Κεφάλαιο ΙΙΙ – Τμήμα 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΤΜΗΜΑ 4 α
Διαφάνεια και ενημέρωση όσον αφορά 

την αγορά και την προσαρμογή
Άρθρο 116α

Ευρωπαϊκό Μέσο Παρακολούθησης των 
Τιμών Τροφίμων

1. Για την ενημέρωση των οικονομικών 
παραγόντων και του συνόλου των 
δημοσίων αρχών σχετικά με τη 
διαμόρφωση των τιμών σε ολόκληρη την 
αλυσίδα εφοδιασμού σε τρόφιμα, και 
προκειμένου να διευκολυνθεί η 
καταγραφή και καταχώριση των 
εξελίξεων στην αγορά, η Επιτροπή 
υποβάλλει τακτικά έκθεση 
δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων των 
μελετών του Ευρωπαϊκού Μέσου για την 
παρακολούθηση των τιμών των 
τροφίμων, προς το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεριμνώντας 
για τη δημοσίευση αυτών των 
αποτελεσμάτων.
2. Με σκοπό την εφαρμογή της 
παραγράφου 1 και σε συνάρτηση με τις 
δραστηριότητες των εθνικών 
στατιστικών υπηρεσιών και των εθνικών 
παρατηρητηρίων των τιμών, το Μέσο 
συλλέγει κυρίως τα στατιστικά στοιχεία 
και τις απαραίτητες πληροφορίες για την 
εκπόνηση των αναλύσεων και των 
μελετών που αφορούν:
α) την παραγωγή και τον εφοδιασμό·
β) τους μηχανισμούς διαμόρφωσης των 
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τιμών και, στο μέτρο του δυνατού, των 
περιθωρίων κέρδους κατά μήκος της 
αλυσίδας εφοδιασμού σε τρόφιμα της 
Ένωσης και των κρατών μελών·
γ) τις τάσεις εξέλιξης των τιμών και, στο 
μέτρο του δυνατού, των περιθωρίων 
κέρδους σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας 
εφοδιασμού σε τρόφιμα της Ένωσης και 
των κρατών μελών και σε όλους τους 
γεωργικούς τομείς και τους τομείς 
γεωργικών τροφίμων, ειδικότερα στους 
τομείς οπωροκηπευτικών, γάλακτος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων και κρέατος·
(δ) τις προβλέψεις όσο αφορά τις 
εξελίξεις της αγοράς, βραχυπρόθεσμα και 
μεσοπρόθεσμα.
Για τους σκοπούς της παρούσας 
παραγράφου, το Μέσο μελετά ειδικότερα 
τις εξαγωγές και τις εισαγωγές, τις τιμές 
παραγωγού, τις τιμές που καταβάλλουν οι 
καταναλωτές, τα περιθώρια κέρδους και 
το κόστος παραγωγής, μεταποίησης και 
διανομής σε όλα τα στάδια της αλυσίδας 
εφοδιασμού σε τρόφιμα της Ένωσης και 
των κρατών μελών.
ε) τον υπολογισμό του φάσματος τιμών 
στόχου. Βάσει στατιστικών στοιχείων, το 
Ευρωπαϊκό Μέσο για την 
Παρακολούθηση των Τιμών Τροφίμων 
θα υπολογίζει ένα φάσμα τιμών στόχο.  
Το Μέσο αυτό θα λαμβάνει υπόψη το 
κόστος παραγωγής. Εάν η τιμή δεν 
εμπίπτει στο φάσμα τιμών στόχο, το 
Μέσο θα ζητεί προσαρμογή των 
ποσοτήτων με τη χρήση ορισμένων 
μέσων περιλαμβανομένων εκείνων που 
ορίζονται στο άρθρο 156α για να 
διασφαλισθεί ότι η προσφορά καλύπτει τη 
ζήτηση και ότι οι τιμές εμπίπτουν στο 
αρχικά υπολογισθέν φάσμα τιμών στόχο.
στ) τη συγκέντρωση σε προηγούμενο 
στάδιο επιχειρήσεων σε τομείς εισροών 
επιδιώκοντας τακτικές αυξήσεις του 
κόστους εισροών. Αυτό το κόστος είναι 
ένας από τους κύριους λόγους για την 
αποτυχία στην αλυσίδα εφοδιασμού,  
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στοιχείο που καθιστά πολύ δύσκολη την 
επίτευξη δίκαιης κατανομής της 
προστιθέμενης αξίας στην αλυσίδα 
εφοδιασμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Il est primordial d'instaurer un Instrument européen de surveillance des prix des denrées 
alimentaires pour collecter des données concrètes sur la situation du marché. Ces données
comprennent les prix du lait, le développement des coûts de production du lait, la demande, 
l'offre ainsi que les marges de tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Cependant, une 
observation du marché n'est pas suffisante. L'Instrument européen de surveillance des prix 
des denrées alimentaires doit être équipé de tous les instruments nécessaires pour réagir - sur 
base des informations sur le marché dont il dispose - à des situations concrètes sur le marché, 
afin que l'offre puisse être adaptée à la demande. De plus, afin d'avoir une vision globalisée 
du marché, l'Instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires devrait 
pouvoir collecter des données sur les prix des intrans, lesquels sont de plus en plus 
rapidement liés à l'évolution des prix des marchés à terme des matières premières agricoles.
La concentration des entreprises de l'amont est une réalité et il y a donc lieu d'intégrer ce 
secteur dans l'analyse.

Τροπολογία 1868
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο ΙΙ – Τμήμα ΙΙ – Κεφάλαιο ΙΙΙ – Τμήμα 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΤΜΗΜΑ 4 α (νέο)
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Άρθρο 116 α
Ευρωπαϊκό Μέσο Παρακολούθησης των 
Τιμών Τροφίμων
1. Για την ενημέρωση των οικονομικών 
παραγόντων και του συνόλου των 
δημοσίων αρχών σχετικά με τη 
διαμόρφωση των τιμών σε ολόκληρη την 
αλυσίδα εφοδιασμού σε τρόφιμα, και 
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προκειμένου να διευκολυνθεί η 
καταγραφή και καταχώριση των 
εξελίξεων στην αγορά, η Επιτροπή 
υποβάλλει τακτικά έκθεση 
δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων των 
μελετών του Ευρωπαϊκού Μέσου για την 
παρακολούθηση των τιμών των 
τροφίμων, προς το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεριμνώντας 
για τη δημοσίευση αυτών των 
αποτελεσμάτων.
2. Με σκοπό την εφαρμογή της 
παραγράφου 1 και σε συνάρτηση με τις 
δραστηριότητες των εθνικών 
στατιστικών υπηρεσιών και των εθνικών 
παρατηρητηρίων των τιμών, το Μέσο 
συλλέγει κυρίως τα στατιστικά στοιχεία 
και τις απαραίτητες πληροφορίες για την 
εκπόνηση των αναλύσεων και των 
μελετών που αφορούν:
β) τους μηχανισμούς διαμόρφωσης των 
τιμών και, στο μέτρο του δυνατού, των 
περιθωρίων κέρδους κατά μήκος της 
αλυσίδας εφοδιασμού σε τρόφιμα της 
Ένωσης και των κρατών μελών·
γ) τις τάσεις εξέλιξης των τιμών και, στο 
μέτρο του δυνατού, των περιθωρίων 
κέρδους σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας 
εφοδιασμού σε τρόφιμα της Ένωσης και 
των κρατών μελών και σε όλους τους 
γεωργικούς τομείς και τους τομείς 
γεωργικών τροφίμων, ειδικότερα στους 
τομείς οπωροκηπευτικών, γάλακτος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων και κρέατος·
δ) τις προβλέψεις όσο αφορά τις εξελίξεις 
της αγοράς, βραχυπρόθεσμα και 
μεσοπρόθεσμα.
Για τους σκοπούς της παρούσας 
παραγράφου, το Μέσο μελετά ειδικότερα 
τις εξαγωγές και τις εισαγωγές, τις τιμές 
παραγωγού, τις τιμές που καταβάλλουν οι 
καταναλωτές, τα περιθώρια κέρδους, το 
κόστος παραγωγής, μεταποίησης και 
διανομής σε όλα τα στάδια της αλυσίδας 
εφοδιασμού σε τρόφιμα της Ένωσης και 
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των κρατών μελών.
ε) Βάσει των στατιστικών στοιχείων που 
συλλέγονται το Ευρωπαϊκό Μέσο 
Παρακολούθησης υπολογίζει ζώνη τιμών 
στόχο για το γάλα. Η ζώνη τιμών στόχος 
προσανατολίζεται προς το κόστος 
παραγωγής της παραγωγής γάλακτος. 
Εάν οι τιμές δεν αντιστοιχούν στη ζώνη 
τιμών στόχο το Ευρωπαϊκό Μέσο 
Παρακολούθησης συνιστά προσαρμογές 
του όγκου που διενεργούνται από μερικά 
μέσα περιλαμβανομένων εκείνων που 
ορίζονται στο άρθρο 156α με σκοπό να 
προσαρμοσθεί η προσφορά στη ζήτηση 
και να αποφευχθεί το να πέσουν οι τιμές 
κάτω από την υπολογισθείσα ζώνη τιμών 
στόχο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να εφαρμοσθεί ένα Ευρωπαϊκό Μέσο Παρακολούθησης για να 
συγκεντρώνονται συγκεκριμένα δεδομένα σχετικά με την κατάσταση της αγοράς ειδικά με τις 
τιμές γάλακτος, την εξέλιξη του κόστους της παραγωγής γάλακτος καθώς και τη ζήτηση, την 
προσφορά και τα περιθώρια όλων των παραγόντων στην της αλυσίδας εφοδιασμού σε τρόφιμα. 
Εντούτοις δεν είναι σημαντική μόνον η παρατήρηση της αγοράς. Το Ευρωπαϊκό Μέσο 
Παρακολούθησης πρέπει να είναι εξοπλισμένο με δυνατότητες να αντιδρά σε ειδική κατάσταση 
της αγοράς με σκοπό την προσαρμογή του όγκου της προσφοράς στη ζήτηση χρησιμοποιώντας 
τη γνώση της αγοράς.

Τροπολογία 1869
Britta Reimers.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 116 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 116α
Μέσο παρακολούθησης των ευρωπαϊκών 

τιμών τροφίμων
Με σκοπό να διευκολύνει την καταγραφή
των εξελίξεων της αγοράς από τον
παραγωγό και τις διακλαδικές
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οργανώσεις, το Μέσο Παρακολούθησης
των Ευρωπαϊκών Τιμών Τροφίμων, σε 
συντονισμό με την Εurostat, τα Εθνικά 
Στατιστικά Ιδρύματα και τα Εθνικά 
Παρατηρητήρια Τιμών καταρτίζουν 
τακτικά μελέτες για τις τάσεις των τιμών 
όσον αφορά τους κύριους αγροτικούς 
τομείς, καθώς και βραχυπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες προβλέψεις.

Or. en

Τροπολογία 1870
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – Κεφάλαιο  -1 νέο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Kεφάλαιο -1
Γενικές διατάξεις

Άρθρο 116α
Γενικές αρχές

Εφόσον ο παρών κανονισμός ή οι 
διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή 
του δεν ορίζουν άλλως, απαγορεύεται 
κατά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες:
a) η επιβολή οποιασδήποτε επιβάρυνσης 
ισοδυνάμου αποτελέσματος με δασμό,
β) η εφαρμογή οποιουδήποτε ποσοτικού 
περιορισμού ή μέτρου ισοδυνάμου 
αποτελέσματος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το παρόν κεφάλαιο και το εισαγωγικό άρθρο πρέπει να παραμείνουν στον Κανονισμό. Το 
εισαγωγικό άρθρο θέτει μια βασική γενική αρχή η οποία πρέπει να τηρηθεί στο εμπόριο με τις 
τρίτες χώρες.
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Τροπολογία 1871
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 117 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων 
στις οποίες απαιτούνται πιστοποιητικά 
εισαγωγής ή εξαγωγής σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό, η εισαγωγή για θέση 
σε ελεύθερη κυκλοφορία ή η εξαγωγή ενός 
ή περισσοτέρων γεωργικών προϊόντων 
μπορεί να υπόκειται σε προσκόμιση 
πιστοποιητικού, λαμβανομένης υπόψη της 
αναγκαιότητας των πιστοποιητικών για τη 
διαχείριση των αντίστοιχων αγορών και, 
ειδικότερα, για την παρακολούθηση των 
εξαγωγών των συγκεκριμένων προϊόντων.

(1) Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων 
στις οποίες απαιτούνται πιστοποιητικά 
εισαγωγής ή εξαγωγής σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό, η εισαγωγή για θέση 
σε ελεύθερη κυκλοφορία ή η εξαγωγή ενός 
ή περισσοτέρων γεωργικών προϊόντων 
μπορεί να υπόκειται σε προσκόμιση 
πιστοποιητικού, λαμβανομένης υπόψη της 
αναγκαιότητας των πιστοποιητικών για τη 
διαχείριση των αντίστοιχων αγορών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Das Grundprinzip sollte sein, dass Lizenzen nur zur Verwaltung von Ein- und 
Ausfuhrzollkontingenten und beimGebrauch von Ausfuhrerstattungen nötig sind. Für 
Unternehmen stellen Lizenzen eine Last dar und solltendeshalb nicht als eine einfache Quelle 
für Statistiken, die auch anderswo beschafft werden können,missbraucht werden. Instrumente 
wie z.B der „Global Trade Atlas“ bieten präzise Daten über Handelsströmean, die direkt von 
Zollbehörden aus der gesamten Welt erlangt werden. Der europäische Milchsektor ist 
vonAusfuhren abhängig und diese Tendenz wird sich in den Jahren nach der Abschaffung der 
Milchkontingentewahrscheinlich weiter bestätigen. Eine allgemeine Lizenzpflicht, so wie sie 
vom Herrn Dantin vorgeschlagen wird, würde sicher die Ausfuhrleistung der EU-
Milchbranche beeinträchtigen. Händler würden Lizenzanträge inder Tat nur einreichen, 
wenn sie sich sicher sind, dass die Ausfuhren auch stattfinden können, da sonst die Sicherheit 
verfällt.

Τροπολογία 1872
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 117 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων 
στις οποίες απαιτούνται πιστοποιητικά 
εισαγωγής ή εξαγωγής σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό, η εισαγωγή για θέση 
σε ελεύθερη κυκλοφορία ή η εξαγωγή ενός 
ή περισσοτέρων γεωργικών προϊόντων 
μπορεί να υπόκειται σε προσκόμιση 
πιστοποιητικού, λαμβανομένης υπόψη της 
αναγκαιότητας των πιστοποιητικών για τη 
διαχείριση των αντίστοιχων αγορών και, 
ειδικότερα, για την παρακολούθηση των 
εξαγωγών των συγκεκριμένων προϊόντων.

1. Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. es

Τροπολογία 1873
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 117 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων 
στις οποίες απαιτούνται πιστοποιητικά 
εισαγωγής ή εξαγωγής σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό, η εισαγωγή για θέση 
σε ελεύθερη κυκλοφορία ή η εξαγωγή ενός 
ή περισσοτέρων γεωργικών προϊόντων 
μπορεί να υπόκειται σε προσκόμιση 
πιστοποιητικού, λαμβανομένης υπόψη της 
αναγκαιότητας των πιστοποιητικών για τη 
διαχείριση των αντίστοιχων αγορών και, 
ειδικότερα, για την παρακολούθηση των 
εξαγωγών των συγκεκριμένων προϊόντων.

1. Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. es

Τροπολογία 1874
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 117 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Συγκεκριμένα, η εισαγωγή 
προϊόντων από τους ακόλουθους τομείς 
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
παρουσίασης άδειας εισαγωγής:
a) των σιτηρών,
β) του ρυζιού,
γ) της ζάχαρης,
δ) των σπόρων προς σπορά,
ε) ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, 
όσον αφορά τα προϊόντα που εμπίπτουν 
στους κωδικούς ΣΟ 1509, 1510 00, 0709 
90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 
και 1522 00 39,
στ) λίνου και κάνναβης, όσον αφορά την 
κάνναβη,
ζ) οπωροκηπευτικών,
η) μεταποιημένων οπωροκηπευτικών,
θ) μπανάνας,
ι) οίνου,
ια) ζώντων φυτών,
ιβ) βόειου κρέατος,
ιγ) του γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων,
ιδ) του χοιρείου κρέατος,
ιε) του αιγοπροβείου κρέατος,
ιστ) των αυγών,
ιζ) του κρέατος πουλερικών,
ιη) της γεωργικής αιθυλικής αλκοόλης.
Η εξαγωγή των προϊόντων από τους 
ακόλουθους τομείς μπορεί να αποτελέσει 
αντικείμενο παρουσίασης άδειας 
εξαγωγής:
a) των σιτηρών,



PE492.804v01-00 32/179 AM\907936EL.doc

EL

β) του ρυζιού,
γ) της ζάχαρης,
δ) του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων 
ελιών, όσον αφορά το ελαιόλαδο που 
αναφέρεται στο παράρτημα Ι μέρος VII 
στοιχείο α),
ε) οπωροκηπευτικών,
στ) μεταποιημένων οπωροκηπευτικών,
ζ) οίνου
η) βόειου κρέατος,
θ) του γάλακτος και των γαλακτοκομικών 
προϊόντων,
ι) του χοιρείου κρέατος,
ια) του αιγοπροβείου κρέατος,
ιβ) των αυγών,
ιγ) του κρέατος πουλερικών,
ιδ) της γεωργικής αιθυλικής αλκοόλης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των γεωργικών προϊόντων που υπόκεινται στην παρουσίαση άδειας εξαγωγής ή 
εισαγωγής πρέπει να περιλαμβάνεται στον παρόντα Κανονισμό, σύμφωνα με τα Άρθρα 130 και 
161 του ισχύοντος κανονισμού (Αριθ. 1234/2007). Συνεπώς ο κατάλογος δεν πρέπει να 
υπόκειται σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 118. 

Τροπολογία 1875
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 117 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Τα προϊόντα που εισάγονται από την 
Ένωση ανταποκρίνονται στις ίδιες 
απαιτήσεις παραγωγής και εμπορίας 
όπως αυτά που παρήχθησαν εντός της 
Ένωσης, και μπορούν να λάβουν  τις 
αντίστοιχες άδειες εισαγωγής μόνον εάν 
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πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις. 

Or. es

Τροπολογία 1876
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 117 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Όταν οι τιμές αγοράς στην Ένωση 
δεν καλύπτουν το κοινοτικό κόστος 
παραγωγής, η Ένωση αναστέλλει τις 
άδειες εισαγωγής έως ότου επιλυθεί η 
κατάσταση σχετικά με τα προϊόντα αυτά.

Or. es

Τροπολογία 1877
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 117 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Οι διατάξεις περί εμπορίας που είναι 
εφαρμοστέες στα προϊόντα της Ένωσης, 
περιλαμβανομένων των διατάξεων που 
θεσπίζονται στον κτηνιατρικό και στον 
φυτοϋγειονομικό τομέα, καθώς και στον 
τομέα των τροφίμων με σκοπό να 
διασφαλιστεί η συμμόρφωση των 
προϊόντων με τα πρότυπα υγιεινής, υγείας 
των ανθρώπων και των φυτών και καλής 
διαβίωσης των ζώων, εφαρμόζονται 
επίσης στα εισαγόμενα προϊόντα. Δεν 
μπορούν να εκδίδονται άδειες εισαγωγής 
για προϊόντα για προϊόντα που εισάγονται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν 
συμμορφώνονται προς τις διατάξεις.
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Or. pt

Τροπολογία 1878
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 118 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων 
στις συναλλαγές και στην αγορά, των 
αναγκών των αντίστοιχων αγορών και 
της παρακολούθησης των εισαγωγών και 
των εξαγωγών των σχετικών προϊόντων, 
ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 160 για να 
καθορίζει:

1. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
παρακολούθησης των εισαγωγών 
προϊόντων, της ανάγκης χρηστής 
διαχείρισης της αγοράς καθώς και της 
ανάγκης μείωσης του διοικητικού 
βάρους, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 για να καθορίζει:

Or. pl

Αιτιολόγηση

System pozwoleń daje możliwość pozyskania informacji o zamiarach importerów i 
eksporterów, co do wielkości realizowanych obrotów w handlu z krajami trzecimi. W sytuacji 
istniejącej lub spodziewanej nierównowagi rynkowej dostarcza on cennych informacji 
umożliwiających właściwe zarządzanie rynkiem. Jego wdrażanie wiąże się jednak z 
ponoszeniem znacznych kosztów przez podmioty rynkowe i administracje krajów 
członkowskich (wydawanie pozwoleń, przyjmowanie i rozliczanie zabezpieczeń, kontrole, 
ograniczenie swobody działania podmiotów z uwagi na okres ważności pozwolenia). Zdaniem 
Polski system ten powinien być wykorzystywany, kiedy wymaga tego sytuacja i niezbędne 
informacje nie mogą być pozyskane w inny sposób, np. poprzez służby celne.

Τροπολογία 1879
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 118 – παράγραφος 1 – στοιχείο α



AM\907936EL.doc 35/179 PE492.804v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a) τον κατάλογο των γεωργικών 
προϊόντων που υπόκεινται σε προσκόμιση 
πιστοποιητικού εισαγωγής ή εξαγωγής·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1880
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 118 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον κατάλογο των γεωργικών 
προϊόντων που υπόκεινται σε προσκόμιση 
πιστοποιητικού εισαγωγής ή εξαγωγής·

α) σε έκτακτες περιπτώσεις και όταν 
αυτό είναι απαραίτητο για μια 
αποτελεσματική διαχείριση των 
ενεχόμενων αγορών, ότι ορισμένα 
γεωργικά προϊόντα υπόκεινται σε 
προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής ή 
εξαγωγής·

Or. de

Τροπολογία 1881
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 118 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) κοινωνικά και οικολογικά ελάχιστα
πρότυπα για εισαγωγές, ώστε να υπάρξει 
εγγύηση για την πρόσβαση στην αγορά 
προϊόντων από τρίτες χώρες με νόμιμο 
τρόπο.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οι εισαγωγές από τρίτες χώρες δεν επιτρέπεται να επιδρούν κατά τρόπο στρεβλωτικό για τον
ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά της ΕΕ· θα πρέπει να καθοριστούν κατώτατα πρότυπα 
(κοινωνικά, οικολογικά κ.λπ.) και να υπάρχει και ο αντίστοιχος έλεγχος αυτών.

Τροπολογία 1882
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 118 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β a) την υποβολή των αιτήσεων και την 
έκδοση των πιστοποιητικών, καθώς και 
τη χρησιμοποίησή τους,

Or. de

Τροπολογία 1883
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 119 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a) την υποβολή των αιτήσεων και την 
έκδοση των πιστοποιητικών, καθώς και 
τη χρησιμοποίησή τους,

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 1884
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 120 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 120a
Εισαγωγικοί δασμοί

Εκτός αντίθετης πρόβλεψης σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό, οι συντελεστές 
εισαγωγικών δασμών του κοινού 
δασμολογίου εφαρμόζονται στα προϊόντα 
που αναφέρονται στο άρθρο 1.

Or. es

Αιτιολόγηση

Αυτή είναι μια βασική αρχή και πρέπει να συμπεριληφθεί στον κανονισμό.

Τροπολογία 1885
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 120 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 120a
Εισαγωγικοί δασμοί

Εκτός αντίθετης πρόβλεψης σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό, οι συντελεστές 
εισαγωγικών δασμών του κοινού 
δασμολογίου εφαρμόζονται στα προϊόντα 
που αναφέρονται στο άρθρο 1.

Or. es

Αιτιολόγηση

Αυτή είναι μια βασική αρχή και πρέπει να συμπεριληφθεί σε εισαγωγικό άρθρο στο κεφάλαιο 
αυτό, σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία.

Τροπολογία 1886
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora, Eva Ortiz Vilella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμογή διεθνών συμφωνιών Εφαρμογή διεθνών και άλλων συμφωνιών

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο τίτλος που προτείνεται για το άρθρο αυτό δεν είναι ο κατάλληλος δεδομένου ότι το άρθρο δεν 
αναφέρεται μόνον στην αρμοδιότητα θέσπισης εισαγωγικών δασμών σύμφωνα με τις διεθνείς 
συμφωνίες που συνήφθησαν δυνάμει το Άρθρου 218 της Συνθήκης για την Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τροπολογία 1887
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, μέτρα για την εφαρμογή των 
διεθνών συμφωνιών που συνάπτονται 
σύμφωνα με το άρθρο 218 της Συνθήκης ή 
οποιασδήποτε άλλης πράξης εκδίδεται 
σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 
της Συνθήκης, ή του κοινού δασμολογίου 
όσον αφορά τον υπολογισμό των 
εισαγωγικών δασμών για τα γεωργικά 
προϊόντα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2.

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, μέτρα για την εφαρμογή των 
διεθνών συμφωνιών που συνάπτονται 
σύμφωνα με το άρθρο 218 της Συνθήκης ή 
του κοινού δασμολογίου όσον αφορά τη 
μέθοδο υπολογισμού των εισαγωγικών 
δασμών για τα γεωργικά προϊόντα. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει να βελτιώσει την διατύπωση του άρθρου ώστε να είναι πιο 
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κατανοητό.

Τροπολογία 1888
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 121a
Υπολογισμός των εισαγωγικών δασμών 

για τα σιτηρά
1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 121, ο 
εισαγωγικός δασμός για τα προϊόντα που 
υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1001 10 
00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (μαλακός 
σίτος υψηλής ποιότητας), 1002 00 00, 
1005 10 90, 1005 90 00 και 1007 00 90 
εκτός από τα υβρίδια προς σπορά, 
ισούται με την τιμή παρέμβασης που 
ισχύει για τα προϊόντα αυτά κατά την 
εισαγωγή τους, προσαυξημένη κατά 55%, 
μείον την τιμή εισαγωγής cif που 
εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο φορτίο. 
Ωστόσο, ο δασμός αυτός δεν επιτρέπεται 
να υπερβαίνει τον συμβατικό συντελεστή 
δασμού που καθορίζεται βάσει της 
συνδυασμένης ονοματολογίας.
2. Ο εισαγωγικός δασμός που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 υπολογίζεται από την 
Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
επί τη βάσει των αντιπροσωπευτικών 
τιμών εισαγωγής cif των προϊόντων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 που 
καθορίζονται περιοδικά. 
3. Η Επιτροπή ορίζει, μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, τα ελάχιστα 
απαιτούμενα χαρακτηριστικά για το 
μαλακό σιτάρι υψηλής ποιότητας.
4. Η Επιτροπή θεσπίζει με εκτελεστικές 
πράξεις :
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(i) τις τιμές που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη·
(ii) τη δυνατότητα, εφόσον ενδείκνυται, 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να 
παρέχεται στους επιχειρηματίες η 
δυνατότητα να γνωρίζουν πριν από την 
άφιξη των ποσοτήτων που 
αποστέλλονται, το δασμό που πρόκειται 
να εφαρμοστεί. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού για ενιαία ΚΟΑ δεν αναφέρεται στην μέθοδο υπολογισμού των 
εισαγωγικών δασμών για τα σιτηρά και το ρύζι. Η μέθοδος περιγράφεται στα Άρθρα 136 έως 
149 του ισχύοντος κανονισμού ενιαίας ΚΟΑ (Αριθ. 1234/2007) και περιλαμβάνεται επίσης στο 
σχέδιο κανονισμού για την ευθυγράμμιση με την Λισαβόνα.  Ο εκ των προτέρων καθορισμός
της διαδικασίας υπολογισμού στην βασική πράξη, όπως συμβαίνει τώρα, θα βελτιώσει την 
διαφάνεια.

Τροπολογία 1889
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 121β
Υπολογισμός των εισαγωγικών δασμών 

για το αποφλοιωμένο ρύζι
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 121, ο 
εισαγωγικός δασμός για το αποφλοιωμένο 
ρύζι του κωδικού ΣΟ 1006 20 
καθορίζεται από την Επιτροπή με 
εκτελεστικές πράξεις, εντός δέκα ημερών 
από τη λήξη της σχετικής περιόδου 
αναφοράς σύμφωνα με το σημείο 1 του 
Παραρτήματος VIIA.
Η Επιτροπή ορίζει, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, το νέο ποσοστό που θα ισχύσει 
εάν οι υπολογισμοί που έγιναν σύμφωνα 
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με το παράρτημα απαιτούν την αλλαγή 
του. Έως τον καθορισμό του νέου δασμού 
που θα εφαρμοστεί, ισχύει ο δασμός που 
καθορίστηκε προηγουμένως.
2. Για τον υπολογισμό των εισαγωγών 
που αναφέρονται στο σημείο 1 του 
παραρτήματος VII, λαμβάνονται υπόψη 
οι ποσότητες για τις οποίες χορηγήθηκαν 
άδειες εισαγωγής για αποφλοιωμένο ρύζι 
του κωδικού ΣΟ 100620 κατά την 
αντίστοιχη περίοδο αναφοράς, 
εξαιρούμενων των αδειών εισαγωγής 
ρυζιού Basmati που αναφέρονται στο 
άρθρο 121,  γ).
3. Η ετήσια ποσότητα αναφοράς 
καθορίζεται σε 449.678 τόνους. Η μερική 
ποσότητα αναφοράς αντιστοιχεί, για κάθε 
περίοδο εμπορίας, στο ήμισυ της ετήσιας 
ποσότητας αναφοράς.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού για ενιαία ΚΟΑ δεν αναφέρεται στην μέθοδο υπολογισμού των 
εισαγωγικών δασμών για τα σιτηρά και το ρύζι. Η μέθοδος περιγράφεται στα Άρθρα 136 έως 
149 του ισχύοντος κανονισμού ενιαίας ΚΟΑ (Αριθ. 1234/2007) και περιλαμβάνεται επίσης στο 
σχέδιο κανονισμού για την ευθυγράμμιση με την Λισαβόνα.   Ο εκ των προτέρων καθορισμός 
της διαδικασίας υπολογισμού στην βασική πράξη, όπως συμβαίνει τώρα, θα βελτιώσει την 
διαφάνεια.

Τροπολογία 1890
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 121 γ
Υπολογισμός των εισαγωγικών δασμών 

για το αποφλοιωμένο ρύζι Basmati
Με την επιφύλαξη του άρθρου 121, για τις 
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ποικιλίες αποφλοιωμένου ρυζιού Basmati 
των κωδικών ΣΟ 1006 20 17 και ΣΟ 
1006 20 98 οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα VIIβ, ισχύει μηδενικός 
εισαγωγικός δασμός υπό τους όρους που 
καθορίζονται από την Επιτροπή με 
εκτελεστικές πράξεις.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού για ενιαία ΚΟΑ δεν αναφέρεται στην μέθοδο υπολογισμού των 
εισαγωγικών δασμών για τα σιτηρά και το ρύζι. Η μέθοδος περιγράφεται στα Άρθρα 136 έως 
149 του ισχύοντος κανονισμού ενιαίας ΚΟΑ (Αριθ. 1234/2007) και περιλαμβάνεται επίσης στο 
σχέδιο κανονισμού για την ευθυγράμμιση με την Λισαβόνα. Ο εκ των προτέρων καθορισμός της 
διαδικασίας υπολογισμού στην βασική πράξη, όπως συμβαίνει τώρα, θα βελτιώσει την 
διαφάνεια.

Τροπολογία 1891
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 121 δ
Υπολογισμός των εισαγωγικών δασμών 

για το λευκασμένο ρύζι
1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 121, ο 
εισαγωγικός δασμός για το 
ημιλευκασμένο ή λευκασμένο ρύζι του 
κωδικού ΣΟ 1006 30 καθορίζεται από την 
Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
εντός προθεσμίας δέκα ημερών από το 
πέρας της σχετικής περιόδου αναφοράς
σύμφωνα με το σημείο 2 του 
παραρτήματος VIIa.
Η Επιτροπή ορίζει, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, το νέο ποσοστό που θα ισχύσει 
εάν οι υπολογισμοί που έγιναν σύμφωνα 
με το παράρτημα απαιτούν την αλλαγή 
του.  Έως τον καθορισμό του νέου 
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δασμού που θα εφαρμοστεί, ισχύει ο 
δασμός που καθορίστηκε προηγουμένως.
2. Για τον υπολογισμό των εισαγωγών 
που αναφέρονται στο σημείο 2 του 
παραρτήματος VIIa, λαμβάνονται υπόψη 
οι ποσότητες για τις οποίες χορηγήθηκαν 
πιστοποιητικά εισαγωγής για 
ημιλευκασμένο ή λευκασμένο ρύζι του 
κωδικού ΣΟ 100630 κατά την αντίστοιχη 
περίοδο αναφοράς.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού για ενιαία ΚΟΑ δεν αναφέρεται στην μέθοδο υπολογισμού των 
εισαγωγικών δασμών για τα σιτηρά και το ρύζι. Η μέθοδος περιγράφεται στα Άρθρα 136 έως 
149 του ισχύοντος κανονισμού ενιαίας ΚΟΑ (Αριθ. 1234/2007) και περιλαμβάνεται επίσης στο 
σχέδιο κανονισμού για την ευθυγράμμιση με την Λισαβόνα. Ο εκ των προτέρων καθορισμός της 
διαδικασίας υπολογισμού στην βασική πράξη, όπως συμβαίνει τώρα, θα βελτιώσει την 
διαφάνεια.

Τροπολογία 1892
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 121ε
Υπολογισμός των εισαγωγικών δασμών 

για τα θραύσματα ρυζιού
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 121, ο 
εισαγωγικός δασμός για τα θραύσματα
ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 40 00 
ανέρχεται σε 65 ευρώ ανά τόνο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού για ενιαία ΚΟΑ δεν αναφέρεται στην μέθοδο υπολογισμού των 
εισαγωγικών δασμών για τα σιτηρά και το ρύζι. Η μέθοδος περιγράφεται στα Άρθρα 136 έως 
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149 του ισχύοντος κανονισμού ενιαίας ΚΟΑ (Αριθ. 1234/2007) και περιλαμβάνεται επίσης στο 
σχέδιο κανονισμού για την ευθυγράμμιση με την Λισαβόνα. Ο εκ των προτέρων καθορισμός της 
διαδικασίας υπολογισμού στην βασική πράξη, όπως συμβαίνει τώρα, θα βελτιώσει την 
διαφάνεια.

Τροπολογία 1893
Iratxe García Pérez, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra, Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Εάν η δηλωθείσα τιμή εισόδου της 
σχετικής παρτίδας είναι υψηλότερη από 
την κατ’ αποκοπή αξία κατά την 
εισαγωγή, προσαυξημένη κατά ένα όριο 
καθοριζόμενο από την Επιτροπή το οποίο 
δεν μπορεί να υπερβαίνει την κατ’ 
αποκοπήν αξία κατά ποσοστό ανώτερο 
του 10 %, απαιτείται η σύσταση εγγύησης 
ίσης προς τους εισαγωγικούς δασμούς, η 
οποία προσδιορίζεται βάσει της κατ’ 
αποκοπήν αξίας κατά την εισαγωγή. Η 
Επιτροπή υπολογίζει την αξία αυτή κάθε 
εργάσιμη ημέρα σε σχέση με κάθε 
καταγωγή, προϊόν και περίοδο·  η αξία 
είναι ίση προς το σταθμισμένο μέσο όρο 
των αντιπροσωπευτικών τιμών των 
προϊόντων εκείνων σε αντιπροσωπευτικές 
εισαγωγικές αγορές στα κράτη μέλη ή, 
κατά περίπτωση, σε άλλες αγορές, 
αφαιρώντας από τις τιμές αυτές ένα 
συνολικό ποσό ύψους 5 ευρώ/100 χλγρ 
και τους κατ’ αξία δασμούς.    
Το ενδιαφερόμενο μέρος παρέχει επίσης 
πληροφορίες για τους όρους εμπορίας και 
μεταφοράς του προϊόντος υποβάλλοντας 
αντίγραφα των εγγράφων που 
πιστοποιούν την παράδοση μεταξύ δύο 
επιχειρήσεων και το κόστος που 
προκύπτει μεταξύ της εισαγωγής του 
προϊόντος και της πώλησής του. Σε όλες 
τις περιπτώσεις, τα έγγραφα 
διευκρινίζουν την ποικιλία ή τον εμπορικό 
τύπο του προϊόντος σύμφωνα με τις 
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διατάξεις σχετικά με την παρουσίαση και 
την επισήμανση που αναφέρονται στους 
ισχύοντες κοινοτικούς κανόνες εμπορίας, 
την εμπορική κατηγορία των προϊόντων 
και το βάρος τους.

Or. es

Τροπολογία 1894
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Εάν η δηλωθείσα τιμή εισόδου της 
σχετικής παρτίδας είναι υψηλότερη από 
την κατ’ αποκοπή αξία κατά την 
εισαγωγή, προσαυξημένη κατά ένα όριο 
καθοριζόμενο από την Επιτροπή το οποίο 
δεν μπορεί να υπερβαίνει την κατ’ 
αποκοπήν αξία κατά ποσοστό ανώτερο 
του 10 %, απαιτείται η σύσταση εγγύησης 
ίσης προς τους εισαγωγικούς δασμούς, η 
οποία προσδιορίζεται βάσει της κατ’ 
αποκοπήν αξίας κατά την εισαγωγή. Η 
Επιτροπή υπολογίζει την αξία αυτή κάθε 
εργάσιμη ημέρα σε σχέση με κάθε 
καταγωγή, προϊόν και περίοδο· η αξία 
πρέπει να είναι ίση προς το σταθμισμένο 
μέσο όρο των αντιπροσωπευτικών τιμών 
των προϊόντων εκείνων σε 
αντιπροσωπευτικές εισαγωγικές αγορές 
στα κράτη μέλη ή, κατά περίπτωση, σε 
άλλες αγορές, αφαιρώντας από τις τιμές 
αυτές ένα συνολικό ποσό ύψους 5 
ευρώ/100 χλγρ και τους κατ’ αξία 
δασμούς.
Το ενδιαφερόμενο μέρος παρέχει επίσης 
πληροφορίες για τους όρους εμπορίας και 
μεταφοράς του προϊόντος υποβάλλοντας 
αντίγραφα των εγγράφων που 
πιστοποιούν την παράδοση μεταξύ δύο 
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επιχειρήσεων και το κόστος που 
προκύπτει μεταξύ της εισαγωγής του 
προϊόντος και της πώλησής του. Σε όλες 
τις περιπτώσεις, τα έγγραφα 
διευκρινίζουν την ποικιλία ή τον εμπορικό 
τύπο του προϊόντος σύμφωνα με τις 
διατάξεις σχετικά με την παρουσίαση και 
την επισήμανση που αναφέρονται στους 
ισχύοντες κοινοτικούς κανόνες εμπορίας, 
την εμπορική κατηγορία των προϊόντων 
και το βάρος τους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Se debe mencionar expresamente el valor de importación a tanto alzado como valor de 
verificación del precio declarado, ya que se calcula sobre una base diaria y simplifica la 
gestión en Aduanas y que no se sustituya por el valor unitario que establece el Código 
Aduanero Común para los productos perecederos cuya base de cálculo es un periodo de 14 
días, que no refleja las fluctuaciones a las que está sometido el mercado de las frutas y 
hortalizas. Para poder garantizar la veracidad de la factura de compra en todos los métodos 
“de despacho de aduanas”, el operador deberá demostrar que el precio declarado en aduana 
es el de la mercancía que realmente importó.

Τροπολογία 1895
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Η δασμολογητέα αξία των 
εισαγόμενων αναλώσιμων προϊόντων για 
τα οποία η εφαρμογή του δασμολογικού 
συντελεστή του κοινού δασμολογίου 
εξαρτάται από την τιμή εισόδου της 
παρτίδας του εισαγόμενου προϊόντος 
μπορεί να καθορισθεί απευθείας 
σύμφωνα με το σημείο γ) του Άρθρου 30, 
παράγραφος 2 του Κοινού Δασμολογίου 
και ισοδυναμεί με κατ’ αποκοπή αξία 
κατά την εισαγωγή.

Or. es
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Τροπολογία 1896
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Η δασμολογητέα αξία των 
εισαγόμενων αναλώσιμων προϊόντων για 
τα οποία η εφαρμογή του δασμολογικού 
συντελεστή του κοινού δασμολογίου 
εξαρτάται από την τιμή εισόδου της 
παρτίδας του εισαγόμενου προϊόντος 
μπορεί να καθορισθεί απευθείας 
σύμφωνα με το σημείο γ) του Άρθρου 30, 
παράγραφος 2 του Κοινού Δασμολογίου 
και ισοδυναμεί με κατ’ αποκοπή αξία 
κατά την εισαγωγή.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί να διευκρινίσει ότι η τιμή μονάδος αναλώσιμων προϊόντων που 
εισάγονται πρέπει να αντιστοιχεί στην κατ’ αποκοπή αξία κατά την εισαγωγή.

Τροπολογία 1897
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της εφαρμογής του 
άρθρου 248 του ΔΕΚ, οι έλεγχοι που 
πρέπει να διενεργούνται από τις 
τελωνειακές αρχές για να προσδιοριστεί 
κατά πόσο θα πρέπει να συσταθεί 
εγγύηση περιλαμβάνουν έλεγχο της 
δασμολογητέας αξίας σε σχέση με τη τιμή 
μονάδας για τα σχετικά προϊόντα όπως 

διαγράφεται
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αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 
στοιχείο γ) του τελωνειακού κώδικα.

Or. es

Τροπολογία 1898
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της εφαρμογής του 
άρθρου 248 του ΔΕΚ, οι έλεγχοι που 
πρέπει να διενεργούνται από τις 
τελωνειακές αρχές για να προσδιοριστεί 
κατά πόσο θα πρέπει να συσταθεί 
εγγύηση περιλαμβάνουν έλεγχο της 
δασμολογητέας αξίας σε σχέση με τη τιμή 
μονάδας για τα σχετικά προϊόντα όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 
στοιχείο γ) του τελωνειακού κώδικα.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1899
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του 
συστήματος, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 ώστε οι έλεγχοι που 
διενεργούνται από τις τελωνειακές αρχές 
και αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου, επιπλέον ή αντί του 

διαγράφεται
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ελέγχου της δασμολογητέας αξίας σε 
σχέση με τη τιμή μονάδας, να 
περιλαμβάνουν έλεγχο της 
δασμολογητέας αξίας σε σχέση με άλλη 
αξία.
Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, κανόνες για τον υπολογισμό της 
άλλης αξίας που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 
2.

Or. es

Τροπολογία 1900
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του 
συστήματος, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 ώστε οι έλεγχοι που 
διενεργούνται από τις τελωνειακές αρχές 
και αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου, επιπλέον ή αντί του 
ελέγχου της δασμολογητέας αξίας σε 
σχέση με τη τιμή μονάδας, να 
περιλαμβάνουν έλεγχο της 
δασμολογητέας αξίας σε σχέση με άλλη 
αξία.

διαγράφεται

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, κανόνες για τον υπολογισμό της 
άλλης αξίας που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
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αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 
2.

Or. es

Τροπολογία 1901
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του 
συστήματος, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 ώστε οι έλεγχοι που 
διενεργούνται από τις τελωνειακές αρχές 
και αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου, επιπλέον ή αντί του 
ελέγχου της δασμολογητέας αξίας σε 
σχέση με τη τιμή μονάδας, να 
περιλαμβάνουν έλεγχο της δασμολογητέας 
αξίας σε σχέση με άλλη αξία.

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του 
συστήματος, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 ώστε οι έλεγχοι που 
διενεργούνται από τις τελωνειακές αρχές 
και αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου, επιπλέον ή αντί του 
ελέγχου της δασμολογητέας αξίας σε 
σχέση με τη τιμή μονάδας, να 
περιλαμβάνουν έλεγχο της δασμολογητέας 
αξίας σε σχέση με άλλη αξία. Σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί η αρμοδιότητα 
αυτή να οδηγήσει σε μια μέθοδο 
αφαίρεσης που ελαχιστοποιεί ή αποτρέπει 
την εφαρμογή του πρόσθετου δασμού.

Or. es

Αιτιολόγηση

Θα απαιτηθεί η αρχή της αμοιβαιότητας για εισαγωγές από τρίτες χώρες προκειμένου να 
προληφθούν τα προβλήματα επισιτιστικής ασφάλειας. Είναι ως εκ τούτου σημαντικό να 
διασφαλισθεί ότι τα προϊόντα αυτά παράγονται συμμορφούμενα πλήρως προς τα υγειονομικά 
και φυτοϋγειονομικά μέτρα και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις (για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής). Αυτά τα μέτρα και οι απαιτήσεις πρέπει να λειτουργούν ως 
επικαιροποιημένη και ανανεωμένη κοινοτική προτίμηση σε ένα παγκοσμιοποιημένο εμπορικό 
περιβάλλον. 
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Τροπολογία 1902
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του 
συστήματος, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 ώστε οι έλεγχοι που 
διενεργούνται από τις τελωνειακές αρχές 
και αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου, επιπλέον ή αντί του 
ελέγχου της δασμολογητέας αξίας σε 
σχέση με τη τιμή μονάδας, να 
περιλαμβάνουν έλεγχο της δασμολογητέας 
αξίας σε σχέση με άλλη αξία.

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του 
συστήματος, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 ώστε οι έλεγχοι που 
διενεργούνται από τις τελωνειακές αρχές 
και αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου, επιπλέον ή αντί του 
ελέγχου της δασμολογητέας αξίας σε 
σχέση με τη τιμή μονάδας, να 
περιλαμβάνουν έλεγχο της δασμολογητέας 
αξίας σε σχέση με άλλη αξία. Σε κάθε
περίπτωση η εν λόγω δυνατότητα δεν θα
δικαιολογεί τη χρήση μιας επαγωγικής 
μεθόδου που επιτρέπει να μειωθεί στο 
ελάχιστο η εφαρμογή του εν λόγω 
πρόσθετου δικαιώματος ή να μην 
πραγματοποιηθεί εν λόγω εφαρμογή.

Or. en

Τροπολογία 1903
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, κανόνες για τον υπολογισμό της 
άλλης αξίας που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, κανόνες για τον υπολογισμό της 
άλλης αξίας που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο της παρούσας παραγράφου, και για 
να εξασφαλίσει την ιχνηλασιμότητα κάθε 
παρτίδας εισαγόμενων προϊόντων. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
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σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Or. es

Τροπολογία 1904
Esther de Lange.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 123 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 a. Ανατίθεται στην Επιτροπή η
αρμοδιότητα να εγκρίνει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 για να εξασφαλίσει ότι τα 
εισαγόμενα προϊόντα πληρούν τα 
ελάχιστα πρότυπα ποιότητας και 
σεβασμού του περιβάλλοντος που ισχύουν 
στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 1905
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 125 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι δασμολογικές ποσοστώσεις για τις 
εισαγωγές γεωργικών προϊόντων για θέση 
σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση (ή 
σε τμήμα της) ή οι δασμολογικές 
ποσοστώσεις για τις εισαγωγές ενωσιακών 
γεωργικών προϊόντων σε τρίτες χώρες τις 
οποίες διαχειρίζεται εν μέρει ή εξ 
ολοκλήρου η Ένωση και οι οποίες 
απορρέουν από συμφωνίες που 
συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 218 της 
Συνθήκης ή άλλης πράξης που εκδίδεται 

1. Οι δασμολογικές ποσοστώσεις για τις 
εισαγωγές γεωργικών προϊόντων για θέση 
σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση ή οι 
δασμολογικές ποσοστώσεις για τις 
εισαγωγές ενωσιακών γεωργικών 
προϊόντων σε τρίτες χώρες τις οποίες 
διαχειρίζεται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου η 
Ένωση και οι οποίες απορρέουν από 
συμφωνίες που συνάπτονται δυνάμει του 
άρθρου 218 της Συνθήκης ή άλλης πράξης 
που εκδίδεται δυνάμει άρθρου 43 
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δυνάμει άρθρου 43 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης, ανοίγονται και/ή αποτελούν 
αντικείμενο διαχείρισης από την Επιτροπή 
με κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές 
πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 126 έως 
128.

παράγραφος 2 της Συνθήκης, ανοίγονται 
και/ή αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης 
από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση 
και εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τα 
άρθρα 126 έως 128.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις, το κείμενο του Κανονισμού πρέπει να συνεχίσει να 
περιλαμβάνει ειδική αναφορά στην ποσόστωση του αραβοσίτου και του σόργου για την Ισπανία 
και του αραβοσίτου για την Πορτογαλία, σύμφωνα με το Άρθρο 146, παράγραφος 2 της 
ισχύουσας ενιαίας ΚΟΑ.

Τροπολογία 1906
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 125 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι δασμολογικές ποσοστώσεις για τις 
εισαγωγές γεωργικών προϊόντων για θέση 
σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση (ή 
σε τμήμα της) ή οι δασμολογικές 
ποσοστώσεις για τις εισαγωγές ενωσιακών 
γεωργικών προϊόντων σε τρίτες χώρες τις 
οποίες διαχειρίζεται εν μέρει ή εξ 
ολοκλήρου η Ένωση και οι οποίες 
απορρέουν από συμφωνίες που 
συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 218 της 
Συνθήκης ή άλλης πράξης που εκδίδεται 
δυνάμει άρθρου 43 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης, ανοίγονται και/ή αποτελούν 
αντικείμενο διαχείρισης από την Επιτροπή 
με κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές 
πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 126 έως 
128.

1. Οι δασμολογικές ποσοστώσεις για τις 
εισαγωγές γεωργικών προϊόντων για θέση 
σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση (ή 
σε τμήμα της) ή οι δασμολογικές 
ποσοστώσεις για τις εισαγωγές ενωσιακών 
γεωργικών προϊόντων σε τρίτες χώρες τις 
οποίες διαχειρίζεται εν μέρει ή εξ 
ολοκλήρου η Ένωση και οι οποίες 
απορρέουν από συμφωνίες που 
συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 218 της 
Συνθήκης ή άλλης πράξης που εκδίδεται 
δυνάμει άρθρου 43 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης, ανοίγονται και/ή αποτελούν 
αντικείμενο διαχείρισης από την Επιτροπή 
με κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές 
πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 126 έως 
128, με την επιφύλαξη των ποσοστώσεων 
βάσει των παραδοσιακών μοντέλων 
εμπορικών συναλλαγών.

Or. pt
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Τροπολογία 1907
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 125 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για τις εισαγωγικές δασμολογικές 
ποσοστώσεις δίνουν τη δέουσα βαρύτητα 
στις ανάγκες εφοδιασμού της ενωσιακής 
αγοράς και στην ανάγκη διασφάλισης της 
ισορροπίας της, ή

α) για τις εισαγωγικές δασμολογικές 
ποσοστώσεις εκτός από εκείνες στον 
τομέα της ζάχαρης, δίνουν τη δέουσα 
βαρύτητα στις ανάγκες εφοδιασμού της 
ενωσιακής αγοράς, τόσο σε ακατέργαστα 
όσο και σε μεταποιημένα προϊόντα, και
στην ανάγκη διασφάλισης της ισορροπίας 
της, ή

Or. fr

Τροπολογία 1908
Britta Reimers.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 125 – παράγραφος 3 – στοιχείο a

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) για τις εισαγωγικές δασμολογικές 
ποσοστώσεις δίνουν τη δέουσα βαρύτητα 
στις ανάγκες εφοδιασμού της ενωσιακής 
αγοράς και στην ανάγκη διασφάλισης της 
ισορροπίας της, ή

(α) για τις εισαγωγικές δασμολογικές 
ποσοστώσεις δίνουν τη δέουσα βαρύτητα 
στις ανάγκες εφοδιασμού της ενωσιακής 
αγοράς και στην ανάγκη διασφάλισης της 
ισορροπίας της, καθώς και στην ανάπτυξη 
νέων δευτερογενών αγορών στην 
παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων, 
εξασφαλίζοντας ασφάλεια και συνέπεια 
εφοδιασμού σε ανταγωνιστικές 
παγκόσμιες τιμές ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Σήμερα, οι επιχειρήσεις που παράγουν «βιομηχανικά» χημικά προϊόντα από γεωργικές πρώτες 
ύλες μπορούν να επωφεληθούν από μια δασμολογική ποσόστωση 400,000 τόνων ζάχαρης η 



AM\907936EL.doc 55/179 PE492.804v01-00

EL

οποία μπορεί να εισαχθεί ελεύθερα δασμών. Η εν λόγω ποσόστωση, δεν επέτρεψε να
αποφευχθεί η διάβρωση της δυνατότητας της Ευρώπης να παράγει βιολογικά προϊόντα διότι οι 
κανόνες κατανομής των ποσοστώσεων δεν εξασφαλίζουν σταθερότητα και συνέχεια του 
εφοδιασμού. Ελλείψει παρόμιας σταθερότητας, οι επενδύσεις (οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από το κόστος των πρώτων υλών) θα εξακολουθήσουν να προσανατολίζονται προς 
τρίτες χώρες.

Τροπολογία 1909
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 125 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για τις εισαγωγικές δασμολογικές 
ποσοστώσεις δίνουν τη δέουσα βαρύτητα 
στις ανάγκες εφοδιασμού της ενωσιακής 
αγοράς και στην ανάγκη διασφάλισης της 
ισορροπίας της, ή

α) για τις εισαγωγικές δασμολογικές 
ποσοστώσεις δίνουν τη δέουσα βαρύτητα 
στις ανάγκες εφοδιασμού της ενωσιακής 
αγοράς και στην ανάγκη διασφάλισης της 
ισορροπίας της, καθώς και στις ειδικές 
ανάγκες που έχουν καταγραφεί 
καταλλήλως στο παρελθόν σε σχέση με 
συγκεκριμένα προϊόντα σε επίπεδο 
κρατών μελών, ή

Or. pt

Τροπολογία 1910
George Lyon, Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 125 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 125 a
Αναστολή των εισαγωγικών δασμών στον 

τομέα της ζάχαρης
(1) Μέχρι τον Νοέμβριο κάθε έτους, η
Επιτροπή θα προβεί σε πρόβλεψη για τον 
αναμενόμενο όγκο εισαγωγών ζάχαρης 
από ζαχαροκάλαμο στην ΕΕ για το εν 
λόγω έτος εμπορίας.
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(2) Η πρόβλεψη σύμφωνα με την
παράγραφο 1 θα βασίζεται σε μια 
εκτίμηση των εξαγωγών βάσει των 
εμπορικών συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ 
και των χωρών που εξάγουν ζάχαρη από 
ζαχαροκάλλαμο.
(3) Όταν η πρόβλεψη της Επιτροπής για
τις εισαγωγές ανέρχεται σε ποσό
μικρότερο των 3,5 εκατομμυρίων τόνων, 
η Επιτροπή θα εγκρίνει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το 
άρθρο 160 που προβλέπει τη διακοπή της 
εφαρμογής των εισαγωγικών δασμών για 
εισαγωγές ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο σε 
ύψος 50% των απαραίτητων πρόσθετων 
εισαγωγών ώστε να ανέλθουν οι 
συνολικές εισαγωγές σε 3,5 εκατομμύρια 
τόνους.
(4) Η Επιτροπή αναθεωρεί την πρόβλεψή
της, σύμφωνα με την παράγραφο 1, έως 
τις 30 Ιουνίου για να συμπεριλάβει 
επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά 
με τις εισαγωγές βάσει εμπορικών 
συμφωνιών με χώρες που εξάγουν ζάχαρη 
από ζαχαροκάλαμο και τις εισαγωγές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3. Όταν η
πρόβλεψη της Επιτροπής για τις
εισαγωγές είναι μικρότερη από 3,5 
εκατομμύρια τόνους, η Επιτροπή εγκρίνει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξη που προβλέπει 
ότι οι εισαγωγικοί δασμοί θα 
αναστέλλονται όσον αφορά την εφαρμογή 
των εισαγωγικών δασμών για εισαγωγές 
ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο έτσι ώστε το 
σύνολο των εισαγωγών να ανέλθει σε 3,5 
εκατομμύρια τόνους.

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 
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permit additional imports at zero duty where imports fall below anticipated levels.

Τροπολογία 1911
Richard Ashworth, Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 125 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Article 125 a
Αναστολή των εισαγωγικών δασμών στον 

τομέα της ζάχαρης
(1) Μέχρι τον Νοέμβριο κάθε έτους, η
Επιτροπή θα προβεί σε πρόβλεψη για τον 
αναμενόμενο όγκο εισαγωγών ζάχαρης 
από ζαχαροκάλαμο στην ΕΕ για το εν 
λόγω έτος εμπορίας.
(2) Η πρόβλεψη σύμφωνα με την
παράγραφο 1 θα βασίζεται σε μια 
εκτίμηση των εξαγωγών βάσει των 
εμπορικών συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ 
και των χωρών που εξάγουν ζάχαρη από 
ζαχαροκάλλαμο.
(3) Όταν η πρόβλεψη της Επιτροπής για
τις εισαγωγές ανέρχεται σε ποσό
μικρότερο των 3,5 εκατομμυρίων τόνων, 
η Επιτροπή θα εγκρίνει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το 
άρθρο 160 που προβλέπει τη διακοπή της 
εφαρμογής των εισαγωγικών δασμών για 
εισαγωγές ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο σε 
ύψος 50% των απαραίτητων πρόσθετων 
εισαγωγών ώστε να ανέλθουν οι 
συνολικές εισαγωγές σε 3,5 εκατομμύρια 
τόνους.
(4) Η Επιτροπή αναθεωρεί την πρόβλεψή
της, σύμφωνα με την παράγραφο 1, έως 
τις 30 Ιουνίου για να συμπεριλάβει 
επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά 
με τις εισαγωγές βάσει εμπορικών 
συμφωνιών με χώρες που εξάγουν ζάχαρη 
από ζαχαροκάλαμο και τις εισαγωγές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3. Όταν η
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πρόβλεψη της Επιτροπής για τις
εισαγωγές είναι μικρότερη από 3,5 
εκατομμύρια τόνους, η Επιτροπή εγκρίνει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξη που προβλέπει 
ότι οι εισαγωγικοί δασμοί θα 
αναστέλλονται όσον αφορά την εφαρμογή 
των εισαγωγικών δασμών για εισαγωγές 
ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο έτσι ώστε το 
σύνολο των εισαγωγών να ανέλθει σε 3,5 
εκατομμύρια τόνους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τη διάρκεια των μεταρρυθμίσεων της αγοράς ζάχαρης που εγκρίθηκαν το 2006, η
Επιτροπή προέβλεπε μια αύξηση των εισαγωγών ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο
έως 3,5 εκατομμύρια τόνους ανά έτος μέχρι το 2012. ΄Εκτοτε υπήρξε μια σημαντική αύξηση στο
δυναμικό ραφιναρίσματος ζάχαρης. Όμως οι εισαγωγές από εταίρους με προτιμησιακά
καθεστώτα δεν έχουν ανέλθει στα αναμενόμενα επίπεδα έτσι ώστε τα εργοστάσια 
ραφιναρίσματος να έχουν έλλειψη σε πρώτες ύλες. Με σκοπό να εξασφαλιστεί η διαφοροποίηση 
του εφοδιασμού στον τομέα ζάχαρης της ΕΕ και μια σωστή ισορροπία μεταξύ παραγωγών 
ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο και παραγωγών ζάχαρης από ζαχαρότευτλα, η Επιτροπή θα πρέπει 
να επιτρέψει συμπληρωματικές εισαγωγές με μηδενικούς δασμούς όταν οι εισαγωγές 
αποδεικνύονται κατώτερες από τα προβλεπόμενα επίπεδα.

Τροπολογία 1912
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 125 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 125a
Ειδικές διατάξεις

Στην περίπτωση της δασμολογικής 
ποσόστωσης για την εισαγωγή 2.000.000 
τόνων αραβοσίτου και 300.000 τόνων 
σόργου στην Ισπανία και της 
δασμολογικής ποσόστωσης για την 
εισαγωγή 500.000 τόνων αραβοσίτου 
στην Πορτογαλία, η Επιτροπή μπορεί να 
εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις για 
τη θέσπιση των αναγκαίων διατάξεων για 
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τη διεξαγωγή των εισαγωγών βάσει των 
δασμολογικών ποσοστώσεων καθώς και, 
ενδεχομένως, τη δημόσια 
αποθεματοποίηση των εισαγομένων 
ποσοτήτων από τους οργανισμούς 
πληρωμών των ενδιαφερόμενων κρατών 
μελών και τη διάθεσή τους στην αγορά 
αυτών των κρατών μελών.

Or. es

Τροπολογία 1913
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 125 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 125a
Ειδικές διατάξεις

Στην περίπτωση των δασμολογικών 
ποσοστώσεων για την εισαγωγή 2.000.000 
τόνων αραβοσίτου και 300.000 τόνων 
σόργου στην Ισπανία και των 
δασμολογικών ποσοστώσεων για την 
εισαγωγή 500.000 τόνων αραβοσίτου 
στην Πορτογαλία, η Επιτροπή μπορεί να 
εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις για 
τη θέσπιση των κανόνων που 
απαιτούνται για τη διεξαγωγή των 
εισαγωγών των δασμολογικών 
ποσοστώσεων και, ενδεχομένως, τη 
δημόσια αποθεματοποίηση των 
εισαγόμενων ποσοτήτων από τους 
οργανισμούς πληρωμών των 
ενδιαφερόμενων κρατών μελών και τη 
διάθεσή τους στην αγορά των εν λόγω 
κρατών μελών.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με διεθνείς δεσμεύσεις, το κείμενο του κανονισμού θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
να περιλαμβάνει ειδική παραπομπή στην ποσόστωση αραβοσίτου και σόργου για την Ισπανία 
και αραβοσίτου για την Πορτογαλία, σύμφωνα με το άρθρο 146, παράγραφος 2 του ισχύοντος 
κανονισμού για την ενιαία ΚΟΑ.

Τροπολογία 1914
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a) καθορίζουν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που πρέπει 
να εκπληρώνει μια επιχείρηση για να 
υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο εισαγωγικής 
δασμολογικής ποσόστωσης· Οι σχετικές 
διατάξεις μπορούν να απαιτούν ελάχιστη 
εμπειρία συναλλαγών με τρίτες χώρες και 
εξομοιούμενα εδάφη ή μεταποιητικής 
δραστηριότητας, εκφραζόμενη σε 
ελάχιστη ποσότητα και χρονική διάρκεια 
σε συγκεκριμένο τομέα της αγοράς. Οι εν 
λόγω διατάξεις μπορούν να 
περιλαμβάνουν ειδικούς κανόνες, 
κατάλληλους για τις ανάγκες και τις 
πρακτικές που ισχύουν σε συγκεκριμένο 
τομέα και για τις συνήθειες και τις 
ανάγκες των μεταποιητικών 
βιομηχανιών·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή συμφωνεί περισσότερο με τον ορισμό μιας εκτελεστικής πράξης που
συνιστά πράξη για την ενιαία εφαρμογή σε ολόκληρη την Ένωση κανόνων που θεσπίζονται στις 
βασικές πράξεις, και όχι με τον ορισμό μιας κατ' εξουσιοδότηση πράξης.

Τροπολογία 1915
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 127 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) καθορίζουν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που πρέπει 
να εκπληρώνει μια επιχείρηση για να 
υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο εισαγωγικής 
δασμολογικής ποσόστωσης· Οι σχετικές 
διατάξεις μπορούν να απαιτούν ελάχιστη 
εμπειρία συναλλαγών με τρίτες χώρες και 
εξομοιούμενα εδάφη ή μεταποιητικής 
δραστηριότητας, εκφραζόμενη σε 
ελάχιστη ποσότητα και χρονική διάρκεια 
σε συγκεκριμένο τομέα της αγοράς. Οι εν 
λόγω διατάξεις μπορούν να 
περιλαμβάνουν ειδικούς κανόνες, 
κατάλληλους για τις ανάγκες και τις 
πρακτικές που ισχύουν σε συγκεκριμένο 
τομέα και για τις συνήθειες και τις 
ανάγκες των μεταποιητικών 
βιομηχανιών·

Or. es

Τροπολογία 1916
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 129 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 129α
Εισαγωγές λυκίσκου

1) Προϊόντα του τομέα του λυκίσμου
επιτρέπεται να εισάγονται από τρίτες 
χώρες μόνον όταν αντιστοιχούν το 
λιγότερο στα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
που ισχύουν για τα ίδια προϊόντα που 
παράγονται στην Κοινότητα ή από τα εν 
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λόγω παραχθέντα προϊόντα.
2) Τα προϊόντα θεωρούνται ότι πληρούν
τα ποιοτικά πρότυπα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 αν συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί από 
τις αρχές της χώρας προέλευσης και 
αναγνωρίζεται ως ισότιμο με το 
πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 
59α.
Σε περίπτωση σκόνης λυκίσκου, σκόνης
λυκίσκου με υψηλό ποσοστό λουπουλίνης, 
εκχυλίσματα λικίσκου και τα ανάμικτα 
προϊόντα λυκίσκου το πιστοποιητικό 
θεωρείται μόνο τότε ως ισότιμο όταν η 
περιεκτικότητα σε οξύ άλφα των εν λόγω 
προϊόντων αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 
αυτή του λυκίσκου από τον οποίον 
παρασκευάστηκαν τα προϊόντα αυτά.
Η ισοτιμία των πιστοποιητικών
διαπιστώνεται σύμφωνα με τους κανόνες 
εφαρμογής που εκδίδει η Επιτροπή.

Or. de

Τροπολογία 1917
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 129 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12a
Εισαγωγές λυκίσκου

1. Προϊόντα του τομέα του λυκίσμου
επιτρέπεται να εισάγονται από τρίτες 
χώρες μόνον όταν αντιστοιχούν το 
λιγότερο στα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
που ισχύουν για τα ίδια προϊόντα που 
παράγονται στην Κοινότητα ή από τα εν 
λόγω παραχθέντα προϊόντα.
2. Τα προϊόντα θεωρούνται ότι πληρούν
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τα ποιοτικά πρότυπα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 αν συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί από 
τις αρχές της χώρας προέλευσης και
αναγνωρίζεται ως ισότιμο με το 
πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 
64α.
Σε περίπτωση σκόνης λυκίσκου, σκόνης
λυκίσκου με υψηλό ποσοστό λουπουλίνης, 
εκχυλισμάτων λικίσκου και ανάμικτων 
προϊόντων λυκίσκου, το πιστοποιητικό 
θεωρείται μόνο τότε ως ισότιμο όταν η 
περιεκτικότητα σε οξύ άλφα των εν λόγω 
προϊόντων αντιστοιχεί τουλάχιστον στην 
ποσότητα του λυκίσκου από τον οποίον 
παρασκευάστηκαν τα προϊόντα αυτά.
3. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι 
διοικητικές επιβαρύνσεις, η Επιτροπή 
μπορεί, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, να καθορίζει τους όρους 
σύμφωνα με τους οποίους δεν ισχύουν 
υποχρεώσεις σχετικές με πιστοποιητικό 
ισοτιμίας και την επισήμανση της 
συσκευασίας.
4. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, κανόνες που 
σχετίζονται με το παρόν άρθρο, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για 
την αναγνώριση των πιστοποιητικών 
ισοτιμίας και τον έλεγχο των εισαγωγών 
λυκίσκου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι ειδικές διατάξεις σχετικά με την εισαγωγή λυκίσκου που περιλαμβάνει το άρθρο 158 του
ισχύοντος κανονισμού για την ενιαία ΚΟΑ, που απαιτούν την ισοτιμία πιστοποιητικού 
ποιότητας για εισαγόμενα προϊόντα με το αντίστοιχο που απαιτείται για προϊόντα της Ένωσης, 
πρέπει να περιληφθούν στην παρούσα πρόταση κανονισμού. Πρόκειται για σημαντική απαίτηση 
ποιότητας, ιδίως όταν ζητείται αυξημένη αμοιβαιότητα στο εμπόριο με τρίτες χώρες.

Τροπολογία 1918
Britta Reimers
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 130 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που η τιμή στην παγκόσμια
αγορά για λευκή ζάχαρη υπερβαίνει την
τιμή αναφοράς για λευκή ζάχαρη της ΕΕ, 
η Επιτροπή δικαιούται, να αναστείλει το 
ποσοστό δασμού που ισχύει κανονικά για 
όλους τους τύπους ζάχαρης για ένα 
χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από 
αυτήν εν μέρει ή πλήρως, ώστε να 
υπάρξει εγγύηση για επαρκή εφοδιασμό 
με ζάχαρη της ευρωπαϊκής αγοράς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το μέχρι σήμερα ισχύον σύστημα οργάνωσης της αγοράς και οι ρυθμίσεις εισαγωγών δεν είναι
κατάλληλες - σε υψηλές τιμές στην παγκόσμια αγορά - να εξασφαλίσουν τον επαρκή εφοδιασμό 
της ευρωπαϊκής αγορά με τρόφιμα και ποτά.

Τροπολογία 1919
Ulrike Rodust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 130 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 130 a
Αναστολή των εισαγωγικών δασμών στον 

τομέα της ζάχαρης
Σε περίπτωση που η τιμή στην παγκόσμια
αγορά για λευκή ζάχαρη υπερβαίνει την
τιμή αναφοράς για λευκή ζάχαρη της ΕΕ, 
η Επιτροπή δικαιούται, να αναστείλει το 
ποσοστό δασμού που ισχύει κανονικά για 
όλους τους τύπους ζάχαρης για ένα 
χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από 
αυτήν εν μέρει ή πλήρως, ώστε να 
υπάρξει εγγύηση για επαρκή εφοδιασμό 
με ζάχαρη της ευρωπαϊκής αγοράς.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Το μέχρι σήμερα ισχύον σύστημα οργάνωσης της αγοράς και οι ρυθμίσεις εισαγωγών δεν είναι
κατάλληλες - σε υψηλές τιμές στην παγκόσμια αγορά - να εξασφαλίσουν τον επαρκή εφοδιασμό 
της ευρωπαϊκής αγορά με τρόφιμα και ποτά.

Τροπολογία 1920
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 130 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 130 a
Παρεκκλίσεις για εισαγόμενα προϊόντα 

και ειδική εγγύηση στον τομέα της 
ζάχαρης

Λαμβανομένων υπόψη των 
ιδιαιτεροτήτων του τομέα της ζάχαρης, 
ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 160, σχετικά με τις 
άδειες εισαγωγής ακατέργαστης ζάχαρης, 
που αφορούν τα ακόλουθα πεδία: 
a) Αριθμό προς έκδοση αδειών για κάθε 
περίοδο εμπορίας, έτσι ώστε να 
καλύπτονται οι ανάγκες εφοδιασμού των 
εργοστασίων ραφιναρίσματος 
αποκλειστικής παραγωγής με πρώτη ύλη. 
Η έκδοση αδειών μπορεί να λαμβάνει 
χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 
εμπορίας και η ισχύς τους περιορίζεται 
στη συγκεκριμένη περίοδο εμπορίας. 
β) Κατά την έναρξη της κάθε περιόδου 
εμπορίας η Επιτροπή θα πρέπει να 
καταρτίζει πρόβλεψη των εισαγωγών 
ακατέργαστης ζάχαρης, με βάση την 
προτιμησιακή καταγωγή. Σε περίπτωση 
που η πρόβλεψη για τις εισαγωγές δεν 
καλύπτει τις ανάγκες εφοδιασμού των 
εργοστασίων ραφιναρίσματος 
αποκλειστικής παραγωγής, θα μπορούν 
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να εκδίδονται άδεις εισαγωγής 
οιασδήποτε καταγωγής, με μηδενικούς 
δασμούς, για τις ελλείπουσες ποσότητες. 
Οι συμπληρωματικές αυτές άδειες 
εισαγωγής μπορούν να δίδονται σταδιακά 
καθ’ όλη της διάρκεια της περιόδου 
εμπορίας. 

Or. pt

Τροπολογία 1921
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 130 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 130 a
Ειδικές διατάξεις για την εισαγωγή 
ζαχαροκάλαμου για ραφινάρισμα

1. Οι ανάγκες εφοδιασμού των 
εργοστασίων αποκλειστικής παραγωγής 
(ΕΑΠ) που αντιστοιχούν σε σύνολο 
3.500.000 τόνων ζαχαροκάλαμου για την 
περίοδο εμπορίας (από Οκτώβριο έως 
Σεπτέμβριο) κατανέμονται ως εξής ανά 
κράτος μέλος:
a) [ ] τόνοι για τη Βουλγαρία
β) [ ] τόνοι για τη Γαλλία
γ) [ ] τόνοι για την Ιταλία
δ) [ ] τόνοι για την Πορτογαλία
ε) [ ] τόνοι για την Ισπανία
στ) [ ] τόνοι για τη Ρουμανία
ζ) [ ] τόνοι για τη Φινλανδία
η) [ ] τόνοι για το Ηνωμένο Βασίλειο.
2. Οι άδειες εισαγωγής ζαχαροκάλαμου 
για ραφινάρισμα χορηγούνται σε ΕΑΠ 
μέχρι του ορίου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. 1. Αίτηση για τη χορήγηση 
των εν λόγω αδειών μπορεί να υποβληθεί 
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καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 
εμπορίας και η άδεια ισχύει μέχρι το τη 
λήξη της περιόδου εμπορίας.
3. Κατά την έναρξη της κάθε περιόδου 
εμπορίας η Επιτροπή καταρτίζει 
πρόβλεψη των εισαγωγών 
ζαχαροκάλαμου, με βάση την 
προτιμησιακή καταγωγή. Σε περίπτωση 
που η πρόβλεψη υπολείπεται των 
αναγκών εφοδιασμού των ΕΑΠ που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, και 
εφόσον είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί 
η πρόβλεψη πρώτης ύλης αντίστοιχης 
των αναγκών εφοδιασμού των ΕΑΠ, η 
Επιτροπή αναστέλλει την επιβολή 
δασμών στις εισαγωγές ζαχαροκάλαμου.

Or. pt

Τροπολογία 1922
Luis Manuel Capoulas Santos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 130 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 130 a
Παραδοσιακές ανάγκες εφοδιασμού σε 

ζάχαρη για ραφινάρισμα
1. Έως τη λήξη της περιόδου εμπορίας 
2019-2020, οι παραδοσιακές ανάγκες 
εφοδιασμού σε ζάχαρη για ραφινάρισμα, 
εκφραζόμενες σε λευκή ζάχαρη, έχουν 
ορισθεί από την Ένωση σε 3.500.000 
τόνους ανά περίοδο εμπορίας.
2. Το μοναδικό εργοστάσιο μεταποίησης 
ζαχαρότευτλων εν λειτουργία το 2005 
στην Πορτογαλία θεωρείται εργοστάσιο 
ραφιναρίσματος αποκλειστικής 
παραγωγής.
3. Οι άδειες εισαγωγής ζάχαρης για 
ραφινάρισμα χορηγούνται μόνον σε 
εργοστάσια ραφιναρίσματος 
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αποκλειστικής παραγωγής, υπό τον όρο 
ότι οι σχετικές ποσότητες δεν 
υπερβαίνουν τις ποσότητες που μπορούν 
να εισαχθούν στο πλαίσιο της 
παραδοσιακής ανάγκης εφοδιασμού που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι άδειες 
μπορούν να μεταβιβάζονται μόνον μεταξύ 
εργοστασίων ραφιναρίσματος 
αποκλειστικής παραγωγής, η δε ισχύς 
τους λήγει στο τέλος της περιόδου 
εμπορίας για την οποία εκδίδονται.
Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται για 
τους έξι πρώτους μήνες κάθε περιόδου 
εμπορίας.
4. Έχοντας υπόψη την ανάγκη να 
εξασφαλίζεται ότι το ραφινάρισμα της 
εισαγόμενης ζάχαρης που προορίζεται για 
ραφινάρισμα γίνεται σύμφωνα με το 
παρόν υποτμήμα, η Επιτροπή μπορεί, με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει:
a) ορισμένους ορισμούς για την εφαρμογή 
των καθεστώτων εισαγωγών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1·
β) τους όρους και τις προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας που πρέπει να εκπληρώνει 
μια επιχείρηση για να καταθέσει αίτηση 
έκδοσης άδειας εισαγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της σύστασης 
εγγύησης,
γ) κανόνες σχετικά με τις εφαρμοστέες 
διοικητικές κυρώσεις.
5. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις που εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που ορίζει το άρθρο 
162, παράγραφος 2, να θεσπίζει τους 
αναγκαίους κανόνες για τα αποδεικτικά 
στοιχεία και τα έγγραφα που πρέπει να 
υποβάλλονται όσον αφορά τις σχετικές με 
τις εξαγωγές προϋποθέσεις και 
υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, και ιδίως 
των εργοστασίων ραφιναρίσματος 
αποκλειστικής παραγωγής.

Or. pt
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Τροπολογία 1923
Dimitar Stoyanov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 130 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 130а
Παραδοσιακές ανάγκες εφοδιασμού σε 

ζάχαρη για ραφινάρισμα 
1. Έως τη λήξη της περιόδου εμπορίας 
20192020, οι παραδοσιακές ανάγκες 
εφοδιασμού με ζάχαρη για ραφινάρισμα, 
εκφραζόμενες σε λευκή ζάχαρη, έχουν 
ορισθεί από την Ένωση σε 3.500.000 
τόνους ανά περίοδο εμπορίας.
2. Η Επιτροπή μπορεί, μέσω κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το
άρθρο 160, να μειώσει το εύρος των
παραδοσιακών αναγκών εφοδιασμού που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφόσον 
διαπιστώσει για την εν λόγω περίοδο 
εμπορίας, ότι οι συνολικές ζάχαρης και 
ισογλυκόζης θα είναι σημαντικά 
μεγαλύτερες από τη ζήτηση για 
ακατέργαστη ζάχαρη. Στην περίπτωση
αυτή, η μείωση της ποσότητας σε σχέση
με τις παραδοσιακές ανάγκες εφοδιασμού
συνοδεύεται πάντα ταυτόχρονα από μια
μείωση των ποσοστώσεων 
ζαχαρότευτλων και των ποσοστώσεων 
ισογλυκόζης, κατά τρόπον ώστε όταν 
πρόκειται να μειωθούν οι ανώτατες 
ποσότητες που εισάγονται, η Επιτροπή να 
καθορίσει ένα κοινό ποσοστό μείωσης για 
τα εν λόγω τρία προϊόντα.
3. Το μοναδικό εργοστάσιο μεταποίησης 
ζαχαρότευτλων εν λειτουργία το 2005 
στην Πορτογαλία θεωρείται εργοστάσιο 
ραφιναρίσματος αποκλειστικής 
παραγωγής.
4. Οι άδειες εισαγωγής ζάχαρης για 
ραφινάρισμα χορηγούνται μόνον σε 
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εργοστάσια ραφιναρίσματος 
αποκλειστικής παραγωγής, υπό τον όρο 
ότι οι σχετικές ποσότητες δεν 
υπερβαίνουν τις ποσότητες που μπορούν 
να εισαχθούν στο πλαίσιο της 
παραδοσιακής ανάγκης εφοδιασμού που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι άδειες 
μπορούν να μεταβιβάζονται μόνον μεταξύ 
εργοστασίων ραφιναρίσματος 
αποκλειστικής παραγωγής, η δε ισχύς 
τους λήγει στο τέλος της περιόδου 
εμπορίας για την οποία εκδίδονται. Η 
παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται για 
τους τρεις πρώτους μήνες κάθε περιόδου 
εμπορίας.
5. Έχοντας υπόψη την ανάγκη να 
εξασφαλίζεται ότι το ραφινάρισμα της 
εισαγόμενης ζάχαρης που προορίζεται για 
ραφινάρισμα γίνεται σύμφωνα με το 
παρόν υποτμήμα, η Επιτροπή μπορεί, με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει:
а) ορισμένους ορισμούς για την εφαρμογή 
των καθεστώτων εισαγωγών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1·
β) τους όρους και τις προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας που πρέπει να εκπληρώνει 
μια επιχείρηση για να καταθέσει αίτηση 
έκδοσης άδειας εισαγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της σύστασης 
εγγύησης,
γ) κανόνες σχετικά με τις διοικητικές 
κυρώσεις που πρέπει να επιβάλλονται.
6. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις που εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που ορίζει το άρθρο 
162, παράγραφος 2, να θεσπίζει τους 
αναγκαίους κανόνες για τα αποδεικτικά 
έγγραφα τα οποία πρέπει  να 
υποβάλλονται σε σχέση με τις απαιτήσεις 
και υποχρεώσεις που εφαρμόζονται στους 
εισαγωγείς, και ιδίως στα εργοστάσια 
ραφιναρίσματος αποκλειστικής 
παραγωγής.

Or. bg
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Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία υιοθετεί, εν μέρει, τα άρθρα 250-262 της πρότασης κανονισμού 
που υποβλήθηκε με το έγγραφο COM(2010)799. Η βασική προτεινόμενη αλλαγή είναι η 
προσαρμογή των τρεχουσών εισαγωγικών ποσοστώσεων από 2 489 735 τόνους σε 3 500 000 
τόνους. Η εν λόγω αύξηση απαιτείται διότι η ακατέργαστη ζάχαρη που είναι διαθέσιμη επί του
παρόντος δεν ικανοποιεί τις ανάγκες της αγοράς και ως εκ τούτου τα εργοστάσια 
ραφιναρίσματος δεν εργάζονται στο πλήρες δυναμικό τους, πράγμα το οποίο οδηγεί σε αύξηση 
της τιμής του τελικού προϊόντος.

Τροπολογία 1924
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 130 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 130 α
Ειδικές διατάξεις εισαγωγής για ζάχαρη 
από ζαχαροκάλαμο που προορίζεται για 

ραφινάρισμα
Οι ανάγκες εφοδιασμού σε ζάχαρη από
ζαχαροκάλαμο που προορίζεται για
ραφινάρισμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
καθορίζεται 3.500.000 τόνους ανά έτος 
εμπορίας·
1. Πέραν της διάταξης του άρθρου 117, 
σχετικά με τη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο 
που προορίζεται για ραφινάρισμα, οι 
εισαγωγικές άδειες για ζάχαρη από 
ζαχαροκάλαμο για τον εν λόγω σκοπό 
χορηγούνται σε εργοστάσια 
ραφιναρίσματος αποκλειστικής 
παραγωγής υπό την προϋπόθεση ότι οι 
ενεχόμενες ποσότητες δεν υπερβαίνουν το 
ποσό το οποίο αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 όσον αφορά τις ανάγκες 
εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Οι εν λόγω εισαγωγικές άδειες που
χορηγούνται σύμφωνα με την παράγραφο 
2 είναι μεταβιβάσιμες μόνο μεταξύ 
εργοστασίων ραφιναρίσματος 
αποκλειστικής παραγωγής και η ισχύ 
τους περατούται στο τέλος του έτους 
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εμπορίας για το οποίο έχουν εκδοθεί.
3. Η Επιτροπή θα αναστέλλει την
εφαρμογή των εισαγωγικών δασμών για
ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο που 
προορίζεται για ραφινάρισμα η οποία 
εμπίπτει εντός του κώδικα CN 1701 14 10 
σε σχέση με τη συμπληρωματική 
ποσότητα η οποία απαιτείται για να 
επιτραπεί επαρκής εφοδιασμός σε 
εργοστάσια ραφιναρίσματος 
αποκλειστικής παραγωγής για καθένα 
από τα έτη εμπορίας.
4. Η εν λόγω συμπληρωματική ποσότητα
καθορίζεται από την Επιτροπή με βάση 
τη διαφορά μεταξύ των ευρωπαϊκών 
αναγκών σε εφοδιασμό που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 και της 
προβλεπόμενης προσφοράς ζάχαρης από 
ζαχαροκάλαμο που προορίζεται για 
ραφινάρισμα για το συγκεκριμένο έτος 
εμπορίας. Η Επιτροπή προβαίνει σε
πρόβλεψη στην αρχή κάθε έτους
εμπορίας. Η πρόβλεψη επικαιροποιείται
με βάση το ποσό της ζάχαρης από
ζαχαροκάλαμο που προορίζεται για
ραφινάρισμα που αναμένεται να 
προσφερθεί κατά τη διάρκεια του έτους 
εμπορίας, συμπεριλαμβανομένης κάθε 
συμπληρωματικής ποσότητας που έχει 
ήδη παραδοθεί εξ ονόματος του εν λόγω 
έτους εμπορίας.
5. Η επικαιροποίηση των στοιχείων 
γίνεται πριν από την κατανομή της 
συμπληρωματικής ποσότητας και τη
σχετική έκδοση εισαγωγικών αδειών. 
Ένα σημαντικό τμήμα των εισαγωγικών
αδειών για τη συμπληρωματική 
ποσότητα, έως 70%, εκδίδεται για κάθε 
έτος εμπορίας όχι αργότερα από το τέλος 
του Νοεμβρίου. Οι εισαγωγικές άδειες
που αφορούν την υπολειπόμενη
συμπληρωματική ποσότητα εκδίδονται 
το αργότερο στο τέλος του Φεβρουαρίου 
ενώ το υπόλοιπο των εισαγωγικών αδειών 
εκδίδεται όχι αργότερα από το τέλος του 
Μαΐου.
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6. Οι εισαγωγικές άδειες για οιανδήποτε
υπολειπόμενη συμπληρωματική 
ποσότητα χορηγούνται μέχρι τις 30 
Σεπτεμβρίου κάθε έτους εμπορίας. Οι
εισαγωγικές άδειες για την εν λόγω 
συμπληρωματική  ποσότητα που έχουν 
χορηγηθεί με βάση την παρούσα 
παράγραφο ισχύουν για τους πρώτους 
τρεις μήνες του επόμενου έτους εμπορίας.
7. Η Επιτροπή μπορεί να μειώσει τις
ανάγκες εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 ταυτόχρονα με τις 
ποσοστώσεις για ζαχαρότευτλα και 
ισογλυκόζη, και παράλληλα για κάθε έτος 
εμπορίας εάν προβλέπει ότι εάν η 
συνολική προσφορά ζάχαρης και 
ισογλυκόζης θα υπερβεί σημαντικά τη 
ζήτηση. Η εν λόγω μείωση εκφράζεται 
μέσω κοινού ποσοστού που εφαρμόζεται 
στις ανάγκες εφοδιασμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στις 
ποσοστώσεις που ισχύουν για 
ζαχαρότευτλα και ισογλυκόζη.

Or. en

Τροπολογία 1925
Béla Glattfelder.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 130 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 130 α
Εργοστάσια ραφιναρίσματος 

αποκλειστικής παραγωγής - αποκλειστικό 
δικαίωμα εισαγωγής ακατέργαστης 

ζάχαρης για τρεις μήνες
1. Από την έναρξη του έτους εμπορίας
2015/2016 για τη ζάχαρη, την 1η
Οκτωβρίου 2015, έως το τέλος του έτους 
εμπορίας 2019/2020 για τη ζάχαρη στις 
30 Σεπτεμβρίου 2020, κατά τη διάρκεια 
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των πρώτων τριών μηνών κάθε έτους 
εμπορίας (1 Οκτωβρίου έως 31 
Δεκεμβρίου), τα εργοστάσια 
ραφιναρίσματος αποκλειστικής 
παραγωγής όπως καθορίζονται στο 
Παράρτημα II, Τμήμα I a [C1] 
λαμβάνουν το δικαίωμα 
αποκλειστικότητας εισαγωγής 
ακατέργαστης ζάχαρης για σκοπούς 
ραφιναρίσματος με όριο 2 489 735 τόνους 
πιστοποιητικών εισαγωγής που 
εκφράζονται σε άσπρη ζάχαρη.
2. Έχοντας υπόψη την ανάγκη να 
εξασφαλίζεται ότι το ραφινάρισμα της 
εισαγόμενης ζάχαρης που προορίζεται για 
ραφινάρισμα γίνεται σύμφωνα με το 
παρόν υποτμήμα, η Επιτροπή μπορεί, με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα ε 
το άρθρο 160, να θεσπίζει:
(a) ορισμένους ορισμούς για την 
εφαρμογή των καθεστώτων εισαγωγών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1·
(β) τους όρους και τις προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας που πρέπει να εκπληρώνει 
μια επιχείρηση για να καταθέσει αίτηση 
έκδοσης άδειας εισαγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της σύστασης 
εγγύησης,
(γ) κανόνες σχετικά με τις διοικητικές 
κυρώσεις που πρέπει να επιβάλλονται.
3. Η Επιτροπή μπορεί, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 162, παράγραφος 2, να θεσπίζει 
τους απαραίτητους κανόνες σχετικά με 
τα αποδεικτικά στοιχεία και τα έγγραφα 
που πρέπει να υποβάλλονται σε σχέση με 
τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις που 
εφαρμόζονται στους εισαγωγείς, και 
ειδικότερα σε εργοστάσια 
ραφιναρίσματος αποκλειστικής 
παραγωγής. [C1] τροπολογία Dantin 424 
– Παράρτημα III του Κανονισμού του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Με σκοπό να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ της ζάχαρης που παράγεται στην Ένωση και της
εισαγόμενης ζάχαρης, θα πρέπει να υπάρξει τροποποίηση του άρθρου 153 του κανονισμού του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και 361/2008 ώστε να διατηρηθεί η παρούσα κατάσταση 
που χορηγεί προνόμιο τριών μηνών σε εργοστάσια ραφιναρίσματος αποκλειστικής παραγωγής, 
τροποποιώντας ταυτόχρονα τη διατύπωση ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη νομική σαφήνεια. 
Οι 2.489.735 τόνοι προέρχονται από τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 361/2008 και
θα πρέπει να θεωρούνται όχι ως ένας στόχος αλλά ως όριο.

Τροπολογία 1926
Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 130 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 130 α
Εργοστάσια ραφιναρίσματος 
αποκλειστικής παραγωγής –

αποκλειστικά δικαιώματα επί τρίμηνο για 
την εισαγωγή ακατέργαστου 

ζαχαροκάλαμου
1. Από την αρχή της περιόδου εμπορίας 
2015/2016 για τη ζάχαρη, την 1η

Οκτωβρίου 2015 έως το τέλος της 
περιόδου εμπορίας 2019/2020 για τη 
ζάχαρη, στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, για το 
πρώτο τρίμηνο εκάστης περιόδου 
εμπορίας (από 1ης Οκτωβρίου έως 31 
Δεκεμβρίου), τα εργοστάσια 
ραφιναρίσματος αποκλειστικής 
παραγωγής, όπως ορίζονται στο 
Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Ια, έχουν 
αποκλειστικά δικαιώματα εισαγωγής 
ακατέργαστου ζαχαροκάλαμου για το 
ραφινάρισμα των ποσοτήτων οι οποίες 
καλύπτονται από άδειες εξαγωγής, έως 2 
489 735 τόνους, εκφρασμένες σε λευκή 
ζάχαρη.
2. Έχοντας υπόψη την ανάγκη να 
εξασφαλίζεται ότι το ραφινάρισμα της 
εισαγόμενης ζάχαρης που προορίζεται για 
ραφινάρισμα γίνεται σύμφωνα με το 
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παρόν υποτμήμα, η Επιτροπή μπορεί, με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει:
a) ορισμένους ορισμούς για την εφαρμογή 
των καθεστώτων εισαγωγών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1·
β) τους όρους και τις προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας που πρέπει να εκπληρώνει 
μια επιχείρηση για να καταθέσει αίτηση 
έκδοσης άδειας εισαγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της σύστασης 
εγγύησης·
γ) κανόνες σχετικά με τις διοικητικές 
κυρώσεις που πρέπει να επιβάλλονται.
3. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις που εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που ορίζει το άρθρο 
162, παράγραφος 2, να θεσπίζει τους 
αναγκαίους κανόνες για τα αποδεικτικά 
στοιχεία και τα έγγραφα που πρέπει να 
υποβάλλονται όσον αφορά τις σχετικές με 
τις εξαγωγές προϋποθέσεις και 
υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, και ιδίως 
των εργοστασίων ραφιναρίσματος 
αποκλειστικής παραγωγής.

Or. pl

Τροπολογία 1927
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 130 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 130 α
Εργοστάσια ραφιναρίσματος 
αποκλειστικής παραγωγής –

αποκλειστικότητα 3 μηνών για εισαγωγή 
ακατέργαστης ζάχαρης

1. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και κατά 
τη διάρκεια των πρώτων τριών μηνών 
του έτους εμπορίας (1 Οκτωβρίου έως 31 
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Δεκεμβρίου), τα εργοστάσια 
ραφιναρίσματος αποκλειστικής 
παραγωγής όπως καθορίζονται στο 
Παράρτημα II του Μέρους Iα (νέο)  
έχουν αποκλειστική πρόσβαση σε άδειες 
για την εισαγωγή ακατέργαστης ζάχαρης 
για σκοπούς ραφιναρίσματος με όριο 
2.489.735 τόνους πιστοποιητικών 
εισαγωγής που εκφράζονται σε άσπρη
ζάχαρη.
2. Έχοντας υπόψη την ανάγκη να 
εξασφαλίζεται ότι το ραφινάρισμα της 
εισαγόμενης ζάχαρης που προορίζεται για 
ραφινάρισμα γίνεται σύμφωνα με το 
παρόν υποτμήμα, η Επιτροπή μπορεί, με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 160, να θεσπίζει:
α) ορισμένους ορισμούς για την εφαρμογή 
των καθεστώτων εισαγωγών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1·
β) τους όρους και τις προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας που πρέπει να εκπληρώνει 
μια επιχείρηση για να καταθέσει αίτηση 
έκδοσης άδειας εισαγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της σύστασης 
εγγύησης,
γ) κανόνες σχετικά με τις διοικητικές 
κυρώσεις που πρέπει να επιβάλλονται.
3. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις που εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που ορίζει το άρθρο 
162 παράγραφος 2 να θεσπίζει τους 
αναγκαίους κανόνες για τα αποδεικτικά 
στοιχεία και τα έγγραφα που πρέπει να 
προσκομίζονται όσον αφορά τις σχετικές 
με τις εξαγωγές προϋποθέσεις και 
υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, και ιδίως 
των εργοστασίων ραφιναρίσματος 
αποκλειστικής παραγωγής.

Or. fr

Τροπολογία 1928
Marc Tarabella
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 130 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 130 α
Εργοστάσια ραφιναρίσματος 
αποκλειστικής παραγωγής –

αποκλειστικότητα 3 μηνών για εισαγωγή 
ακατέργαστης ζάχαρης

1. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και κατά 
τη διάρκεια των πρώτων τριών μηνών 
του έτους εμπορίας (1 Οκτωβρίου έως 31 
Δεκεμβρίου), τα εργοστάσια 
ραφιναρίσματος αποκλειστικής 
παραγωγής όπως καθορίζονται στο 
Παράρτημα II του Μέρους Iα έχουν 
αποκλειστική πρόσβαση σε άδειες για την 
εισαγωγή ακατέργαστης ζάχαρης για 
σκοπούς ραφιναρίσματος με όριο 
2.489.735 τόνους πιστοποιητικών 
εισαγωγής που εκφράζονται σε άσπρη 
ζάχαρη.
2. Έχοντας υπόψη την ανάγκη να 
εξασφαλίζεται ότι το ραφινάρισμα της 
ζάχαρης που προορίζεται για 
ραφινάρισμα γίνεται σύμφωνα με το 
παρόν υποτμήμα, η Επιτροπή μπορεί, με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει:
α) ορισμένους ορισμούς για την εφαρμογή 
των καθεστώτων εισαγωγών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1· β) τους 
όρους και τις προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας που πρέπει να εκπληρώνει 
μια επιχείρηση για να καταθέσει αίτηση 
έκδοσης άδειας εισαγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της σύστασης 
εγγύησης, γ) κανόνες σχετικά με τις 
διοικητικές κυρώσεις που πρέπει να 
επιβάλλονται.
3. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις που εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που ορίζει το άρθρο 
162, παράγραφος 2, να θεσπίζει τους 
αναγκαίους κανόνες για τα αποδεικτικά 
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στοιχεία και τα έγγραφα που πρέπει να 
προσκομίζονται όσον αφορά τις σχετικές 
με τις εξαγωγές προϋποθέσεις και 
υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, και ιδίως 
των εργοστασίων ραφιναρίσματος 
αποκλειστικής παραγωγής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνάδει με την ισχύουσα κατάσταση σύμφωνα με την οποία το προνόμιο των 
τριών μηνών χορηγείται σε εργοστάσια ραφιναρίσματος αποκλειστικής παραγωγής και η οποία 
άνοιξε το ραφινάρισμα σε μη παραδοσιακά εργοστάσια ραφιναρίσματος, λαμβάνοντας υπόψη 
την πρόσθετη πρόσβαση σε ακατέργαστη ζάχαρη που χορηγείται δυνάμει της εκτέλεσης των 
πρόσφατων διμερών συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ το 2013.
Πέραν αυτού, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην τήρηση του ορίου των 2.489.735 τόνων 
με σκοπό να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ ζάχαρης τεύτλων και εισαγόμενης ακατέργαστης 
ζάχαρης.

Τροπολογία 1929
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 130 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 130 a
Αναστολή των εισαγωγικών δασμών στον 

τομέα της ζάχαρης
1. Έως τη λήξη του καθεστώτος 
ποσοστώσεων, η Επιτροπή μπορεί, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να αναστέλλει, εν 
όλω ή εν μέρει, τους εισαγωγικούς 
δασμούς για τα ακόλουθα προϊόντα με 
σκοπό να εξασφαλίζεται ο αναγκαίος 
εφοδιασμός για την παρασκευή των 
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 
101 ιγ, παράγραφος 2:
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.
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2. Η αναστολή των εισαγωγικών δασμών
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
πραγματοποιείται αυτόματα μόλις η τιμή
της άσπρης ζάχαρης στην ΕΕ ανέλθει στο
150% της τιμή αναφοράς. Οι κανονικοί
δασμοί επαναφέρονται αυτόματα όταν η
αναφερθείσα τιμή στην ΕΕ είναι
κατώτερη από το 150% της τιμής 
αναφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν θέλουμε να αποφύγουμε ιδιαίτερα σημαντική αστάθεια, θα πρέπει να διατηρηθεί το 
συγκεκριμένο όριο ενεργοποίησης ύψους 150% της τιμής αναφοράς της ΕΕ για την άσπρη 
ζάχαρη ή 606,6 ευρώ/τόνο (η τιμή αναφοράς είναι 404,4 ευρώ/τόνο). Πρόσθετες εισαγωγές σε
περίπτωση ελλείψεων εφοδιασμού θα βοηθήσουν την ανακούφιση της αγοράς και θα έχουν 
επιπλέον θετική επίπτωση στον ανταγωνισμό στη βάση προσφοράς της ΕΕ η οποία είναι επί του 
παρόντος πολύ συγκεντρωμένη.

Τροπολογία 1930
Paolo Bartolozzi.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 130 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 130 a
Αναστολή των εισαγωγικών δασμών στον 
τομέα της ζάχαρης
1. Έως τη λήξη του καθεστώτος 
ποσοστώσεων, η Επιτροπή μπορεί, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να αναστέλλει, εν 
όλω ή εν μέρει, τους εισαγωγικούς 
δασμούς για τα ακόλουθα προϊόντα με 
σκοπό να εξασφαλίζεται ο αναγκαίος 
εφοδιασμός για την παρασκευή των 
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 
101 ιγ, παράγραφος 2:
ζάχαρη του κωδικού ΣΟ 1701·
ισογλυκόζη που υπάγεται στους κωδικούς 
ΣΟ 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 
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και 1702 90 30.
2. Η αναστολή των εισαγωγικών δασμών
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
πραγματοποιείται αυτόματα μόλις η τιμή
της άσπρης ζάχαρης στην ΕΕ ανέλθει στο
150% της τιμή αναφοράς. Οι κανονικοί
δασμοί επαναφέρονται αυτόματα όταν η
αναφερθείσα τιμή στην ΕΕ είναι
κατώτερη από το 150% της τιμής 
αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 1931
Dimitar Stoyanov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 130 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 130β
Αναστολή των εισαγωγικών δασμών σε 

πρόσθετες ποσότητες ζαχαροκάλαμου για 
ραφινάρισμα

1. Οι εισαγωγικοί δασμοί για ζάχαρη 
ζαχαροκαλάμου για ραφινάρισμα
αναστέλλονται σε σχέση με τις
απαραίτητες πρόσθετες ποσότητες που 
απαιτούνται για να υπάρξει εγγύηση του 
εφοδιασμού στα εργοστάσια 
ραφιναρίσματος αποκλειστικής 
παραγωγής πλήρους λειτουργίας κατά το 
εν λόγω έτος εμπορίας.
2. Η Επιτροπή μπορεί μέσω εκτελεστικών
πράξεων να καθορίσει τις
συμπληρωματικές ποσότητες που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 οι οποίες
θα ανέρχονται στη διαφορά μεταξύ των 
παραδοσιακών αναγκών εφοδιασμού που 
αναφέρονται στο άρθρο 130α και της 
εκτίμησης για την προσφορά ζάχαρης 
ζαχαροκάλαμου για ραφινάρισμα για το 
εν λόγω έτος εμπορίας.
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3. Κατά την έναρξη κάθε έτους εμπορίας, 
η Επιτροπή θα εκπονήσει πρόβλεψη για
την προσφορά ζαχαροκαλάμου για
ραφινάρισμα η οποία θα επικαιροποιείται 
ενόψει της ποσότητας ζάχαρης 
ζαχαροκαλάμου που θα εισάγεται κατά τη 
διάρκεια του εν λόγω έτους εμπορίας. Η
επικαιροποίηση αυτή θα 
πραγματοποιείται πριν την κατανομή της 
πρόσθετης ποσότητας και της σχετικής 
έκδοσης των πιστοποιητικών εισαγωγής 
για την εν λόγω ποσότητα.
4. Όχι αργότερα από τον Νοέμβριο του εν
λόγω έτους εμπορίας, η Επιτροπή θα
εκδώσει εισαγωγικές άδειες για το 70% 
της ζάχαρης για ραφινάρισμα που
αποτελεί τμήμα της συμπληρωματικής
ποσότητας. Τα πιστοποιητικά εισαγωγής
για το πρώτο ήμισυ της υπολειπόμενης
συμπληρωματικής ποσότητας θα 
εκδοθούν μέχρι τα τέλη του Φεβρουαρίου, 
και για το δεύτερο ήμισυ μέχρι το τέλος 
του Μαΐου της εν λόγω περιόδου 
εμπορίας.
5. Εάν, σε συνέχεια της επικαιροποίησης
των προβλέψεων, προκύψει ανάγκη για 
αύξηση της πρόσθετης ποσότητας, η
διαφορά μεταξύ αυτής της αύξησης και
της αρχικής ποσότητας κατανέμεται 
χορηγώντας άδειες για το τέλος της 
αντίστοιχης περιόδου εμπορίας, που θα 
είναι επίσης εν ισχύ κατά τη διάρκεια των 
τριών πρώτων μηνών της επόμενης 
περιόδου εμπορίας.

Or. bg

Αιτιολόγηση

Για να καταστεί δυνατό να εισαχθεί ο πλήρης όγκος των παραδοσιακών αναγκών εφοδιασμού, 
χωρίς να υπάρξει ταυτόχρονη έντονη αύξηση της τιμής της ακαθάριστης ζάχαρης λόγω της
επιβολής υψηλότερου ποσοστού εισαγωγικού τέλους στις πρόσθετες ποσότητες, αυτή θα πρέπει 
επίσης να εξαιρείται από το εν λόγω εισαγωγικό τέλος κατά τον ίδιο τρόπο όπως εξαιρούνται 
εισαγωγές από χώρες που επωφελούνται από δασμολογικές προτιμήσεις. Το γεγονός αυτό θα 
επιτρέψει να υπάρξει εγγύηση όσον αφορά την πρόσβαση στην ακαθάριστη ζάχαρη από τα 
εργοστάσια ραφιναρίσματος αποκλειστικής παραγωγής καθώς και να δημιουργήσει τις 
κατάλληλες συνθήκες για ελεύθερο ανταγωνισμό και μείωση των τιμών του τελικού προϊόντος.
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Τροπολογία 1932
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 130 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 130 β
1. Πριν την 31η Δεκεμβρίου 2013, η
Επιτροπή θα προτείνει, μέσω
εκτελεστικών πράξεων, ένα
αναθεωρημένο 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.
Οι νέοι δασμοί για τη ζάχαρη θα
αντικατοπτρίζουν τη διαφορά μεταξύ των 
τιμών αναφοράς πριν και μετά τη 
μεταρρύθμιση του 2006 με σκοπό να 
εξασφαλίσουν ένα συγκρίσιμο επίπεδο 
προστασίας.
2. Πριν το τέλος της ποσόστωσης για τη
ζάχαρη, η Επιτροπή θα παρουσιάσει μια 
πρόταση σχετικά με τη συνέχιση της 
εξάλειψης των εισαγωγικών δασμών για 
τα προϊόντα που αναφέρονται στην 
πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέχρι το τέλος της ποσόστωσης για τη ζάχαρη, οι δασμοί θα πρέπει να μειωθούν ώστε να
προσφέρουν παρόμοιο επίπεδο προστασίας όπως πριν από την έναρξη της μεταρρύθμισης για τη
ζάχαρη το 2006. Το τέλος της ποσόστωσης για τη ζάχαρη, όμως, θα απαιτήσει περαιτέρω 
προσαρμογή του καθεστώτος εισαγωγής της ΕΕ με σκοπό να αποφευχθεί ιδιαίτερα σημαντική 
συγκέντρωση προσφοράς και να επιτρέψει επαρκή πρόσβαση σε πρώτες ύλες σε ελλειμματικές 
αγορές. Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει πρόταση πριν από το τέλος των ποσοστώσεων, 
δηλαδή μέχρι τις 31 Σεπτεμβρίου 2015.



PE492.804v01-00 84/179 AM\907936EL.doc

EL

Τροπολογία 1933
Paolo Bartolozzi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 130 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 130 β
1. Πριν την 31η Δεκεμβρίου 2013, η
Επιτροπή θα προτείνει, μέσω
εκτελεστικών πράξεων, ένα
αναθεωρημένο 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.
Οι νέοι δασμοί για τη ζάχαρη θα
αντικατοπτρίζουν τη διαφορά μεταξύ των 
τιμών αναφοράς πριν και μετά τη 
μεταρρύθμιση του 2006 με σκοπό να 
εξασφαλίσουν ένα συγκρίσιμο επίπεδο 
προστασίας.
2. Πριν το τέλος της ποσόστωσης για τη
ζάχαρη, η Επιτροπή θα παρουσιάσει μια 
πρόταση σχετικά με τη συνέχιση της 
εξάλειψης των εισαγωγικών δασμών για 
τα προϊόντα που αναφέρονται στην 
πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 1934
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 130 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 130 γ (νέο)
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1. Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2014, η
Επιτροπή θα προτείνει μέσω
εκτελεστικών πράξεων, ένα 
αναθεωρημένο κοινό δασμολόγιο για τα 
προϊόντα που εμπίπτουν στον κώδικα 
1701.
Οι νέοι δασμοί για την ακατέργαστη και
λευκή ζάχαρη δεν θα είναι υψηλότεροι 
από 50% από την τιμή αναφοράς για τα 
αντίστοιχα προϊόντα.
2. Μέχρι τις 31 Σεπτεμβρίου 2015, η
Επιτροπή θα παρουσιάσει μια ανάλυση
για την επίπτωση στην
ανταγωνιστικότητα της τροφικής
αλυσίδας της ΕΕ, και κυρίως στους 
καταναλωτές, από την πλήρη κατάργηση 
των τελωνειακών δασμών κατά την 
εισαγωγή για τα προϊόντα που 
αναφέρονται στην παράγραφο του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 1935
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Κεφάλαιο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιστροφές κατά την εξαγωγή Διατάξεις κατά την εξαγωγή

Or. en

Τροπολογία 1936
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – κεφάλαιο 6 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιστροφές κατά την εξαγωγή Κανόνες που ισχύουν για τις εξαγωγές 

Or. fr

Τροπολογία 1937
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 133

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1938
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 133

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1939
Marit Paulsen, George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 133

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 1940
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 133

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1941
Britta Reimers.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 133

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1942
Christofer Fjellner.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 133

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1943
Christel Schaldemose.
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 133 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να 
καταστούν δυνατές οι εξαγωγές με βάση 
τις τιμές της διεθνούς αγοράς και εντός 
των ορίων που απορρέουν από συμφωνίες 
οι οποίες συνάπτονται δυνάμει του 
άρθρου 218 της Συνθήκης, η διαφορά 
μεταξύ των εν λόγω τιμών και των τιμών 
στην Ένωση μπορεί να καλύπτεται με τη 
χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή:

1. Στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να 
καταστούν δυνατές οι εξαγωγές με βάση 
τις τιμές της διεθνούς αγοράς και μέχρις 
ότου καταργηθούν πλήρως οι επιστροφές
κατά την εξαγωγή, η διαφορά μεταξύ των 
εν λόγω τιμών και των τιμών στην Ένωση 
μπορεί να καλύπτεται με τη χορήγηση 
επιστροφών κατά την εξαγωγή:

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε και να επισημάνουμε ότι οι επιστροφές κατά την εξαγωγή
αποτελούν ένα εργαλείο το οποίο θα καταργηθεί. Αυτό αποτελούσε για μακρύ χρονικό διάστημα
ένα πλήρες τμήμα της προσέγγισης της ΕΕ στον ΠΟΕ και η χρήση των επιστροφών θα πρέπει να 
καταργηθεί σταδιακά, ανεξάρτητα από τις συζητήσεις στον ΠΟΕ.

Τροπολογία 1944
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 133 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να 
καταστούν δυνατές οι εξαγωγές με βάση 
τις τιμές της διεθνούς αγοράς και εντός 
των ορίων που απορρέουν από συμφωνίες 
οι οποίες συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 
218 της Συνθήκης, η διαφορά μεταξύ των 
εν λόγω τιμών και των τιμών στην Ένωση 
μπορεί να καλύπτεται με τη χορήγηση 
επιστροφών κατά την εξαγωγή:

1. Στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να 
καταστούν δυνατές οι εξαγωγές με βάση 
τις τιμές της διεθνούς αγοράς και εντός 
των ορίων που απορρέουν από συμφωνίες 
οι οποίες συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 
218 της Συνθήκης, όταν η κατάσταση 
στην αγορά δεδομένων προϊόντων είναι 
ιδιαίτερα δυσχερής, η διαφορά μεταξύ των 
εν λόγω τιμών και των τιμών στην Ένωση 
μπορεί να καλύπτεται με τη χορήγηση 
επιστροφών κατά την εξαγωγή:

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Λαμβανομένης υπόψη της γενικής πτωτικής τάσης των εξαγωγικών επιστροφών, θα πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για να χορηγούνται οι επιστροφές κατά την εξαγωγή μόνο σε 
ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις ή όταν επικρατεί κρίση στις αγορές των προϊόντων που 
υπόκεινται στις επιστροφές αυτές.

Τροπολογία 1945
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 133 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να 
καταστούν δυνατές οι εξαγωγές με βάση 
τις τιμές της διεθνούς αγοράς και εντός 
των ορίων που απορρέουν από συμφωνίες 
οι οποίες συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 
218 της Συνθήκης, η διαφορά μεταξύ των 
εν λόγω τιμών και των τιμών στην Ένωση 
μπορεί να καλύπτεται με τη χορήγηση 
επιστροφών κατά την εξαγωγή:

1. Στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να 
καταστούν δυνατές οι εξαγωγές με βάση 
τις τιμές της διεθνούς αγοράς και εντός 
των ορίων που απορρέουν από συμφωνίες 
οι οποίες συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 
218 της Συνθήκης, και με ταυτόχρονο 
σεβασμό των βασικών αρχών που 
καθορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 5 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η διαφορά μεταξύ των εν λόγω 
τιμών και των τιμών στην Ένωση μπορεί 
να καλύπτεται με τη χορήγηση επιστροφών 
κατά την εξαγωγή:

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι επιδοτήσεις στην εξαγωγή δεν εμποδίζουν την ανάπτυξη 
του γεωργικού τομέα στις αναπτυσσόμενες χώρες με σημαντικά χαμηλότερες τιμές απ' ό,τι 
ισχύουν για την επιτόπια παραγωγή.

Τροπολογία 1946
Peter Jahr, Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 133 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να 
καταστούν δυνατές οι εξαγωγές με βάση 
τις τιμές της διεθνούς αγοράς και εντός 
των ορίων που απορρέουν από συμφωνίες 
οι οποίες συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 
218 της Συνθήκης, η διαφορά μεταξύ των 
εν λόγω τιμών και των τιμών στην Ένωση 
μπορεί να καλύπτεται με τη χορήγηση 
επιστροφών κατά την εξαγωγή:

(1) Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή που
ρυθμίζονται από το παρόν κεφάλαιο 
ισχύουν μόνο σε συνδυασμό με το άρθρο 
154 του παρόντος κανονισμού. Στο βαθμό 
που είναι αναγκαίο για να καταστούν 
δυνατές οι εξαγωγές με βάση τις τιμές της 
διεθνούς αγοράς και εντός των ορίων που 
απορρέουν από συμφωνίες οι οποίες 
συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 218 της 
Συνθήκης, η διαφορά μεταξύ των εν λόγω 
τιμών και των τιμών στην Ένωση μπορεί 
να καλύπτεται με τη χορήγηση επιστροφών 
κατά την εξαγωγή:

Or. de

Τροπολογία 1947
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 133 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) των προϊόντων του στοιχείου α) σημεία 
i) έως iii), v) και vii) που πρόκειται να 
εξαχθούν με τη μορφή μεταποιημένων 
εμπορευμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1216/2009 του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, για τον καθορισμό 
του καθεστώτος συναλλαγών που 
εφαρμόζεται για ορισμένα εμπορεύματα 
που προέρχονται από τη μεταποίηση 
γεωργικών προϊόντων46, και με τη μορφή 
των προϊόντων που περιέχουν ζάχαρη και 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρος Χ 
στοιχείο β).

β) των προϊόντων του στοιχείου α) σημεία 
i) έως iii), v) και vii) που πρόκειται να 
εξαχθούν υπό μορφή μεταποιημένων 
εμπορευμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1216/2009 του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, για τον καθορισμό 
του καθεστώτος εμπορικών συναλλαγών 
που εφαρμόζεται για ορισμένα 
εμπορεύματα που προέρχονται από τη 
μεταποίηση γεωργικών προϊόντων46, 
συμπεριλαμβανομένων προϊόντων 
εξαγόμενων με τη μορφή προϊόντων που 
δεν καλύπτει το Παράρτημα Ι της 
Συνθήκης, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) της Επιτροπής αριθ. 578/2010 της 
29ης Ιουνίου 2010, και υπό μορφή των 
προϊόντων που περιέχουν ζάχαρη και 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρος Χ 
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στοιχείο β).

Or. es

Αιτιολόγηση

Ορισμένα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ιδιαίτερα ευαίσθητων από εμπορική 
άποψη προϊόντων, εξάγονται με τη μορφή προϊόντων που δεν περιλαμβάνει το Παράρτημα Ι της 
Συνθήκης και δεν καλύπτει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1216/2009, αλλά ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
578/2010 της 29ης Ιουνίου 2010. Η άμεση παραπομπή στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1216/2009 
θα προκαλούσε σύγχυση στους ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίοι θα μπορούσαν να θεωρούν 
ότι τα εν λόγω προϊόντα δεν θα καλύπτονταν από τις ρυθμίσεις για τις επιστροφές κατά την 
εξαγωγή.

Τροπολογία 1948
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 133 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 a) Η ανώτατη επιστροφή που
χορηγείται για τα προϊόντα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
ανέρχεται σε 0 ευρώ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά τα πρόσφατα έτη οι επιστροφές κατά την εξαγωγή για τα περισσότερα προϊόντα έχουν 
μειωθεί ή έχουν οριστεί σε μηδενικό επίπεδο. Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή τυγχάνουν 
κριτικής λόγω της στρεβλωτικής στο εμπόριο επίδρασής τους και ως εκ τούτου θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο ως μέσο αντιμετώπισης κρίσης και ενίσχυσης και καθορίζεται σε 0 
ευρώ.

Τροπολογία 1949
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 134
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 134 διαγράφεται
Κατανομή των επιστροφών κατά την 

εξαγωγή
Οι ποσότητες οι οποίες μπορούν να 
εξάγονται με επιστροφή κατά την 

εξαγωγή κατανέμονται με μέθοδο η 
οποία:

α) είναι η καταλληλότερη για το είδος του 
προϊόντος και την κατάσταση της 
συγκεκριμένης αγοράς, επιτρέπει την 
αποτελεσματικότερη δυνατή 
χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων, 
λαμβανομένης υπόψη της 
αποτελεσματικότητας και της 
διάρθρωσης των εξαγωγών της Ένωσης 
και των επιπτώσεών τους στην ισορροπία 
της αγοράς, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και κυρίως 
μεταξύ μεγάλων και μικρών 
επιχειρήσεων,
β) από διοικητική άποψη είναι η λιγότερο
επαχθής για τις επιχειρήσεις, 
λαμβανομένων υπόψη των 
διαχειριστικών απαιτήσεων.

Or. fr

Τροπολογία 1950
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 134

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 134 διαγράφεται
Κατανομή των επιστροφών κατά την 

εξαγωγή
Οι ποσότητες οι οποίες μπορούν να 
εξάγονται με επιστροφή κατά την 
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εξαγωγή κατανέμονται με μέθοδο η 
οποία:

(a) είναι η καταλληλότερη για το είδος 
του προϊόντος και την κατάσταση της 
συγκεκριμένης αγοράς, επιτρέπει την 
αποτελεσματικότερη δυνατή 
χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων, 
λαμβανομένης υπόψη της 
αποτελεσματικότητας και της 
διάρθρωσης των εξαγωγών της Ένωσης 
και των επιπτώσεών τους στην ισορροπία 
της αγοράς, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και κυρίως 
μεταξύ μεγάλων και μικρών 
επιχειρήσεων,
(β) από διοικητική άποψη είναι η 
λιγότερο επαχθής για τις επιχειρήσεις, 
λαμβανομένων υπόψη των 
διαχειριστικών απαιτήσεων.

Or. en

Τροπολογία 1951
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 134

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 134 διαγράφεται
Κατανομή των επιστροφών κατά την 

εξαγωγή
Οι ποσότητες οι οποίες μπορούν να 
εξάγονται με επιστροφή κατά την 

εξαγωγή κατανέμονται με μέθοδο η 
οποία:

(a) είναι η καταλληλότερη για το είδος 
του προϊόντος και την κατάσταση της 
συγκεκριμένης αγοράς, επιτρέπει την 
αποτελεσματικότερη δυνατή 
χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων, 
λαμβανομένης υπόψη της 
αποτελεσματικότητας και της 
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διάρθρωσης των εξαγωγών της Ένωσης 
και των επιπτώσεών τους στην ισορροπία 
της αγοράς, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και κυρίως 
μεταξύ μεγάλων και μικρών 
επιχειρήσεων,
(β) από διοικητική άποψη είναι η 
λιγότερο επαχθής για τις επιχειρήσεις, 
λαμβανομένων υπόψη των 
διαχειριστικών απαιτήσεων.

Or. en

Τροπολογία 1952
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 134

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 134 διαγράφεται
Κατανομή των επιστροφών κατά την 

εξαγωγή
Οι ποσότητες οι οποίες μπορούν να 
εξάγονται με επιστροφή κατά την 

εξαγωγή κατανέμονται με μέθοδο η 
οποία:

α) είναι η καταλληλότερη για το είδος του 
προϊόντος και την κατάσταση της 
συγκεκριμένης αγοράς, επιτρέπει την 
αποτελεσματικότερη δυνατή 
χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων, 
λαμβανομένης υπόψη της 
αποτελεσματικότητας και της 
διάρθρωσης των εξαγωγών της Ένωσης 
και των επιπτώσεών τους στην ισορροπία 
της αγοράς, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και κυρίως 
μεταξύ μεγάλων και μικρών 
επιχειρήσεων,
β) από διοικητική άποψη είναι η λιγότερο 
επαχθής για τις επιχειρήσεις, 
λαμβανομένων υπόψη των 
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διαχειριστικών απαιτήσεων.

Or. fr

Τροπολογία 1953
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 134

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 134 διαγράφεται
Κατανομή των επιστροφών κατά την 

εξαγωγή
Οι ποσότητες οι οποίες μπορούν να 
εξάγονται με επιστροφή κατά την 

εξαγωγή κατανέμονται με μέθοδο η 
οποία:

(a) είναι η καταλληλότερη για το είδος 
του προϊόντος και την κατάσταση της 
συγκεκριμένης αγοράς, επιτρέπει την 
αποτελεσματικότερη δυνατή 
χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων, 
λαμβανομένης υπόψη της 
αποτελεσματικότητας και της 
διάρθρωσης των εξαγωγών της Ένωσης
και των επιπτώσεών τους στην ισορροπία 
της αγοράς, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και κυρίως 
μεταξύ μεγάλων και μικρών 
επιχειρήσεων,
(β) από διοικητική άποψη είναι η 
λιγότερο επαχθής για τις επιχειρήσεις, 
λαμβανομένων υπόψη των 
διαχειριστικών απαιτήσεων.

Or. en

Τροπολογία 1954
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 135

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 135 διαγράφεται
Καθορισμός των επιστροφών κατά την 

εξαγωγή
1. Οι ίδιες επιστροφές κατά την εξαγωγή 
εφαρμόζονται στα ίδια προϊόντα σε 
ολόκληρη την Ένωση. Είναι δυνατή η 
διαφοροποίησή τους ανάλογα με τον τόπο 
προορισμού, ιδίως εάν το επιβάλλουν η 
κατάσταση της διεθνούς αγοράς, οι 
ειδικές ανάγκες ορισμένων αγορών ή οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
συμφωνίες που συνάπτονται δυνάμει του 
άρθρου 218 της Συνθήκης.
2. Τα μέτρα σχετικά με τον καθορισμό 
των επιστροφών λαμβάνονται από το 
Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 
παράγραφος 3 της Συνθήκης.

Or. fr

Τροπολογία 1955
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 135

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 135 διαγράφεται
Καθορισμός των επιστροφών κατά την 

εξαγωγή
1. Οι ίδιες επιστροφές κατά την εξαγωγή 
εφαρμόζονται στα ίδια προϊόντα σε 
ολόκληρη την Ένωση. Είναι δυνατή η 
διαφοροποίησή τους ανάλογα με τον τόπο 
προορισμού, ιδίως εάν το επιβάλλουν η 
κατάσταση της διεθνούς αγοράς, οι 
ειδικές ανάγκες ορισμένων αγορών ή οι 
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υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
συμφωνίες που συνάπτονται δυνάμει του 
άρθρου 218 της Συνθήκης.
2. Τα μέτρα σχετικά με τον καθορισμό 
των επιστροφών λαμβάνονται από το 
Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 
παράγραφος 3 της Συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 1956
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 135

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 135 διαγράφεται
Καθορισμός των επιστροφών κατά την 

εξαγωγή
1. Οι ίδιες επιστροφές κατά την εξαγωγή 
εφαρμόζονται στα ίδια προϊόντα σε 
ολόκληρη την Ένωση. Είναι δυνατή η 
διαφοροποίησή τους ανάλογα με τον τόπο 
προορισμού, ιδίως εάν το επιβάλλουν η 
κατάσταση της διεθνούς αγοράς, οι 
ειδικές ανάγκες ορισμένων αγορών ή οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
συμφωνίες που συνάπτονται δυνάμει του 
άρθρου 218 της Συνθήκης.
2. Τα μέτρα σχετικά με τον καθορισμό 
των επιστροφών λαμβάνονται από το 
Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 
παράγραφος 3 της Συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 1957
Patrick Le Hyaric
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 135

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 135 διαγράφεται
Καθορισμός των επιστροφών κατά την 

εξαγωγή
1. Οι ίδιες επιστροφές κατά την εξαγωγή 
εφαρμόζονται στα ίδια προϊόντα σε 
ολόκληρη την Ένωση. Είναι δυνατή η 
διαφοροποίησή τους ανάλογα με τον τόπο 
προορισμού, ιδίως εάν το επιβάλλουν η 
κατάσταση της διεθνούς αγοράς, οι 
ειδικές ανάγκες ορισμένων αγορών ή οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
συμφωνίες που συνάπτονται δυνάμει του 
άρθρου 218 της Συνθήκης.
2. Τα μέτρα σχετικά με τον καθορισμό 
των επιστροφών λαμβάνονται από το 
Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 
παράγραφος 3 της Συνθήκης.

Or. fr

Τροπολογία 1958
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 135

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 135 διαγράφεται
Καθορισμός των επιστροφών κατά την 

εξαγωγή
1. Οι ίδιες επιστροφές κατά την εξαγωγή 
εφαρμόζονται στα ίδια προϊόντα σε 
ολόκληρη την Ένωση. Είναι δυνατή η 
διαφοροποίησή τους ανάλογα με τον τόπο 
προορισμού, ιδίως εάν το επιβάλλουν η 
κατάσταση της διεθνούς αγοράς, οι 
ειδικές ανάγκες ορισμένων αγορών ή οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
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συμφωνίες που συνάπτονται δυνάμει του 
άρθρου 218 της Συνθήκης.
2. Τα μέτρα σχετικά με τον καθορισμό 
των επιστροφών λαμβάνονται από το 
Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 
παράγραφος 3 της Συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 1959
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 135 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα σχετικά με τον καθορισμό 
των επιστροφών λαμβάνονται από το 
Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 
παράγραφος 3 της Συνθήκης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 43, παράγραφος 3 αποτελεί την εξαίρεση από τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 
σύμφωνα με την οποία το Συμβούλιο εγκρίνει μέτρα για την καθόριση ενισχύσεων τιμών, 
ποσοτήτων κ.λπ.. Δεν επιθυμούμε το Συμβούλιο να υιοθετήσει μέτρα για τον καθορισμό 
επιστροφών κατά την εξαγωγή, ως εκ τούτου, η παρούσα τροπολογία διαγράφει το άρθρο 135, 
παράγραφος 2.

Τροπολογία 1960
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 135 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Σε ειδικές και δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις όσον αφορά τους σπόρους 
δημητριακών, η Επιτροπή μπορεί, με 
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εκτελεστικές πράξεις που εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 
2, να διαφοροποιεί το επίπεδο των 
επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα 
κράτη μέλη.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Όπως και στην περίπτωση της δημόσιας παρέμβασης στην αγορά των δημητριακών, πρέπει να 
προβλεφθεί μηχανισμός για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή, που θα εφαρμόζεται σε ορισμένες 
περιοχές.

Τροπολογία 1961
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 136

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1962
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 136

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1963
Marit Paulsen, George Lyon
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 136

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1964
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 136

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1965
Christofer Fjellner.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 136

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1966
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 137
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 137 διαγράφεται
Επιστροφές κατά την εξαγωγή ζώντων 
ζώων στον τομέα του βοείου κρέατος

1. Όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα 
του βοείου κρέατος, η χορήγηση και η 
πληρωμή της επιστροφής κατά την 
εξαγωγή ζώντων ζώων εξαρτάται από 
την τήρηση των απαιτήσεων της 
ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με την 
καλή μεταχείριση των ζώων, και 
ειδικότερα την προστασία των ζώων 
κατά τη μεταφορά.
2. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
ενθαρρυνθούν οι εξαγωγείς να τηρούν 
τους όρους καλής μεταχείρισης των 
ζώων και για 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, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 160 όσον 
αφορά τις απαιτήσεις καλής μεταχείρισης 
των ζώων εκτός του τελωνειακού 
εδάφους της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
χρησιμοποίησης ανεξάρτητων τρίτων.
3. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, τα απαιτούμενα 
μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 1967
Peter Jahr, Britta Reimers
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 137

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 137 διαγράφεται
Επιστροφές κατά την εξαγωγή ζώντων 

ζώων του τομέα του βοείου κρέατος
(1) Όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα 
του βοείου κρέατος, η χορήγηση και η 
πληρωμή της επιστροφής κατά την 
εξαγωγή ζώντων ζώων εξαρτάται από 
την τήρηση των απαιτήσεων της 
ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με την 
καλή μεταχείριση των ζώων, και 
ειδικότερα την προστασία των ζώων 
κατά τη μεταφορά.
(2) Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
ενθαρρυνθούν οι εξαγωγείς να τηρούν 
τους όρους καλής μεταχείρισης των 
ζώων και για 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, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 160 όσον 
αφορά τις απαιτήσεις καλής μεταχείρισης 
των ζώων εκτός του τελωνειακού 
εδάφους της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
χρησιμοποίησης ανεξάρτητων τρίτων.
(3) Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, τα απαιτούμενα 
μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη 
εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2.

Or. de
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Τροπολογία 1968
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 137

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 137 διαγράφεται
Επιστροφές κατά την εξαγωγή ζώντων 

ζώων του τομέα του βοείου κρέατος
1. Όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα 
του βοείου κρέατος, η χορήγηση και η 
πληρωμή της επιστροφής κατά την 
εξαγωγή ζώντων ζώων εξαρτάται από 
την τήρηση των απαιτήσεων της 
ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με την 
καλή μεταχείριση των ζώων, και 
ειδικότερα την προστασία των ζώων 
κατά τη μεταφορά.
2. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
ενθαρρυνθούν οι εξαγωγείς να τηρούν 
τους όρους καλής μεταχείρισης των 
ζώων και για 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, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 160 όσον 
αφορά τις απαιτήσεις καλής μεταχείρισης 
των ζώων εκτός του τελωνειακού 
εδάφους της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
χρησιμοποίησης ανεξάρτητων τρίτων.
3. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, τα απαιτούμενα 
μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2.

Or. fr
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Τροπολογία 1969
Britta Reimers, George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 137

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 137 διαγράφεται
Επιστροφές κατά την εξαγωγή ζώντων 

ζώων του τομέα του βοείου κρέατος
1. Όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα 
του βοείου κρέατος, η χορήγηση και η 
πληρωμή της επιστροφής κατά την 
εξαγωγή ζώντων ζώων εξαρτάται από 
την τήρηση των απαιτήσεων της 
ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με την 
καλή μεταχείριση των ζώων, και 
ειδικότερα την προστασία των ζώων 
κατά τη μεταφορά.
2. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
ενθαρρυνθούν οι εξαγωγείς να τηρούν 
τους όρους καλής μεταχείρισης των 
ζώων και για 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, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 160 όσον 
αφορά τις απαιτήσεις καλής μεταχείρισης 
των ζώων εκτός του τελωνειακού 
εδάφους της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
χρησιμοποίησης ανεξάρτητων τρίτων.
3. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, τα απαιτούμενα 
μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2.
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Or. en

Τροπολογία 1970
Christofer Fjellner.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 137

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 137 διαγράφεται
Επιστροφές κατά την εξαγωγή ζώντων 
ζώων στον τομέα του βοείου κρέατος

1. Όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα 
του βοείου κρέατος, η χορήγηση και η 
πληρωμή της επιστροφής κατά την 
εξαγωγή ζώντων ζώων εξαρτάται από 
την τήρηση των απαιτήσεων της 
ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με την 
καλή μεταχείριση των ζώων, και 
ειδικότερα την προστασία των ζώων 
κατά τη μεταφορά.
2. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
ενθαρρυνθούν οι εξαγωγείς να τηρούν 
τους όρους καλής μεταχείρισης των 
ζώων και για 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, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 160 όσον 
αφορά τις απαιτήσεις καλής μεταχείρισης 
των ζώων εκτός του τελωνειακού 
εδάφους της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
χρησιμοποίησης ανεξάρτητων τρίτων.
3. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, τα απαιτούμενα 
μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
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εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 1971
Marit Paulsen, George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 137 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιστροφές κατά την εξαγωγή ζώντων 
ζώων στον τομέα του βοείου κρέατος

Εξαγωγή ζώντων ζώων

Or. en

Τροπολογία 1972
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 137 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιστροφές κατά την εξαγωγή ζώντων 
ζώων του τομέα του βοείου κρέατος

Κανόνες που σχετίζονται με τις εξαγωγές
ζώντων ζώων του τομέα του βοείου 
κρέατος

Or. fr

Τροπολογία 1973
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 137 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα διαγράφεται
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του βοείου κρέατος, η χορήγηση και η 
πληρωμή της επιστροφής κατά την 
εξαγωγή ζώντων ζώων εξαρτάται από 
την τήρηση των απαιτήσεων της 
ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με την 
καλή μεταχείριση των ζώων, και 
ειδικότερα την προστασία των ζώων 
κατά τη μεταφορά.

Or. en

Τροπολογία 1974
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 137 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα 
του βοείου κρέατος, η χορήγηση και η 
πληρωμή της επιστροφής κατά την 
εξαγωγή ζώντων ζώων εξαρτάται από 
την τήρηση των απαιτήσεων της 
ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με την 
καλή μεταχείριση των ζώων, και 
ειδικότερα την προστασία των ζώων 
κατά τη μεταφορά.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1975
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 137 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
ενθαρρυνθούν οι εξαγωγείς να τηρούν τους 
όρους καλής μεταχείρισης των ζώων και 
για να είναι σε θέση οι αρμόδιες αρχές να 

2. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
ενθαρρυνθούν οι εξαγωγείς να τηρούν τους 
όρους καλής μεταχείρισης των ζώων, 
ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
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επαληθεύουν την ορθή εκτέλεση των 
δαπανών για επιστροφές κατά την 
εξαγωγή, στις περιπτώσεις που 
εξαρτώνται από την τήρηση των 
απαιτήσεων καλής μεταχείρισης των 
ζώων, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 160 όσον αφορά τις 
απαιτήσεις καλής μεταχείρισης των ζώων 
εκτός του τελωνειακού εδάφους της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
χρησιμοποίησης ανεξάρτητων τρίτων.

έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 160 όσον αφορά τις απαιτήσεις 
καλής μεταχείρισης των ζώων εκτός του 
τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
χρησιμοποίησης ανεξάρτητων τρίτων.

Or. en

Τροπολογία 1976
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 137 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
ενθαρρυνθούν οι εξαγωγείς να τηρούν τους 
όρους καλής μεταχείρισης των ζώων και 
για 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, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 160 όσον αφορά τις 
απαιτήσεις καλής μεταχείρισης των ζώων 
εκτός του τελωνειακού εδάφους της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
χρησιμοποίησης ανεξάρτητων τρίτων.

2. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
ενθαρρυνθούν οι εξαγωγείς να τηρούν τους 
όρους καλής μεταχείρισης των ζώων, 
ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 160 όσον αφορά τις απαιτήσεις 
καλής μεταχείρισης των ζώων εκτός του 
τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
χρησιμοποίησης ανεξάρτητων τρίτων.

Or. fr
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Τροπολογία 1977
Esther de Lange.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 137 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
ενθαρρυνθούν οι εξαγωγείς να τηρούν τους 
όρους καλής μεταχείρισης των ζώων και 
για 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, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
160 όσον αφορά τις απαιτήσεις καλής 
μεταχείρισης των ζώων εκτός του 
τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
χρησιμοποίησης ανεξάρτητων τρίτων.

2. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
ενθαρρυνθούν οι εξαγωγείς να τηρούν τους 
όρους καλής μεταχείρισης των ζώων και 
για 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, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
160 όσον αφορά τις απαιτήσεις καλής 
μεταχείρισης των ζώων εκτός του 
τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
χρησιμοποίησης ανεξάρτητων τρίτων και η 
εξασφάλιση ότι τα προϊόντα από ζώα που 
παράγονται σε τρίτες χώρες τηρούν τις 
απαιτήσεις καλής μεταχείρισης των 
ζώων που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 1978
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 138

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 138 διαγράφεται
Όρια εξαγωγών

Η τήρηση των ποσοτικών δεσμεύσεων οι 
οποίες απορρέουν από συμφωνίες που 
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συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 218 
της Συνθήκης εξασφαλίζεται με βάση τα 
πιστοποιητικά εξαγωγής που εκδίδονται 
για τις περιόδους αναφοράς που 
εφαρμόζονται στα εν λόγω προϊόντα.
Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει τις 
εκτελεστικές πράξεις που είναι αναγκαίες 
για την τήρηση των ποσοτικών 
δεσμεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
παύσης ή του περιορισμού της έκδοσης 
πιστοποιητικών εξαγωγής σε περίπτωση 
που σημειώνεται ή μπορεί να σημειωθεί 
υπέρβαση των δεσμεύσεων αυτών. Όσον 
αφορά την τήρηση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη συμφωνία του ΠΟΕ 
για τη γεωργία, η ισχύς των 
πιστοποιητικών δεν επηρεάζεται από τη 
λήξη μιας περιόδου αναφοράς.

Or. fr

Τροπολογία 1979
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 138

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 138 διαγράφεται
Export limits

Η τήρηση των ποσοτικών δεσμεύσεων οι 
οποίες απορρέουν από συμφωνίες που 
συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 218 
της Συνθήκης εξασφαλίζεται με βάση τα 
πιστοποιητικά εξαγωγής που εκδίδονται 
για τις περιόδους αναφοράς που 
εφαρμόζονται στα εν λόγω προϊόντα.
Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει τις 
εκτελεστικές πράξεις που είναι αναγκαίες 
για την τήρηση των ποσοτικών 
δεσμεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
παύσης ή του περιορισμού της έκδοσης 
πιστοποιητικών εξαγωγής σε περίπτωση 



PE492.804v01-00 112/179 AM\907936EL.doc

EL

που σημειώνεται ή μπορεί να σημειωθεί 
υπέρβαση των δεσμεύσεων αυτών. Όσον 
αφορά την τήρηση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη συμφωνία του ΠΟΕ 
για τη γεωργία, η ισχύς των 
πιστοποιητικών δεν επηρεάζεται από τη 
λήξη μιας περιόδου αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 1980
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 138

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 138 διαγράφεται
Όρια εξαγωγών

Η τήρηση των ποσοτικών δεσμεύσεων οι 
οποίες απορρέουν από συμφωνίες που 
συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 218 
της Συνθήκης εξασφαλίζεται με βάση τα 
πιστοποιητικά εξαγωγής που εκδίδονται 
για τις περιόδους αναφοράς που 
εφαρμόζονται στα εν λόγω προϊόντα.
Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει τις 
εκτελεστικές πράξεις που είναι αναγκαίες 
για την τήρηση των ποσοτικών 
δεσμεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
παύσης ή του περιορισμού της έκδοσης 
πιστοποιητικών εξαγωγής σε περίπτωση 
που σημειώνεται ή μπορεί να σημειωθεί 
υπέρβαση των δεσμεύσεων αυτών. Όσον 
αφορά την τήρηση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη συμφωνία του ΠΟΕ 
για τη γεωργία, η ισχύς των 
πιστοποιητικών δεν επηρεάζεται από τη 
λήξη μιας περιόδου αναφοράς.

Or. en
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Τροπολογία 1981
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 138

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 138 διαγράφεται
Όρια εξαγωγών

Η τήρηση των ποσοτικών δεσμεύσεων οι 
οποίες απορρέουν από συμφωνίες που 
συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 218 
της Συνθήκης εξασφαλίζεται με βάση τα 
πιστοποιητικά εξαγωγής που εκδίδονται 
για τις περιόδους αναφοράς που 
εφαρμόζονται στα εν λόγω προϊόντα.
Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει τις 
εκτελεστικές πράξεις που είναι αναγκαίες 
για την τήρηση των ποσοτικών 
δεσμεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
παύσης ή του περιορισμού της έκδοσης 
πιστοποιητικών εξαγωγής σε περίπτωση 
που σημειώνεται ή μπορεί να σημειωθεί 
υπέρβαση των δεσμεύσεων αυτών. Όσον 
αφορά την τήρηση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη συμφωνία του ΠΟΕ 
για τη γεωργία, η ισχύς των 
πιστοποιητικών δεν επηρεάζεται από τη 
λήξη μιας περιόδου αναφοράς.

Or. fr

Τροπολογία 1982
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 138

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 138 διαγράφεται
Όρια εξαγωγών
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Η τήρηση των ποσοτικών δεσμεύσεων οι 
οποίες απορρέουν από συμφωνίες που 
συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 218 
της Συνθήκης εξασφαλίζεται με βάση τα 
πιστοποιητικά εξαγωγής που εκδίδονται 
για τις περιόδους αναφοράς που 
εφαρμόζονται στα εν λόγω προϊόντα.
Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει τις 
εκτελεστικές πράξεις που είναι αναγκαίες 
για την τήρηση των ποσοτικών 
δεσμεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
παύσης ή του περιορισμού της έκδοσης 
πιστοποιητικών εξαγωγής σε περίπτωση 
που σημειώνεται ή μπορεί να σημειωθεί 
υπέρβαση των δεσμεύσεων αυτών. Όσον 
αφορά την τήρηση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη συμφωνία του ΠΟΕ 
για τη γεωργία, η ισχύς των 
πιστοποιητικών δεν επηρεάζεται από τη 
λήξη μιας περιόδου αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 1983
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 139

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1984
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 139
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1985
Marit Paulsen, George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 139

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1986
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 139

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1987
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 139

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1988
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 139 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Η Επιτροπή μπορεί, μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, να θεσπίζει 
περαιτέρω όρους για τη χορήγηση 
επιστροφών κατά την εξαγωγή, 
προκειμένου να αποτρέπεται η εκτροπή 
του εμπορίου, και ιδίως τους όρους 
σύμφωνα με τους οποίους:
a) καταβάλλονται επιστροφές μόνο για 
προϊόντα καταγωγής της ΕΕ,
β) το ποσό των επιστροφών για τα 
εισαγόμενα προϊόντα περιορίζεται στους 
δασμούς που εισπράττονται κατά την 
εισαγωγή, εφόσον οι εν λόγω δασμοί είναι 
χαμηλότεροι από την ισχύουσα 
επιστροφή.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η νέα αυτή παράγραφος που περιλαμβάνεται στο κείμενο για την εναρμόνιση με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, είναι πολύ σημαντική· εάν δεν περιληφθεί στην παρούσα πρόταση ενδέχεται να 
προκληθούν εκτροπές του εμπορίου.

Τροπολογία 1989
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 140

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 140 διαγράφεται
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Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τα απαιτούμενα μέτρα για την 
εφαρμογή του παρόντος τμήματος, και 
ιδίως:
α) για την αναδιανομή των εξαγώγιμων 
ποσοτήτων οι οποίες δεν έχουν 
κατανεμηθεί ή χρησιμοποιηθεί,
β) για τα προϊόντα που αναφέρονται στο 
άρθρο 133 παράγραφος 1 στοιχείο β),
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2.

Or. fr

Τροπολογία 1990
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 140

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 140 διαγράφεται
Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με

τη διαδικασία εξέτασης
Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τα απαιτούμενα μέτρα για την 
εφαρμογή του παρόντος τμήματος, και 
ιδίως:
(a) για την αναδιανομή των εξαγώγιμων 
ποσοτήτων οι οποίες δεν έχουν 
κατανεμηθεί ή χρησιμοποιηθεί,
(β) για τα προϊόντα που αναφέρονται στο 
άρθρο 133 παράγραφος 1 στοιχείο β),
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2.
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Or. en

Τροπολογία 1991
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 140

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 140 διαγράφεται
Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με 

τη διαδικασία εξέτασης
Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τα απαιτούμενα μέτρα για την 
εφαρμογή του παρόντος τμήματος, και 
ιδίως:
(a) για την αναδιανομή των εξαγώγιμων 
ποσοτήτων οι οποίες δεν έχουν 
κατανεμηθεί ή χρησιμοποιηθεί,
(β) για τα προϊόντα που αναφέρονται στο 
άρθρο 133 παράγραφος 1 στοιχείο β),
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 1992
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 140

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 140 διαγράφεται
Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με 

τη διαδικασία εξέτασης
Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
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πράξεις, τα απαιτούμενα μέτρα για την 
εφαρμογή του παρόντος τμήματος, και 
ιδίως:
α) για την αναδιανομή των εξαγώγιμων 
ποσοτήτων οι οποίες δεν έχουν 
κατανεμηθεί ή χρησιμοποιηθεί,
β) για τα προϊόντα που αναφέρονται στο 
άρθρο 133 παράγραφος 1 στοιχείο β),
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2.

Or. fr

Τροπολογία 1993
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 140

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 140 διαγράφεται
Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με 

τη διαδικασία εξέτασης
Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τα απαιτούμενα μέτρα για την 
εφαρμογή του παρόντος τμήματος, και 
ιδίως:
(a) για την αναδιανομή των εξαγώγιμων 
ποσοτήτων οι οποίες δεν έχουν 
κατανεμηθεί ή χρησιμοποιηθεί,
(β) για τα προϊόντα που αναφέρονται στο 
άρθρο 133 παράγραφος 1 στοιχείο β),
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2.

Or. en
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Τροπολογία 1994
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 141

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 141 διαγράφεται
Άλλες εκτελεστικές αρμοδιότητες

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να καθορίζει τους συντελεστές 
προσαρμογής των επιστροφών κατά την 
εξαγωγή σύμφωνα με τους κανόνες που 
θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 139 
παράγραφος 6.

Or. fr

Τροπολογία 1995
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 141

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 141 διαγράφεται
Άλλες εκτελεστικές αρμοδιότητες

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να καθορίζει τους συντελεστές 
προσαρμογής των επιστροφών κατά την 
εξαγωγή σύμφωνα με τους κανόνες που 
θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 139 
παράγραφος 6.

Or. en
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Τροπολογία 1996
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 141

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 141 διαγράφεται
Άλλες εκτελεστικές αρμοδιότητες

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να καθορίζει τους συντελεστές 
προσαρμογής των επιστροφών κατά την 
εξαγωγή σύμφωνα με τους κανόνες που 
θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 139 
παράγραφος 6.

Or. en

Τροπολογία 1997
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 141

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 141 διαγράφεται
Άλλες εκτελεστικές αρμοδιότητες

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να καθορίζει τους συντελεστές 
προσαρμογής των επιστροφών κατά την 
εξαγωγή σύμφωνα με τους κανόνες που 
θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 139 
παράγραφος 6.

Or. fr

Τροπολογία 1998
Christofer Fjellner
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 141

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 141 διαγράφεται
Άλλες εκτελεστικές αρμοδιότητες

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να καθορίζει τους συντελεστές 
προσαρμογής των επιστροφών κατά την 
εξαγωγή σύμφωνα με τους κανόνες που 
θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 139 
παράγραφος 6.

Or. en

Τροπολογία 1999
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 142

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 142 διαγράφεται
Αναστολή του καθεστώτος παθητικής 

τελειοποίησης
1. Εάν η ενωσιακή αγορά έχει 
διαταραχθεί ή κινδυνεύει να διαταραχθεί 
από το καθεστώς παθητικής 
τελειοποίησης, η Επιτροπή μπορεί, με 
εκτελεστικές πράξεις, κατόπιν αιτήματος 
κράτους μέλους ή με δική της 
πρωτοβουλία, να αναστέλλει εν όλω ή εν 
μέρει τη χρήση του καθεστώτος 
παθητικής τελειοποίησης για τα προϊόντα 
των τομέων των σιτηρών, του ρυζιού, 
των οπωροκηπευτικών, των 
μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, του 
οίνου, του βοείου, του χοιρείου και του 
αιγοπροβείου κρέατος και του κρέατος 
πουλερικών. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
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άρθρο 162 παράγραφος 2.
Εάν η Επιτροπή λάβει αίτηση κράτους 
μέλους, αποφασίζει σχετικά, με 
εκτελεστικές πράξεις, εντός πέντε 
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή 
της αίτησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 162 παράγραφος 2.
Όταν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι 
λόγοι επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν 
άμεση εφαρμογή, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
162 παράγραφος 3.
Τα μέτρα που λαμβάνονται 
κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στα 
κράτη μέλη και εφαρμόζονται αμέσως.
2. Στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την 
εύρυθμη λειτουργία της κοινής 
οργάνωσης των αγορών, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν, 
με τη διαδικασία του άρθρου 43 
παράγραφος 2 της Συνθήκης, να 
απαγορεύουν εν όλω ή εν μέρει τη χρήση 
του καθεστώτος παθητικής 
τελειοποίησης για τα προϊόντα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 2000
George Lyon, Marit Paulsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 143 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 143 a
Η σχετική αγορά

1. Ο ορισμός της σχετικής αγοράς 
επιτρέπει να προσδιορισθεί και να 
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καθορισθεί η περίμετρος εντός της 
οποίας ασκείται ο ανταγωνισμός μεταξύ 
επιχειρήσεων και αρθρώνεται γύρο από 
δύο σωρευτικές διαστάσεις:
(a) η σχετική αγορά προϊόντων: για τους 
σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ως 
«αγορά προϊόντων» νοείται η αγορά που 
περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα που 
κρίνονται από τον καταναλωτή ως 
εναλλάξιμα ή δυνάμενα να 
υποκατασταθούν λόγω των 
χαρακτηριστικών τους, της τιμής τους 
και της χρήσης για την οποία 
προορίζονται·
(β) η σχετική γεωγραφική αγορά: για τους 
σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ως 
«γεωγραφική αγορά» νοείται η αγορά που 
περιλαμβάνει την περιοχή όπου οι 
ενεχόμενες επιχειρήσεις εμπλέκονται στην 
προσφορά των σχετικών προϊόντων, στην 
οποία οι όροι του ανταγωνισμού είναι 
επαρκώς ομοιογενείς και η οποία μπορεί 
να διακριθεί από τις γειτονικές 
γεωγραφικές περιοχές, ιδίως λόγω του ότι 
στις εν λόγω περιοχές οι όροι του 
ανταγωνισμού διαφέρουν σημαντικά.
2. Για τον προσδιορισμό της σχετικής 
αγοράς, εφαρμόζονται οι ακόλουθες 
αρχές:
(a) η σχετική αγορά προϊόντων 
αναλύεται, για τα ακατέργαστα προϊόντα, 
κατά κύριο λόγο στο επίπεδο του είδους 
για την παραγωγή φυτικών και ζωικών 
προϊόντων· κάθε συμπερίληψη ενός 
κλιμακίου κατωτέρου επιπέδου 
αιτιολογείται δεόντως·
(β) η σχετική γεωγραφική αγορά
εξετάζεται ανά περίπτωση και
δικαιολογείται δεόντως βάσει των
ειδικών περιστάσεων κάθε περίπτωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση από τον εισηγητή στην τροπολογία του 370 να θεωρείται η σχετική γεωγραφική
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αγορά ότι είναι κατ' αρχάς η Ένωση, θα οδηγούσε σε πολύ λίγες περιπτώσεις στις οποίες 
επηρεάζεται ο ανταγωνισμός. Η σχετική γεωγραφική αγορά θα πρέπει να ορίζεται λαμβάνοντας 
υπόψη τα ιδιαίτερα στοιχεία της υπό εξέταση περίπτωησς.

Τροπολογία 2001
George Lyon, Marit Paulsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 143 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 143 β
Δεσπόζουσα θέση

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, ως «δεσπόζουσα θέση» 
νοείται η θέση οικονομικής ισχύος εκ 
μέρους επιχειρήσεως, η οποία της 
παρέχει τη δυνατότητα να εμποδίσει τη 
διατήρηση αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού επί της σχετικής αγοράς, 
επιτρέποντάς της να συμπεριφέρεται, σε 
σημαντικό βαθμό, ανεξάρτητα από τους 
ανταγωνιστές της και τους πελάτες της 
και, σε τελευταίο βαθμό, από τους 
καταναλωτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 371 του εισηγητή θεωρείται ότι δεν διαδραματίζει κανένα 
ρόλο και ως εκ τούτου προτείνεται να διαγραφεί. Οι διαφορετικοί φορείς εκμετάλλευσης στην 
αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων δεν λειτουργούν υποχρεωτικά στην ίδια σχετική αγορά (από 
απόψεως προϊόντος και γεωγραφικής θέσεως) και ως εκ τούτου η σύγκριση των τμημάτων τους 
στην αγορά για να καθοριστεί κατά πόσον οι οργανώσεις παραγωγών ευρίσκονται σε 
δεσπόζουσα θέση δεν έχει έννοια από οικονομικής απόψεως.

Τροπολογία 2002
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 144 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικότερα, το άρθρο 101 παράγραφος 1 
της Συνθήκης δεν εφαρμόζεται στις
συμφωνίες, αποφάσεις και πρακτικές 
γεωργών, ενώσεων γεωργών ή ενώσεων 
των εν λόγω ενώσεων ή αναγνωρισμένων 
οργανώσεων παραγωγών δυνάμει του 
άρθρου 106 του παρόντος κανονισμού ή
αναγνωρισμένων ενώσεων οργανώσεων 
παραγωγών δυνάμει του άρθρου 107 του 
παρόντος κανονισμού, που αφορούν την 
παραγωγή ή την πώληση γεωργικών 
προϊόντων ή τη χρήση κοινών 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης,
επεξεργασίας ή μεταποίησης γεωργικών 
προϊόντων, χωρίς να επιβάλλουν 
υποχρέωση εφαρμογής καθορισμένης 
τιμής, εκτός εάν αποκλείεται ο 
ανταγωνισμός ή τίθενται σε κίνδυνο οι 
στόχοι του άρθρου 39 της Συνθήκης.

Ειδικότερα, οι συμφωνίες, οι αποφάσεις 
και οι πρακτικές γεωργών, ενώσεων 
γεωργών ή ενώσεων των εν λόγω 
ενώσεων, οργανώσεων παραγωγών που 
αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο
106 του παρόντος κανονισμού ή ενώσεων 
οργανώσεων παραγωγών που 
αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο
107 του παρόντος κανονισμού, που 
αφορούν την παραγωγή ή την πώληση 
γεωργικών προϊόντων ή τη χρήση κοινών 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή
επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων, εκτός 
εάν αποκλείεται πλήρως ο ανταγωνισμός, 
θεωρείται ότι επιδιώκουν την επίτευξη 
των στόχων του άρθρου 39 της Συνθήκης.

Or. fr

Τροπολογία 2003
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 144 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικότερα, το άρθρο 101 παράγραφος 1
της Συνθήκης δεν εφαρμόζεται στις
συμφωνίες, αποφάσεις και πρακτικές 
γεωργών, ενώσεων γεωργών ή ενώσεων 
των εν λόγω ενώσεων ή αναγνωρισμένων 
οργανώσεων παραγωγών δυνάμει του 
άρθρου 106 του παρόντος κανονισμού ή 
αναγνωρισμένων ενώσεων οργανώσεων 
παραγωγών δυνάμει του άρθρου 107 του 
παρόντος κανονισμού, που αφορούν την 
παραγωγή ή την πώληση γεωργικών 
προϊόντων ή τη χρήση κοινών 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, 

Ειδικότερα, θεωρούνται ως αναγκαίες για 
την υλοποίηση των στόχων του άρθρου 
39 της Συνθήκης οι συμφωνίες, αποφάσεις 
και εναρμονισμένες πρακτικές γεωργών, 
ενώσεων γεωργών ή ενώσεων των εν λόγω 
ενώσεων ή αναγνωρισμένων οργανώσεων 
παραγωγών δυνάμει του άρθρου 106 του 
παρόντος κανονισμού ή αναγνωρισμένων 
ενώσεων οργανώσεων παραγωγών δυνάμει 
του άρθρου 107 του παρόντος κανονισμού, 
που αφορούν την παραγωγή ή την πώληση 
γεωργικών προϊόντων ή τη χρήση κοινών 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, 
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επεξεργασίας ή μεταποίησης γεωργικών 
προϊόντων, χωρίς να επιβάλλουν 
υποχρέωση εφαρμογής καθορισμένης 
τιμής, εκτός εάν αποκλείεται ο 
ανταγωνισμός ή τίθενται σε κίνδυνο οι 
στόχοι του άρθρου 39 της Συνθήκης.

επεξεργασίας ή μεταποίησης γεωργικών 
προϊόντων ή την εφαρμογή συλλογικών 
μέτρων που αποσκοπούν στην πρόληψη 
και τη διαχείριση του οικονομικού 
κινδύνου, ιδιαίτερα το εξισωτικό ταμείο 
που εμφαίνεται στο άρθρο 109γ.

Or. fr

Τροπολογία 2004
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 144 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικότερα, το άρθρο 101 παράγραφος 1
της Συνθήκης δεν εφαρμόζεται στις
συμφωνίες, αποφάσεις και πρακτικές 
γεωργών, ενώσεων γεωργών ή ενώσεων 
των εν λόγω ενώσεων ή αναγνωρισμένων 
οργανώσεων παραγωγών δυνάμει του 
άρθρου 106 του παρόντος κανονισμού ή 
αναγνωρισμένων ενώσεων οργανώσεων 
παραγωγών δυνάμει του άρθρου 107 του 
παρόντος κανονισμού, που αφορούν την 
παραγωγή ή την πώληση γεωργικών 
προϊόντων ή τη χρήση κοινών 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, 
επεξεργασίας ή μεταποίησης γεωργικών 
προϊόντων, χωρίς να επιβάλλουν 
υποχρέωση εφαρμογής καθορισμένης 
τιμής, εκτός εάν αποκλείεται ο 
ανταγωνισμός ή τίθενται σε κίνδυνο οι 
στόχοι του άρθρου 39 της Συνθήκης.

Ειδικότερα, θεωρούνται ως αναγκαίες για 
την υλοποίηση των στόχων του άρθρου 
39 της Συνθήκης οι συμφωνίες, αποφάσεις 
και εναρμονισμένες πρακτικές γεωργών, 
ενώσεων γεωργών ή ενώσεων των εν λόγω 
ενώσεων ή αναγνωρισμένων οργανώσεων 
παραγωγών δυνάμει του άρθρου 106 του 
παρόντος κανονισμού ή αναγνωρισμένων 
ενώσεων οργανώσεων παραγωγών δυνάμει 
του άρθρου 107 του παρόντος κανονισμού, 
που αφορούν την επίτευξη των στόχων 
του άρθρου 106 του παρόντος 
κανονισμού, την παραγωγή ή την πώληση 
γεωργικών προϊόντων ή τη χρήση κοινών 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, 
επεξεργασίας ή μεταποίησης γεωργικών 
προϊόντων.

Or. it

Τροπολογία 2005
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 144 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2



PE492.804v01-00 128/179 AM\907936EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικότερα, το άρθρο 101 παράγραφος 1
της Συνθήκης δεν εφαρμόζεται στις
συμφωνίες, αποφάσεις και πρακτικές 
γεωργών, ενώσεων γεωργών ή ενώσεων 
των εν λόγω ενώσεων ή αναγνωρισμένων 
οργανώσεων παραγωγών δυνάμει του 
άρθρου 106 του παρόντος κανονισμού ή 
αναγνωρισμένων ενώσεων οργανώσεων 
παραγωγών δυνάμει του άρθρου 107 του 
παρόντος κανονισμού, που αφορούν την 
παραγωγή ή την πώληση γεωργικών 
προϊόντων ή τη χρήση κοινών 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, 
επεξεργασίας ή μεταποίησης γεωργικών 
προϊόντων, χωρίς να επιβάλλουν 
υποχρέωση εφαρμογής καθορισμένης 
τιμής, εκτός εάν αποκλείεται ο 
ανταγωνισμός ή τίθενται σε κίνδυνο οι 
στόχοι του άρθρου 39 της Συνθήκης.

Ειδικότερα, θεωρείται ότι στοχεύουν στην 
υλοποίηση των στόχων του άρθρου 39 της 
Συνθήκης οι συμφωνίες, αποφάσεις και 
πρακτικές γεωργών, ενώσεων γεωργών ή 
ενώσεων των εν λόγω ενώσεων ή 
αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών 
δυνάμει του άρθρου 106 του παρόντος 
κανονισμού ή αναγνωρισμένων ενώσεων 
οργανώσεων παραγωγών δυνάμει του 
άρθρου 107 του παρόντος κανονισμού, που 
αφορούν την παραγωγή ή την πώληση 
γεωργικών προϊόντων ή τη χρήση κοινών 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, 
επεξεργασίας ή μεταποίησης γεωργικών 
προϊόντων, χωρίς να επιβάλλουν 
υποχρέωση εφαρμογής καθορισμένης 
τιμής, εκτός εάν αποκλείεται ο 
ανταγωνισμός ή τίθενται σε κίνδυνο οι 
κύριοι στόχοι του άρθρου 39 της 
Συνθήκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι οι συμφωνίες κ.λπ. των οργανώσεων παραγωγών και 
άλλων ομάδων θεωρείται ότι πληρούν τους στόχους της ΚΓΠ όπως καθορίζονται στο άρθρο 39 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη
μετατόπιση του βάρους απόδειξης στην Επιτροπή και παρέχει μεγαλύτερη νομική ασφάλεια 
στους γεωργικούς φορείς. Επιπλέον, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι «κύριοι» στόχοι της ΚΓΠ 
δεν θα πρέπει να τίθενται σε κίνδυνο.

Τροπολογία 2006
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 144 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικότερα, το άρθρο 101 παράγραφος 1 
της Συνθήκης δεν εφαρμόζεται στις 
συμφωνίες, αποφάσεις και πρακτικές 

Ειδικότερα, το άρθρο 101 παράγραφος 1 
της Συνθήκης δεν εφαρμόζεται στις 
συμφωνίες, αποφάσεις και πρακτικές 
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γεωργών, ενώσεων γεωργών ή ενώσεων 
των εν λόγω ενώσεων ή αναγνωρισμένων 
οργανώσεων παραγωγών δυνάμει του 
άρθρου 106 του παρόντος κανονισμού ή 
αναγνωρισμένων ενώσεων οργανώσεων 
παραγωγών δυνάμει του άρθρου 107 του 
παρόντος κανονισμού, που αφορούν την 
παραγωγή ή την πώληση γεωργικών 
προϊόντων ή τη χρήση κοινών 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, 
επεξεργασίας ή μεταποίησης γεωργικών 
προϊόντων, χωρίς να επιβάλλουν 
υποχρέωση εφαρμογής καθορισμένης 
τιμής, εκτός εάν αποκλείεται ο 
ανταγωνισμός ή τίθενται σε κίνδυνο οι 
στόχοι του άρθρου 39 της Συνθήκης.

γεωργών, ενώσεων γεωργών ή ενώσεων 
των εν λόγω ενώσεων που αφορούν την 
παραγωγή ή την πώληση γεωργικών 
προϊόντων ή τη χρήση κοινών 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, 
επεξεργασίας ή μεταποίησης γεωργικών 
προϊόντων, χωρίς να επιβάλλουν 
υποχρέωση εφαρμογής καθορισμένης 
τιμής, εκτός εάν αποκλείεται ο 
ανταγωνισμός ή τίθενται σε κίνδυνο οι 
στόχοι του άρθρου 39 της Συνθήκης.

Or. es

Τροπολογία 2007
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 144 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικότερα, το άρθρο 101 παράγραφος 1 
της Συνθήκης δεν εφαρμόζεται στις 
συμφωνίες, αποφάσεις και πρακτικές 
γεωργών, ενώσεων γεωργών ή ενώσεων 
των εν λόγω ενώσεων ή αναγνωρισμένων 
οργανώσεων παραγωγών δυνάμει του 
άρθρου 106 του παρόντος κανονισμού ή 
αναγνωρισμένων ενώσεων οργανώσεων 
παραγωγών δυνάμει του άρθρου 107 του 
παρόντος κανονισμού, που αφορούν την 
παραγωγή ή την πώληση γεωργικών 
προϊόντων ή τη χρήση κοινών 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, 
επεξεργασίας ή μεταποίησης γεωργικών 
προϊόντων, χωρίς να επιβάλλουν 
υποχρέωση εφαρμογής καθορισμένης 
τιμής, εκτός εάν αποκλείεται ο 
ανταγωνισμός ή τίθενται σε κίνδυνο οι 

Ειδικότερα, το άρθρο 101 παράγραφος 1 
της Συνθήκης δεν εφαρμόζεται στις 
συμφωνίες, αποφάσεις και πρακτικές 
γεωργών, ενώσεων γεωργών ή ενώσεων 
των εν λόγω ενώσεων που αφορούν την 
παραγωγή ή την πώληση γεωργικών 
προϊόντων ή τη χρήση κοινών 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, 
επεξεργασίας ή μεταποίησης γεωργικών 
προϊόντων, χωρίς να επιβάλλουν 
υποχρέωση εφαρμογής καθορισμένης 
τιμής, εκτός εάν αποκλείεται ο 
ανταγωνισμός ή τίθενται σε κίνδυνο οι 
στόχοι του άρθρου 39 της Συνθήκης.
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στόχοι του άρθρου 39 της Συνθήκης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την προτεινόμενη τροπολογία στο άρθρο 145 που επιχειρεί να θεσπίσει διατάξεις 
για οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις των εν λόγω οργανώσεων.

Τροπολογία 2008
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 144 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικότερα, το άρθρο 101 παράγραφος 1 
της Συνθήκης δεν εφαρμόζεται στις 
συμφωνίες, αποφάσεις και πρακτικές 
γεωργών, ενώσεων γεωργών ή ενώσεων 
των εν λόγω ενώσεων ή αναγνωρισμένων 
οργανώσεων παραγωγών δυνάμει του 
άρθρου 106 του παρόντος κανονισμού ή 
αναγνωρισμένων ενώσεων οργανώσεων 
παραγωγών δυνάμει του άρθρου 107 του 
παρόντος κανονισμού, που αφορούν την 
παραγωγή ή την πώληση γεωργικών 
προϊόντων ή τη χρήση κοινών 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, 
επεξεργασίας ή μεταποίησης γεωργικών 
προϊόντων, χωρίς να επιβάλλουν 
υποχρέωση εφαρμογής καθορισμένης 
τιμής, εκτός εάν αποκλείεται ο 
ανταγωνισμός ή τίθενται σε κίνδυνο οι 
στόχοι του άρθρου 39 της Συνθήκης.

Ειδικότερα, το άρθρο 101 παράγραφος 1 
της Συνθήκης δεν εφαρμόζεται στις 
συμφωνίες, αποφάσεις και πρακτικές 
γεωργών, ενώσεων γεωργών ή ενώσεων 
των εν λόγω ενώσεων ή αναγνωρισμένων 
οργανώσεων παραγωγών δυνάμει του 
άρθρου 106 του παρόντος κανονισμού ή 
αναγνωρισμένων ενώσεων οργανώσεων 
παραγωγών δυνάμει του άρθρου 107 του 
παρόντος κανονισμού, που αφορούν την 
παραγωγή ή την πώληση γεωργικών 
προϊόντων ή τη χρήση κοινών 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, 
επεξεργασίας ή μεταποίησης γεωργικών 
προϊόντων, εκτός εάν αποκλείεται ο 
ανταγωνισμός ή τίθενται σε κίνδυνο οι 
στόχοι του άρθρου 39 της Συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 2009
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 144 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης 
δεν εφαρμόζεται στις συμφωνίες, 
αποφάσεις και πρακτικές οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 143 του παρόντος 
κανονισμού και είναι αναγκαίες για την 
επίτευξη των στόχων του άρθρου 39 της 
Συνθήκης.

Το άρθρο 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης 
δεν εφαρμόζεται στις συμφωνίες, 
αποφάσεις και πρακτικές οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 143 του παρόντος 
κανονισμού και είναι αναγκαίες για την 
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό σχετικά με το 
περιβάλλον, το κλίμα, την υγεία και 
ευημερία των ζώων, την ασφάλεια 
τροφίμων, τη βιωσιμότητα και την 
επίτευξη των στόχων του άρθρου 39 της 
Συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 2010
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 144 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης 
δεν εφαρμόζεται στις συμφωνίες, 
αποφάσεις και πρακτικές οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 143 του παρόντος 
κανονισμού και είναι αναγκαίες για την 
επίτευξη των στόχων του άρθρου 39 της 
Συνθήκης.

Το άρθρο 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης 
δεν εφαρμόζεται στις συμφωνίες, 
αποφάσεις και πρακτικές οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 143 του παρόντος 
κανονισμού και είναι αναγκαίες για την 
επίτευξη των κύριων στόχων του άρθρου 
39 της Συνθήκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι οι συμφωνίες των οργανώσεων παραγωγών κ.λπ. που 
μπορούν να εγκριθούν, είναι απαραίτητες για να επιτευχθούν οι «κύριοι» στόχοι της ΚΓΠ. Εάν
δεν συμπεριλαμβανόταν η διατύπωση «κύριοι» αυτό θα σήμαινε ότι κάθε συμφωνία θα πρέπει 
να ήταν απαραίτητη, για να επιτευχθεί κάθε επιμέρους στόχος της ΚΓΠ (αυτό αποτελεί, το 
λιγότερο, την ερμηνεία που προκύπτει από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου).
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Τροπολογία 2011
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 144 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης 
δεν εφαρμόζεται στις συμφωνίες, 
αποφάσεις και πρακτικές οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 143 του παρόντος 
κανονισμού και είναι αναγκαίες για την 
επίτευξη των στόχων του άρθρου 39 της 
Συνθήκης.

Το άρθρο 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης 
δεν εφαρμόζεται στις συμφωνίες, 
αποφάσεις και πρακτικές οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 143 του παρόντος 
κανονισμού και είναι αναγκαίες για την 
επίτευξη των κύριων στόχων του άρθρου 
39 της Συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 2012
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 144 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να
εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή
των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ στο
γεωργικό τομέα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
θα αναπτύξει ειδικές κατευθυντήριες
γραμμές που στοχεύουν στη διευκόλυνση 
της εφαρμογής εκ μέρους των εθνικών 
αρμόδιων αρχών για θέματα 
ανταγωνισμού των άρθρων 101 έως 106 
της Συνθήκης σε συμφωνίες, αποφάσεις 
και πρακτικές που σχετίζονται με την 
παραγωγή, ή το εμπόριο γεωργικών 
προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 2013
Rareş-Lucian Niculescu
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 144 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να
εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή
των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ στο
γεωργικό τομέα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
θα αναπτύξει [εντός ...έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] 
ειδικές κατευθυντήριες γραμμές που
στοχεύουν στη διευκόλυνση της 
εφαρμογής εκ μέρους των εθνικών 
αρμόδιων αρχών για θέματα 
ανταγωνισμού των άρθρων 101 έως 106 
της Συνθήκης σε συμφωνίες, αποφάσεις 
και πρακτικές που σχετίζονται με την 
παραγωγή, ή το εμπόριο γεωργικών 
προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 2014
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 144 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1/20031 ισχύει
σε εξαιρέσεις από την εφαρμοσιμότητα
των άρθρων 101 ως 106 της Συνθήκης 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό. Οι πιθανές εξαιρέσεις που
αφορούν συμφωνίες μεταξύ γεωργικών
επιχειρήσεων θα εξετάζονται σύμφωνα με
τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 
101, παράγραφος 3 της Συνθήκης.
__________________
1 ΕΕ L 1,4.1.2003, σ. 1.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είθισται, στο πλαίσιο της πολιτικής ανταγωνισμού οι επιχειρήσεις να προβαίνουν σε μια 
"αυτοαξιολόγηση" της νομιμότητας των συμφωνιών που συνάπτουν. Οι πρακτικοί όροι της εν 
λόγω διαδικασίας αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003. Η
διαδικασία αυτοαξιολόγησης παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι ελαφρύνει το βάρος εργασίας της
Επιτροπής. Προτείνουμε η ίδια προσέγγιση να ισχύσει για συμφωνίες μεταξύ διακλαδικών
οργανώσεων (βλ. την τροπολογία μας σχετικά με το άρθρο 145).

Τροπολογία 2015
Esther de Lange, Bastiaan Belder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 144 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Ειδικότερα το 101, παράγραφος 1 
της Συνθήκης δεν εφαρμόζεται σε
συμφωνίες στο σύνολο της τροφικής
αλυσίδας που εξασφαλίζουν θεμιτές και
λογικές τιμές για τους παραγωγούς, οι 
οποίες λαμβάνουν υπόψη τις δαπάνες εκ 
μέρους των παραγωγών σε σχέση με τη 
βιωσιμότητα και την ευημερία των ζώων.

Or. en

Τροπολογία 2016
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 144 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μετά από διαβούλευση με τα κράτη 
μέλη και ακρόαση των ενδιαφερόμενων 
επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, 
καθώς και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού 
προσώπου που κρίνει σκόπιμο, η 
Επιτροπή έχει την αποκλειστική 
αρμοδιότητα, υπό τον έλεγχο του 
Δικαστηρίου, να κρίνει, εκδίδοντας, με 

διαγράφεται
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εκτελεστικές πράξεις, απόφαση η οποία 
δημοσιεύεται, ποιες συμφωνίες, 
αποφάσεις και πρακτικές πληρούν τους 
όρους της παραγράφου 1.
Η Επιτροπή προβαίνει στη διαπίστωση 
αυτή είτε με δική της πρωτοβουλία, είτε 
κατόπιν αιτήσεως αρμοδίας αρχής ενός 
κράτους μέλους ή ενδιαφερόμενης 
επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είθισται, στο πλαίσιο της πολιτικής ανταγωνισμού οι επιχειρήσεις να προβαίνουν σε μια 
"αυτοαξιολόγηση" της νομιμότητας των συμφωνιών που συνάπτουν. Οι πρακτικοί όροι της εν 
λόγω διαδικασίας αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003. Η
διαδικασία αυτοαξιολόγησης παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι ελαφρύνει το βάρος εργασίας της
Επιτροπής. Προτείνουμε η ίδια προσέγγιση να ισχύσει για συμφωνίες μεταξύ διακλαδικών
οργανώσεων (βλ. την τροπολογία μας σχετικά με το άρθρο 145).

Τροπολογία 2017
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 144 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η δημοσιευόμενη απόφαση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 πρώτο 
εδάφιο αναφέρει τα συμμετέχοντα μέρη 
και το ουσιώδες περιεχόμενο της 
απόφασης. Στην απόφαση αυτή 
λαμβάνεται επίσης υπόψη το έννομο 
συμφέρον των επιχειρήσεων για την 
προστασία του επαγγελματικού 
απορρήτου.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Είθισται, στο πλαίσιο της πολιτικής ανταγωνισμού οι επιχειρήσεις να προβαίνουν σε μια 
"αυτοαξιολόγηση" της νομιμότητας των συμφωνιών που συνάπτουν. Οι πρακτικοί όροι της εν 
λόγω διαδικασίας αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003. Η
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διαδικασία αυτοαξιολόγησης παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι ελαφρύνει το βάρος εργασίας της
Επιτροπής. Προτείνουμε η ίδια προσέγγιση να ισχύσει για συμφωνίες μεταξύ διακλαδικών
οργανώσεων (βλ. την τροπολογία μας σχετικά με το άρθρο 145).

Τροπολογία 2018
Iratxe García Pérez.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 144 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Με την επιφύλαξη των διατάξεων
των προηγούμενων παραγράφων, η
Επιτροπή συντονίζει τη δράση διαφόρων
εθνικών αρχών στον τομέα του
ανταγωνισμού προκειμένου να 
διασφαλίζει την εφαρμογή και την 
ερμηνεία των κανόνων του δικαίου του 
ανταγωνισμού με τον πιο ενιαίο δυνατό 
τρόπο σε τομείς που καλύπτει ο παρών 
κανονισμός, καθώς και την τήρηση των 
αρχών της ενιαίας αγοράς. Ενδέχεται 
συνεπώς να δημοσιεύσει κατευθυντήριες 
γραμμές για τη βέλτιστη πρακτική 
προκειμένου να συνδράμει τον εν λόγω 
τομέα και τις διάφορες αρχές.

Or. es

Τροπολογία 2019
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 144 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Με την επιφύλαξη των διατάξεων
των προηγούμενων παραγράφων, η
Επιτροπή συντονίζει τη δράση διαφόρων
εθνικών αρχών στον τομέα του
ανταγωνισμού προκειμένου να 
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διασφαλίζει την εφαρμογή και την 
ερμηνεία των κανόνων του δικαίου του 
ανταγωνισμού με τον πιο ενιαίο δυνατό 
τρόπο σε τομείς που καλύπτει ο παρών 
κανονισμός, καθώς και την τήρηση των 
αρχών της ενιαίας αγοράς. Ενδέχεται 
συνεπώς να δημοσιεύσει κατευθυντήριες 
γραμμές για τη βέλτιστη πρακτική 
προκειμένου να συνδράμει τον εν λόγω 
τομέα και τις διάφορες αρχές.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες του δικαίου του ανταγωνισμού εκπονήθηκαν για μια τέλεια αγορά με ελεύθερο
ανταγωνισμό. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ένα από τα διαπραγματευόμενα μέρη έχει
σχετικό μονοπώλιο, οι κανόνες του ανταγωνισμού δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να
ενθαρρύνονται διαχωρισμοί μεταξύ μερών που παρεμποδίζουν την πολυμορφία της παραγωγής. 
Για το λόγο αυτό, ο γεωργικός τομέας πρέπει να εξαιρεθεί από τους κανόνες του ανταγωνισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να λαμβάνονται εκ των προτέρων αποφάσεις σχετικά 
με τις περιστάσεις και υποθέσεις για τις οποίες θα πρέπει να ισχύει μια τέτοια εξαίρεση.

Τροπολογία 2020
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 144 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Με την επιφύλαξη των διατάξεων
των προηγούμενων παραγράφων, η
Επιτροπή συντονίζει τη δράση διαφόρων
εθνικών αρχών στον τομέα του
ανταγωνισμού προκειμένου να 
διασφαλίζει την εφαρμογή και την 
ερμηνεία των κανόνων του δικαίου του 
ανταγωνισμού με τον πιο ενιαίο δυνατό 
τρόπο σε τομείς που καλύπτει ο παρών 
κανονισμός, καθώς και την τήρηση των 
αρχών της ενιαίας αγοράς. Ενδέχεται 
συνεπώς να δημοσιεύσει κατευθυντήριες 
γραμμές για τη βέλτιστη πρακτική 
προκειμένου να συνδράμει τον εν λόγω 
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τομέα και τις διάφορες αρχές.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες εθνικές αρχές εφαρμόζουν τους κανόνες του ανταγωνισμού με
διαφορετικό τρόπο. Δεδομένου ότι σε μια ενιαία αγορά δεν μπορούν να εφαρμόζονται
διαφορετικά οι ίδιοι κανόνες σε διαφορετικά μέρη, η Επιτροπή πρέπει να λειτουργεί ως
συντονιστής και εγγυητής της εφαρμογής αυτών των κανόνων ενώ παράλληλα θα σέβεται και 
θα αποδέχεται την αυτονομία των διάφορων εθνικών αρχών στον τομέα του ανταγωνισμού.

Τροπολογία 2021
Izaskun Bilbao Barandica.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 144 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Με την επιφύλαξη των διατάξεων
των προηγούμενων παραγράφων, η
Επιτροπή παρακολουθεί τη δράση
διαφόρων εθνικών αρχών στον τομέα του
ανταγωνισμού προκειμένου να 
διασφαλίζει την εφαρμογή και την 
ερμηνεία των κανόνων του δικαίου του 
ανταγωνισμού με τον πιο ενιαίο δυνατό 
τρόπο σε τομείς που καλύπτει ο παρών 
κανονισμός, και ότι η εν λόγω δράση 
αναλαμβάνεται σύμφων αμε αρχές της 
ενιαίας αγοράς. Προς το σκοπό αυτό, 
εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τη 
βέλτιστη πρακτική προκειμένου να 
συνδράμει τον εν λόγω τομέα και τις 
διάφορες αρχές.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να αποτρέπονται στρεβλώσεις στην αγορά λόγω της διαφορετικής
εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο.
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Τροπολογία 2022
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 145 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές 
των αναγνωρισμένων διεπαγγελματικών 
οργανώσεων

Συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές 
των αναγνωρισμένων διεπαγγελματικών 
οργανώσεων, των οργανώσεων 
παραγωγών και ενώσεων οργανώσεων 
παραγωγών.

Or. es

Τροπολογία 2023
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 145 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές 
των αναγνωρισμένων διεπαγγελματικών 
οργανώσεων

Συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές 
των αναγνωρισμένων διεπαγγελματικών 
οργανώσεων, των οργανώσεων 
παραγωγών και ενώσεων οργανώσεων 
παραγωγών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να διασφαλίζεται ότι οι αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών
μπορούν να εφαρμόζουν συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές ακριβώς όπως 
και οι διεπαγγελματικές οργανώσεις. Η τροπολογία αποβλέπει στην ενίσχυση του ρόλου των 
οργανώσεων παραγωγών και ενώσεων των εν λόγω οργανώσεων.

Τροπολογία 2024
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 145 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το άρθρο 101 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης δεν εφαρμόζεται στις 
συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες 
πρακτικές των αναγνωρισμένων 
διεπαγγελματικών οργανώσεων δυνάμει 
του άρθρου 108 του παρόντος κανονισμού 
οι οποίες αποβλέπουν στην άσκηση των 
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 108 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του 
παρόντος κανονισμού και για τους τομείς 
του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων 
ελιών και του καπνού στο άρθρο 108 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

1. Το άρθρο 101 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης δεν εφαρμόζεται στις 
συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες 
πρακτικές των αναγνωρισμένων 
διεπαγγελματικών οργανώσεων δυνάμει 
του άρθρου 108 του παρόντος κανονισμού 
οι οποίες αποβλέπουν στην άσκηση των 
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 108 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του 
παρόντος κανονισμού, ή των 
αναγνωρισμένων οργανώσεων 
παραγωγών σύμφωνα με το άρθρο 106 ή 
αναγνωρισμένων ενώσεων των 
οργανώσεων παραγωγών σύμφωνα με το 
άρθρο 107 του παρόντος κανονισμού με 
στόχο την εκτέλεση των δραστηριοτήτων 
που αναφέρονται στο άρθρο 106 στοιχείο 
γ) του παρόντος κανονισμού.

Or. es

Τροπολογία 2025
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 145 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το άρθρο 101 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης δεν εφαρμόζεται στις 
συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες 
πρακτικές των αναγνωρισμένων 
διεπαγγελματικών οργανώσεων δυνάμει 
του άρθρου 108 του παρόντος κανονισμού 
οι οποίες αποβλέπουν στην άσκηση των 
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 108 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του 
παρόντος κανονισμού και για τους τομείς 
του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων 

1. Το άρθρο 101 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης δεν εφαρμόζεται στις 
συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες 
πρακτικές των αναγνωρισμένων 
διεπαγγελματικών οργανώσεων δυνάμει 
του άρθρου 108 του παρόντος κανονισμού 
οι οποίες αποβλέπουν στην άσκηση των 
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 108 στοιχείο γ) του παρόντος 
κανονισμού, ή των αναγνωρισμένων 
οργανώσεων παραγωγών σύμφωνα με το 
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ελιών και του καπνού στο άρθρο 108 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

άρθρο 106 ή αναγνωρισμένων ενώσεων 
των οργανώσεων παραγωγών σύμφωνα 
με το άρθρο 107 του παρόντος 
κανονισμού με στόχο την εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 106 στοιχείο γ) του παρόντος 
κανονισμού.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παραπομπή σε οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών παρέχει στις εν
λόγω οργανώσεις το δικαίωμα να εφαρμόζουν συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες 
πρακτικές ακριβώς όπως και οι διεπαγγελματικές οργανώσεις.

Τροπολογία 2026
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 145 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το άρθρο 101 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης δεν εφαρμόζεται στις 
συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες 
πρακτικές των αναγνωρισμένων 
διεπαγγελματικών οργανώσεων δυνάμει 
του άρθρου 108 του παρόντος κανονισμού 
οι οποίες αποβλέπουν στην άσκηση των 
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 108 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του 
παρόντος κανονισμού και για τους τομείς 
του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων 
ελιών και του καπνού στο άρθρο 108 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

1. Το άρθρο 101 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης δεν εφαρμόζεται στις 
συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες 
πρακτικές των αναγνωρισμένων 
διεπαγγελματικών οργανώσεων δυνάμει 
του άρθρου 108 του παρόντος κανονισμού 
οι οποίες αποβλέπουν στην άσκηση των 
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 108 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του 
παρόντος κανονισμού και για τους τομείς 
του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων 
ελιών στο άρθρο 108 παράγραφος 2 του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 2027
Britta Reimers
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 145 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Οι διατάξεις του άρθρου 144, 
παράγραφος 2 ισχύουν σε συμφωνίες, 
αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές
διακλαδικών οργανώσεων που 
αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 
108 του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είθισται, στο πλαίσιο της πολιτικής ανταγωνισμού οι επιχειρήσεις να προβαίνουν σε μια 
"αυτοαξιολόγηση" της νομιμότητας των συμφωνιών που συνάπτουν. Οι πρακτικοί όροι της εν 
λόγω διαδικασίας αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003. Η
διαδικασία αυτοαξιολόγησης παρουσιάζει το πλεονέκτημα να ελαφρύνει το βάρος εργασίας της
Επιτροπής.

Τροπολογία 2028
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 145 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται μόνο με 
την προϋπόθεση ότι:

διαγράφεται

(a) οι συμφωνίες, αποφάσεις και 
εναρμονισμένες πρακτικές έχουν 
κοινοποιηθεί στην Επιτροπή·
(β) εντός δύο μηνών από την παραλαβή 
όλων των απαιτούμενων στοιχείων, η 
Επιτροπή δεν έχει κηρύξει, με 
εκτελεστικές πράξεις, τις εν λόγω 
συμφωνίες, αποφάσεις ή εναρμονισμένες 
πρακτικές ασυμβίβαστες προς τους 
ενωσιακούς κανόνες·

Or. en



AM\907936EL.doc 143/179 PE492.804v01-00

EL

Τροπολογία 2029
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 145 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εντός δύο μηνών από την παραλαβή
όλων των απαιτούμενων στοιχείων, η 
Επιτροπή δεν έχει κηρύξει, με 
εκτελεστικές πράξεις, τις εν λόγω 
συμφωνίες, αποφάσεις ή εναρμονισμένες 
πρακτικές ασυμβίβαστες προς τους 
ενωσιακούς κανόνες·

β) εντός δύο μηνών από την παραλαβή της 
κοινοποίησης της Επιτροπής δεν έχει 
κηρύξει, με εκτελεστικές πράξεις, τις εν 
λόγω συμφωνίες, αποφάσεις ή 
εναρμονισμένες πρακτικές ασυμβίβαστες 
προς τους ενωσιακούς κανόνες·

Or. es

Τροπολογία 2030
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 145 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εντός δύο μηνών από την παραλαβή
όλων των απαιτούμενων στοιχείων, η 
Επιτροπή δεν έχει κηρύξει, με 
εκτελεστικές πράξεις, τις εν λόγω 
συμφωνίες, αποφάσεις ή εναρμονισμένες 
πρακτικές ασυμβίβαστες προς τους 
ενωσιακούς κανόνες·

β) εντός δύο μηνών από την παραλαβή της 
κοινοποίησης της Επιτροπής δεν έχει 
κηρύξει, με εκτελεστικές πράξεις, τις εν 
λόγω συμφωνίες, αποφάσεις ή 
εναρμονισμένες πρακτικές ασυμβίβαστες 
προς τους ενωσιακούς κανόνες·

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πρόβλεψη προθεσμίας δύο μηνών για να λάβει θέση η Επιτρποπή μετά την παραλαβή όλων 
των εγγράφων δεν θα επέτρεπε στις διεπαγγελματικές οργανώσεις να λειτουργούν κανονικά και 
θα καθιστούσε υπερβολικά γραφειοκρατική τη διαδικασία.
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Τροπολογία 2031
Britta Reimers.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 145 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι συμφωνίες, αποφάσεις και 
εναρμονισμένες πρακτικές δεν 
επιτρέπεται να τίθενται σε ισχύ πριν από 
την παρέλευση της περιόδου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
β).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2032
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 145 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) μπορούν να προκαλέσουν στρεβλώσεις 
του ανταγωνισμού οι οποίες δεν είναι 
απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων 
της ΚΓΠ που επιδιώκονται μέσω των 
δραστηριοτήτων των διεπαγγελματικών 
οργανώσεων,

(γ) μπορούν να προκαλέσουν στρεβλώσεις 
του ανταγωνισμού οι οποίες δεν είναι 
απαραίτητες για την επίτευξη των κύριων
στόχων της ΚΓΠ που επιδιώκονται μέσω 
των δραστηριοτήτων των 
διεπαγγελματικών οργανώσεων,

Or. en

Τροπολογία 2033
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 145 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) περιλαμβάνουν τον καθορισμό τιμών ή διαγράφεται
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ποσοστώσεων,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η πρόταση ενθαρρύνει τη χρήση εργαλείων στατιστικής και την παρακολούθηση 
των αγορών (όπως π.χ. στον τομέα του γάλακτος) που έχουν έμμεσο αντίκτυπο στις τιμές, και 
δεδομένου ότι ο κίνδυνος να επηρεασθεί ο ανταγωνισμός είναι μικρός (επειδή η Επιτροπή 
ενημερώνεται για τις συμφωνίες πριν τεθούν σε ισχύ), η εκ των προτέρων απαγόρευση του 
καθορισμού των τιμών και των ποσοστώσεων πρέπει να απαλειφθεί από το άρθρο 145 
παράγραφος 4 στοιχείο δ).

Τροπολογία 2034
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 145 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) περιλαμβάνουν τον καθορισμό τιμών ή 
ποσοστώσεων,

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 2035
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 145 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) περιλαμβάνουν τον καθορισμό τιμών ή 
ποσοστώσεων,

δ) περιλαμβάνουν τον καθορισμό τιμών ή 
ποσοστώσεων παραγωγής,

Or. es

Αιτιολόγηση

Στο κείμενο θα πρέπει να διατυπώνεται σαφώς ότι οι "ποσοστώσεις" είναι αποκλειστικά
"ποσοστώσεις παραγωγής". Τούτο θα εναρμονίζεται περισσότερο με τον ισχύοντα κανονισμό 
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για την ενιαία ΚΟΑ που πάντοτε εκφράζει τις ποσοστώσεις παραγωγής σε χιλιόγραμμα (για το 
γάλα, τη ζάχαρη και τον καπνό).

Τροπολογία 2036
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 145 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν, μετά την παρέλευση της δίμηνης 
προθεσμίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β), η Επιτροπή 
διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι όροι 
εφαρμογής της παραγράφου 1, λαμβάνει 
απόφαση, με εκτελεστικές πράξεις, στην 
οποία αναφέρεται ότι στη συγκεκριμένη 
συμφωνία, απόφαση ή εναρμονισμένη 
πρακτική εφαρμόζεται το άρθρο 101 
παράγραφος 1 της Συνθήκης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2037
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 145 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εν λόγω απόφαση της Επιτροπής δεν 
εφαρμόζεται πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησής της στην ενδιαφερόμενη 
διεπαγγελματική οργάνωση, εκτός εάν η 
τελευταία έχει δώσει ανακριβείς 
πληροφορίες ή έχει κάνει κατάχρηση της 
εξαίρεσης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 2038
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 145 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Στην περίπτωση πολυετών συμφωνιών, 
η κοινοποίηση για το πρώτο έτος ισχύει 
και για τα επόμενα έτη της συμφωνίας. 
Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, η 
Επιτροπή μπορεί ανά πάσα στιγμή, με 
δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν 
αιτήσεως κράτους μέλους, να κρίνει μια 
συμφωνία ασυμβίβαστη.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2039
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 145 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Σε κατάσταση κρίσης οι συμφωνίες, 
αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές 
μπορούν να τίθενται σε εφαρμογή πριν 
εκδώσει τη γνωμοδότησή της η 
Επιτροπή. Εάν, μετά την παρέλευση της 
δεκάμηνης προθεσμίας, η Επιτροπή 
διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι όροι 
εφαρμογής της παραγράφου 1, λαμβάνει 
απόφαση, με εκτελεστικές πράξεις, στην 
οποία αναφέρεται ότι στη συγκεκριμένη 
συμφωνία, απόφαση ή εναρμονισμένη 
πρακτική εφαρμόζεται το άρθρο 101 
παράγραφος 1 της Συνθήκης.

Or. fr



PE492.804v01-00 148/179 AM\907936EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι, σε περίοδο κρίσης, οι αποφάσεις και διεπαγγελματικές συμφωνίες πρέπει να 
εφαρμόζονται ταχέως, πρέπει να προστεθεί άλλη μία παράγραφος στο άρθρο 145.

Τροπολογία 2040
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 149 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εθνικές ενισχύσεις για τον τομέα της 
ζάχαρης στη Φινλανδία

Εθνικές ενισχύσεις για τον τομέα της 
ζάχαρης στη Φινλανδία και σε άλλα κράτη 
μέλη.

Or. es

Τροπολογία 2041
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 149 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Φινλανδία μπορεί να καταβάλλει στους 
καλλιεργητές ζαχαρότευτλων εθνικές 
ενισχύσεις ύψους μέχρι 350 ευρώ ανά 
εκτάριο και ανά περίοδο εμπορίας.

Η Φινλανδία μπορεί να καταβάλλει στους 
καλλιεργητές ζαχαρότευτλων εθνικές 
ενισχύσεις ύψους μέχρι 350 ευρώ ανά 
εκτάριο και ανά περίοδο εμπορίας έως το 
τέλος του έτους εμπορίας 2019/2020.

Or. fr

Τροπολογία 2042
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 149 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη με παραγωγή
ζαχαροτεύτλων σε περιοχές νοτίως του 
44ου παραλλήλου μπορούν επίσης να 
καταβάλλουν εθνικές πληρωμές ανά 
εκτάριο ανά έτος εμπορίας σε 
καλλιεργητές ζαχαροτεύτλων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες για την
παραγωγή ζαχαροτεύτλων, ιδίως σε περιοχές μάλλον του βόρειου ή του νότιου γεωγραφικού 
πλάτους της κύριας ζώνης παραγωγής στην Ευρώπη.

Τροπολογία 2043
Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 149 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη με παραγωγή
ζαχαροτεύτλων σε περιοχές νοτίως του 
44ου παραλλήλου μπορούν επίσης να 
καταβάλλουν εθνικές πληρωμές ανά 
εκτάριο ανά έτος εμπορίας σε 
καλλιεργητές ζαχαροτεύτλων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη οι φυσικοί περιορισμοί των κρατών μελών που 
καλλιεργούν ζαχαρότευτλα στο νότιο τμήμα του παραλλήλου.

Τροπολογία 2044
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 152 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρηματοδοτούν τις ενισχύσεις αυτές με 
εισφορά που βαρύνει τον σχετικό τομέα ή 
με κάθε άλλη συνεισφορά του ιδιωτικού 
τομέα.

Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρηματοδοτούν τις ενισχύσεις αυτές από 
τον εθνικό τους προϋπολογισμό, με 
εισφορά που βαρύνει τον σχετικό τομέα ή 
με κάθε άλλη συνεισφορά του ιδιωτικού 
τομέα.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Γλωσσική διόρθωση (που αφορά το πολωνικό κείμενο) και διευκρίνιση.

Τροπολογία 2045
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 152 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν, ως 
συμπλήρωμα της ενωσιακής ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο άρθρο 21, εθνικές 
ενισχύσεις για τη χρηματοδότηση των 
συνοδευτικών μέτρων τα οποία είναι 
αναγκαία για την αποτελεσματικότητα του 
ενωσιακού καθεστώτος για την παροχή 
οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών και προϊόντων 
μπανάνας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 
παράγραφος 2.

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν, ως 
συμπλήρωμα της ενωσιακής ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο άρθρο 21, εθνικές 
ενισχύσεις για τη χρηματοδότηση των 
συνοδευτικών μέτρων τα οποία είναι 
αναγκαία για την αποτελεσματικότητα του 
ενωσιακού καθεστώτος για την παροχή 
οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών και προϊόντων 
μπανάνας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 
παράγραφος 2. Το συνολικό ποσό της 
συγχρηματοδότησης δεν υπερβαίνει το 
100% των πραγματικών δαπανών.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 152 πρέπει να καταστεί σαφές ότι η εθνική χρηματοδότηση που παρέχεται ως 
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συμπλήρωμα της ενωσιακής ενίσχυσης προέρχεται από τη συγχρηματοδότηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 21, παρ. 4, στοιχείο β, και δεν προστίθεται στον προϋπολογισμό που περιλαμβάνει 
τόσο τις ενωσιακές όσο και τις εθνικές εισφορές.

Τροπολογία 2046
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 153 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 153 a
Προώθηση των πωλήσεων στον τομέα 
του γάλακτος και των γαλακτοκομικών 

προϊόντων
Ένα κράτος μέλος μπορεί να επιβάλει ένα
τέλος προώθησης στους παραγωγούς του 
γάλακτος επί των ποσοτήτων γάλακτος 
και ισοδύναμων προϊόντων γάλακτος που 
διατίθενται στην αγορά για να 
χρηματοδοτήσει μέτρα που αποσκοπούν 
στην προώθηση της κατανάλωσης στην 
Κοινότητα, τη διεύρυνση των αγορών για 
τα γαλακτοκομικά προϊόντα καθώς και 
για τη βελτίωση της ποιότητας.

Or. de

Τροπολογία 2047
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Μέρος V – Κεφάλαιο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  - I
Διαχείριση κινδύνων και κρίσεων

Τμήμα 1
Δημόσιο σύστημα ασφάλισης 
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Άρθρο 153α
Δημόσια γεωργική ασφάλιση 

1. Θεσπίζεται δημόσια γεωργική 
ασφάλιση που χρηματοδοτείται από την 
Ένωση, προκειμένου να εξασφαλίζεται 
ένα ελάχιστο εισόδημα στους γεωργούς 
που πλήττονται από ακραία καιρικά 
φαινόμενα, φυσικές ή ανθρωπογενείς 
καταστροφές, περιλαμβανομένων των 
δασικών πυρκαγιών, ασθενειών και της 
προσβολής από επιβλαβείς οργανισμούς.  
Η ασφάλιση αυτή παρέχει ένα 
στοιχειώδες επίπεδο προστασία σε όλους 
τους γεωργούς και σε όλα τα κράτη μέλη.
2. Η δημόσια γεωργική ασφάλιση 
υποδιαιρείται σε: ασφάλιση 
εκμετάλλευσης, ασφάλιση για την 
εγγύηση των εισοδημάτων, ασφάλιση 
εκτροφής και ταμεία αποζημιώσεων.  
3. Η ύπαρξη της ασφάλισης αυτής δεν 
επηρεάζει την ύπαρξη άλλων 
συστημάτων ασφάλισης, ειδικών για 
συγκεκριμένους τομείς, όπως είναι η 
ασφάλιση συγκομιδής για τον 
αμπελοοινικό τομέα που προβλέπεται στο 
άρθρο 47.
4. Η Επιτροπή θα υποβάλει εν ευθέτω 
χρόνω πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τη δημόσια 
γεωργική ασφάλιση ούτως ώστε ο 
κανονισμός να τεθεί σε εφαρμογή από 1ης 
Ιουλίου 2014.

Or. pt

Τροπολογία 2048
Richard Ashworth, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 154 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης
ουσιαστικής και αποτελεσματικής 
αντίδρασης σε περιπτώσεις που απειλείται 
να διαταραχθεί η αγορά από σημαντικές 
αυξήσεις ή πτώσεις των τιμών σε 
εσωτερικές ή εξωτερικές αγορές ή τυχόν 
άλλους παράγοντες που μπορούν να 
επηρεάσουν την αγορά, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 160 για να λάβει τα αναγκαία 
μέτρα για τον σχετικό τομέα, τηρώντας 
τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με 
το άρθρο 218 της Συνθήκης.

Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου 
και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη
ουσιαστικής και αποτελεσματικής 
αντίδρασης σε σημαντικές απειλές από 
σοβαρές διαταραχές της αγοράς λόγω 
παραγόντων που επιφέρουν ή που είναι 
πολύ πιθανόν να επιφέρουν σημαντικές
αυξήσεις ή πτώσεις των τιμών σε 
εσωτερικές ή εξωτερικές αγορές ή τυχόν 
άλλους παράγοντες που μπορούν να 
επηρεάσουν την αγορά, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 160 για να λάβει τα αναγκαία 
μέτρα για τον σχετικό τομέα, τηρώντας 
τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με 
το άρθρο 218 της Συνθήκης.

Τα μέτρα τα οποία προβλέπονται στην
πρώτη υποπαράγραφο δεν μπορούν να 
εγκριθούν παρά μόνο εάν οιαδήποτε άλλα 
μέτρα που είναι διαθέσιμα βάσει του 
παρόντος κανονισμού αποδειχθούν ως 
ανεπαρκή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία δίνει στην Επιτροπή μια πλέον συνεπή πανοπλία εξουσιών που της
επιτρέπει να εγκρίνει έκτακτα μέτρα σε περίπτωση κρίσεως και να εξασφαλίσει τη διατήρηση 
των εγγυήσεων που περιέχονται στο παρόν κείμενο.

Τροπολογία 2049
Peter Jahr, Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 154 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
ουσιαστικής και αποτελεσματικής 

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
ουσιαστικής και αποτελεσματικής 
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αντίδρασης σε περιπτώσεις που απειλείται
να διαταραχθεί η αγορά από σημαντικές 
αυξήσεις ή πτώσεις των τιμών σε 
εσωτερικές ή εξωτερικές αγορές ή τυχόν 
άλλους παράγοντες που μπορούν να 
επηρεάσουν την αγορά, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 160 για να λάβει τα αναγκαία 
μέτρα για τον σχετικό τομέα, τηρώντας 
τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με 
το άρθρο 218 της Συνθήκης.

αντίδρασης σε περιπτώσεις διαταραχής 
της αγοράς από σημαντικές αυξήσεις ή 
πτώσεις των τιμών σε εσωτερικές ή 
εξωτερικές αγορές, θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
160 για να λάβει τα αναγκαία μέτρα για 
τον σχετικό τομέα, τηρώντας τυχόν 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με 
το άρθρο 218 της Συνθήκης.

Or. de

Τροπολογία 2050
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 154 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
ουσιαστικής και αποτελεσματικής 
αντίδρασης σε περιπτώσεις που απειλείται 
να διαταραχθεί η αγορά από σημαντικές 
αυξήσεις ή πτώσεις των τιμών σε 
εσωτερικές ή εξωτερικές αγορές ή τυχόν 
άλλους παράγοντες που μπορούν να 
επηρεάσουν την αγορά, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 160 για να λάβει τα αναγκαία 
μέτρα για τον σχετικό τομέα, τηρώντας 
τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με 
το άρθρο 218 της Συνθήκης.

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
ουσιαστικής και αποτελεσματικής 
αντίδρασης σε περιπτώσεις που απειλείται 
να διαταραχθεί η αγορά από σημαντικές 
αυξήσεις ή πτώσεις των τιμών σε 
εσωτερικές ή εξωτερικές αγορές, 
σημαντική άνοδο του κόστους 
παραγωγής όπως ορίζεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 2 ή τυχόν άλλους παράγοντες 
που μπορούν να επηρεάσουν την αγορά, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 160 για να λάβει τα 
αναγκαία μέτρα για τον σχετικό τομέα, 
τηρώντας τυχόν υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις συμφωνίες που 
συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 218 
της Συνθήκης.

Or. fr
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Τροπολογία 2051
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 154 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
ουσιαστικής και αποτελεσματικής 
αντίδρασης σε περιπτώσεις που απειλείται 
να διαταραχθεί η αγορά από σημαντικές 
αυξήσεις ή πτώσεις των τιμών σε 
εσωτερικές ή εξωτερικές αγορές ή τυχόν 
άλλους παράγοντες που μπορούν να 
επηρεάσουν την αγορά, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 160 για να λάβει τα αναγκαία 
μέτρα για τον σχετικό τομέα, τηρώντας 
τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με 
το άρθρο 218 της Συνθήκης.

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
ουσιαστικής και αποτελεσματικής 
αντίδρασης σε περιπτώσεις που
διαταράσσεται η αγορά από σημαντικές 
αυξήσεις ή πτώσεις των τιμών σε 
εσωτερικές ή εξωτερικές αγορές, θα πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 160 για να λάβει τα αναγκαία 
μέτρα για τον σχετικό τομέα, τηρώντας 
τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με 
το άρθρο 218 της Συνθήκης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Es necesario establecer de forma clara que el encarecimiento de los costes de producción 
figure también como factor de mercado que amenaza con producirse como consecuencia de 
incrementos o bajadas significativos en el mercado interior o exterior. En efecto, entre las 
necesidades de responder con eficiencia y eficacia a las perturbaciones del mercado hay que 
atender a episodios como el fuerte encarecimiento de la alimentación animal, los cuales 
producen en las rentas de los agricultores europeos los mismos efectos que las bajadas 
significativas de los precios de los productos agrarios.

Τροπολογία 2052
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 154 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
ουσιαστικής και αποτελεσματικής 
αντίδρασης σε περιπτώσεις που απειλείται 
να διαταραχθεί η αγορά από σημαντικές 
αυξήσεις ή πτώσεις των τιμών σε 
εσωτερικές ή εξωτερικές αγορές ή τυχόν 
άλλους παράγοντες που μπορούν να 
επηρεάσουν την αγορά, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 160 για να λάβει τα αναγκαία 
μέτρα για τον σχετικό τομέα, τηρώντας 
τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με 
το άρθρο 218 της Συνθήκης.

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
ουσιαστικής και αποτελεσματικής 
αντίδρασης σε περιπτώσεις που απειλείται 
να διαταραχθεί η αγορά από σημαντικές 
αυξήσεις ή πτώσεις των τιμών σε 
εσωτερικές ή εξωτερικές αγορές, από 
σημαντικές μειώσεις των περιθωρίων 
των παραγωγών ή τυχόν άλλους 
παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν 
την αγορά, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
160 για να λάβει τα αναγκαία μέτρα για 
τον σχετικό τομέα, τηρώντας τυχόν 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με 
το άρθρο 218 της Συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 2053
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 154 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
ουσιαστικής και αποτελεσματικής 
αντίδρασης σε περιπτώσεις που απειλείται 
να διαταραχθεί η αγορά από σημαντικές 
αυξήσεις ή πτώσεις των τιμών σε 
εσωτερικές ή εξωτερικές αγορές ή τυχόν 
άλλους παράγοντες που μπορούν να 
επηρεάσουν την αγορά, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 160 για να λάβει τα αναγκαία 
μέτρα για τον σχετικό τομέα, τηρώντας 
τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με 
το άρθρο 218 της Συνθήκης.

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
ουσιαστικής και αποτελεσματικής 
αντίδρασης σε περιπτώσεις που απειλείται 
να διαταραχθεί η αγορά από σημαντικές 
αυξήσεις ή πτώσεις των τιμών σε 
εσωτερικές ή εξωτερικές αγορές, από 
σημαντικές μειώσεις των περιθωρίων 
των παραγωγών ή τυχόν άλλους 
παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν 
την αγορά, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
160 για να λάβει τα αναγκαία μέτρα για 
τον σχετικό τομέα, τηρώντας τυχόν 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
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συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με 
το άρθρο 218 της Συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 2054
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm, Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 154 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
ουσιαστικής και αποτελεσματικής 
αντίδρασης σε περιπτώσεις που απειλείται 
να διαταραχθεί η αγορά από σημαντικές 
αυξήσεις ή πτώσεις των τιμών σε
εσωτερικές ή εξωτερικές αγορές ή τυχόν 
άλλους παράγοντες που μπορούν να 
επηρεάσουν την αγορά, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 160 για να λάβει τα αναγκαία 
μέτρα για τον σχετικό τομέα, τηρώντας 
τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με 
το άρθρο 218 της Συνθήκης.

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
ουσιαστικής και αποτελεσματικής 
αντίδρασης σε περιπτώσεις που απειλείται 
να διαταραχθεί η αγορά από σημαντικές 
αυξήσεις ή πτώσεις των τιμών σε 
εσωτερικές ή εξωτερικές αγορές ή τυχόν 
άλλους παράγοντες που μπορούν να 
επηρεάσουν την αγορά, όταν η εν λόγω 
κατάσταση είναι πιθανόν να συνεχιστεί ή 
να χειροτερεύσει, θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
160 για να λάβει τα αναγκαία μέτρα για 
τον σχετικό τομέα, τηρώντας τυχόν 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με 
το άρθρο 218 της Συνθήκης και υπό την 
προϋπόθεση ότι οιαδήποτε άλλα μέτρα 
που είναι διαθέσιμα σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό αποδειχθούν ως 
ανεπαρκή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να ισχύσουν μόνο σε μια πραγματικά έκτακτη περίπτωση.

Τροπολογία 2055
Christofer Fjellner
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 154 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
ουσιαστικής και αποτελεσματικής 
αντίδρασης σε περιπτώσεις που απειλείται 
να διαταραχθεί η αγορά από σημαντικές 
αυξήσεις ή πτώσεις των τιμών σε 
εσωτερικές ή εξωτερικές αγορές ή τυχόν 
άλλους παράγοντες που μπορούν να 
επηρεάσουν την αγορά, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 160 για να λάβει τα αναγκαία 
μέτρα για τον σχετικό τομέα, τηρώντας 
τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με 
το άρθρο 218 της Συνθήκης.

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
ουσιαστικής και αποτελεσματικής 
αντίδρασης σε περιπτώσεις που απειλείται 
να διαταραχθεί η αγορά από σημαντικές 
αυξήσεις ή πτώσεις των τιμών σε 
εσωτερικές ή εξωτερικές αγορές ή τυχόν 
άλλους παράγοντες που μπορούν να 
επηρεάσουν την αγορά, όταν η εν λόγω 
κατάσταση είναι πιθανόν να συνεχιστεί ή 
να χειροτερεύσει, θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
160 για να λάβει τα αναγκαία μέτρα για 
τον σχετικό τομέα, τηρώντας τυχόν 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με 
το άρθρο 218 της Συνθήκης και υπό την 
προϋπόθεση ότι οιαδήποτε άλλα μέτρα 
που είναι διαθέσιμα σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό αποδειχθούν ως 
ανεπαρκή.

Or. en

Τροπολογία 2056
Peter Jahr, Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 154 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις απειλών για διατάραξη 
της αγοράς που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο, όταν συντρέχουν δεόντως 
αιτιολογημένοι επιτακτικοί λόγοι 
επείγουσας ανάγκης, η διαδικασία, που 
προβλέπεται στο άρθρο 161 του παρόντος 
κανονισμού εφαρμόζεται σε κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

Στις περιπτώσεις διατάραξης της αγοράς 
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, όταν 
συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι 
επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, η 
διαδικασία, που προβλέπεται στο άρθρο 
161 του παρόντος κανονισμού 
εφαρμόζεται σε κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με την 
παρούσα παράγραφο.
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Or. de

Τροπολογία 2057
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 154 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις απειλών για διατάραξη 
της αγοράς που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο, όταν συντρέχουν δεόντως 
αιτιολογημένοι επιτακτικοί λόγοι 
επείγουσας ανάγκης, η διαδικασία, που 
προβλέπεται στο άρθρο 161 του παρόντος 
κανονισμού εφαρμόζεται σε κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

Στις περιπτώσεις απειλών για διατάραξη 
της αγοράς που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο, όταν συντρέχουν δεόντως 
αιτιολογημένοι επιτακτικοί λόγοι 
επείγουσας ανάγκης, εφαρμόζεται η 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
161 του παρόντος κανονισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Απειλές για διατάραξη της αγοράς μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω κατ' εξουσιοδότηση
πράξεων που εγκρίνονται σύμφωνα με την κατεπείγουσα διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 161.

Τροπολογία 2058
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 154 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά μπορούν, στον βαθμό και 
για το χρονικό διάστημα που είναι 
απολύτως αναγκαία, να επεκτείνουν ή να 
τροποποιήσουν το πεδίο εφαρμογής, τη 
διάρκεια ή άλλες πτυχές άλλων μέτρων 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, ή να αναστείλουν τους 
εισαγωγικούς δασμούς εν όλω ή εν μέρει 
για ορισμένες ποσότητες ή περιόδους, 

Τα μέτρα αυτά, τα οποία είναι δυνατόν να 
λαμβάνονται εκ των προτέρων ή εκ των 
υστέρων, μπορούν στον βαθμό και για το 
χρονικό διάστημα που είναι απολύτως 
αναγκαία, να επεκτείνουν ή να 
τροποποιήσουν το πεδίο εφαρμογής, τη 
διάρκεια ή άλλες πτυχές άλλων μέτρων 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, ή να αναστείλουν τους 
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εφόσον είναι αναγκαίο. εισαγωγικούς δασμούς εν όλω ή εν μέρει 
για ορισμένες ποσότητες ή περιόδους, 
εφόσον είναι αναγκαίο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διασαφηνίζει τα μέτρα τα οποία θα εφαρμόζονται κατά των διαταραχών της 
αγοράς.

Τροπολογία 2059
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 154 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά μπορούν, στον βαθμό και 
για το χρονικό διάστημα που είναι 
απολύτως αναγκαία, να επεκτείνουν ή να 
τροποποιήσουν το πεδίο εφαρμογής, τη 
διάρκεια ή άλλες πτυχές άλλων μέτρων 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, ή να αναστείλουν τους 
εισαγωγικούς δασμούς εν όλω ή εν μέρει 
για ορισμένες ποσότητες ή περιόδους, 
εφόσον είναι αναγκαίο.

Τα μέτρα αυτά μπορούν, στον βαθμό και 
για το χρονικό διάστημα που είναι 
απολύτως αναγκαία, να επεκτείνουν ή να 
τροποποιήσουν το πεδίο εφαρμογής, τη 
διάρκεια ή άλλες πτυχές άλλων μέτρων 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό συμπεριλαμβανομένων 
επιστροφών στην εξαγωγή, ή να 
αναστείλουν τους εισαγωγικούς δασμούς 
εν όλω ή εν μέρει για ορισμένες ποσότητες 
ή περιόδους, εφόσον είναι αναγκαίο.

Or. de

Τροπολογία 2060
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 154 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά μπορούν, στον βαθμό και 
για το χρονικό διάστημα που είναι 

Τα μέτρα αυτά μπορούν, στον βαθμό και 
για το χρονικό διάστημα που είναι 
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απολύτως αναγκαία, να επεκτείνουν ή να 
τροποποιήσουν το πεδίο εφαρμογής, τη 
διάρκεια ή άλλες πτυχές άλλων μέτρων 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, ή να αναστείλουν τους 
εισαγωγικούς δασμούς εν όλω ή εν μέρει 
για ορισμένες ποσότητες ή περιόδους, 
εφόσον είναι αναγκαίο.

απολύτως αναγκαία, να επεκτείνουν ή να 
τροποποιήσουν το πεδίο εφαρμογής, τη 
διάρκεια ή άλλες πτυχές άλλων μέτρων 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, ή να αναστείλουν τους 
εισαγωγικούς δασμούς εν όλω ή εν μέρει 
για ορισμένες ποσότητες ή περιόδους, 
εφόσον είναι αναγκαίο ή να παράσχουν 
ειδική στήριξη σε παραγωγούς για το 
μετριασμό των συνεπειών σοβαρής 
διαταραχής της αγοράς. Ειδικότερα, στην
περίπτωση του τομέα των
οπωροκηπευτικών, η Επιτροπή
ενεργοποιεί μηχανισμό απόσυρσης όταν 
καταγράφονται σε κοινοτικό επίπεδο 
ορισμένες προϋποθέσεις, που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, 
προκειμένου να ενθαρρύνεται η 
συγχρονισμένη απόσυρση από την αγορά 
μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ως σήμερα, ο τομέας των οπωροκηπευτικών δεν διαθέτει ειδικό μηχανισμό για την
αντιμετώπιση διαταραχών στην αγορά. Η πείρα που έχει αποκτηθεί τα τελευταία χρόνια στο
πλαίσιο της ΚΟΑ οπωροκηπευτικών έχει αποδείξει ότι χρειάζεται ένας ειδικός μηχανισμός σε 
κοινοτικό επίπεδο που θα επιτρέπει στον τομέα αυτό να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους 
διαταραχές.

Τροπολογία 2061
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 154 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά μπορούν, στον βαθμό και 
για το χρονικό διάστημα που είναι 
απολύτως αναγκαία, να επεκτείνουν ή να 
τροποποιήσουν το πεδίο εφαρμογής, τη 
διάρκεια ή άλλες πτυχές άλλων μέτρων 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, ή να αναστείλουν τους 

Τα μέτρα αυτά μπορούν, στον βαθμό και 
για το χρονικό διάστημα που είναι 
απολύτως αναγκαία, να επεκτείνουν ή να 
τροποποιήσουν το πεδίο εφαρμογής, τη 
διάρκεια ή άλλες πτυχές άλλων μέτρων 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, ή να αναστείλουν τους 
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εισαγωγικούς δασμούς εν όλω ή εν μέρει 
για ορισμένες ποσότητες ή περιόδους, 
εφόσον είναι αναγκαίο.

εισαγωγικούς δασμούς εν όλω ή εν μέρει 
για ορισμένες ποσότητες ή περιόδους, 
εφόσον είναι αναγκαίο ή να παράσχουν 
ειδική στήριξη σε παραγωγούς για το 
μετριασμό των συνεπειών σοβαρής 
διαταραχής της αγοράς.

Or. es

Αιτιολόγηση

Έχει χορηγηθεί ειδική στήριξη σε παραγωγούς σε προηγούμενες περιπτώσεις (όπως κατά τη 
διάρκεια της κρίσης στο γαλακτοκομικό τομέα το 2008-2009). Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει
επίσης να προβλέπεται στον κανονισμό.

Τροπολογία 2062
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 154 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικότερα, στην περίπτωση του τομέα
των οπωροκηπευτικών, η Επιτροπή
ενεργοποιεί μηχανισμό απόσυρσης όταν 
καταγράφονται σε κοινοτικό επίπεδο
ορισμένες προϋποθέσεις, που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, 
προκειμένου να ενθαρρύνεται η 
συγχρονισμένη απόσυρση από την αγορά 
μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πείρα που έχει αποκτηθεί τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της ΚΟΑ οπωροκηπευτικών έχει
αποδείξει ότι χρειάζεται ένας ειδικός μηχανισμός σε κοινοτικό επίπεδο που θα επιτρέπει στον 
τομέα αυτό να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους διαταραχές.

Τροπολογία 2063
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 154 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν εφαρμόζονται στα 
προϊόντα που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι μέρος XXIV τμήμα 2.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 154 προβλέπει τη δυνατότητα ταχείας και αποτελεσματικής ανάληψης δράσης σε 
καιρούς κρίσεων στην αγορά που απειλούν τη γεωργία ή την κτηνοτροφία. Δεν θα πρέπει να 
υπάρχουν οποιεσδήποτε εξαιρέσεις.

Τροπολογία 2064
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 154 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν εφαρμόζονται στα 
προϊόντα που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι μέρος XXIV τμήμα 2.

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 εφαρμόζονται στα προϊόντα 
που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι .

Or. pt

Τροπολογία 2065
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 154 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 χωρίς συγχρηματοδότηση 
των κρατών μελών. 
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Or. pt

Τροπολογία 2066
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 154 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, τις απαιτούμενες 
διατάξεις για την εφαρμογή της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Οι 
εν λόγω διατάξεις μπορούν, ιδίως, να 
αφορούν τις διαδικασίες και τα τεχνικά 
κριτήρια. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη 
εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 2067
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 154 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 154 α
Μέτρα κατά των διαταραχών στην αγορά 

στον τομέα των οπωροκηπευτικών
1. Λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο και
αλλοιώσιμο χαρακτήρα των
οπωροκηπευτικών, θα θεσπιστεί
μηχανισμός για την αντιμετώπιση 
σοβαρών διαταράξεων στην αγορά· οι 
διαταράξεις αυτές μπορεί να 
προκαλούνται λόγω σημαντικών 
πτώσεων των τιμών στην εσωτερική 
αγορά που οφείλονται σε 
προβληματισμούς για την υγεία και 
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άλλους λόγους που συντελούν στην 
αιφνίδια μείωση της ζήτησης.
2. Ο μηχανισμός αυτός θα ισχύει
αποκλειστικά για το εν λόγω προϊόν ή τα
εν λόγω προϊόντα, θα έχει χρονικά 
περιορισμένη περίοδο εφαρμογής, θα 
μπορεί να αναθεωρείται, να 
ενεργοποιείται αυτόματα και θα είναι 
προσβάσιμος σε όλους τους παραγωγούς 
του τομέα.
3. Θα περιλαμβάνει τα μέτρα που
αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) 
του άρθρου 31, παράγραφος 2 του
κανονισμού, τα οποία ωστόσο θα
εξαρτώνται από τη διαχείριση των 
επιχειρησιακών ταμείων που 
χρησιμοποιούνται από αναγνωρισμένες 
οργανώσεις παραγωγών 
οπωροκηπευτικών. 
4. Η Ένωση θα χρηματοδοτεί το 100 % 
των δαπανών για τα μέτρα που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 
του παρόντος άρθρου.
5. Οι ενέργειες για τη διαχείριση σοβαρών
κρίσεων θα υπόκεινται στους
μηχανισμούς που έχουν θεσπιστεί για 
μέτρα διαχείρισης της κρίσης στο πλαίσιο 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Τα
θιγόμενα άτομα που δεν μετέχουν σε
οργάνωση παραγωγών θα συνάπτουν 
συμφωνίες για το συντονισμό των 
δράσεων διαχείρισης της κρίσης στις 
οποίες η οργάνωση παραγωγών θα 
προβλέπει ότι το 10 % της στήριξης θα 
προορίζεται για την κάλυψη δαπανών 
διαχείρισης.
6. Η Επιτροπή θα εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 160 προκειμένου 
να εφαρμόζει τα μέτρα που προβλέπονται 
στις παραγράφους 1 έως 2 του παρόντος 
άρθρου.
7. Κατόπιν αιτήματος κρατών μελών, η
Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, να εκδίδει έκτακτα μέτρα. Η
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Επιτροπή θα ενημερώνει την κοινή
γνώμη κατά την έναρξη των μέτρων και 
θα αναφέρει τα προϊόντα, τις περιοχές και 
το ποσό της εν λόγω στήριξης. Στην
περίπτωση δωρεάν διανομής, το ποσό 
της στήριξης θα προσαρμόζεται. Η λήξη
της περιόδου κρίσης θα καθορίζεται
επίσης, μέσω εκτελεστικής πράξης, μόλις 
διαπιστωθεί ότι έχει τεθεί τέρμα στη 
σοβαρή διατάραξη της αγοράς. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος
2.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι μηχανισμοί πρόληψης και διαχείρισης της κρίσης που προβλέπονται στις ισχύουσες
κοινοτικές ρυθμίσεις για τον τομέα των οπωροκηπευτικών δεν κατόρθωσαν να θέσουν υπό 
έλεγχο τις επανειλημμένες κρίσεις στην αγορά τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει να προβλέπεται
στον παρόντα κανονισμό η αντιμετώπιση των κρίσεων ούτως ώστε να μπορεί η Ένωση να 
αντιδρά εγκαίρως και με ταχύτητα σε περιπτώσεις σοβαρών κρίσεων.

Τροπολογία 2068
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 155 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέτρα σχετικά με τις ασθένειες ζώων και 
τον κλονισμό της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών λόγω κινδύνων για τη 
δημόσια υγεία, ή την υγεία των ζώων ή 
των φυτών

Μέτρα σχετικά με επιβλαβείς οργανισμούς 
και τις ασθένειες ζώων και φυτών και τον 
κλονισμό της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών λόγω κινδύνων για τη 
δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων ή των 
φυτών

Or. es

Τροπολογία 2069
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 155 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέτρα σχετικά με τις ασθένειες ζώων και 
τον κλονισμό της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών λόγω κινδύνων για τη 
δημόσια υγεία, ή την υγεία των ζώων ή 
των φυτών

Μέτρα σχετικά με τους επιβλαβείς 
οργανισμούς, τις ασθένειες ζώων και 
φυτών και τον κλονισμό της εμπιστοσύνης 
των καταναλωτών λόγω κινδύνων για τη 
δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων ή των 
φυτών

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα επιβλαβή φυτά και οι ασθένειες των φυτών πρέπει να καλύπτονται στο στοιχείο α) της
παραγράφου 1, δεδομένου ότι οι περιορισμοί στο εμπόριο που σχετίζονται με αυτά έχουν ακόμη 
μεγαλύτερο αντίκτυπο στο εμπόριο από τις διαταράξεις της αγοράς λόγω του κλονισμού της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών που οφείλεται σε κινδύνους για τη δημόσια υγεία καθώς και 
την υγεία των ζώων ή των φυτών. Για το λόγο αυτό πρέπει να μεταβληθεί ο τίτλος του άρθρου.

Τροπολογία 2070
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 155 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέτρα σχετικά με τις ασθένειες ζώων και 
τον κλονισμό της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών λόγω κινδύνων για τη 
δημόσια υγεία, ή την υγεία των ζώων ή 
των φυτών

Μέτρα σχετικά με τις ασθένειες ζώων ή 
φυτών και τον κλονισμό της εμπιστοσύνης 
των καταναλωτών λόγω κινδύνων για τη 
δημόσια υγεία, ή την υγεία των ζώων ή 
των φυτών

Or. fr

Τροπολογία 2071
Hans-Peter Mayer
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 155 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, έκτακτα μέτρα 
στήριξης για:

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 160 με σκοπό να 
λάβει έκτακτα μέτρα στήριξης.

Or. de

Τροπολογία 2072
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 155 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, έκτακτα μέτρα 
στήριξης για:

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, έκτακτα μέτρα στήριξης για:

Or. es

Τροπολογία 2073
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 155 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, έκτακτα μέτρα 
στήριξης για:

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, έκτακτα μέτρα στήριξης για:

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικατοπτρίζει την ανάγκη να λαμβάνει η Επιτροπή, μέσω 
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εκτελεστικής πράξης, τα σχετικά μέτρα. Η τροποποίηση αυτή παρέχει στα κράτη μέλη καλύτερα
εχέγγυα, ιδίως με γνώμονα το γεγονός ότι τα μέτρα που προβλέπει το παρόν άρθρο θα 
εφαρμόζονται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Τροπολογία 2074
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 155 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, έκτακτα μέτρα 
στήριξης για:

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, έκτακτα μέτρα 
στήριξης για την πληγείσα αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία εξασφαλίζει μια συνεπή πανοπλία εξουσιών για την Επιτροπή και διατηρεί τις 
υφιστάμενες εγγυήσεις.

Τροπολογία 2075
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 155 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη θιγόμενη αγορά, προκειμένου να 
λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί στις 
συναλλαγές εντός της Κοινότητας ή με 
τρίτες χώρες, οι οποίοι ενδεχομένως 
προκύπτουν από την εφαρμογή μέτρων για 
την αποτροπή της εξάπλωσης ασθενειών 
των ζώων, και

α) τη θιγόμενη αγορά, προκειμένου να 
λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί στις 
συναλλαγές εντός της Κοινότητας ή με 
τρίτες χώρες, οι οποίοι ενδεχομένως 
προκύπτουν από την εφαρμογή μέτρων για 
την αποτροπή της εξάπλωσης επιβλαβών 
οργανισμών και ασθενειών των ζώων και 
των φυτών, και

Or. es
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Τροπολογία 2076
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 155 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη θιγόμενη αγορά, προκειμένου να 
λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί στις 
συναλλαγές εντός της Κοινότητας ή με 
τρίτες χώρες, οι οποίοι ενδεχομένως 
προκύπτουν από την εφαρμογή μέτρων για 
την αποτροπή της εξάπλωσης ασθενειών 
των ζώων, και

α) τη θιγόμενη αγορά, προκειμένου να 
λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί στις 
συναλλαγές εντός της Κοινότητας ή με 
τρίτες χώρες, οι οποίοι ενδεχομένως 
προκύπτουν από την εφαρμογή μέτρων για 
την αποτροπή της εξάπλωσης επιβλαβών 
οργανισμών και ασθενειών των ζώων και 
των φυτών, και

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα επιβλαβή φυτά και οι ασθένειες των φυτών πρέπει να καλύπτονται στο στοιχείο α) της
παραγράφου 1, δεδομένου ότι οι περιορισμοί στο εμπόριο που σχετίζονται με αυτά έχουν ακόμη 
μεγαλύτερο αντίκτυπο στο εμπόριο από τις διαταράξεις της αγοράς λόγω του κλονισμού της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών που οφείλεται σε κινδύνους για τη δημόσια υγεία καθώς και 
την υγεία των ζώων ή των φυτών.

Τροπολογία 2077
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 155 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 
2.

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 2078
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 155 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 εφαρμόζονται στους 
ακόλουθους τομείς:

Τα μέτρα που προβλέπονται στην
παράγραφο 1 εφαρμόζονται σε όλα τα
γεωργικά προϊόντα που απαριθμούνται
στο Παράρτημα Ι, εξαιρουμένων των
μέτρων που λαμβάνονται για την 
καταπολέμηση της εξάπλωσης ασθενειών 
στα ζώα, τα οποία θα ισχύουν στους 
ακόλουθους τομείς:

Or. es

Τροπολογία 2079
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 155 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ a) γεώμηλα·
(στ β) δημητριακά·
(στ γ) ελαιούχοι σπόροι·
(στ δ) πρωτεϊνούχες καλλιέργειες·

Or. en

Τροπολογία 2080
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 155 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ a) γεώμηλα·
(στ β) δημητριακά·
(στ γ) ελαιούχοι σπόροι·
(στ δ) πρωτεϊνούχες καλλιέργειες·

Or. en

Τροπολογία 2081
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 155 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ a) γεώμηλα·
(στ β) δημητριακά·
(στ γ) ελαιούχοι σπόροι·
(στ δ) πρωτεϊνούχες καλλιέργειες·

Or. en

Τροπολογία 2082
Ramon Tremosa i Balcells.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 155 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) κρέας κουνελιών.

Or. es

Τροπολογία 2083
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 155 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) κρέας κουνελιών.

Or. es

Τροπολογία 2084
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 155 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 σημείο β) σχετικά με τον 
κλονισμό της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών ως αποτέλεσμα κινδύνων 
για τη δημόσια υγεία ή για την υγεία των 
φυτών εφαρμόζονται επίσης σε όλα τα 
άλλα γεωργικά προϊόντα πλην εκείνων 
που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι 
μέρος XXIV τμήμα 2.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 2085
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 155 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 σημείο β) σχετικά με τον 
κλονισμό της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών ως αποτέλεσμα κινδύνων για 
τη δημόσια υγεία ή για την υγεία των 
φυτών εφαρμόζονται επίσης σε όλα τα 

Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 σημείο β) σχετικά με τον 
κλονισμό της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών ως αποτέλεσμα κινδύνων για 
τη δημόσια υγεία ή για την υγεία των 
φυτών εφαρμόζονται επίσης σε αυγά και 
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άλλα γεωργικά προϊόντα πλην εκείνων που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρος 
XXIV τμήμα 2.

κρέας πουλερικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εν λόγω άρθρο δεν θα πρέπει να είναι τόσο ευρύ όσο προτείνει η Επιτροπή. Οι τομείς που
αναφέρονται σ' αυτό θα πρέπει να είναι τα αυγά και το κρέας πουλερικών όπως αυτό ισχύει 
σήμερα.

Τροπολογία 2086
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 155 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) επιτρέπεται να 
λαμβάνονται μόνο αν το οικείο κράτος 
μέλος έχει λάβει κτηνιατρικά και 
υγειονομικά μέτρα για την ταχεία εξάλειψη 
της ασθένειας και στο βαθμό και για το 
χρονικό διάστημα που είναι απολύτως 
αναγκαία για τη στήριξη της 
συγκεκριμένης αγοράς.

4. Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) επιτρέπεται να 
λαμβάνονται μόνο αν το οικείο κράτος 
μέλος έχει λάβει φυτοϋγειονομικά ή 
κτηνιατρικά και υγειονομικά μέτρα για την 
ταχεία εξάλειψη του επιβλαβούς 
οργανισμού ή της ασθένειας και στο βαθμό 
και για το χρονικό διάστημα που είναι 
απολύτως αναγκαία για τη στήριξη της 
συγκεκριμένης αγοράς.

Or. es

Τροπολογία 2087
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 155 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) επιτρέπεται να 

4. Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) επιτρέπεται να 
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λαμβάνονται μόνο αν το οικείο κράτος 
μέλος έχει λάβει κτηνιατρικά και 
υγειονομικά μέτρα για την ταχεία εξάλειψη 
της ασθένειας και στο βαθμό και για το 
χρονικό διάστημα που είναι απολύτως 
αναγκαία για τη στήριξη της 
συγκεκριμένης αγοράς.

λαμβάνονται μόνο αν το οικείο κράτος 
μέλος έχει λάβει φυτοϋγειονομικά ή 
κτηνιατρικά και υγειονομικά μέτρα για την 
ταχεία εξάλειψη του επιβλαβούς 
οργανισμού ή της ασθένειας και στο βαθμό 
και για το χρονικό διάστημα που είναι 
απολύτως αναγκαία για τη στήριξη της 
συγκεκριμένης αγοράς.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα επιβλαβή φυτά και οι ασθένειες των φυτών πρέπει να καλύπτονται στο στοιχείο α) της
παραγράφου 1, δεδομένου ότι οι περιορισμοί στο εμπόριο που σχετίζονται με αυτά έχουν ακόμη 
μεγαλύτερο αντίκτυπο στο εμπόριο από τις διαταράξεις της αγοράς λόγω του κλονισμού της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών που οφείλεται σε κινδύνους για τη δημόσια υγεία καθώς και 
την υγεία των ζώων ή των φυτών.

Τροπολογία 2088
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 155 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ένωση συμμετέχει κατά 50% στη 
χρηματοδότηση των δαπανών που 
αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για τα μέτρα 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

Η Ένωση συμμετέχει κατά 50% και 100% 
αντιστοίχως, στη χρηματοδότηση των 
δαπανών που αναλαμβάνουν τα κράτη 
μέλη για τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1, στοιχεία α) και β).

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα που προβλέπονται στο στοχείο β) της παραγράφου 1 δεν είναι ισότιμα με τα μέτρα που
υπόκεινται στο κτηνιατρικό ταμείο ή με τα μέτρα της αγοράς που θα εφαρμόζονται σε 
περίπτωση νόσων των ζώων και των φυτών (που και στις δύο περιπτώσεις 
συγχρηματοδοτούνται). Τα μέτρα στο στοιχείο β) εφαρμόζονται σε περίπτωση εκδήλωσης
ασθένειας, και τα οποία προηγούνται σαφώς σε περιπτώσεις κατά τις οποίες μια κρίση που 
συνδέεται με ζωική νόσο πλήττει χώρες στις οποίες δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί η εκδήλωση 
της εν λόγω νόσου (για παράδειγμα, η γρίππη των πτηνών το 2006).
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Τροπολογία 2089
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 155 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ένωση συμμετέχει κατά 50% στη 
χρηματοδότηση των δαπανών που 
αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για τα μέτρα 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

Η Ένωση συμμετέχει κατά 50% και 100% 
αντιστοίχως, στη χρηματοδότηση των 
δαπανών που αναλαμβάνουν τα κράτη 
μέλη για τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1, στοιχεία α) και β).

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο κοινοτικός προϋπολογισμός θα πρέπει να χρηματοδοτεί το 100 % των μέτρων που
προβλέπονται στο στοιχείο β) της παραγράφου 1, όπως συμβαίνει και με άλλα έκτακτα μέτρα. 
Δεν επιτρέπεται να συγκρίνονται τα μέτρα αυτά με εκείνα που υπόκεινται στο κτηνιατρικό 
ταμείο ή με τα μέτρα της αγοράς που θα εφαρμόζονται σε περίπτωση νόσων των ζώων και των 
φυτών (που και στις δύο περιπτώσεις συγχρηματοδοτούνται).

Τροπολογία 2090
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 155 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ένωση συμμετέχει κατά 50% στη 
χρηματοδότηση των δαπανών που 
αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για τα μέτρα 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

Η Ένωση συμμετέχει κατά 80% στη 
χρηματοδότηση των δαπανών που 
αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για τα μέτρα 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

Or. bg

Τροπολογία 2091
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 155 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ένωση συμμετέχει κατά 50% στη 
χρηματοδότηση των δαπανών που 
αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για τα μέτρα 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

Η Ένωση συμμετέχει κατά 60% στη 
χρηματοδότηση των δαπανών που 
αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για τα μέτρα 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

Or. pl

Τροπολογία 2092
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 155 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ένωση συμμετέχει κατά 50% στη 
χρηματοδότηση των δαπανών που 
αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για τα μέτρα 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

Η Ένωση συμμετέχει κατά 50% στη 
χρηματοδότηση των δαπανών που 
αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για τα μέτρα
που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Τα
εν λόγω μέτρα μπορούν να
συμπεριλαμβάνουν φορολογικά
πλεονεκτήματα ή δάνεια με
προτιμησιακούς όρους που χορηγούνται 
σε αγρότες και που χρηματοδοτούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό για την 
[αγροτική ανάπτυξη].

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία περιλαμβάνει ορισμένα μέτρα που χρησιμοποιούνται συχνά από τα κράτη μέλη με 
σκοπό να αποζημιώσουν αγρότες που πλήττονται από ασθένειες των ζώων ή των φυτών.

Τροπολογία 2093
Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 155 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, όσον αφορά τους τομείς του 
βοείου κρέατος, του γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων, του χοιρείου 
κρέατος και του αιγοπροβείου κρέατος, η 
Ένωση συμμετέχει κατά 60% στη 
χρηματοδότηση των εν λόγω δαπανών σε 
περίπτωση καταπολέμησης του αφθώδους 
πυρετού.

Ωστόσο, όσον αφορά τους τομείς του 
βοείου κρέατος, του γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων, του χοιρείου 
κρέατος και του αιγοπροβείου κρέατος, η 
Ένωση συμμετέχει κατά 70% στη 
χρηματοδότηση των εν λόγω δαπανών σε 
περίπτωση καταπολέμησης του αφθώδους 
πυρετού.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η αύξηση της συγχρηματοδότησης θα επέτρεπε καλύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 
των κρίσεων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ίσους όρους για όλους τους παραγωγούς σε κάθε 
κράτος μέλος.

Τροπολογία 2094
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 155 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, όσον αφορά τους τομείς του 
βοείου κρέατος, του γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων, του χοιρείου 
κρέατος και του αιγοπροβείου κρέατος, η 
Ένωση συμμετέχει κατά 60% στη 
χρηματοδότηση των εν λόγω δαπανών σε 
περίπτωση καταπολέμησης του αφθώδους 
πυρετού.

Ωστόσο, όσον αφορά τους τομείς του 
βοείου κρέατος, του γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων, του χοιρείου 
κρέατος και του αιγοπροβείου κρέατος, η 
Ένωση συμμετέχει κατά 60% στη 
χρηματοδότηση των εν λόγω δαπανών σε 
περίπτωση καταπολέμησης του αφθώδους 
πυρετού και εξάλειψης των νόσων που 
εμφαίνονται στα προγράμματα που 
εγκρίνονται για κάθε κράτος μέλος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα για την καταπολέμηση, την πρόληψη και την εξάλειψη των αναγνωρισμένων 
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ασθενειών ζώων που αποτελούν στόχο των προγραμμάτων που ισχύουν στα κράτη μέλη πρέπει 
να υπόκειται στις ίδιες ρυθμίσεις με τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται για την καταπολέμηση του 
αφθώδους πυρετού και η Ένωση πρέπει να συμμετέχει κατά 60% στη χρηματοδότηση.


