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Τροπολογία 1416
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – τίτλος II – κεφάλαιο I α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  - I

Ρύθμιση της παραγωγής
Άρθρο 100 a

Ποσοστώσεις στον τομέα του γάλακτος
1. Το ισχύον σήμερα καθεστώς των 
ποσοστώσεων παραγωγής γάλακτος 
παραμένει σε ισχύ και μετά το 2015.
Μόλις αυτό καταστεί δυνατόν, οι 
ποσοστώσεις πρέπει να προσαρμοσθούν 
στις ανάγκες του κάθε κράτους μέλους 
και στο σχετικό επίπεδό της παραγωγικής 
του ικανότητας.
2. Η Επιτροπή θα υποβάλει εν ευθέτω 
χρόνω πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις εθνικές 
ποσοστώσεις γάλακτος, η οποία θα 
ενσωματώνει την προσαρμογή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, εις 
τρόπον ώστε ο κανονισμός να τεθεί σε 
εφαρμογή από 1ης Ιουλίου 2014.

Άρθρο 100 β
Δικαιώματα φύτευσης αμπελώνων

1. Το ισχύον σήμερα καθεστώς των 
ποσοστώσεων παραγωγής γάλακτος 
παραμένει σε ισχύ και μετά το 2015.
2. Η Επιτροπή εκτιμά την ανάγκη 
ενδεχόμενων προσαρμογών του εν ισχύι 
καθεστώτος και παρουσιάζει εν καιρώ 
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με 
σκοπό την θέσπιση ειδικών καθεστώτων 
για τις περιφέρειες στις οποίες η 
αμπελουργία αποτελεί κύρια 
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δραστηριότητα, εις τρόπον ώστε να 
εξασφαλισθεί η διατήρηση των 
μοναδικών χαρακτηριστικών της 
αμπελουργίας στις περιφέρειες αυτές, 
ώστε η κανονισμός αυτός να τεθεί σε 
εφαρμογή από 1ης Ιουλίου 2014.

Άρθρο 100 γ
Ποσοστώσεις στον τομέα της ζάχαρης

1. Το ισχύον σήμερα καθεστώς των 
ποσοστώσεων παραγωγής ζάχαρης 
παραμένει σε ισχύ και μετά το 2015.
Μόλις αυτό καταστεί δυνατόν, οι 
ποσοστώσεις πρέπει να προσαρμοσθούν 
στις ανάγκες του κάθε κράτους μέλους 
και στο σχετικό επίπεδό της παραγωγικής 
του ικανότητας.
2. Η Επιτροπή θα υποβάλει εν ευθέτω 
χρόνω πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις εθνικές 
ποσοστώσεις ζάχαρης, η οποία θα 
ενσωματώνει την προσαρμογή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, εις 
τρόπον ώστε ο κανονισμός να τεθεί σε 
εφαρμογή από 1ης Ιουλίου 2014.

Άρθρο 100 δ
Άλλοι τομείς

1. Μέχρι την 1η Ιουλίου 2014, η Επιτροπή 
θα παρουσιάσει μελέτη σχετικά με  τις 
επιπτώσεις από την λήξη της λειτουργίας 
των μέτρων ρύθμισης και της κατανομής 
της παραγωγής σε άλλους τομείς, στα 
διάφορα κράτη μέλη.
2. Βάσει των συμπερασμάτων της 
αναφερόμενης στην παράγραφο 1 
μελέτης, η Επιτροπή παρουσιάζει εν 
καιρώ πρόταση σχετικά με  την 
δημιουργία καθεστώτος ποσοστώσεων 
και σε άλλους τομείς, εφόσον αυτό 
αποδειχθεί αναγκαίο για την εξασφάλιση 
ισόρροπης κατανομής της παραγωγής 
στα διάφορα κράτη μέλη, λαμβανομένων 
υπόψη των δυνατοτήτων και του 
δυναμικού εκάστου εξ αυτών, ώστε να 
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καταστεί δυνατή η διαφοροποιημένη 
ανάπτυξη των κρατών μελών με τα 
μεγαλύτερα ελλείμματα στους 
αντίστοιχους τομείς.

Or. pt

Τροπολογία 1417
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – τίτλος 2 – κεφάλαιο 2 – τμήμα 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Or. es

Τροπολογία 1418
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 100 a
Διάρκεια ισχύος και επαναφορά 

ποσοστώσεων
Εξαιρουμένου του άρθρου 101, 
παράγραφοι 1, 2β, 2δ και 2ε, και του 
άρθρου 101α, το παρόν τμήμα 
εφαρμόζεται έως το τέλος της περιόδου 
εμπορίας 2019/2020.
Στα κράτη μέλη που, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 320/2006, 
παραχώρησαν τις ποσοστώσεις τους, 
χορηγούνται νέες ποσοστώσεις 
αντίστοιχες προς αυτές που 
παραχώρησαν σε περίπτωση που το 
καθεστώς παραταθεί έως το τέλος της 



PE494.484v01-00 6/194 AM\909518EL.doc

EL

περιόδου εμπορίας 2019/2020.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με τους 
όρους υπό τους οποίους τα κράτη μέλη 
μπορούν να επαναφέρουν τις 
ποσοστώσεις τους.

Or. en

Τροπολογία 1419
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 100 α
Διάρκεια

Εξαιρουμένου του άρθρου 101, 
παράγραφοι 1, 2β, 2δ και 2ε, και του 
άρθρου 101α, το παρόν τμήμα 
εφαρμόζεται έως το τέλος της περιόδου 
εμπορίας 2019/2020.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για το σύνολο των τροπολογιών του παρόντος τμήματος, πρόκειται για επανάληψη και 
ενημέρωση του καθεστώτος των ποσοστώσεων της ζάχαρης (και των απαραίτητων συναφών 
άρθρων), όπως καθορίζεται στην πρόταση κανονισμού (2010) 799 που ευθυγραμμίζει την 
ενιαία ΚΟΑ με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας. Στο άρθρο 101 ιβ, στοιχείο ε), 
εισάγεται εντούτοις μηχανισμός αυτόματης μετατροπής της ζάχαρης εκτός ποσόστωσης σε 
ζάχαρη ποσόστωσης, ενόψει της πρόληψης ή διαχείρισης καταστάσεων έντασης στην αγορά.

Τροπολογία 1420
Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 100 a
Διάρκεια

Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται από την 
αρχή της περιόδου εμπορίας 2015/2016 
για τη ζάχαρη, την 1η Οκτωβρίου 2015. 
Εξαιρουμένων του άρθρου 101, παρ. 1, 
υποπαράγραφοι 1, 2α, 2δ και 2ε και του 
άρθρου 101 α, θα εφαρμόζεται έως το 
τέλος της περιόδου εμπορίας 2019/2020 
για τη ζάχαρη, στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Or. pl

Τροπολογία 1421
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 100 α
Διάρκεια

Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται από την 
περίοδο εμπορίας 2015/2016, την 1η 
Οκτωβρίου 2015. Εξαιρουμένου του 
άρθρου 101, παράγραφοι 1, 2β, 2δ και 2ε, 
και του άρθρου 101α, το παρόν τμήμα 
εφαρμόζεται έως το τέλος της περιόδου 
εμπορίας 2019/2020, την 30ή 
Σεπτεμβρίου 2020.

Or. fr

Τροπολογία 1422
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 100 a
Διάρκεια ισχύος

Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται από την 
αρχή της περιόδου εμπορίας 2015/2016 
για τη ζάχαρη την 1η Οκτωβρίου 2015. 
Εξαιρουμένου του άρθρου 101, 
παράγραφοι 1, εδάφιο 1, 2β, 2δ και 2ε, 
και του άρθρου 101α, εφαρμόζεται έως το 
τέλος της περιόδου εμπορίας 2019/2020 
για τη ζάχαρη στις 30 Σεπτεμβρίου 2020. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διασφαλίζει ότι δεν θα δημιουργηθεί κενό (αναλόγως με την ημερομηνία θέσης 
σε ισχύ του [COM(2011)626]) ως προς την εφαρμογή της πολιτικής απόφασης που ελήφθη στο 
πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 να διατηρηθεί το καθεστώς της ζάχαρης έως τις 
30 Σεπτεμβρίου 2015. Αποβλέπει στην αποφυγή κατάστασης όπου μια περίοδος εμπορίας 
διέπεται από δυο νομικά πλαίσια.

Τροπολογία 1423
Robert Sturdy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 διαγράφεται
Συμφωνίες στον τομέα της ζάχαρης

1. Οι όροι αγοράς ζαχαρότευτλων και 
ζαχαροκάλαμων, περιλαμβανομένων των 
συμβάσεων παράδοσης πριν από τη 
σπορά, διέπονται από ενδοκλαδικές 
γραπτές συμφωνίες που συνάπτονται 
μεταξύ ενωσιακών καλλιεργητών 
ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμων και 
ενωσιακών επιχειρήσεων ζάχαρης.
2. Λαμβανομένων υπόψη των 
ιδιαιτεροτήτων του τομέα της ζάχαρης, 
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ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 160, σχετικά με 
τους όρους των συμβάσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 1424
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι όροι αγοράς ζαχαρότευτλων και 
ζαχαροκάλαμων, περιλαμβανομένων των 
συμβάσεων παράδοσης πριν από τη 
σπορά, διέπονται από ενδοκλαδικές 
γραπτές συμφωνίες που συνάπτονται 
μεταξύ ενωσιακών καλλιεργητών 
ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμων και 
ενωσιακών επιχειρήσεων ζάχαρης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1425
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι όροι αγοράς ζαχαρότευτλων και 
ζαχαροκάλαμων, περιλαμβανομένων των 
συμβάσεων παράδοσης πριν από τη 
σπορά, διέπονται από ενδοκλαδικές 
γραπτές συμφωνίες που συνάπτονται 
μεταξύ ενωσιακών καλλιεργητών 
ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμων και 

1. Το σημερινό καθεστώς ποσοστώσεων 
της ΕΕ για τη ζάχαρη πρέπει να 
παραταθεί έως το τέλος της περιόδου 
εμπορίας 2019-2020, ενώ η εκτός 
ποσόστωσης ζάχαρη πρέπει να ορίζεται 
αυτομάτως εκ νέου ως ζάχαρη 
ποσόστωσης.
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ενωσιακών επιχειρήσεων ζάχαρης.

Or. en

Τροπολογία 1426
Petri Sarvamaa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι όροι αγοράς ζαχαρότευτλων και 
ζαχαροκάλαμων, περιλαμβανομένων των 
συμβάσεων παράδοσης πριν από τη 
σπορά, διέπονται από ενδοκλαδικές 
γραπτές συμφωνίες που συνάπτονται 
μεταξύ ενωσιακών καλλιεργητών 
ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμων και 
ενωσιακών επιχειρήσεων ζάχαρης.

1. Το σημερινό καθεστώς ποσοστώσεων 
της ΕΕ για τη ζάχαρη πρέπει να 
παραταθεί έως το τέλος της περιόδου 
εμπορίας 2030, ενώ η εκτός ποσόστωσης 
ζάχαρη πρέπει να ορίζεται αυτομάτως εκ 
νέου ως ζάχαρη ποσόστωσης.

Or. en

Τροπολογία 1427
Robert Sturdy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι όροι αγοράς ζαχαρότευτλων και 
ζαχαροκάλαμων, περιλαμβανομένων των 
συμβάσεων παράδοσης πριν από τη 
σπορά, διέπονται από ενδοκλαδικές 
γραπτές συμφωνίες που συνάπτονται 
μεταξύ ενωσιακών καλλιεργητών 
ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμων και 
ενωσιακών επιχειρήσεων ζάχαρης.

1. Οι όροι αγοράς ζαχαρότευτλων και 
ζαχαροκάλαμου διέπονται από 
ενδοκλαδικές συμφωνίες που συνάπτονται 
μεταξύ ενωσιακών καλλιεργητών των εν 
λόγω πρώτων υλών και ενωσιακών 
επιχειρήσεων ζάχαρης.

Or. en
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Τροπολογία 1428
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι όροι αγοράς ζαχαρότευτλων και 
ζαχαροκάλαμων, περιλαμβανομένων των 
συμβάσεων παράδοσης πριν από τη σπορά, 
διέπονται από ενδοκλαδικές γραπτές 
συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ 
ενωσιακών καλλιεργητών ζαχαρότευτλων 
και ζαχαροκάλαμων και ενωσιακών 
επιχειρήσεων ζάχαρης.

1. Οι όροι αγοράς ζαχαρότευτλων και 
ζαχαροκάλαμων, περιλαμβανομένων των 
συμβάσεων παράδοσης πριν από τη σπορά, 
διέπονται από ενδοκλαδικές γραπτές 
συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ 
ενωσιακών καλλιεργητών ζαχαρότευτλων 
και ζαχαροκάλαμων της Ένωσης ή, εξ 
ονόματός τους, από τις οργανώσεις των 
οποίων είναι μέλη και ενωσιακών 
επιχειρήσεων ζάχαρης, ή, εξ ονόματός 
τους, από τις οργανώσεις των οποίων 
είναι μέλη.

Έως το τέλος της περιόδου εμπορίας 
2019/2020, την 30ή Σεπτεμβρίου 2020, οι 
ενδοκλαδικές αυτές συμφωνίες 
συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 2α, του παραρτήματος 
III δ και του παρατήματος ΙΙ, μέρος Ια, 
σημείο 11.

Or. fr

Τροπολογία 1429
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι όροι αγοράς ζαχαρότευτλων και 
ζαχαροκάλαμων, περιλαμβανομένων των 
συμβάσεων παράδοσης πριν από τη σπορά, 
διέπονται από ενδοκλαδικές γραπτές 
συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ 
ενωσιακών καλλιεργητών ζαχαρότευτλων 
και ζαχαροκάλαμων και ενωσιακών 

1. Οι όροι αγοράς ζαχαρότευτλων και 
ζαχαροκάλαμων, περιλαμβανομένων των 
συμβάσεων παράδοσης πριν από τη σπορά, 
διέπονται από ενδοκλαδικές γραπτές 
συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ 
ενωσιακών καλλιεργητών ζαχαρότευτλων 
και ζαχαροκάλαμων και ενωσιακών 
επιχειρήσεων ζάχαρης ή, εξ ονόματός 
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επιχειρήσεων ζάχαρης. τους, από τις οργανώσεις των οποίων 
είναι μέλη.
Θα είναι σύμφωνοι προς τις διατάξεις του 
Παρατήματος ΙΙΙ δ, παράγραφος 2 α [C1] 
και του Παραρτήματος ΙΙ, μέρος Ι α, 
σημείο 11 [C2] έως το τέλος της περιόδου 
εμπορίας 2019/2020 για τη ζάχαρη στις 
30 Σεπτεμβρίου 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρώτο εδάφιο πρέπει να εφαρμόζεται τόσο πριν όσο και μετά το 2020 για να διασφαλιστεί 
ότι οι όροι αγοράς ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμων, περιλαμβανομένων των συμβάσεων 
παράδοσης πριν από τη σπορά, θα παραμείνουν δεσμευτικοί για τον τομέα της ζάχαρης.
Εντούτοις, το δεύτερο εδάφιο δεν πρέπει να εφαρμόζεται μετά το τέλος της περιόδου εμπορίας 
2019/2020 για τη ζάχαρη στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, επειδή τα παραρτήματα περιλαμβάνουν 
ορισμένους όρους και προϋποθέσεις που σχετίζονται με την ενιαία ΚΟΑ της ΕΕ για τη ζάχαρη, 
συμπεριλαμβανόμενου του καθεστώτος των ποσοστώσεων.

Τροπολογία 1430
Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι όροι αγοράς ζαχαρότευτλων και 
ζαχαροκάλαμων, περιλαμβανομένων των 
συμβάσεων παράδοσης πριν από τη σπορά, 
διέπονται από ενδοκλαδικές γραπτές 
συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ 
ενωσιακών καλλιεργητών ζαχαρότευτλων 
και ζαχαροκάλαμων και ενωσιακών 
επιχειρήσεων ζάχαρης.

1. Οι όροι αγοράς ζαχαρότευτλων και 
ζαχαροκάλαμων, περιλαμβανομένων των 
συμβάσεων παράδοσης πριν από τη σπορά, 
διέπονται από ενδοκλαδικές γραπτές 
συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ 
ενωσιακών καλλιεργητών ζαχαρότευτλων 
και ζαχαροκάλαμων ή, εξ ονόματός τους, 
από τις οργανώσεις των οποίων είναι 
μέλη και ενωσιακών επιχειρήσεων 
ζάχαρης. Συμβιβάζονται με τις διατάξεις 
της παραγράφου 2α, του παραρτήματος 
III δ και του παρατήματος ΙΙ, μέρος Ια, 
σημείο 11 έως το τέλος της περιόδου 
εμπορίας 2019/2020 για τη ζάχαρη, στις 
30 Σεπτεμβρίου 2020.
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Or. pl

Τροπολογία 1431
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι όροι αγοράς ζαχαρότευτλων και 
ζαχαροκάλαμων, περιλαμβανομένων των 
συμβάσεων παράδοσης πριν από τη σπορά, 
διέπονται από ενδοκλαδικές γραπτές 
συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ 
ενωσιακών καλλιεργητών ζαχαρότευτλων 
και ζαχαροκάλαμων και ενωσιακών 
επιχειρήσεων ζάχαρης.

1. Οι όροι αγοράς ζαχαρότευτλων και 
ζαχαροκάλαμων, περιλαμβανομένων των 
συμβάσεων παράδοσης πριν από τη σπορά, 
διέπονται από ενδοκλαδικές γραπτές 
συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ 
ενωσιακών καλλιεργητών ζαχαρότευτλων 
και ζαχαροκάλαμων ή, εξ ονόματός τους, 
από τις οργανώσεις των οποίων είναι 
μέλη και ενωσιακών επιχειρήσεων 
ζάχαρης, και συμβιβάζονται με τις 
διατάξεις της παραγράφου 2α, του 
παραρτήματος III δ και του 
παρατήματος ΙΙ, μέρος Ια, σημείο 11.

Or. fr

Τροπολογία 1432
Robert Sturdy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Οι ενδοκλαδικές συμφωνίες και οι 
συμβάσεις παράδοσης είναι σύμφωνες με 
την παράγραφο 3 και με τους όρους 
αγοράς που καθορίζονται από την 
Επιτροπή, ιδίως όσον αφορά τους όρους 
που διέπουν την αγορά, την παράδοση, 
την παραλαβή και την πληρωμή των 
τεύτλων.

Or. en
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Τροπολογία 1433
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. 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 
τους όρους των συμβάσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1434
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. 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 
τους όρους των συμβάσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1435
Younous Omarjee
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. 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 
τους όρους των συμβάσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1436
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Στις συμβάσεις παράδοσης γίνεται 
διάκριση ανάλογα με το εάν οι ποσότητες 
της ζάχαρης που θα παρασκευαστούν 
από τα ζαχαρότευτλα θα είναι:
a) ζάχαρη ποσόστωσης, ή
β) ζάχαρη εκτός ποσόστωσης.

Or. es

Τροπολογία 1437
Robert Sturdy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Στις συμβάσεις παράδοσης γίνεται 
διάκριση ανάλογα με το εάν οι ποσότητες 
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της ζάχαρης που θα παρασκευαστούν 
από τα ζαχαρότευτλα θα είναι:
(a) ζάχαρη ποσόστωσης·
(β) ζάχαρη εκτός ποσόστωσης.

Or. en

Τροπολογία 1438
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 β. Κάθε επιχείρηση ζάχαρης παρέχει 
στο κράτος μέλος εντός του οποίου 
παράγει ζάχαρη τις ακόλουθες 
πληροφορίες:
a) τις ποσότητες τεύτλων που 
αναφέρονται στο στοιχείο α) της 
παραγράφου 2 α, για τις οποίες έχει 
συνάψει πριν από τη σπορά συμβάσεις 
παράδοσης, και την περιεκτικότητα σε 
σάκχαρα επί της οποίας βασίζονται οι εν 
λόγω συμβάσεις·
β) την αντίστοιχη προβλεπόμενη 
απόδοση.
Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν 
συμπληρωματικές πληροφορίες.

Or. es

Τροπολογία 1439
Robert Sturdy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 2 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 β. Κάθε επιχείρηση ζάχαρης παρέχει 
στο κράτος μέλος εντός του οποίου 
παράγει ζάχαρη τις ακόλουθες 
πληροφορίες:
(a) τις ποσότητες τεύτλων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο 
α), για τις οποίες έχει συνάψει πριν από 
τη σπορά συμβάσεις παράδοσης, και την 
περιεκτικότητα σε σάκχαρα επί της 
οποίας βασίζονται οι εν λόγω συμβάσεις,
(β) την αντίστοιχη προβλεπόμενη 
απόδοση.
Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν 
συμπληρωματικές πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 1440
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Οι επιχειρήσεις ζάχαρης που δεν 
έχουν υπογράψει πριν από την σπορά 
συμβάσεις παράδοσης στην ελάχιστη 
τιμή για τα τεύτλα ποσόστωσης, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 101 ζ, για 
ποσότητα τεύτλων ισοδύναμη με τη 
ζάχαρη για την οποία διαθέτουν 
ποσόστωση, αναπροσαρμοσμένη, κατά 
περίπτωση, με τον συντελεστή 
προληπτικής απόσυρσης που καθορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 101 δ, παράγραφος 
2, πρώτο εδάφιο, υποχρεούνται να 
καταβάλλουν τουλάχιστον την ελάχιστη 
τιμή για τα τεύτλα ποσόστωσης, για όλα 
τα ζαχαρότευτλα που μεταποιούν σε 
ζάχαρη.
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Or. es

Τροπολογία 1441
Robert Sturdy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 γ. Οι επιχειρήσεις ζάχαρης που δεν 
έχουν υπογράψει συμβάσεις παράδοσης 
πριν από την σπορά στην ελάχιστη τιμή 
για τα τεύτλα ποσόστωσης για ποσότητα 
τεύτλων ισοδύναμη με τη ζάχαρη 
ποσόστωσής τους υποχρεούνται να 
καταβάλλουν τουλάχιστον την ελάχιστη 
τιμή για τα τεύτλα ποσόστωσης, για όλα 
τα ζαχαρότευτλα που μεταποιούν σε 
ζάχαρη.

Or. en

Τροπολογία 1442
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2δ. Με την επιφύλαξη της έγκρισης εκ 
μέρους του οικείου κράτους μέλους, οι 
ενδοκλαδικές συμφωνίες μπορούν να 
παρεκκλίνουν από τις παραγράφους 2α, 
2β και 2γ.

Or. es

Τροπολογία 1443
Robert Sturdy
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 στ
2 δ. Με την επιφύλαξη της έγκρισης του 
οικείου κράτους μέλους, οι ενδοκλαδικές 
συμφωνίες μπορούν να παρεκκλίνουν από 
τις παραγράφους 3 και 4.

Or. en

Τροπολογία 1444
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 2 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 ε. Ελλείψει ενδοκλαδικών συμφωνιών, 
το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα που συνάδουν με τον 
παρόντα κανονισμό για την προστασία 
των συμφερόντων των ενδιαφερομένων.

Or. es

Τροπολογία 1445
Robert Sturdy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 2 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2ε. Ελλείψει ενδοκλαδικών συμφωνιών, 
το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα που συνάδουν με τον 
παρόντα κανονισμό για την προστασία 
των συμφερόντων των ενδιαφερομένων 
μερών.
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Or. en

Τροπολογία 1446
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 α
Σύστημα κοινοποίηση τιμών στην αγορά 

ζάχαρης
Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις που εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 162, παράγραφος 
2, να θεσπίσει σύστημα πληροφοριών για 
τις τιμές στην αγορά της ζάχαρης, στο 
οποίο συμπεριλαμβάνεται ένα σύστημα 
δημοσίευσης των επιπέδων των τιμών 
στην αγορά της ζάχαρης.
Το σύστημα βασίζεται στις πληροφορίες 
που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις 
παραγωγής λευκής ζάχαρης ή άλλοι 
φορείς εκμετάλλευσης που εμπλέκονται 
στο εμπόριο ζάχαρης. Οι πληροφορίες 
αυτές θεωρούνται εμπιστευτικές.
Η Επιτροπή μεριμνά ώστε οι 
δημοσιευόμενες πληροφορίες να μην 
επιτρέπουν τον εντοπισμό των τιμών των 
επιμέρους επιχειρήσεων ή φορέων 
εκμετάλλευσης.

Or. es

Τροπολογία 1447
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 γ
Επιστροφή στην παραγωγή

1. Στα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης 
που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος 
ΙΙΙ στοιχεία β) έως ε), μπορεί να 
χορηγείται επιστροφή στην παραγωγή, 
έως το πέρας της περιόδου εμπορίας 
2019/2020, εάν το πλεόνασμα ζάχαρης ή 
η εισαγόμενη ζάχαρη, το πλεόνασμα 
ισογλυκόζης ή το πλεόνασμα σιροπιού 
ινουλίνης δεν διατίθενται σε τιμή που να 
αντιστοιχεί στην τιμή της διεθνούς 
αγοράς για την παρασκευή των 
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 
101 ιγ, παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ).
2. Οι επιστροφές στην παραγωγή, που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
καθορίζονται από την Επιτροπή με 
εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης η 
οποία αναφέρεται στο άρθρο 162, 
παράγραφος 2.
3. Για να λαμβάνονται υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες της αγοράς της εκτός 
ποσόστωσης ζάχαρης στην Ένωση, η 
Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης η οποία αναφέρεται 
στο άρθρο 160, να θεσπίζει τους όρους 
χορήγησης των επιστροφών στην 
παραγωγή που αναφέρονται στο παρόν 
τμήμα.

Or. es

Τροπολογία 1448
Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 δ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 δ
Απόσυρση ζάχαρης

1. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 
αποφευχθούν καταστάσεις πλεονάσματος 
με βάση τις προβλέψεις εφοδιασμού και 
λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης που απορρέουν από συμφωνίες 
οι οποίες έχουν συναφθεί δυνάμει του 
άρθρου 218 της Συνθήκης, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, να αποσύρει από την αγορά, για 
συγκεκριμένη περίοδο εμπορίας, τις 
παραγόμενες βάσει ποσόστωσης 
ποσότητες ζάχαρης, ισογλυκόζης ή 
σιροπιού ινουλίνης οι οποίες υπερβαίνουν 
το ανώτατο όριο που υπολογίζεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου.
Στην περίπτωση αυτή, η εισαγόμενη 
λευκή και ακατέργαστη ζάχαρη από όλες 
τις πηγές αποσύρεται από την αγορά 
κατά το αυτό ποσοστό για την 
ενδιαφερόμενη περίοδο εμπορίας.
2. Το ανώτατο όριο απόσυρσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
υπολογίζεται για κάθε επιχείρηση που 
διαθέτει ποσόστωση, πολλαπλασιάζοντας 
την ποσόστωσή της επί έναν συντελεστή, 
ο οποίος μπορεί να καθορίζεται από την 
Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, οι 
οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 162 παράγραφος 2, το 
αργότερο στις 28 Φεβρουαρίου της 
προηγούμενης περιόδου εμπορίας, βάσει 
των αναμενόμενων τάσεων της αγοράς.
Βάσει των πλέον πρόσφατων τάσεων που 
επικρατούν στην αγορά, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίζει έως τις 31 
Οκτωβρίου της σχετικής περιόδου 
εμπορίας, με εκτελεστικές πράξεις, είτε 
να αναπροσαρμόσει τον συντελεστή είτε, 
σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί 
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συντελεστής σύμφωνα με το πρώτο 
εδάφιο, να καθορίσει συντελεστή.
3. Κάθε επιχείρηση στην οποία έχει 
χορηγηθεί ποσόστωση ή άδεια εισαγωγής 
αποθεματοποιεί με δικές της δαπάνες, 
έως την έναρξη της επόμενης περιόδου 
εμπορίας, τις ποσότητες ζάχαρης που 
παράγονται βάσει ποσόστωσης και οι 
οποίες υπερβαίνουν το ανώτατο όριο που 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
2. Οι ποσότητες ζάχαρης, ισογλυκόζης ή 
σιροπιού ινουλίνης που αποσύρονται 
κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εμπορίας 
θεωρούνται ως οι πρώτες ποσότητες που 
παράγονται βάσει της ποσόστωσης της 
επόμενης περιόδου εμπορίας.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις και λαμβάνοντας 
υπόψη τις αναμενόμενες τάσεις της 
αγοράς ζάχαρης, να θεωρήσει, για την 
τρέχουσα ή/και την επόμενη περίοδο 
εμπορίας, το σύνολο ή μέρος της 
αποσυρόμενης ζάχαρης, ισογλυκόζης ή 
σιροπιού ινουλίνης ως:
(a) πλεόνασμα ζάχαρης ή πλεόνασμα 
ισογλυκόζης ή πλεόνασμα σιροπιού 
ινουλίνης που διατίθεται για μετατροπή 
σε βιομηχανική ζάχαρη ή βιομηχανική 
ισογλυκόζη ή βιομηχανικό σιρόπι 
ινουλίνης· or
(β) προσωρινή ποσόστωση παραγωγής, 
ένα μέρος της οποίας μπορεί να 
προορίζεται μόνο για εξαγωγές στο 
πλαίσιο δεσμεύσεων της Ένωσης οι 
οποίες απορρέουν από συμφωνίες που 
έχουν συναφθεί δυνάμει του άρθρου 218 
της Συνθήκης.
4. Εάν ο εφοδιασμός της Ένωσης σε 
ζάχαρη είναι ανεπαρκής, η Επιτροπή 
μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να 
αποφασίσει ότι μια συγκεκριμένη 
ποσότητα της αποσυρθείσας ζάχαρης, 
ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης μπορεί 
να πωληθεί στην αγορά της Ένωσης πριν 
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από τη λήξη της περιόδου απόσυρσης.
5. Σε περίπτωση που η αποσυρθείσα 
ζάχαρη θεωρείται ως η πρώτη παραγωγή 
ζάχαρης της επόμενης περιόδου 
εμπορίας, καταβάλλεται στους 
καλλιεργητές ζαχαρότευτλων η ελάχιστη 
τιμή της επόμενης περιόδου εμπορίας.
Σε περίπτωση που η αποσυρθείσα ζάχαρη 
μετατρέπεται σε βιομηχανική ζάχαρη ή 
εξάγεται σύμφωνα με τα στοιχεία α) και 
β) της παραγράφου 3 του παρόντος 
άρθρου, δεν εφαρμόζονται οι απαιτήσεις 
του άρθρου 101 κδ για την ελάχιστη τιμή.
Σε περίπτωση που η αποσυρθείσα ζάχαρη 
πωλείται στην αγορά της Ένωσης πριν 
από τη λήξη της περιόδου απόσυρσης 
σύμφωνα με την παράγραφο 4, 
καταβάλλεται στους καλλιεργητές 
ζαχαρότευτλων η ελάχιστη τιμή της 
τρέχουσας περιόδου εμπορίας.
6. Οι εκτελεστικές πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 1449
Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 δ
Απόσυρση ζάχαρης

1. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
αντιμετώπισης καταστάσεων 
πλεονάσματος με βάση τις προβλέψεις 
εφοδιασμού και λαμβάνοντας υπόψη τις 
δεσμεύσεις της Ένωσης που απορρέουν 
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από συμφωνίες οι οποίες έχουν συναφθεί 
δυνάμει του άρθρου 218 της Συνθήκης, η 
Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, να αποσύρει από 
την αγορά, για συγκεκριμένη περίοδο 
εμπορίας, τις παραγόμενες βάσει 
ποσόστωσης ποσότητες ζάχαρης, 
ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης οι 
οποίες υπερβαίνουν το ανώτατο όριο που 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
2 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση 
αυτή, , η εισαγόμενη λευκή και 
ακατέργαστη ζάχαρη από όλες τις πηγές 
αποσύρεται από την αγορά κατά το αυτό 
ποσοστό για την δεδομένη περίοδο 
εμπορίας.
2. Το ανώτατο όριο για την απόσυρση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
υπολογίζεται, για κάθε επιχείρηση που 
διαθέτει ποσόστωση, πολλαπλασιάζοντας 
την ποσόστωσή της επί έναν συντελεστή, 
ο οποίος μπορεί να καθορίζεται από την 
Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, οι 
οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 162 παράγραφος 2, το 
αργότερο στις 28 Φεβρουαρίου της 
προηγούμενης περιόδου εμπορίας, βάσει 
των αναμενόμενων τάσεων της αγοράς. 
Βάσει των πλέον πρόσφατων τάσεων που 
επικρατούν στην αγορά, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίζει έως τις 31 
Οκτωβρίου της σχετικής περιόδου 
εμπορίας, με εκτελεστικές πράξεις, είτε 
να αναπροσαρμόσει τον συντελεστή είτε, 
σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί 
συντελεστής σύμφωνα με το πρώτο 
εδάφιο, να καθορίσει συντελεστή.
3. Κάθε επιχείρηση στην οποία έχει 
χορηγηθεί ποσόστωση ή άδεια εισαγωγής 
αποθηκεύει ιδία δαπάνη έως την έναρξη 
της επόμενης περιόδου εμπορίας την 
παραγόμενη στο πλαίσιο της ποσόστωσης 
ζάχαρη που υπερβαίνει το όριο που 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
2. Οι ποσότητες ζάχαρης, ισογλυκόζης ή 
σιροπιού ινουλίνης που αποσύρονται 
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κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εμπορίας 
θεωρούνται ως οι πρώτες ποσότητες που 
παράγονται βάσει της ποσόστωσης της 
επόμενης περιόδου εμπορίας. Κατά 
παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η 
Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις και λαμβάνοντας 
υπόψη τις αναμενόμενες τάσεις της 
αγοράς ζάχαρης, να θεωρήσει, για την 
τρέχουσα ή/και την επόμενη περίοδο 
εμπορίας, το σύνολο ή μέρος της 
αποσυρόμενης ζάχαρης, ισογλυκόζης ή 
σιροπιού ινουλίνης ως:
a) πλεόνασμα ζάχαρης ή πλεόνασμα 
ισογλυκόζης ή πλεόνασμα σιροπιού 
ινουλίνης που διατίθεται για μετατροπή 
σε βιομηχανική ζάχαρη ή βιομηχανική 
ισογλυκόζη ή βιομηχανικό σιρόπι 
ινουλίνης ή
β) προσωρινή ποσόστωση παραγωγής, 
ένα μέρος της οποίας μπορεί να 
προορίζεται μόνο για εξαγωγές στο 
πλαίσιο δεσμεύσεων της Ένωσης οι 
οποίες απορρέουν από συμφωνίες που 
έχουν συναφθεί δυνάμει του άρθρου 218 
της Συνθήκης.
4. Εάν ο εφοδιασμός της Ένωσης σε 
ζάχαρη είναι ανεπαρκής, η Επιτροπή 
μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να 
αποφασίσει ότι μια συγκεκριμένη 
ποσότητα της αποσυρθείσας ζάχαρης, 
ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης μπορεί 
να πωληθεί στην αγορά της Ένωσης πριν 
από τη λήξη της περιόδου απόσυρσης.
5. Σε περίπτωση που η αποσυρθείσα 
ζάχαρη θεωρείται ως η πρώτη παραγωγή 
ζάχαρης της επόμενης περιόδου 
εμπορίας, καταβάλλεται στους 
καλλιεργητές ζαχαρότευτλων η ελάχιστη 
τιμή της επόμενης περιόδου εμπορίας. Σε 
περίπτωση που η αποσυρθείσα ζάχαρη 
μετατρέπεται σε βιομηχανική ζάχαρη ή 
εξάγεται σύμφωνα με τα στοιχεία α) και 
β) της παραγράφου 3 του παρόντος 
άρθρου, δεν εφαρμόζονται οι απαιτήσεις 
του άρθρου 101 ζ για την ελάχιστη τιμή. 
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Σε περίπτωση που η αποσυρθείσα ζάχαρη 
πωλείται στην αγορά της Ένωσης πριν 
από τη λήξη της περιόδου απόσυρσης 
σύμφωνα με την παράγραφο 4, 
καταβάλλεται στους καλλιεργητές 
ζαχαρότευτλων η ελάχιστη τιμή της 
τρέχουσας περιόδου εμπορίας.
6. Οι εκτελεστικές πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2.

Or. pl

Τροπολογία 1450
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 δ
Απόσυρση ζάχαρης

1. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 
αποφευχθούν καταστάσεις κατάρρευσης 
των τιμών στην εσωτερική αγορά και να 
διορθωθούν οι καταστάσεις 
υπερπαραγωγής που καθορίζονται με 
βάση τις προβλέψεις εφοδιασμού και 
λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης που απορρέουν από συμφωνίες 
οι οποίες έχουν συναφθεί δυνάμει του 
άρθρου 218 της συνθήκης, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, να αποσύρει από την αγορά, για 
συγκεκριμένη περίοδο εμπορίας, τις 
παραγόμενες βάσει ποσόστωσης 
ποσότητες ζάχαρης, ισογλυκόζης ή 
σιροπιού ινουλίνης οι οποίες υπερβαίνουν 
το κατώτατο όριο που υπολογίζεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου.
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Η οποθενδήποτε εισαγόμενη λευκή και 
ακατέργαστη ζάχαρη θα αποσύρονται 
τότε από την αγορά σε ίσες αναλογίες για 
την συγκεκριμένη περίοδο εμπορίας.
2. Το κατώτατο όριο απόσυρσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
υπολογίζεται για κάθε επιχείρηση που 
διαθέτει ποσόστωση, πολλαπλασιάζοντας 
την ποσόστωσή της επί έναν συντελεστή, 
ο οποίος μπορεί να καθορίζεται από την 
Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, οι 
οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 162 παράγραφος 2, το 
αργότερο στις 28 Φεβρουαρίου της 
προηγούμενης περιόδου εμπορίας, βάσει 
των αναμενόμενων τάσεων της αγοράς.
Βάσει των πλέον πρόσφατων τάσεων που 
επικρατούν στην αγορά, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίζει έως τις 31 
Οκτωβρίου της σχετικής περιόδου 
εμπορίας, με εκτελεστικές πράξεις, είτε 
να αναπροσαρμόσει τον συντελεστή είτε, 
σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί 
συντελεστής σύμφωνα με το πρώτο 
εδάφιο, να καθορίσει συντελεστή.
3. Κάθε επιχείρηση στην οποία έχει 
χορηγηθεί ποσόστωση αποθεματοποιεί με 
δικές της δαπάνες, έως την έναρξη της 
επόμενης περιόδου εμπορίας, τις 
παραγόμενες βάσει ποσόστωσης 
ποσότητες ζάχαρης οι οποίες 
υπερβαίνουν το κατώτατο όριο που 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
2. Οι ποσότητες ζάχαρης, ισογλυκόζης ή 
σιροπιού ινουλίνης που αποσύρονται 
κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εμπορίας 
θεωρούνται ως οι πρώτες ποσότητες που 
παράγονται βάσει της ποσόστωσης της 
επόμενης περιόδου εμπορίας.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις και λαμβάνοντας 
υπόψη τις αναμενόμενες τάσεις της 
αγοράς ζάχαρης, να θεωρήσει, για την 
τρέχουσα ή/και την επόμενη περίοδο 
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εμπορίας, το σύνολο ή μέρος της 
αποσυρόμενης ζάχαρης, ισογλυκόζης ή 
σιροπιού ινουλίνης ως:
a) πλεόνασμα ζάχαρης ή πλεόνασμα 
ισογλυκόζης ή πλεόνασμα σιροπιού 
ινουλίνης που διατίθεται για μετατροπή 
σε βιομηχανική ζάχαρη ή βιομηχανική 
ισογλυκόζη ή βιομηχανικό σιροπι 
ινουλίνης ή
β) προσωρινή ποσόστωση παραγωγής, 
ένα μέρος της οποίας μπορεί να 
προορίζεται μόνο για εξαγωγές στο 
πλαίσιο δεσμεύσεων της Ένωσης οι 
οποίες απορρέουν από συμφωνίες που 
έχουν συναφθεί δυνάμει του άρθρου 218 
της συνθήκης.
4. Εάν ο εφοδιασμός της Ένωσης σε 
ζάχαρη είναι ανεπαρκής, η Επιτροπή 
μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να 
αποφασίσει ότι μια συγκεκριμένη 
ποσότητα της αποσυρθείσας ζάχαρης, 
ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης μπορεί 
να πωληθεί στην αγορά της Ένωσης πριν 
από τη λήξη της περιόδου απόσυρσης.
5. Σε περίπτωση που η αποσυρθείσα 
ζάχαρη θεωρείται ως η πρώτη παραγωγή 
ζάχαρης της επόμενης περιόδου 
εμπορίας, καταβάλλεται στους 
καλλιεργητές ζαχαρότευτλων η ελάχιστη 
τιμή της επόμενης περιόδου εμπορίας.
Σε περίπτωση που η αποσυρθείσα ζάχαρη 
μετατρέπεται σε βιομηχανική ζάχαρη ή 
εξάγεται σύμφωνα με τα στοιχεία α) και 
β) της παραγράφου 3 του παρόντος 
άρθρου, δεν εφαρμόζονται οι απαιτήσεις 
του άρθρου 101 ζ για την ελάχιστη τιμή.
Σε περίπτωση που η αποσυρθείσα ζάχαρη 
πωλείται στην αγορά της Ένωσης πριν 
από τη λήξη της περιόδου απόσυρσης 
σύμφωνα με την παράγραφο 4, 
καταβάλλεται στους καλλιεργητές 
ζαχαρότευτλων η ελάχιστη τιμή της 
τρέχουσας περιόδου εμπορίας.
6. Οι εκτελεστικές πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
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θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2.

Or. fr

Τροπολογία 1451
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 δ
Απόσυρση ζάχαρης

1. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 
αποφευχθούν καταστάσεις πλεονάσματος 
με βάση τις προβλέψεις εφοδιασμού και 
λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης που απορρέουν από συμφωνίες 
οι οποίες έχουν συναφθεί δυνάμει του 
άρθρου 218 της Συνθήκης, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, να αποσύρει από την αγορά, για 
συγκεκριμένη περίοδο εμπορίας, τις 
παραγόμενες βάσει ποσόστωσης 
ποσότητες ζάχαρης, ισογλυκόζης ή 
σιροπιού ινουλίνης οι οποίες υπερβαίνουν 
το ανώτατο όριο που υπολογίζεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου.
Στην περίπτωση αυτή, οι εισαγόμενη 
λευκή και ακατέργαστη ζάχαρη από όλες 
τις πηγές αποσύρεται από την αγορά 
κατά το αυτό ποσοστό για την 
ενδιαφερόμενη περίοδο εμπορίας.
2. Το ανώτατο όριο απόσυρσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
υπολογίζεται για κάθε επιχείρηση που 
διαθέτει ποσόστωση, πολλαπλασιάζοντας 
την ποσόστωσή της επί έναν συντελεστή, 
ο οποίος μπορεί να καθορίζεται από την 
Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, οι 
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οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 162 παράγραφος 2, το 
αργότερο στις 28 Φεβρουαρίου της 
προηγούμενης περιόδου εμπορίας, βάσει 
των αναμενόμενων τάσεων της αγοράς.
Βάσει των πλέον πρόσφατων τάσεων που 
επικρατούν στην αγορά, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίζει έως τις 31 
Οκτωβρίου της σχετικής περιόδου 
εμπορίας, με εκτελεστικές πράξεις, είτε 
να αναπροσαρμόσει τον συντελεστή είτε, 
σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί 
συντελεστής σύμφωνα με το πρώτο 
εδάφιο, να καθορίσει συντελεστή.
3. Κάθε επιχείρηση στην οποία έχει 
χορηγηθεί ποσόστωση ή άδεια εισαγωγής 
αποθεματοποιεί με δικές της δαπάνες, 
έως την έναρξη της επόμενης περιόδου 
εμπορίας, τις ποσότητες ζάχαρης που 
παράγονται βάσει ποσόστωσης και οι 
οποίες υπερβαίνουν το ανώτατο όριο που 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
2. Οι ποσότητες ζάχαρης, ισογλυκόζης ή 
σιροπιού ινουλίνης που αποσύρονται 
κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εμπορίας 
θεωρούνται ως οι πρώτες ποσότητες που 
παράγονται βάσει της ποσόστωσης της 
επόμενης περιόδου εμπορίας.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις και λαμβάνοντας 
υπόψη τις αναμενόμενες τάσεις της 
αγοράς ζάχαρης, να θεωρήσει, για την 
τρέχουσα ή/και την επόμενη περίοδο 
εμπορίας, το σύνολο ή μέρος της 
αποσυρόμενης ζάχαρης, ισογλυκόζης ή 
σιροπιού ινουλίνης ως:
(a) πλεόνασμα ζάχαρης ή πλεόνασμα 
ισογλυκόζης ή πλεόνασμα σιροπιού 
ινουλίνης που διατίθεται για μετατροπή 
σε βιομηχανική ζάχαρη ή βιομηχανική 
ισογλυκόζη ή βιομηχανικό σιρόπι 
ινουλίνης· or
(β) προσωρινή ποσόστωση παραγωγής, 
ένα μέρος της οποίας μπορεί να 
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προορίζεται μόνο για εξαγωγές στο 
πλαίσιο δεσμεύσεων της Ένωσης οι 
οποίες απορρέουν από συμφωνίες που 
έχουν συναφθεί δυνάμει του άρθρου 218 
της Συνθήκης.
4. Εάν ο εφοδιασμός της Ένωσης σε 
ζάχαρη είναι ανεπαρκής, η Επιτροπή 
μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να 
αποφασίσει ότι μια συγκεκριμένη 
ποσότητα της αποσυρθείσας ζάχαρης, 
ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης μπορεί 
να πωληθεί στην αγορά της Ένωσης πριν 
από τη λήξη της περιόδου απόσυρσης.
5. Σε περίπτωση που η αποσυρθείσα 
ζάχαρη θεωρείται ως η πρώτη παραγωγή 
ζάχαρης της επόμενης περιόδου 
εμπορίας, καταβάλλεται στους 
καλλιεργητές ζαχαρότευτλων η ελάχιστη 
τιμή της επόμενης περιόδου εμπορίας.
Σε περίπτωση που η αποσυρθείσα ζάχαρη 
μετατρέπεται σε βιομηχανική ζάχαρη ή 
εξάγεται σύμφωνα με τα στοιχεία α) και 
β) της παραγράφου 3 του παρόντος 
άρθρου, δεν εφαρμόζονται οι απαιτήσεις 
του άρθρου 101 ζ για την ελάχιστη τιμή.
Σε περίπτωση που η αποσυρθείσα ζάχαρη 
πωλείται στην αγορά της Ένωσης πριν 
από τη λήξη της περιόδου απόσυρσης 
σύμφωνα με την παράγραφο 4, 
καταβάλλεται στους καλλιεργητές 
ζαχαρότευτλων η ελάχιστη τιμή της 
τρέχουσας περιόδου εμπορίας.
6. Οι εκτελεστικές πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Άρθρο 45 της πρότασης της Επιτροπής COM (2010) 799. Η πρώτη παράγραφος τροποποιείται 
επειδή η διαρθρωτική ισορροπία της αγοράς πρέπει να εξεταστεί σε σχέση με όγκο (όχι τιμές), 
που καθορίζεται βάσει αναλύσεως ποσοτικών δεδομένων. Επίσης ενδείκνυται να γίνεται λόγος 
για πλεόνασμα και έλλειμμα μάλλον απ' ό, τι για ελλειμματική παραγωγή ή υπερπαραγωγή.
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Τέλος, οι εκφράσεις «ή άδεια εισαγωγής» και «από όλες τις πηγές» έχουν ως σκοπό όλοι οι 
παράγοντες να προβούν σε αναπροσαρμογές για την εξισορρόπηση της αγοράς. Επί του 
παρόντος, μόνο οι παραγωγοί ζαχαροτεύτλων υπόκεινται σε διατάξεις περί απόσυρσης.

Τροπολογία 1452
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 δ
Απόσυρση ζάχαρης

2. Το κατώτατο όριο απόσυρσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
υπολογίζεται για κάθε επιχείρηση που 
διαθέτει ποσόστωση, πολλαπλασιάζοντας 
την ποσόστωσή της επί έναν συντελεστή, 
τον αυτό για ολόκληρη την Ένωση, ο 
οποίος μπορεί να καθορίζεται από την 
Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, οι 
οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 162 παράγραφος 2, το 
αργότερο στις 28 Φεβρουαρίου της 
προηγούμενης περιόδου εμπορίας, βάσει 
των αναμενόμενων τάσεων της αγοράς.
Βάσει των πλέον πρόσφατων τάσεων που 
επικρατούν στην αγορά, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίζει έως τις 31 
Οκτωβρίου της σχετικής περιόδου 
εμπορίας, με εκτελεστικές πράξεις, είτε 
να αναπροσαρμόσει τον συντελεστή είτε, 
σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί 
συντελεστής σύμφωνα με το πρώτο 
εδάφιο, να καθορίσει συντελεστή.
Στην περίπτωση αυτήν, η παραδοσιακή 
ανάγκη εφοδιασμού για ραφινάρισμα 
εισαγόμενης ακατέργαστης ζάχαρης που 
αναφέρεται στο άρθρο 153 μειώνεται 
κατά το ίδιο ποσοστό για τη σχετική 
περίοδο εμπορίας.
3. Κάθε επιχείρηση στην οποία έχει 
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χορηγηθεί ποσόστωση αποθεματοποιεί με 
δικές της δαπάνες, έως την έναρξη της 
επόμενης περιόδου εμπορίας, τις 
παραγόμενες βάσει ποσόστωσης 
ποσότητες ζάχαρης οι οποίες 
υπερβαίνουν το κατώτατο όριο που 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
2. Οι ποσότητες ζάχαρης, ισογλυκόζης ή 
σιροπιού ινουλίνης που αποσύρονται 
κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εμπορίας 
θεωρούνται ως οι πρώτες ποσότητες που 
παράγονται βάσει της ποσόστωσης της 
επόμενης περιόδου εμπορίας.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις και λαμβάνοντας 
υπόψη τις αναμενόμενες τάσεις της
αγοράς ζάχαρης, να θεωρήσει, για την 
τρέχουσα ή/και την επόμενη περίοδο 
εμπορίας, το σύνολο ή μέρος της 
αποσυρόμενης ζάχαρης, ισογλυκόζης ή 
σιροπιού ινουλίνης ως:
a) πλεόνασμα ζάχαρης ή πλεόνασμα 
ισογλυκόζης ή πλεόνασμα σιροπιού 
ινουλίνης που διατίθεται για μετατροπή 
σε βιομηχανική ζάχαρη ή βιομηχανική 
ισογλυκόζη ή βιομηχανικό σιρόπι 
ινουλίνης ή
β) προσωρινή ποσόστωση παραγωγής, 
ένα μέρος της οποίας μπορεί να 
προορίζεται μόνο για εξαγωγές στο 
πλαίσιο δεσμεύσεων της Ένωσης οι 
οποίες απορρέουν από συμφωνίες που 
έχουν συναφθεί δυνάμει του άρθρου 218 
της συνθήκης.
4. Εάν ο εφοδιασμός της Ένωσης σε 
ζάχαρη είναι ανεπαρκής, η Επιτροπή 
μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να 
αποφασίσει ότι μια συγκεκριμένη 
ποσότητα της αποσυρθείσας ζάχαρης, 
ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης μπορεί 
να πωληθεί στην αγορά της Ένωσης πριν 
από τη λήξη της περιόδου απόσυρσης.
5. Σε περίπτωση που η αποσυρθείσα 
ζάχαρη θεωρείται ως η πρώτη παραγωγή 
ζάχαρης της επόμενης περιόδου 
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εμπορίας, καταβάλλεται στους 
καλλιεργητές ζαχαρότευτλων η ελάχιστη 
τιμή της επόμενης περιόδου εμπορίας.
Σε περίπτωση που η αποσυρθείσα ζάχαρη 
μετατρέπεται σε βιομηχανική ζάχαρη ή 
εξάγεται σύμφωνα με τα στοιχεία α) και 
β) της παραγράφου 3 του παρόντος 
άρθρου, δεν εφαρμόζονται οι απαιτήσεις 
του άρθρου 101 ζ για την ελάχιστη τιμή.
Σε περίπτωση που η αποσυρθείσα ζάχαρη 
πωλείται στην αγορά της Ένωσης πριν 
από τη λήξη της περιόδου απόσυρσης 
σύμφωνα με την παράγραφο 4, 
καταβάλλεται στους καλλιεργητές 
ζαχαρότευτλων η ελάχιστη τιμή της 
τρέχουσας περιόδου εμπορίας.
5 α. Η ζάχαρη που αποθεματοποιείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου κατά την διάρκεια μιας περιόδου 
εμπορίας δεν επιτρέπεται να υπαχθεί στις 
ενισχύσεις ιδιωτικής αποθεματοποίησης 
που προβλέπονται από το άρθρο 17.
6. Οι εκτελεστικές πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2.

Or. es

Τροπολογία 1453
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 ε
Ανατιθέμενες αρμοδιότητες

Για να λαμβάνονται υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες του τομέα της ζάχαρης 
και να εξασφαλίζεται ότι λαμβάνονται 
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δεόντως υπόψη τα συμφέροντα όλων των 
μερών, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, που εκδίδονται 
σύμφωνα με το άρθρο 160, να θεσπίζει 
διατάξεις που αφορούν:
a) τις συμβάσεις παράδοσης και τους 
όρους αγοράς που αναφέρονται στο 
άρθρο 101 παράγραφος 1,
β) τα κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζουν 
οι επιχειρήσεις ζάχαρης κατά την 
κατανομή, μεταξύ των πωλητών τεύτλων, 
των ποσοτήτων τεύτλων που θα 
καλύπτονται από συμβάσεις παράδοσης 
συναπτόμενες πριν από τη σπορά, κατά 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 101 
παράγραφος 2β.

Or. es

Τροπολογία 1454
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 στ
Ποσοστώσεις στον τομέα της ζάχαρης

1. Εφαρμόζεται καθεστώς ποσοστώσεων 
όσον αφορά τη ζάχαρη, την ισογλυκόζη 
και το σιρόπι ινουλίνης.
2. Όσον αφορά το καθεστώς 
ποσοστώσεων που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εάν 
ένας παραγωγός υπερβεί τη σχετική 
ποσόστωση και δεν προβεί σε χρήση των 
πλεονασματικών ποσοτήτων σύμφωνα με 
το άρθρο 101 ιβ, στις ποσότητες αυτές 
επιβάλλεται εισφορά επί του 
πλεονάσματος με την επιφύλαξη των 
όρων που καθορίζονται στα άρθρα 101 ιβ 
έως 101 ιε.
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Or. es

Τροπολογία 1455
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 στ
Ποσοστώσεις στον τομέα της ζάχαρης

Εφαρμόζεται καθεστώς ποσοστώσεων 
όσον αφορά τη ζάχαρη, την ισογλυκόζη 
και το σιρόπι ινουλίνης.

Or. fr

Τροπολογία 1456
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 ζ
Ελάχιστη τιμή ζαχαρότευτλων

1. Η ελάχιστη τιμή για τα ζαχαρότευτλα 
ποσόστωσης είναι 26,29 ευρώ ανά τόνο, 
έως το τέλος της την περιόδου εμπορίας 
2019/2020.
2. Η ελάχιστη τιμή που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 εφαρμόζεται στα 
ζαχαρότευτλα του ποιοτικού τύπου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο Β.
3. Οι επιχειρήσεις ζάχαρης που 
αγοράζουν τεύτλα ποσόστωσης 
κατάλληλα για μεταποίηση σε ζάχαρη, τα 
οποία προορίζονται για μεταποίηση σε 
ζάχαρη ποσόστωσης, υποχρεούνται να 
καταβάλλουν τουλάχιστον την ελάχιστη 
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τιμή, η οποία αναπροσαρμόζεται προς τα 
άνω ή προς τα κάτω προκειμένου να 
λαμβάνονται υπόψη οι αποκλίσεις από 
τον ποιοτικό τύπο.
Για την αναπροσαρμογή της τιμής στις 
περιπτώσεις που η πραγματική ποιότητα 
των ζαχαρότευτλων διαφέρει από τον 
ποιοτικό τύπο, οι προσαυξήσεις και 
μειώσεις που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο εφαρμόζονται σύμφωνα με 
κανόνες που θεσπίζονται από την 
Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
δυνάμει του άρθρου 101 ι στ, παράγραφος 
5.
4. Για τις ποσότητες ζαχαρότευτλων που 
αντιστοιχούν στις ποσότητες 
βιομηχανικής ζάχαρης ή πλεονάσματος 
ζάχαρης οι οποίες υπόκεινται στην 
εισφορά επί του πλεονάσματος που 
προβλέπεται στο άρθρο 101 ιε, η 
ενδιαφερόμενη επιχείρηση ζάχαρης 
αναπροσαρμόζει την τιμή αγοράς, ούτως 
ώστε να ισούται τουλάχιστον με την 
ελάχιστη τιμή για τα τεύτλα ποσόστωσης.

Or. es

Τροπολογία 1457
Jim Higgins, Seán Kelly, Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 1 η (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 η
Χορήγηση ποσοστώσεων

1. Οι σημερινές ποσοστώσεις για την 
παραγωγή ζάχαρης, ισογλυκόζης και
σιροπιού ινουλίνης, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, καθορίζονται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ β. Το υφιστάμενο 
καθεστώς ποσοστώσεων θα πρέπει να 
παραταθεί, σε αναθεωρημένη μορφή, έως 
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το τέλος της περιόδου εμπορίας 2019-
2020, εφόσον δεν τεθεί τέρμα στο 
σύστημα των ποσοστώσεων το 2015, 
όπως έχει προγραμματιστεί. Το 
αναθεωρημένο σύστημα θα επιτρέπει σε 
όλα τα κράτη μέλη που το επιθυμούν να 
κάνουν χρήση των ποσοστώσεων για τη 
ζάχαρη. Η ενίσχυση της Ένωσης πρέπει 
να αποβλέπει στην ανάπτυξη της 
βιομηχανίας ζάχαρης στην ΕΕ και στην 
χορήγηση συνδρομής για έξοδα 
εκκίνησης όσον αφορά την επεξεργασία 
της ζάχαρης στα κράτη μέλη.
2. Τα κράτη μέλη χορηγούν ποσόστωση 
σε κάθε επιχείρηση παραγωγής ζάχαρης, 
ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης που 
έχει εγκατασταθεί στην επικράτειά τους
και εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 101 θ.
3. Σε περίπτωση χορήγησης ποσόστωσης 
σε επιχείρηση ζάχαρης η οποία διαθέτει 
περισσότερες από μία μονάδες 
παραγωγής, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
μέτρα τα οποία κρίνουν αναγκαία 
προκειμένου να ληφθούν δεόντως υπόψη 
τα συμφέροντα των καλλιεργητών 
ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου.

Or. en

Τροπολογία 1458
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 η
Κατανομή ποσοστώσεων

1. Οι ποσοστώσεις για την παραγωγή 
ζάχαρης, ισογλυκόζης και σιροπιού 
ινουλίνης, σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο, καθορίζονται στο Παράρτημα 
ΙΙΙ β.
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2. Τα κράτη μέλη χορηγούν ποσόστωση 
σε κάθε επιχείρηση παραγωγής ζάχαρης, 
ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης που 
έχει εγκατασταθεί στην επικράτειά τους 
και εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 101 θ.
Για κάθε επιχείρηση, η χορηγούμενη 
ποσόστωση είναι ίση με την 
προβλεπόμενη ποσόστωση από το 
Παράρτημα ΙΙΙ β, η οποία είχε χορηγηθεί 
στην επιχείρηση για την περίοδο 
εμπορίας 2010/2011.
3. Σε περίπτωση χορήγησης ποσόστωσης 
σε επιχείρηση ζάχαρης η οποία διαθέτει 
περισσότερες από μία μονάδες 
παραγωγής, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
μέτρα τα οποία κρίνουν αναγκαία 
προκειμένου να ληφθούν δεόντως υπόψη 
τα συμφέροντα των καλλιεργητών 
ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου.

Or. fr

Τροπολογία 1459
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 η
Κατανομή ποσοστώσεων

1. Οι ποσοστώσεις για την παραγωγή 
ζάχαρης, ισογλυκόζης και σιροπιού 
ινουλίνης, σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο, καθορίζονται στο Παράρτημα 
ΙΙΙ β.
2. Τα κράτη μέλη χορηγούν ποσόστωση 
σε κάθε επιχείρηση παραγωγής ζάχαρης, 
ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης που 
έχει εγκατασταθεί στην επικράτειά τους 
και εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 101 θ.
Για κάθε επιχείρηση, η χορηγούμενη 
ποσόστωση είναι ίση με την με την 



AM\909518EL.doc 41/194 PE494.484v01-00

EL

προβλεπόμενη ποσόστωση από το 
Παράρτημα ΙΙΙ β (νέο) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 513/2010, η οποία είχε 
χορηγηθεί στην επιχείρηση για την 
περίοδο εμπορίας 2010/2011.
3. Σε περίπτωση χορήγησης ποσόστωσης 
σε επιχείρηση ζάχαρης η οποία διαθέτει 
περισσότερες από μία μονάδες 
παραγωγής, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
μέτρα τα οποία κρίνουν αναγκαία 
προκειμένου να ληφθούν δεόντως υπόψη 
τα συμφέροντα των καλλιεργητών 
ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προκύπτει από το Άρθρο 56 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007. Πρόκειται περί τεχνικής τροπολογίας διότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 513/2010 (από 
τον οποίο προήλθε το Παράρτημα ΙΙΙ β (νέο) είναι ο πλέον ο πρόσφατος που ρυθμίζει την 
κατανομή των ποσοστώσεων ζάχαρης.

Τροπολογία 1460
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 η
Κατανομή ποσοστώσεων

1. Οι ποσοστώσεις για την παραγωγή 
ζάχαρης, ισογλυκόζης και σιροπιού 
ινουλίνης, σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο, καθορίζονται στο παράρτημα 
ΧΧ.
2. Τα κράτη μέλη χορηγούν ποσόστωση 
σε κάθε επιχείρηση παραγωγής ζάχαρης, 
ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης που 
είναι εγκατεστημένη στην επικράτειά 
τους και έχει εγκριθεί σύμφωνα με το 
άρθρο ΧΧ.
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Για κάθε επιχείρηση, η χορηγούμενη 
ποσόστωση είναι ίση με την ποσόστωση 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
318/2006, η οποία είχε χορηγηθεί στην 
επιχείρηση για την περίοδο εμπορίας 
2005/20061.
3. Σε περίπτωση χορήγησης ποσόστωσης 
σε επιχείρηση ζάχαρης η οποία διαθέτει 
περισσότερες από μία μονάδες 
παραγωγής, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
μέτρα τα οποία κρίνουν αναγκαία 
προκειμένου να ληφθούν δεόντως υπόψη 
τα συμφέροντα των καλλιεργητών 
ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου.

Or. fr

Τροπολογία 1461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 η
Χορήγηση ποσοστώσεων

1. Οι ποσοστώσεις για την παραγωγή 
ζάχαρης, ισογλυκόζης και σιροπιού 
ινουλίνης, σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο, καθορίζονται στο Παράρτημα 
ΙΙΙ β.
2. Τα κράτη μέλη χορηγούν ποσόστωση 
σε κάθε επιχείρηση παραγωγής ζάχαρης, 
ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης που 
έχει εγκατασταθεί στην επικράτειά τους 
και εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 101 θ.
Για κάθε επιχείρηση, η χορηγούμενη 
ποσόστωση είναι ίση με την ποσόστωση 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
513/2006, η οποία είχε χορηγηθεί στην 
επιχείρηση για την περίοδο εμπορίας 
2010/2010.
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3. Σε περίπτωση χορήγησης ποσόστωσης 
σε επιχείρηση ζάχαρης η οποία διαθέτει 
περισσότερες από μία μονάδες 
παραγωγής, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
μέτρα τα οποία κρίνουν αναγκαία 
προκειμένου να ληφθούν δεόντως υπόψη 
τα συμφέροντα των καλλιεργητών 
ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου.

Or. es

Τροπολογία 1462
Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 η
Χορήγηση ποσοστώσεων

1. Οι ποσοστώσεις για την παραγωγή 
ζάχαρης, ισογλυκόζης και σιροπιού 
ινουλίνης, σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο, καθορίζονται στο Παράρτημα 
ΙΙΙ β.
2. Τα κράτη μέλη χορηγούν ποσόστωση 
σε κάθε επιχείρηση παραγωγής ζάχαρης, 
ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης που 
έχει εγκατασταθεί στην επικράτειά τους 
και εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 101 θ).
Για κάθε επιχείρηση, η χορηγούμενη 
ποσόστωση είναι ίση με την ποσόστωση 
δυνάμει του παραρτήματος ΙΙΙ β, η οποία 
είχε χορηγηθεί στην επιχείρηση από την 
περίοδο εμπορίας 2010/2011 και μετά.

Or. pl

Τροπολογία 1463
Younous Omarjee
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 θ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 θ
Εγκεκριμένες επιχειρήσεις

1. Κατόπιν σχετικής αίτησης, τα κράτη 
μέλη χορηγούν έγκριση σε επιχείρηση 
παραγωγής ζάχαρης, ισογλυκόζης ή 
σιροπιού ινουλίνης ή σε επιχείρηση που 
μεταποιεί τα προϊόντα αυτά σε προϊόν το 
οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο που 
αναφέρεται στο άρθρο ΧΧ, υπό τον όρον 
ότι η επιχείρηση:
a) αποδεικνύει τις επαγγελματικές της 
ικανότητες παραγωγής,
β) συμφωνεί να παράσχει οιεσδήποτε 
πληροφορίες και να υποβληθεί σε 
ελέγχους που σχετίζονται με τον παρόντα 
κανονισμό,
γ) δεν υπόκειται σε αναστολή ή ανάκληση 
της έγκρισης.
2. Οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις παρέχουν 
στο κράτος μέλος, στην επικράτεια του 
οποίου πραγματοποιείται η συγκομιδή 
των τεύτλων ή του ζαχαροκάλαμου ή το 
ραφινάρισμα, τις ακόλουθες 
πληροφορίες:
a) τις ποσότητες τεύτλων ή 
ζαχαροκάλαμου για τις οποίες έχει 
συναφθεί σύμβαση παράδοσης, καθώς 
και τις αντίστοιχες εκτιμώμενες 
αποδόσεις τεύτλων ή ζαχαροκάλαμου και 
ζάχαρης ανά εκτάριο,
β) δεδομένα σχετικά με την 
προβλεπομένη και την πραγματική 
παράδοση ζαχαρότευτλων, 
ζαχαροκάλαμου και ακατέργαστης 
ζάχαρης, καθώς και σχετικά με την 
παραγωγή ζάχαρης και τις δηλώσεις 
αποθεμάτων ζάχαρης,
γ) τις ποσότητες λευκής ζάχαρης που 
πωλήθηκαν και τις αντίστοιχες τιμές και 
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όρους.

Or. fr

Τροπολογία 1464
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 θ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 θ
Εγκεκριμένες επιχειρήσεις

1. Κατόπιν σχετικού αιτήματος, τα κράτη 
μέλη χορηγούν έγκριση σε μια επιχείρηση 
παραγωγής ζάχαρης, ισογλυκόζης ή 
σιροπιού ινουλίνης ή σε επιχείρηση που 
μεταποιεί τα προϊόντα αυτά σε προϊόν το 
οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο που 
αναφέρεται στο άρθρο 101 ιγ, 
παράγραφος 2, υπό τον όρον ότι η 
επιχείρηση:
a) αποδεικνύει τις επαγγελματικές της 
ικανότητες παραγωγής,
β) συμφωνεί να παράσχει οιεσδήποτε 
πληροφορίες και να υποβληθεί σε 
ελέγχους που σχετίζονται με τον παρόντα 
κανονισμό,
γ) δεν υπόκειται σε αναστολή ή ανάκληση 
της έγκρισης.
2. Οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις παρέχουν 
στο κράτος μέλος, στην επικράτεια του 
οποίου πραγματοποιείται η συγκομιδή 
των τεύτλων ή του ζαχαροκάλαμου ή το 
ραφινάρισμα, τις ακόλουθες 
πληροφορίες:
α) τις ποσότητες τεύτλων ή 
ζαχαροκάλαμου για τις οποίες έχει 
συναφθεί σύμβαση παράδοσης, καθώς 
και τις αντίστοιχες εκτιμώμενες 
αποδόσεις τεύτλων ή ζαχαροκάλαμου και 
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ζάχαρης ανά εκτάριο,
β) δεδομένα σχετικά με την 
προβλεπομένη και την πραγματική 
παράδοση ζαχαρότευτλων, 
ζαχαροκάλαμου και ακατέργαστης 
ζάχαρης, καθώς και σχετικά με την 
παραγωγή ζάχαρης και τις δηλώσεις 
αποθεμάτων ζάχαρης,
γ) τις ποσότητες λευκής ζάχαρης που 
πωλήθηκαν και τις αντίστοιχες τιμές και 
όρους.

Or. es

Τροπολογία 1465
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 ι (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 ι
Αναπροσαρμογή των εθνικών 

ποσοστώσεων
Η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, που εκδίδονται 
σύμφωνα με το άρθρο 160, να 
αναπροσαρμόζει τις ποσοστώσεις που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙI β 
κατόπιν της λήψης αποφάσεων από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 101 ια.

Or. es

Τροπολογία 1466
Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 ια (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 ια
Ανακατανομή εθνικών ποσοστώσεων

Ένα κράτος μέλος μπορεί να μειώσει ή να 
μειώσει και να ανακατανείμει την 
ποσόστωση ζάχαρης ή ισογλυκόζης ή 
σιροπιού ινουλίνης που έχει χορηγηθεί σε 
επιχείρηση εγκατεστημένη στην 
επικράτειά του:
a) κατά έως 10 %
Η δυνατότητα αυτή όμως αποκλείεται 
όταν μια επιχείρηση έχει παραγάγει 
πλήρως την ποσόστωσή της κατά τη 
διάρκεια των προηγουμένων περιόδων 
εμπορίας
ή
β) σύμφωνα με τους κανόνες που θα 
θεσπιστούν στο Παράρτημα (κδ)
Προβαίνοντας στο μέτρο αυτό, τα κράτη 
μέλη εφαρμόζουν αντικειμενικά κριτήρια 
που δεν εισάγουν διακρίσεις.

Or. en

Τροπολογία 1467
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 ια (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 ια
Ανακατανομή εθνικών ποσοστώσεων και 

μείωση ποσοστώσεων
1. Κράτος μέλος μπορεί να μειώσει την 
ποσόστωση ζάχαρης ή ισογλυκόζης που 
έχει χορηγηθεί σε επιχείρηση 
εγκατεστημένη στην επικράτειά του έως 
10%, Κατά τη μείωση αυτή, τα κράτη 
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μέλη εφαρμόζουν αντικειμενικά κριτήρια 
που δεν εισάγουν διακρίσεις.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να μεταφέρουν 
ποσοστώσεις μεταξύ επιχειρήσεων 
σύμφωνα με τους κανόνες του
Παραρτήματος ΙΙΙ γ και λαμβάνοντας 
υπόψη τα συμφέροντα καθενός από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, και ιδίως των 
καλλιεργητών ζαχαροτεύτλων και 
ζαχαροκάλαμου.
3. Οι ποσότητες που μειώνονται σύμφωνα 
με τις παραγράφους 1 και 2 χορηγούνται 
από το εν λόγω κράτος μέλος σε μία ή 
περισσότερες επιχειρήσεις στην 
επικράτειά του, είτε διαθέτουν 
ποσόστωση είτε όχι.

Or. es

Τροπολογία 1468
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 ια (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 ια
Ανακατανομή εθνικών ποσοστώσεων και 

μείωση ποσοστώσεων
1. Κράτος μέλος μπορεί να μειώσει την 
ποσόστωση ζάχαρης ή ισογλυκόζης που 
έχει χορηγηθεί σε επιχείρηση 
εγκατεστημένη στην επικράτειά του έως 
10%, Κατά τη μείωση αυτή, τα κράτη 
μέλη εφαρμόζουν αντικειμενικά κριτήρια 
που δεν εισάγουν διακρίσεις.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να μεταφέρουν 
ποσοστώσεις μεταξύ επιχειρήσεων 
σύμφωνα με τους κανόνες του 
Παραρτήματος ΧΧ και λαμβάνοντας 
υπόψη τα συμφέροντα καθενός από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, και ιδίως των 
καλλιεργητών ζαχαροτεύτλων και 
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ζαχαροκάλαμου.
3. Οι ποσότητες που μειώνονται σύμφωνα 
με τις παραγράφους 1 και 2 χορηγούνται 
από το εν λόγω κράτος μέλος σε μία ή 
περισσότερες επιχειρήσεις στην 
επικράτειά του, είτε διαθέτουν 
ποσόστωση είτε όχι.

Or. fr

Τροπολογία 1469
Britta Reimers, George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 ιβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 ιβ
Παραγωγή εκτός ποσόστωσης

1. Η ζάχαρη, η ισογλυκόζη ή το σιρόπι 
ινουλίνης που παράγονται κατά τη 
διάρκεια της περιόδου εμπορίας καθ’ 
υπέρβαση της ποσόστωσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 101 η, μπορούν:
(a) να χρησιμοποιούνται για τη 
μεταποίηση ορισμένων προϊόντων, κατά 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 101 ιγ·
(β) να μεταφέρονται στην ποσόστωση 
παραγωγής της επόμενης περιόδου 
εμπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 101 ιδ·
(γ) να χρησιμοποιούνται για το ειδικό 
καθεστώς εφοδιασμού των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, σύμφωνα με [το 
κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού [πρώην 
(ΕΚ) αριθ. 247/2006] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
(δ) να εξάγονται εντός του ποσοτικού 
ορίου που καθορίζεται από την Επιτροπή 
με εκτελεστικές πράξεις, τηρουμένων των 
δεσμεύσεων που απορρέουν από 
συμφωνίες που συνάπτονται δυνάμει του 
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άρθρου 218 της Συνθήκης· or
(ε) να αποδεσμεύονται αυτομάτως στην 
εσωτερική αγορά ως ζάχαρη 
ποσόστωσης, για την αναπροσαρμογή του 
εφοδιασμού στην εξέλιξη της ζήτησης, 
ως σκέλος του προσωρινού μηχανισμού 
διαχείρισης της αγοράς, που 
περιγράφεται στο άρθρο 101 (1 β).

Or. en

Τροπολογία 1470
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 ιβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 ιβ
Υπέρβαση ποσοστώσεων

Η ζάχαρη, η ισογλυκόζη ή το σιρόπι 
ινουλίνης που παράγονται κατά τη 
διάρκεια της περιόδου εμπορίας καθ’ 
υπέρβαση της ποσόστωσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 56, μπορούν:
a) να χρησιμοποιούνται για τη 
μεταποίηση ορισμένων προϊόντων, κατά 
τα αναφερόμενα στο άρθρο ΧΧ·
β) να μεταφέρονται στην ποσόστωση 
παραγωγής της επόμενης περιόδου 
εμπορίας, σύμφωνα με το άρθρο ΧΧ·
γ) να χρησιμοποιούνται γιατο ειδικό 
καθεστώς εφοδιασμού των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, σύμφωνα με [ το 
κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού [ πρώην 
(ΕΚ) αριθ.2473/2006] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· ή
δ) να εξάγονται εντός του ποσοτικού 
ορίου που καθορίζεται από την Επιτροπή 
με εκτελεστικές πράξεις, τηρουμένων των 
δεσμεύσεων που απορρέουν από 
συμφωνίες που συνάπτονται δυνάμει του
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άρθρου 218 της συνθήκης· ή
ε) να ελευθερώνονται αυτομάτως στην 
εσωτερική αγορά ως ζάχαρη 
ποσόστωσης, για την αναπροσαρμογή του 
εφοδιασμού στην εξέλιξη της ζήτησης, 
σύμφωνα με τις ποσότητες και τους 
κανόνες που καθορίζονται από την 
Επιτροπή μέσω κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με το 
άρθρο 101 ιστ, παράγραφος 6, και βάσει 
των προβλέψεων εφοδιασμού.
Τα μέτρα που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο τίθενται σε εφαρμογή πριν από 
οιαδήποτε ενεργοποίηση των μέτρων 
κατά της διατάραξης της αγοράς που 
αναφέρονται στο άρθρο 154, παράγραφος 
1.
Οι λοιπές ποσότητες υπόκεινται στην 
εισφορά επί του πλεονάσματος που 
αναφέρεται στο άρθρο ΧΧ.

Or. fr

Τροπολογία 1471
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 ιβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 ιβ
Παραγωγή εκτος ποσοστωσης

1. Η ζάχαρη, η ισογλυκόζη ή το σιρόπι 
ινουλίνης που παράγονται κατά τη 
διάρκεια της περιόδου εμπορίας καθ’ 
υπέρβαση της ποσόστωσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 101 η, μπορούν:
α) να χρησιμοποιούνται για τη 
μεταποίηση ορισμένων προϊόντων, κατά 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 101 ιγ,
β) να μεταφέρονται στην ποσόστωση 
παραγωγής της επόμενης περιόδου 
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εμπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 101 ιδ,
γ) να χρησιμοποιούνται για το ειδικό 
καθεστώς εφοδιασμού των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, σύμφωνα με το 
κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού [πρώην 
(ΕΚ) αριθ. 247/2006] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου] ή
δ) να εξάγονται εντός του ποσοτικού 
ορίου που καθορίζεται από την Επιτροπή 
με εκτελεστικές πράξεις, τηρουμένων των 
δεσμεύσεων που απορρέουν από 
συμφωνίες που συνάπτονται δυνάμει του 
άρθρου 218 της συνθήκης· ή
ε) να ελευθερώνονται αυτομάτως στην 
εσωτερική αγορά ως ζάχαρη 
ποσόστωσης, για την αναπροσαρμογή του 
εφοδιασμού στην εξέλιξη της ζήτησης, 
σύμφωνα με τις ποσότητες και τους 
κανόνες που καθορίζονται από την 
Επιτροπή μέσω κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με το 
άρθρο 101 ι στ, παράγραφος 6, και βάσει 
των προβλέψεων εφοδιασμού.
Τα μέτρα που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο τίθενται σε εφαρμογή πριν από 
οιαδήποτε ενεργοποίηση των μέτρων 
κατά της διατάραξης της αγοράς που 
αναφέρονται στο άρθρο 154, παράγραφος 
1.
Οι λοιπές ποσότητες υπόκεινται στην 
εισφορά επί του πλεονάσματος που 
αναφέρεται στο άρθρο 101 ιε.
2. Οι εκτελεστικές πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2.

Or. es

Τροπολογία 1472
Janusz Wojciechowski
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 ιβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 ιβ
Παραγωγή εκτός ποσόστωσης

1. Η ζάχαρη, η ισογλυκόζη ή το σιρόπι 
ινουλίνης που παράγονται κατά τη 
διάρκεια της περιόδου εμπορίας καθ’ 
υπέρβαση της ποσόστωσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 101 η, μπορούν:
a) να χρησιμοποιούνται για τη 
μεταποίηση ορισμένων προϊόντων, κατά 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 101 ιγ,
β) να μεταφέρονται στην ποσόστωση 
παραγωγής της επόμενης περιόδου 
εμπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 101 ιδ,
γ) να χρησιμοποιούνται για το ειδικό 
καθεστώς εφοδιασμού των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, σύμφωνα με [ το 
κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού [ πρώην 
(ΕΚ) αριθ.247/2006] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· ή
δ) να εξάγονται εντός του ποσοτικού 
ορίου που καθορίζεται από την Επιτροπή 
με εκτελεστικές πράξεις, τηρουμένων των 
δεσμεύσεων που απορρέουν από 
συμφωνίες που συνάπτονται δυνάμει του 
άρθρου 218 της Συνθήκης· ή
ε) να ελευθερώνονται αυτομάτως στην 
εσωτερική αγορά με βάση τις προβλέψεις 
εφοδιασμού με σκοπό τη διατήρηση της 
διαρθρωτικής ισορροπίας της αγοράς, 
στις ποσότητες και υπό τους όρους που 
καθορίζονται από την Επιτροπή.
Τα μέτρα που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο τίθενται σε εφαρμογή πριν από 
οιαδήποτε ενεργοποίηση των μέτρων 
κατά της διατάραξης της αγοράς που 
αναφέρονται στο άρθρο 154, παράγραφος 
1. Οι λοιπές ποσότητες υπόκεινται στην 
εισφορά επί του πλεονάσματος που 
αναφέρεται στο άρθρο 101 ιε.
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2. Οι εκτελεστικές πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162
παράγραφος 2.

Or. pl

Τροπολογία 1473
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 ιβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 ιβ
Παραγωγή εκτός ποσόστωσης

1. Η ζάχαρη, η ισογλυκόζη ή το σιρόπι 
ινουλίνης που παράγονται κατά τη 
διάρκεια της περιόδου εμπορίας καθ’ 
υπέρβαση της ποσόστωσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 101 η, μπορούν:
a) να χρησιμοποιούνται για τη 
μεταποίηση ορισμένων προϊόντων, κατά 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 101·ιγ·
β) να μεταφέρονται στην ποσόστωση 
παραγωγής της επόμενης περιόδου 
εμπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 101 ιδ·
γ) να χρησιμοποιούνται για το ειδικό 
καθεστώς εφοδιασμού των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, σύμφωνα με [το 
κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού [πρώην 
(ΕΚ) αριθ. 247/2006] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· ή
δ) να εξάγονται εντός του ποσοτικού 
ορίου που καθορίζεται από την Επιτροπή 
με εκτελεστικές πράξεις, τηρουμένων των 
δεσμεύσεων που απορρέουν από 
συμφωνίες που συνάπτονται δυνάμει του 
άρθρου 218 της Συνθήκης.
(ε) να αποδεσμεύονται αυτομάτως στην 
εσωτερική αγορά βάσει των προβλέψεων 
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εφοδιασμού, προκειμένου να διατηρηθεί 
η διαρθρωτική ισορροπία της αγοράς, 
σύμφωνα με τις ποσότητες και τους 
κανόνες που καθορίζονται από την 
Επιτροπή.
Τα μέτρα που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο τίθενται σε εφαρμογή πριν από 
οιαδήποτε ενεργοποίηση των μέτρων 
κατά της διατάραξης της αγοράς που 
αναφέρονται στο άρθρο 154, παράγραφος 
1.
Οι λοιπές ποσότητες υπόκεινται στην 
εισφορά επί του πλεονάσματος που 
αναφέρεται στο άρθρο 101 ιε.
2. Οι εκτελεστικές πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επισημοποιεί την υφιστάμενη κατάσταση, προβλέποντας τη δυνατότητα 
αποδέσμευσης ορισμένων ποσοτήτων εκτός ποσόστωσης ζάχαρης στην αγορά της ΕΕ. 
Διατυπώθηκε για λόγους νομικής σαφήνειας και σταθερότητας της αγοράς Σημειωτέον ότι η 
απόφαση για την αποδέσμευση ( και όχι τον αναχαρακτηρισμό) της εκτός ποσόστωσης ζάχαρης 
πρέπει να βασίζεται στην ανάλυση ποσοτικών δεδομένων (και όχι σε «έντονες και 
επαναλαμβανόμενες πιέσεις», όρους που επιδέχονται διάφορες ερμηνείες).

Τροπολογία 1474
Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 ιβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 ιβ
Παραγωγή εκτός ποσόστωσης

1. Η ζάχαρη, η ισογλυκόζη ή το σιρόπι 
ινουλίνης που παράγονται κατά τη 
διάρκεια της περιόδου εμπορίας καθ’ 
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υπέρβαση της ποσόστωσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 101 (κδ), μπορούν:
a) να χρησιμοποιούνται για τη 
μεταποίηση ορισμένων προϊόντων, κατά 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 101 (κδ)·
β) να μεταφέρονται στην ποσόστωση 
παραγωγής της επόμενης περιόδου 
εμπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 101(κδ)·
γ) να χρησιμοποιούνται για το ειδικό 
καθεστώς εφοδιασμού των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, σύμφωνα με [το 
κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού [πρώην 
(ΕΚ) αριθ. 247/2006] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· ή
δ) να εξάγονται εντός του ποσοτικού 
ορίου που καθορίζεται από την Επιτροπή 
με εκτελεστικές πράξεις, τηρουμένων των 
δεσμεύσεων που απορρέουν από 
συμφωνίες που συνάπτονται δυνάμει του 
άρθρου 218 της Συνθήκης.
(ε) να αποδεσμεύονται αυτομάτως στην 
εσωτερική αγορά βάσει των προβλέψεων 
εφοδιασμού, προκειμένου να διατηρηθεί 
η διαρθρωτική ισορροπία της αγοράς, 
σύμφωνα με τις ποσότητες και τους 
κανόνες που καθορίζονται από την 
Επιτροπή.
Τα μέτρα που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο τίθενται σε εφαρμογή πριν από 
οιαδήποτε ενεργοποίηση των μέτρων 
κατά της διατάραξης της αγοράς που 
αναφέρονται στο άρθρο 154, παράγραφος 
1.
Οι λοιπές ποσότητες υπόκεινται στην 
εισφορά επί του πλεονάσματος που 
αναφέρεται στο άρθρο 101 (κδ).
2. Οι εκτελεστικές πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2.

Or. en
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Τροπολογία 1475
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 ιβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 ιβ
Παραγωγή εκτός ποσόστωσης

1. Η ζάχαρη, η ισογλυκόζη ή το σιρόπι 
ινουλίνης που παράγονται κατά τη 
διάρκεια της περιόδου εμπορίας καθ’ 
υπέρβαση της ποσόστωσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 101 η, μπορούν:
a) να χρησιμοποιούνται για τη 
μεταποίηση ορισμένων προϊόντων, κατά 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 101 ιγ,
β) να μεταφέρονται στην ποσόστωση 
παραγωγής της επόμενης περιόδου 
εμπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 101 ιδ,
γ) να χρησιμοποιούνται γιατο ειδικό 
καθεστώς εφοδιασμού των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, σύμφωνα με [ το 
κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού [ πρώην 
(ΕΚ) αριθ.2473/2006] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· ή
δ) να εξάγονται εντός του ποσοτικού 
ορίου που καθορίζεται από την Επιτροπή 
με εκτελεστικές πράξεις, τηρουμένων των 
δεσμεύσεων που απορρέουν από 
συμφωνίες που συνάπτονται δυνάμει του 
άρθρου 218 της συνθήκης· ή
ε) να ελευθερώνονται αυτομάτως στην 
εσωτερική αγορά βάσει των προβλέψεων 
εφοδιασμού ώστε να διατηρηθεί η 
διαρθρωτική ισορροπία της αγοράς 
σύμφωνα με τις ποσότητες και τους 
κανόνες που καθορίζονται από την 
Επιτροπή.
Τα μέτρα που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο τίθενται σε εφαρμογή πριν από 
οιαδήποτε ενεργοποίηση των μέτρων 



PE494.484v01-00 58/194 AM\909518EL.doc

EL

κατά της διατάραξης της αγοράς που 
αναφέρονται στο άρθρο 154, παράγραφος 
1.
Οι λοιπές ποσότητες υπόκεινται στην 
εισφορά επί του πλεονάσματος που 
αναφέρεται στο άρθρο 101 ιε.
2. Οι εκτελεστικές πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2.

Or. fr

Τροπολογία 1476
Britta Reimers, George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 ιγ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 ιγ
Προσωρινός μηχανισμός διαχείρισης της 

αγοράς
Έως τη λήξη του καθεστώτος των 
ποσοστώσεων, θα χρησιμοποιείται 
προσωρινός μηχανισμός διαχείρισης της 
αγοράς για την εξισορρόπηση της αγοράς, 
που θα ενεργοποιεί αυτομάτως τη λήψη 
των ακόλουθων μέτρων:
- της αναστολής των εισαγωγικών 
δασμών, όπως περιγράφεται στο άρθρο 
130 β· και
- των αποδεσμεύσεων εκτός ποσόστωσης, 
όπως περιγράφονται στο άρθρο 101 ιβ , 
παράγραφος 1, στοιχείο (ε). Εφόσον είναι 
δυνατόν σε όγκο συγκρίσιμο με αυτό που 
χορηγήθηκε μέσω της αναστολής των 
εισαγωγικών δασμών, και με μηδενική 
εισφορά.
Ο προσωρινός μηχανισμός διαχείρισης 
της αγοράς ενεργοποιείται αυτομάτως 
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μόλις τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για εισαγόμενη ακατέργαστη 
ζάχαρη φτάσουν σε επίπεδο κάτω των 3,5 
εκατ. τόνων για την περίοδο εμπορίας. Οι 
εκτιμήσεις αυτές αρχίζουν για κάθε 
περίοδο εμπορίας το αργότερο στις 30 
Οκτωβρίου.
Πριν από την 1η Μαρτίου 2014, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει, μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 101, 
παράγραφος (1 β) όλους τους κανόνες που 
χρειάζονται για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ποσόστωση για την παραγωγή ζάχαρης στην ΕΕ περιορίζει την παραγωγή σε 13,3 εκατ. 
τόνους λευκής ζάχαρης ενώ η κατανάλωση ανέρχεται σε 16,8 εκατ. τόνους. Εάν δεν εισέρθουν 
προτιμησιακές εισαγωγές όπως έχουν προγραμματιστεί, θα πρέπει να επιτραπούν αυξημένες 
ποσότητες ζάχαρης από άλλες πηγές, ούτως ώστε η αγορά της ΕΕ να μην περιέλθει σε 
κατάσταση ελλείμματος. Προκειμένου να αποφευχθούν διακρίσεις μεταξύ όλων των 
παραγόντων στην αλυσίδα, όλοι (και όχι μόνο ο προμηθευτής), πρέπει να έχουν παρόμοια 
πρόσβαση στον εν λόγω προσωρινό μηχανισμό διαχείρισης της αγοράς.

Τροπολογία 1477
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 ιγ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 ιγ
Βιομηχανική ζάχαρη

1. Η βιομηχανική ζάχαρη, η βιομηχανική 
ισογλυκόζη ή το βιομηχανικό σιρόπι 
ινουλίνης προορίζονται μόνον για την 
παραγωγή ενός από τα προϊόντα της 
παραγράφου 2, όταν:
α) αποτελούν αντικείμενο σύμβασης 
παράδοσης που συνάπτεται πριν από το 
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τέλος της περιόδου εμπορίας μεταξύ 
παραγωγού και χρήστη, εφόσον σε 
αμφότερους έχει χορηγηθεί έγκριση 
σύμφωνα με το άρθρο 101 θ, και 
β) παραδόθηκαν στον χρήστη έως τις 30 
Νοεμβρίου της επόμενης περιόδου 
εμπορίας, το αργότερο.
2. Για να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές 
εξελίξεις, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη,που εκδίδεται 
σύμφωνα με το άρθρο 160, να καταρτίζει 
κατάλογο προϊόντων, για την παραγωγή 
των οποίων μπορεί να χρησιμοποιείται 
βιομηχανική ζάχαρη, βιομηχανική 
ισογλυκόζη ή βιομηχανικό σιρόπι 
ινουλίνης.
Ο κατάλογος περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, τα εξής προϊόντα:
α) βιοαιθανόλη, αλκοόλη, ρούμι, ενεργός 
ζύμη και ποσότητες σιροπιών για 
επάλειψη και για μεταποίηση σε «Rinse 
appelstroop»,
β) ορισμένα βιομηχανικά προϊόντα που 
δεν περιέχουν ζάχαρη, κατά τη 
μεταποίηση όμως των οποίων 
χρησιμοποιείται ζάχαρη, ισογλυκόζη ή 
σιρόπι ινουλίνης,
γ) ορισμένα προϊόντα της χημικής ή της 
φαρμακευτικής βιομηχανίας τα οποία 
περιέχουν ζάχαρη, ισογλυκόζη ή σιρόπι 
ινουλίνης.

Or. es

Τροπολογία 1478
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 ιγ
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Βιομηχανική ζάχαρη
1. Η βιομηχανική ζάχαρη, η βιομηχανική 
ισογλυκόζη ή το βιομηχανικό σιρόπι 
ινουλίνης προορίζονται μόνον για την 
παραγωγή ενός από τα προϊόντα της 
παραγράφου 2, όταν:
a) αποτελούν αντικείμενο σύμβασης 
παράδοσης που συνάπτεται πριν από το 
τέλος της περιόδου εμπορίας μεταξύ 
παραγωγού και χρήστη, εφόσον σε 
αμφότερους έχει χορηγηθεί έγκριση 
σύμφωνα με το άρθρο ΧΧ· και 
β) παραδόθηκαν στον χρήστη έως τις 30 
Νοεμβρίου της επόμενης περιόδου 
εμπορίας, το αργότερο.
2. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο 
προϊόντων, για την παραγωγή των οποίων 
χρησιμοποιούνται η βιομηχανική ζάχαρη, 
η βιομηχανική ισογλυκόζη ή το 
βιομηχανικό σιρόπι ινουλίνης.
Ο κατάλογος περιλαμβάνει ιδίως τα εξής 
προϊόντα:
a) βιοαιθανόλη, αλκοόλη, ρούμι, ενεργό 
ζύμη και ποσότητες σιροπιών για 
επάλειψη και για μεταποίηση σε «Rinse 
appelstroop»,
β) ορισμένα βιομηχανικά προϊόντα που 
δεν περιέχουν ζάχαρη, κατά τη 
μεταποίηση όμως των οποίων 
χρησιμοποιείται ζάχαρη, ισογλυκόζη ή 
σιρόπι ινουλίνης,
γ) ορισμένα προϊόντα της χημικής ή της 
φαρμακευτικής βιομηχανίας τα οποία 
περιέχουν ζάχαρη, ισογλυκόζη ή σιρόπι 
ινουλίνης.

Or. fr

Τροπολογία 1479
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 ιγ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 ιγ
Μεταφορά πλεονάσματος ζάχαρης

1. Κάθε επιχείρηση μπορεί να αποφασίζει 
να μεταφέρει το σύνολο ή μέρος της 
παραγωγής της που υπερβαίνει την οικεία 
ποσόστωση ζάχαρης, ποσόστωση 
ισογλυκόζης ή ποσόστωση σιροπιού 
ινουλίνης, προκειμένου να θεωρηθεί 
μέρος της παραγωγής της επόμενης 
περιόδου εμπορίας. Με την επιφύλαξη 
της παραγράφου 3, η σχετική απόφαση 
είναι αμετάκλητη.
2. Οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν την 
απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1:
α) ενημερώνουν το οικείο κράτος μέλος 
πριν από μια ημερομηνία που 
καθορίζεται από αυτό:
μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου και της 
15ης Αυγούστου της τρέχουσας περιόδου 
εμπορίας, για μεταφερόμενες ποσότητες 
ζάχαρης ζαχαροκάλαμου·
μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου και της 
15ης Αυγούστου της τρέχουσας περιόδου 
εμπορίας, για τις λοιπές μεταφερόμενες 
ποσότητες ζάχαρης ή σιροπιού ινουλίνης·
β) αναλαμβάνουν την αποθεματοποίηση 
των εν λόγω ποσοτήτων με δικές τους 
δαπάνες έως το τέλος της τρέχουσας 
περιόδου εμπορίας.
3. Εάν η οριστική παραγωγή μιας 
επιχείρησης κατά τη συγκεκριμένη 
περίοδο εμπορίας είναι μικρότερη από 
την εκτιμώμενη κατά τη λήψη της 
απόφασης σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
η μεταφερόμενη ποσότητα μπορεί να 
αναπροσαρμόζεται αναδρομικά, το 
αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου της 
επόμενης περιόδου εμπορίας.
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4. Οι μεταφερόμενες ποσότητες 
θεωρούνται ως οι πρώτες ποσότητες που 
παράγονται δυνάμει της ποσόστωσης της
επόμενης περιόδου εμπορίας.
5. Η ζάχαρη που αποθεματοποιείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου κατά την διάρκεια μιας περιόδου 
εμπορίας δεν επιτρέπεται να υπαχθεί σε 
κανένα άλλο μέτρο αποθεματοποίησης 
προβλεπόμενο από το άρθρο 16 ή 101 δ.

Or. es

Τροπολογία 1480
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 ιδ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 ιδ
Μεταφορά πλεονάσματος ζάχαρης

1. Κάθε επιχείρηση μπορεί να αποφασίζει 
να μεταφέρει το σύνολο ή μέρος της 
παραγωγής της που υπερβαίνει την οικεία 
ποσόστωση ζάχαρης, ποσόστωση 
ισογλυκόζης ή ποσόστωση σιροπιού 
ινουλίνης, προκειμένου να θεωρηθεί 
μέρος της παραγωγής της επόμενης 
περιόδου εμπορίας. Με την επιφύλαξη 
της παραγράφου 3, η σχετική απόφαση 
είναι αμετάκλητη.
2. Οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν την 
απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1:
a) ενημερώνουν το οικείο κράτος μέλος 
πριν από μια ημερομηνία που 
καθορίζεται από αυτό:
- μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου και της 
15ης Αυγούστου της τρέχουσας περιόδου 
εμπορίας για μεταφερόμενες ποσότητες 
ζάχαρης ζαχαροκάλαμου,



PE494.484v01-00 64/194 AM\909518EL.doc

EL

- μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου και της 
15ης Αυγούστου της τρέχουσας περιόδου 
εμπορίας για τις λοιπές μεταφερόμενες 
ποσότητες ζάχαρης ή σιροπιού ινουλίνης,
β) αναλαμβάνουν την αποθεματοποίηση 
των εν λόγω ποσοτήτων με δικές τους 
δαπάνες έως το τέλος της τρέχουσας 
περιόδου εμπορίας.
3. Εάν η οριστική παραγωγή μιας 
επιχείρησης κατά τη συγκεκριμένη 
περίοδο εμπορίας είναι μικρότερη από 
την εκτιμώμενη κατά τη λήψη της 
απόφασης σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
η μεταφερόμενη ποσότητα μπορεί να 
αναπροσαρμόζεται αναδρομικά, το 
αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου της 
επόμενης περιόδου εμπορίας.
4. Οι μεταφερόμενες ποσότητες 
θεωρούνται ως οι πρώτες ποσότητες που 
παράγονται δυνάμει της ποσόστωσης της 
επόμενης περιόδου εμπορίας.
5. Η ζάχαρη που αποθεματοποιείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου κατά την διάρκεια μιας περιόδου 
εμπορίας δεν επιτρέπεται να υπαχθεί σε 
κανένα άλλο μέτρο αποθεματοποίησης 
σύμφωνα με τα άρθρα ΧΧ, ΧΧ ή ΧΧ.

Or. fr

Τροπολογία 1481
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 ιζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 ιζ
Εισφορά επί του πλεονάσματος

1. Επιβάλλεται εισφορά επί του 
πλεονάσματος σε ποσότητες:
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α) πλεονάσματος ζάχαρης, πλεονάσματος 
ισογλυκόζης και πλεονάσματος σιροπιού 
ινουλίνης που παράγονται κατά τη 
διάρκεια μιας περιόδου εμπορίας, εκτός 
των ποσοτήτων που μεταφέρονται στην 
εντός ποσόστωσης παραγωγή της 
επόμενης περιόδου εμπορίας και 
αποθεματοποιούνται σύμφωνα με το 
άρθρο 101 ιδ ή των ποσοτήτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 101 ιβ, 
παράγραφος 1, στοιχεία γ), δ) και ε),
β) βιομηχανικής ζάχαρης, βιομηχανικής 
ισογλυκόζης και βιομηχανικού σιροπιού 
ινουλίνης, για τα οποία δεν έχει 
προσκομιστεί απόδειξη, έως την 
ημερομηνία που καθορίζεται από την 
Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις, που 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 
162, παράγραφος 2, ότι έχουν 
μεταποιηθεί σε ένα από τα προϊόντα που 
αναφέρονται στο άρθρο 101 ιγ,
παράγραφος 2,
γ) ζάχαρης και, ισογλυκόζης και σιροπιού 
ινουλίνης οι οποίες αποσύρονται από την 
αγορά σύμφωνα με το άρθρο 101 ιδ και 
για τις οποίες δεν πληρούνται οι 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 101 ιδ, παράγραφος 3.
2. Η εισφορά επί του πλεονάσματος 
καθορίζεται από την Επιτροπή, με 
εκτελεστικές πράξεις,που εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης η 
οποία αναφέρεται στο άρθρο 162, 
παράγραφος 2, σε αρκούντως υψηλό 
επίπεδο, ώστε να αποφεύγεται η σώρευση 
των ποσοτήτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.
3. Η εισφορά επί του πλεονάσματος, που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, 
εισπράττεται από το κράτος μέλος από 
τις επιχειρήσεις της επικράτειάς του 
ανάλογα με τις αναφερόμενες στην 
παράγραφο 1 ποσότητες παραγωγής, οι 
οποίες έχουν διαπιστωθεί για τις εν λόγω 
επιχειρήσεις κατά τη σχετική περίοδο 
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εμπορίας.

Or. es

Τροπολογία 1482
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 ιε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 ιε
Εισφορά επί του πλεονάσματος

1. Επιβάλλεται εισφορά επί του 
πλεονάσματος σε ποσότητες:
a) πλεονάσματος ζάχαρης, πλεονάσματος 
ισογλυκόζης και πλεονάσματος σιροπιού
ινουλίνης που παράγονται κατά τη 
διάρκεια μιας περιόδου εμπορίας, εκτός 
των ποσοτήτων που μεταφέρονται στην 
εντός ποσόστωσης παραγωγή της 
επόμενης περιόδου εμπορίας και 
αποθεματοποιούνται σύμφωνα με το 
άρθρο ΧΧ ή των ποσοτήτων που 
αναφέρονται στο άρθρο ΧΧ, παράγραφος 
1, στοιχεία γ), δ) και ε),
β) βιομηχανικής ζάχαρης, βιομηχανικής 
ισογλυκόζης και βιομηχανικού σιροπιού 
ινουλίνης, για τα οποία δεν έχει 
προσκομιστεί απόδειξη, έως την 
ημερομηνία που καθορίζεται από την 
Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις, που 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 
162, παράγραφος 2, ότι έχουν 
μεταποιηθεί σε ένα από τα προϊόντα που 
αναφέρονται στο άρθρο ΧΧ, παράγραφος 
ΧΧ,
γ) ζάχαρης, ισογλυκόζης και σιροπιού 
ινουλίνης οι οποίες αποσύρονται από την 
αγορά σύμφωνα με το άρθρο ΧΧ και για 
τις οποίες δεν πληρούνται οι υποχρεώσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο ΧΧ, 
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παράγραφος ΧΧ.
2. Η εισφορά επί του πλεονάσματος 
καθορίζεται από την Επιτροπή, με 
εκτελεστικές πράξεις,που εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης η 
οποία αναφέρεται στο άρθρο 162, 
παράγραφος 2, σε αρκούντως υψηλό 
επίπεδο, ώστε να αποφεύγεται η σώρευση 
των ποσοτήτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.
3. Η εισφορά επί του πλεονάσματος, που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, 
εισπράττεται από το κράτος μέλος από 
τις επιχειρήσεις της επικράτειάς του 
ανάλογα με τις αναφερόμενες στην 
παράγραφο 1 ποσότητες παραγωγής, οι 
οποίες έχουν διαπιστωθεί για τις εν λόγω 
επιχειρήσεις κατά τη σχετική περίοδο 
εμπορίας.

Or. fr

Τροπολογία 1483
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 ιστ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 ιστ
Ανατιθέμενες αρμοδιότητες

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 για να λαμβάνει τα μέτρα που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 6 
του παρόντος άρθρου.
2. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 
εξασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις, που 
αναφέρονται στο άρθρο 101 θ, τηρούν τις 
υποχρεώσεις τους, η Επιτροπή μπορεί να 
θεσπίζει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
κανόνες σχετικά με την χορήγηση και την 
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ανάκληση της έγκρισης των εν λόγω 
επιχειρήσεων, καθώς και τα κριτήρια 
επιβολής διοικητικών κυρώσεων.
3. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του 
τομέα της ζάχαρης και να εξασφαλίζεται 
ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα 
συμφέροντα όλων των μερών, η 
Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, να θεσπίζει πρόσθετους 
ορισμούς, μεταξύ των οποίων και 
ορισμούς για την παραγωγή ζάχαρης, 
ισογλυκόζης και σιροπιού ινουλίνης και 
την παραγωγή μιας επιχείρησης, καθώς 
και διατάξεις σχετικά με τους όρους που 
διέπουν τις πωλήσεις προς τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές.
4. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 
εξασφαλίζεται ότι οι καλλιεργητές 
ζαχαρότευτλων συμμετέχουν ενεργά στη 
λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταφορά 
ορισμένης ποσότητας παραγωγής στην 
επόμενη περίοδο, η Επιτροπή μπορεί, με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει 
κανόνες σχετικά με τη μεταφορά ζάχαρης 
στην επόμενη περίοδο.
5. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 
αναπροσαρμόζεται η ελάχιστη τιμή των 
ζαχαρότευτλων στις περιπτώσεις που η 
πραγματική τους ποιότητα διαφέρει από 
τον ποιοτικό τύπο, η Επιτροπή μπορεί, με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει 
κανόνες για τις προσαυξήσεις και 
μειώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 101 
ζ, παράγραφος 3.
6. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 
αποφεύγεται οιαδήποτε αναταραχή της 
αγοράς, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει τους 
όρους υπό τους οποίους η ζάχαρη εκτός 
ποσόστωσης, που αναφέρεται στο άρθρο 
101 ιβ, παράγραφος 1, σημείο ε), 
ελευθερώνεται στην αγορά της ζάχαρης 
ποσόστωσης.

Or. es
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Τροπολογία 1484
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 ιστ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 ιστ
Ανατιθέμενες αρμοδιότητες

Για να λαμβάνονται υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες του τομέα της ζάχαρης 
και να εξασφαλίζεται ότι λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη τα συμφέροντα όλων των 
μερών, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει 
διατάξεις σχετικά με αναπροσαρμογές 
των τιμών που θα πρέπει να εφαρμοστούν 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 101 ζ (3).

Or. en

Τροπολογία 1485
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 ιζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 ιζ
Εκτελεστικές αρμοδιότητες

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 101 θ, η 
Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, που εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης η οποία αναφέρεται 
στο άρθρο 162, παράγραφος 2, να 
θεσπίζει διατάξεις σχετικά με:
α) τις αιτήσεις έγκρισης επιχειρήσεων, τα 
βιβλία που πρέπει να τηρούν οι 
εγκεκριμένες επιχειρήσεις και τις 
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πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλουν·
β) το σύστημα ελέγχων που πρέπει να 
διενεργούν τα κράτη μέλη στις 
εγκεκριμένες επιχειρήσεις·
γ) τις κοινοποιήσεις μεταξύ των κρατών 
μελών αφενός και της Επιτροπής και των 
εγκεκριμένων επιχειρήσεων αφετέρου·
δ) την παράδοση πρώτων υλών στις 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
συμβάσεων παράδοσης και των δελτίων 
παράδοσης·
ε) την ισοδυναμία όσον αφορά τη ζάχαρη 
που αναφέρεται στο άρθρο 101 ιβ, 
παράγραφος 1, στοιχείο α)·
στ) το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών·
ζ) τις εξαγωγές που αναφέρονται στο 
άρθρο 101 ιβ, παράγραφος 1, στοιχείο δ)·
η) τη συνεργασία του κράτους μέλους για 
να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα 
των ελέγχων·
θ) την τροποποίηση των ημερομηνιών 
που καθορίζονται στο άρθρο 101 ιδ·
ι) τον καθορισμό της πλεονασματικής 
ποσότητας, τις κοινοποιήσεις και την 
καταβολή της εισφοράς επί του 
πλεονάσματος που αναφέρεται στο άρθρο 
101 ιε·
ια) την αυτόματη ελευθέρωση της εκτός 
ποσόστωσης ζάχαρης, που αναφέρεται 
στο άρθρο 101 ιβ, παράγραφος 1, στοιχείο 
ε).

Or. es

Τροπολογία 1486
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 ιζ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101 ιζ
Εκτελεστικές αρμοδιότητες

1 a. Για να ληφθούν υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες του τομέα του 
ραφιναρίσματος ζαχαροκάλαμου 
αποκλειστικής παραγωγής, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης ορισμένων εκτελεστικών 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 291 της 
Συνθήκης για την κατάρτιση καταλόγου 
των επιχειρήσεων ραφιναρίσματος 
αποκλειστικής παραγωγής.

Or. en

Τροπολογία 1487
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – τίτλος 2 – κεφάλαιο 2 – τμήμα 1 – παράγραφος 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βάσει των αποτελεσμάτων των 
αξιολογήσεων των επιπτώσεων, τα οποία 
αναμένονται για την 31 Δεκεμβρίου 2012, 
σχετικά με το καθεστώς των 
ποσοστώσεων γάλακτος και την 
κατάργηση των δικαιωμάτων φύτευσης 
στον αμπελουργικό τομέα, η Επιτροπή 
παρουσιάζει, μέχρι την 30ή Ιουνίου 2013, 
πρόταση σχετικά με την συνέχιση ή την 
αναθεώρηση των διαδικασιών που 
αποσκοπούν να τεθεί τέρμα στις 
ποσοστώσεις και τα δικαιώματα 
φύτευσης στους τομείς του γάλακτος, της 
αμπελουργίας και των ζαχαρότευτλων.

Or. pt
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Τροπολογία 1488
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη τηρούν αμπελουργικό 
μητρώο το οποίο περιλαμβάνει 
ενημερωμένα στοιχεία για το δυναμικό 
παραγωγής.

1. Τα κράτη μέλη τηρούν αμπελουργικό 
μητρώο το οποίο περιλαμβάνει 
ενημερωμένα στοιχεία για το δυναμικό 
παραγωγής, το οποίο πρέπει να είναι 
ενσωματωμένο στα συστήματα 
αναγνώρισης αγροτεμαχίων, που 
προβλέπεται από το ενιαίο σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου της κοινής 
γεωργικής πολιτικής.

Or. pt

Τροπολογία 1489
Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, η 
Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστική πράξη, 
να αποφασίσει ότι οι παράγραφοι 1 έως 3 
του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται 
πλέον. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη 
εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 1490
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – τίτλος 2 – κεφάλαιο 2 – τμήμα 1 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Or. es

Τροπολογία 1491
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 102 α
Αρμόδιες εθνικές αρχές στον 

αμπελοοινικό τομέα.
1. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων 
του παρόντος κανονισμού σχετικά με τον 
ορισμό των αρμόδιων εθνικών αρχών, τα 
κράτη μέλη ορίζουν μία ή περισσότερες 
αρχές, οι οποίες είναι αρμόδιες για την 
εξασφάλιση της τήρησης των ενωσιακών 
κανόνων στον αμπελοοινικό τομέα.
Ιδιαίτερα, τα κράτη μέλη ορίζουν τα 
εργαστήρια που είναι εξουσιοδοτημένα να 
διενεργούν επίσημες αναλύσεις στον 
αμπελοοινικό τομέα. Τα οριζόμενα 
εργαστήρια πληρούν τα γενικά κριτήρια 
λειτουργίας των εργαστηρίων δοκιμών 
που περιλαμβάνονται στο πρότυπο 
ISO/IEC 17025.
2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή το όνομα και τη διεύθυνση των 
αρχών και των εργαστηρίων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η 
Επιτροπή δημοσιοποιεί τα στοιχεία αυτά 
και τα ενημερώνει τακτικά.

Or. fr
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Τροπολογία 1492
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 102 β
Αξιολογήσεις στον αμπελοοινικό τομέα

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν και 
προβαίνουν σε αξιολογήσεις στον 
αμπελοοινικό τομέα:
a) Όσον αφορά τις παράνομες φυτεύσεις 
που πραγματοποιήθηκαν μετά τις 31 
Αυγούστου 1998, οι οποίες προβλέπονται 
στο άρθρο 85α του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007, τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή έως την 1η 
Μαρτίου κάθε έτους τις εκτάσεις που 
έχουν φυτευτεί με αμπέλια χωρίς 
αντίστοιχο δικαίωμα φύτευσης μετά τις 
31 Αυγούστου 1998 καθώς και τις 
εκτάσεις που απετέλεσαν αντικείμενο 
εκρίζωσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 
του εν λόγω άρθρου.
β) Όσον αφορά την υποχρεωτική 
τακτοποίηση των παράνομων φυτεύσεων 
που πραγματοποιήθηκαν πριν από την 1η 
Σεπτεμβρίου 1998, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, τα 
κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 
έως την 1η Μαρτίου κάθε σχετικού 
έτους:
i) τις εκτάσεις που φυτεύτηκαν με άμπελο 
χωρίς αντίστοιχο δικαίωμα φύτευσης 
πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 1998·
ii) τις εκτάσεις που τακτοποιήθηκαν, τα 
προβλεπόμενα τέλη, καθώς και την μέση 
αξία των δικαιωμάτων φύτευσης σε 
περιφερειακό επίπεδο που προβλέπονται 
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.
γ) Μέχρι την 1η Μαρτίου εκάστου έτους, 
τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή έκθεση σχετικά με την 
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εφαρμογή, κατά το προηγούμενο 
οικονομικό έτος, των προβλεπόμενων από 
τα προγράμματά τους μέτρων για την 
χορήγηση ενισχύσεων που αναφέρονται 
στο μέρος ΙΙ, τίτλο Ι, κεφάλαιο ΙΙ, τμήμα 
IV.
Οι εκθέσεις αυτές αναφέρουν και 
περιγράφουν τα μέτρα για τα οποία 
χορηγήθηκε ενωσιακή συνδρομή δυνάμει 
των προγραμμάτων στήριξης και 
περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για την 
εφαρμογή των μέτρων προώθησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 43.
δ) Μέχρι την 1η Μαρτίου εκάστου έτους, 
τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή αξιολόγηση σχετικά με το 
κόστος και τα οφέλη των προγραμμάτων 
για την χορήγηση ενισχύσεων, καθώς και 
υποδείξεις για την αύξηση της 
αποτελεσματικότητάς τους.
ε) Για να διασφαλίζεται η ενιαία 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να θεσπίζει κανόνες σχετικά με 
τις κοινοποιήσεις και την αξιολόγηση.

Or. fr

Τροπολογία 1493
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα 
τίθενται σε κυκλοφορία στην Ένωση μόνο 
αν συνοδεύονται από επίσημα εγκεκριμένο 
συνοδευτικό έγγραφο.

1. Τα προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα 
τίθενται σε κυκλοφορία στην Ένωση μόνο 
αν συνοδεύονται από επίσημα εγκεκριμένο 
συνοδευτικό έγγραφο. Λαμβανομένης 
υπόψη της ανάγκης για ενοποίηση και 
απλούστευση των εγγράφων που 
χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη, η 
Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, να θεσπίζει διατάξεις σύμφωνα 
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με το άρθρο 160 σχετικά με τον τύπο του 
εγγράφου κυκλοφορίας που πρέπει να 
χρησιμοποιείται.

Or. pt

Τροπολογία 1494
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες 
προσώπων που κατέχουν για την άσκηση 
του επαγγέλματός τους προϊόντα τα οποία 
καλύπτει ο αμπελοοινικός τομέας, και 
ιδίως οι παραγωγοί, οι εμφιαλωτές, οι 
μεταποιητές, καθώς και οι έμποροι, τηρούν
βιβλία εισερχόμενων και εξερχόμενων 
ποσοτήτων σχετικά με τα εν λόγω 
προϊόντα.

2. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες 
προσώπων που κατέχουν για την άσκηση 
του επαγγέλματός τους προϊόντα τα οποία 
καλύπτει ο αμπελοοινικός τομέας και 
προορίζονται να διατεθούν στην αγορά, 
και ιδίως οι παραγωγοί, οι εμφιαλωτές, οι 
μεταποιητές, καθώς και οι έμποροι, τηρούν 
βιβλία εισερχόμενων και εξερχόμενων 
ποσοτήτων σχετικά με τα εν λόγω 
προϊόντα.

Or. pt

Τροπολογία 1495
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
διευκόλυνσης της μεταφοράς προϊόντων 
του αμπελοοινικού τομέα και του ελέγχου 
της από τα κράτη μέλη, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 για:

3. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
διευκόλυνσης της μεταφοράς προϊόντων 
του αμπελοοινικού τομέα και του ελέγχου 
της από τα κράτη μέλη, όπως ορίζεται 
στην παράγραφο 1, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 για:
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Or. pt

Τροπολογία 1496
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) Η απλοποίηση και ενοποίηση της 
καταχώρισης.

Or. pt

Τροπολογία 1497
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) κανόνες για την κατάστρωση του 
βιβλίου, τα προϊόντα που πρέπει να 
περιλαμβάνονται, τις προθεσμίες 
εγγραφών στα βιβλία και το κλείσιμο των 
βιβλίων.

Or. de

Τροπολογία 1498
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a) κανόνες για την κατάστρωση του 
βιβλίου, τα προϊόντα που πρέπει να 
περιλαμβάνονται, τις προθεσμίες 

διαγράφεται
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εγγραφών στα βιβλία και το κλείσιμο των 
βιβλίων,

Or. de

Τροπολογία 1499
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 β
Απαγόρευση φύτευσης νέων φυτών 

αμπέλων
1. Γενικώς, απαγορεύεται η φύτευση 
αμπέλων οινοποιήσιμων ποικιλιών 
αμπέλου ταξινομήσιμων σύμφωνα με το 
άρθρο 24, παράγραφος 1 του Κανονισμού 
(ΕΚ) 479/2008, του Συμβουλίου, της 29ης 
Απριλίου 2008.
2. O επανεμβολιασμός οινοποιήσιμων 
ποικιλιών αμπέλου που αναφέρονται στην 
προηγούμενη παράγραφο, πρώτο εδάφιο, 
σε ποικιλίες άλλες πλην των 
οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου που 
αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο 
απαγορεύεται επίσης.
3. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 
και 2, οι φυτεύσεις και ο 
επανεμβολιασμός που αναφέρονται στις 
εν λόγω παραγράφους επιτρέπονται 
εφόσον καλύπτονται από:
α) δικαίωμα νέας φύτευσης κατά την 
έννοια του άρθρου 103 γ·
β) δικαίωμα αναφύτευσης, κατά την 
έννοια του άρθρου 103 δ·
γ) δικαίωμα φύτευσης που παρέχεται από 
αποθεματικό, κατά την έννοια των 
άρθρων 103 ε και 103 στ.
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4. Τα δικαιώματα φύτευσης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 
χορηγούνται σε εκτάρια.
5. Τα άρθρα 103 γ έως 103 στ 
εφαρμόζονται τουλάχιστον μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2020.
6. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν, στο έδαφός τους, 
παράταση της καθορισθείσης στην 
προηγούμενη παράγραφο ημερομηνίας.
Στην περίπτωση αυτή, οι κανόνες που 
διέπουν τα δικαιώματα φύτευσης που 
προβλέπονται από το παρόν άρθρο 
εφαρμόζονται στο κράτος μέλος για το 
οποίο πρόκειται.

Or. es

Τροπολογία 1500
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 β
Απαγόρευση φύτευσης νέων φυτών 

αμπέλων
1. Γενικώς, απαγορεύεται η φύτευση 
αμπέλων οινοποιήσιμων ποικιλιών 
αμπέλου ταξινομήσιμων σύμφωνα με το 
άρθρο 24, παράγραφος 1 του Κανονισμού 
(ΕΚ) 479/2008, του Συμβουλίου, της 29ης 
Απριλίου 2008.
2. O επανεμβολιασμός οινοποιήσιμων 
ποικιλιών αμπέλου που αναφέρονται στην 
προηγούμενη παράγραφο, πρώτο εδάφιο, 
σε ποικιλίες άλλες πλην των 
οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου που 
αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο 
απαγορεύεται επίσης.
3. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 
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και 2, οι φυτεύσεις και ο 
επανεμβολιασμός που αναφέρονται στις 
εν λόγω παραγράφους επιτρέπονται 
εφόσον καλύπτονται από:
α) δικαίωμα νέας φύτευσης κατά την 
έννοια του άρθρου 103 γ·
β) δικαίωμα αναφύτευσης, κατά την 
έννοια του άρθρου 103 δ·
γ) δικαίωμα φύτευσης που παρέχεται από 
αποθεματικό, κατά την έννοια των 
άρθρων 103 ε και 103 στ.
4. Τα δικαιώματα φύτευσης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 
χορηγούνται σε εκτάρια.
5. Τα άρθρα 103 γ έως 103 στ 
εφαρμόζονται τουλάχιστον μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2020.
6. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν, στο έδαφός τους, 
παράταση της καθορισθείσης στην 
προηγούμενη παράγραφο ημερομηνίας.
Στην περίπτωση αυτή, οι κανόνες που 
διέπουν τα δικαιώματα φύτευσης που 
προβλέπονται από το παρόν άρθρο 
εφαρμόζονται στο κράτος μέλος για το 
οποίο πρόκειται.

Or. es

Αιτιολόγηση

Όλες οι τροπολογίες του παρόντος άρθρου αποσκοπούν στην διατήρηση ενός συστήματος 
ελέγχου του παραγωγικού δυναμικού, την βελτίωση της ποιότητας και την σταθερότητα των 
τιμών, το οποίο, χωρίς κανένα κόστος για την κοινότητα, έχει αποδείξει την 
αποτελεσματικότητά του.

Τροπολογία 1501
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 γ
Δικαιώματα νέας φύτευσης

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
προηγούμενου άρθρου, τα κράτη μέλη 
μπορούν να χορηγούν δικαιώματα νέας 
φύτευσης σε παραγωγούς όσον αφορά 
εκτάσεις:
α) που προορίζονται για νέες φυτεύσεις 
στα πλαίσια μέτρων αναδασμού ή μέτρων 
απαλλοτρίωσης για λόγους κοινής 
ωφελείας, τα οποία θεσπίζονται κατ’ 
εφαρμογή των ισχυουσών εθνικών 
νομοθεσιών·
β) που προορίζονται για πειραματικούς 
σκοπούς·
γ) που προορίζονται για τη σύσταση 
μητρικών φυτειών εμβολιοληψίας· ή
δ) των οποίων τα αμπελοοινικά προϊόντα 
προορίζονται αποκλειστικά για την 
οικογενειακή κατανάλωση του 
αμπελοκαλλιεργητή.
2. Τα χορηγούμενα δικαιώματα νέας 
φύτευσης:
α) ασκούνται από τον παραγωγό στον 
οποίο χορηγούνται·
β) χρησιμοποιούνται πριν από το τέλος 
της δεύτερης αμπελοοινικής περιόδου 
που ακολουθεί εκείνη κατά την οποία 
χορηγήθηκαν·
γ) χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς για 
τους οποίους χορηγήθηκαν.

Or. es

Τροπολογία 1502
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 γ
Δικαιώματα νέας φύτευσης

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
προηγούμενου άρθρου, τα κράτη μέλη 
μπορούν να χορηγούν δικαιώματα νέας 
φύτευσης σε παραγωγούς όσον αφορά 
εκτάσεις:
α) που προορίζονται για νέες φυτεύσεις 
στα πλαίσια μέτρων αναδασμού ή μέτρων 
απαλλοτρίωσης για λόγους κοινής 
ωφελείας, τα οποία θεσπίζονται κατ’ 
εφαρμογή των ισχυουσών εθνικών 
νομοθεσιών·
β) που προορίζονται για πειραματικούς 
σκοπούς·
γ) που προορίζονται για τη σύσταση 
μητρικών φυτειών εμβολιοληψίας· ή
δ) των οποίων τα αμπελοοινικά προϊόντα 
προορίζονται αποκλειστικά για την 
οικογενειακή κατανάλωση του 
αμπελοκαλλιεργητή.
2. Τα χορηγούμενα δικαιώματα νέας 
φύτευσης:
α) ασκούνται από τον παραγωγό στον 
οποίο χορηγούνται·
β) χρησιμοποιούνται πριν από το τέλος 
της δεύτερης αμπελοοινικής περιόδου 
που ακολουθεί εκείνη κατά την οποία 
χορηγήθηκαν·
γ) χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς για 
τους οποίους χορηγήθηκαν.

Or. es

Τροπολογία 1503
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 δ
Δικαιώματα αναφύτευσης

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν δικαιώματα 
αναφύτευσης σε παραγωγούς που έχουν 
προβεί σε εκρίζωση αμπελώνων, νομίμως 
ανεγνωρισμένων και καταγεγραμμένων.. 
Ωστόσο, οι εκριζωθείσες εκτάσεις για τις 
οποίες έχει χορηγηθεί πριμοδότηση 
εκρίζωσης δεν παρέχουν δικαιώματα 
αναφύτευσης.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
δικαιώματα αναφύτευσης σε παραγωγούς 
που αναλαμβάνουν να προβούν σε 
εκρίζωση αμπελώνων. Στις περιπτώσεις 
αυτές η εκρίζωση των αμπελώνων της 
σχετικής έκτασης πραγματοποιείται το 
αργότερο στο τέλος του τρίτου έτους που 
ακολουθεί εκείνο κατά το οποίο 
φυτεύτηκαν οι νέοι αμπελώνες για τους 
οποίους είχαν χορηγηθεί τα δικαιώματα 
αναφύτευσης.
3. Τα χορηγούμενα δικαιώματα 
αναφύτευσης αντιστοιχούν σε έκταση 
ισοδύναμη, από άποψη καθαρής 
παραγωγής, προς την έκταση που 
αποτέλεσε το αντικείμενο εκρίζωσης.
4. Τα δικαιώματα αναφύτευσης 
ασκούνται στην εκμετάλλευση για την 
οποία χορηγούνται. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να ορίζουν περαιτέρω ότι αυτά 
τα δικαιώματα αναφύτευσης μπορούν να 
ασκηθούν μόνο στην έκταση όπου έχει 
πραγματοποιηθεί η εκρίζωση.
5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
4, τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίζουν ότι τα δικαιώματα 
αναφύτευσης μπορούν να 
μεταβιβάζονται, εν όλω ή εν μέρει, σε 
άλλη εκμετάλλευση στο ίδιο κράτη μέλος, 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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α) ένα τμήμα της σχετικής 
εκμετάλλευσης μεταβιβάζεται στην εν 
λόγω άλλη εκμετάλλευση·
β) εκτάσεις της εν λόγω άλλης 
εκμετάλλευσης προορίζονται για:
i) την παραγωγή οίνων με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή
ii) την καλλιέργεια μητρικών φυτειών 
εμβολιοληψίας.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
εφαρμογή των παρεκκλίσεων που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο να μην 
οδηγεί σε συνολική αύξηση του 
δυναμικού παραγωγής στην επικράτειά 
τους, ιδίως όταν πραγματοποιούνται 
μεταβιβάσεις από μη αρδευόμενες σε 
αρδευόμενες εκτάσεις.
6. Οι παράγραφοι 1 έως 5 εφαρμόζονται 
τηρουμένων των αναλογιών σε 
δικαιώματα παρόμοια με δικαιώματα 
αναφύτευσης τα οποία αποκτήθηκαν 
δυνάμει προηγούμενης κοινοτικής ή 
εθνικής νομοθεσίας.
7. Τα δικαιώματα αναφύτευσης που 
χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 4 
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1493/1999 χρησιμοποιούνται εντός 
των περιόδων που προβλέπονται στο εν 
λόγω άρθρο.

Or. es

Τροπολογία 1504
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 δ
Δικαιώματα αναφύτευσης
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1. Τα κράτη μέλη χορηγούν δικαιώματα 
αναφύτευσης σε παραγωγούς που έχουν 
προβεί σε εκρίζωση αμπελώνων, νομίμως 
ανεγνωρισμένων και καταγεγραμμένων..
Ωστόσο, οι εκριζωθείσες εκτάσεις για τις 
οποίες έχει χορηγηθεί πριμοδότηση 
εκρίζωσης δεν παρέχουν δικαιώματα 
αναφύτευσης.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
δικαιώματα αναφύτευσης σε παραγωγούς 
που αναλαμβάνουν να προβούν σε 
εκρίζωση αμπελώνων. Στις περιπτώσεις 
αυτές η εκρίζωση των αμπελώνων της 
σχετικής έκτασης πραγματοποιείται το 
αργότερο στο τέλος του τρίτου έτους που 
ακολουθεί εκείνο κατά το οποίο 
φυτεύτηκαν οι νέοι αμπελώνες για τους 
οποίους είχαν χορηγηθεί τα δικαιώματα 
αναφύτευσης.
3. Τα χορηγούμενα δικαιώματα 
αναφύτευσης αντιστοιχούν σε έκταση 
ισοδύναμη, από άποψη καθαρής 
παραγωγής, προς την έκταση που 
αποτέλεσε το αντικείμενο εκρίζωσης.
4. Τα δικαιώματα αναφύτευσης 
ασκούνται στην εκμετάλλευση για την 
οποία χορηγούνται. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να ορίζουν περαιτέρω ότι αυτά 
τα δικαιώματα αναφύτευσης μπορούν να 
ασκηθούν μόνο στην έκταση όπου έχει 
πραγματοποιηθεί η εκρίζωση.
5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
4, τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίζουν ότι τα δικαιώματα 
αναφύτευσης μπορούν να 
μεταβιβάζονται, εν όλω ή εν μέρει, σε 
άλλη εκμετάλλευση στο ίδιο κράτη μέλος, 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ένα τμήμα της σχετικής 
εκμετάλλευσης μεταβιβάζεται στην εν 
λόγω άλλη εκμετάλλευση·
β) εκτάσεις της εν λόγω άλλης 
εκμετάλλευσης προορίζονται για:
i) την παραγωγή οίνων με 
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προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή
ii) την καλλιέργεια μητρικών φυτειών 
εμβολιοληψίας.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
εφαρμογή των παρεκκλίσεων που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο να μην 
οδηγεί σε συνολική αύξηση του 
δυναμικού παραγωγής στην επικράτειά 
τους, ιδίως όταν πραγματοποιούνται 
μεταβιβάσεις από μη αρδευόμενες σε 
αρδευόμενες εκτάσεις.
6. Οι παράγραφοι 1 έως 5 εφαρμόζονται 
τηρουμένων των αναλογιών σε 
δικαιώματα παρόμοια με δικαιώματα 
αναφύτευσης τα οποία αποκτήθηκαν 
δυνάμει προηγούμενης κοινοτικής ή 
εθνικής νομοθεσίας.
7. Τα δικαιώματα αναφύτευσης που 
έχουν χορηγηθεί δυνάμει του άρθρου 4 
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1493/1999 χρησιμοποιούνται εντός των 
περιόδων που προβλέπονται στο εν λόγω 
άρθρο.

Or. es

Τροπολογία 1505
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 ε
Εθνικό και περιφερειακό αποθεματικό 

δικαιωμάτων φύτευσης
1. Προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση 
του δυναμικού παραγωγής τα κράτη μέλη 
δημιουργούν εθνικό αποθεματικό ή 
περιφερειακά αποθεματικά δικαιωμάτων 
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φύτευσης.
2. Τα κράτη μέλη που έχουν δημιουργήσει 
εθνικό αποθεματικό ή περιφερειακά 
αποθεματικά δικαιωμάτων φύτευσης 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1493/1999 μπορούν να διατηρούν τα εν 
λόγω αποθεματικά για όσο χρόνο 
εφαρμόζουν το μεταβατικό καθεστώς 
δικαιωμάτων φύτευσης κατά τα 
οριζόμενα στο παρόν υποτμήμα.
3. Τα ακόλουθα δικαιώματα φύτευσης 
αποδίδονται στα εθνικά ή περιφερειακά 
αποθεματικά εάν δεν χρησιμοποιηθούν 
εντός της ταχθείσας προθεσμίας:
α) δικαιώματα νέας φύτευσης·
β) δικαιώματα αναφύτευσης·
γ) δικαιώματα φύτευσης που παρέχονται 
από το αποθεματικό.
4. Οι παραγωγοί μπορούν να 
μεταβιβάζουν τα δικαιώματα 
αναφύτευσης στο εθνικό ή στα 
περιφερειακά αποθεματικά.
Οι όροι της εν λόγω μεταβίβασης,
ενδεχομένως έναντι πληρωμής από 
εθνικούς λογαριασμούς, καθορίζονται 
από τα κράτη μέλη, λαμβανομένων 
υπόψη των νόμιμων συμφερόντων των 
μερών.
5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν να μην εφαρμόσουν 
σύστημα αποθεματικού, υπό τον όρο ότι 
μπορούν να αποδείξουν ότι υπάρχει 
αποτελεσματικό εναλλακτικό σύστημα 
για τη διαχείριση των δικαιωμάτων 
φύτευσης σε ολόκληρη την επικράτειά 
τους. Το εναλλακτικό σύστημα μπορεί, 
εφόσον απαιτείται, να παρεκκλίνει από 
τις σχετικές διατάξεις του παρόντος 
υποτμήματος.

Or. es
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Τροπολογία 1506
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 ε
Αποθεματικά δικαιωμάτων φύτευσης

1. Προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση 
του δυναμικού παραγωγής τα κράτη μέλη 
δημιουργούν εθνικό αποθεματικό ή 
περιφερειακά αποθεματικά δικαιωμάτων 
φύτευσης.
2. Τα κράτη μέλη που έχουν δημιουργήσει 
εθνικό αποθεματικό ή περιφερειακά 
αποθεματικά δικαιωμάτων φύτευσης 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1493/1999 μπορούν να διατηρούν τα εν 
λόγω αποθεματικά για όσο χρόνο 
εφαρμόζουν το μεταβατικό καθεστώς 
δικαιωμάτων φύτευσης κατά τα 
οριζόμενα στο παρόν υποτμήμα.
3. Τα ακόλουθα δικαιώματα φύτευσης 
αποδίδονται στα εθνικά ή περιφερειακά 
αποθεματικά εάν δεν χρησιμοποιηθούν 
εντός της ταχθείσας προθεσμίας:
a) δικαιώματα νέας φύτευσης·
β) δικαιώματα αναφύτευσης·
γ) δικαιώματα φύτευσης που παρέχονται 
από το αποθεματικό.
4. Οι παραγωγοί μπορούν να 
μεταβιβάζουν τα δικαιώματα 
αναφύτευσης στο εθνικό ή στα 
περιφερειακά αποθεματικά. Οι όροι της 
εν λόγω μεταβίβασης, ενδεχομένως έναντι 
πληρωμής από εθνικούς λογαριασμούς, 
καθορίζονται από τα κράτη μέλη, 
λαμβανομένων υπόψη των νόμιμων 
συμφερόντων των μερών.
5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν να μην εφαρμόσουν 
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σύστημα αποθεματικού, υπό τον όρο ότι 
μπορούν να αποδείξουν ότι υπάρχει 
αποτελεσματικό εναλλακτικό σύστημα 
για τη διαχείριση των δικαιωμάτων 
φύτευσης σε ολόκληρη την επικράτειά 
τους. Το εναλλακτικό σύστημα μπορεί, 
εφόσον απαιτείται, να παρεκκλίνει από 
τις σχετικές διατάξεις του παρόντος 
υποτμήματος.

Or. es

Τροπολογία 1507
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 στ
Χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης από το 

αποθεματικό
1. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
δικαιώματα από αποθεματικό:
α) δωρεάν, σε παραγωγούς ηλικίας κάτω 
των 40 ετών, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή 
επαγγελματική ικανότητα και γνώσεις και 
οι οποίοι εγκαθίστανται για πρώτη φορά 
ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης·
β) έναντι πληρωμής, σε εθνικούς ή 
ενδεχομένως περιφερειακούς 
λογαριασμούς, σε παραγωγούς που 
προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τα 
δικαιώματα για τη φύτευση αμπελώνων, 
η παραγωγή των οποίων έχει 
εξασφαλισμένες δυνατότητες διάθεσης.
Τα κράτη μέλη ορίζουν τα κριτήρια για 
τον καθορισμό των ποσών της πληρωμής 
που αναφέρεται στο παρόν στοιχείο.
γ) τα οποία μπορούν να ποικίλλουν 
ανάλογα με το τελικό προϊόν των 
σχετικών αμπελώνων και με την 
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εναπομένουσα περίοδο ισχύος της 
απαγόρευσης των δικαιωμάτων που 
πρόκειται να μεταβιβασθούν.
2. Όταν χρησιμοποιούνται δικαιώματα 
φύτευσης που παρέχονται από 
αποθεματικό, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι:
α) ο τόπος και οι χρησιμοποιούμενες 
ποικιλίες και τεχνικές καλλιέργειας 
εγγυώνται ότι η παραγωγή που θα 
προκύψει θα είναι προσαρμοσμένη στη 
ζήτηση της αγοράς·
β) οι σχετικές αποδόσεις είναι 
αντιπροσωπευτικές των μέσων 
αποδόσεων της περιοχής, ιδίως όταν 
δικαιώματα φύτευσης που προέρχονται 
από μη αρδευόμενες εκτάσεις 
χρησιμοποιούνται σε αρδευόμενες 
εκτάσεις.
3. Τα δικαιώματα φύτευσης που 
χορηγούνται από αποθεματικό και δεν 
έχουν χρησιμοποιηθεί πριν από το τέλος 
της δεύτερης αμπελοοινικής περιόδου 
που έπεται εκείνης κατά την οποία 
χορηγήθηκαν, καταπίπτουν και 
επανέρχονται στο αποθεματικό.
4. Τα δικαιώματα φύτευσης σε 
αποθεματικό τα οποία δεν έχουν 
χορηγηθεί πριν από το τέλος της πέμπτης 
αμπελοοινικής περιόδου που έπεται 
εκείνης κατά την οποία αποδόθηκαν στο 
αποθεματικό αποσβένονται.
5. Εάν σε ένα κράτος μέλος υπάρχουν 
περιφερειακά αποθεματικά, το κράτος 
μέλος μπορεί να θεσπίζει κανόνες που να 
επιτρέπουν τη μεταβίβαση δικαιωμάτων 
φύτευσης μεταξύ των περιφερειακών 
αποθεματικών. Εάν σε ένα κράτος μέλος 
συνυπάρχουν περιφερειακά αποθεματικά 
και εθνικό αποθεματικό, το κράτος μέλος 
μπορεί να επιτρέπει τις μεταβιβάσεις 
μεταξύ αυτών των αποθεματικών 
εφαρμόζοντας έναν συντελεστής μείωσης.

Or. es
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Τροπολογία 1508
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 στ
Δικαιώματα φύτευσης από το 

αποθεματικό
1. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
δικαιώματα από αποθεματικό:
α) δωρεάν, σε παραγωγούς ηλικίας κάτω 
των 40 ετών, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή 
επαγγελματική ικανότητα και γνώσεις και 
οι οποίοι εγκαθίστανται για πρώτη φορά 
ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης·
β) έναντι πληρωμής, σε εθνικούς ή 
ενδεχομένως περιφερειακούς 
λογαριασμούς, σε παραγωγούς που 
προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τα 
δικαιώματα για τη φύτευση αμπελώνων, 
η παραγωγή των οποίων έχει 
εξασφαλισμένες δυνατότητες διάθεσης.
Τα κράτη μέλη ορίζουν τα κριτήρια για 
τον καθορισμό των ποσών της πληρωμής 
που αναφέρεται στο στοιχείο β) του 
πρώτου εδαφίου, τα οποία μπορούν να 
ποικίλλουν ανάλογα με το μελλοντικό 
τελικό προϊόν των σχετικών αμπελώνων 
και με την εναπομένουσα περίοδο ισχύος 
των προς μεταβίβαση δικαιωμάτων.
2. Όταν χρησιμοποιούνται δικαιώματα 
φύτευσης που παρέχονται από 
αποθεματικό, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι:
α) ο τόπος και οι χρησιμοποιούμενες 
ποικιλίες και τεχνικές καλλιέργειας 
εγγυώνται ότι η παραγωγή που θα 
προκύψει θα είναι προσαρμοσμένη στη 
ζήτηση της αγοράς·
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β) οι σχετικές αποδόσεις είναι 
αντιπροσωπευτικές των μέσων 
αποδόσεων της περιοχής, ιδίως όταν 
δικαιώματα φύτευσης που προέρχονται 
από μη αρδευόμενες εκτάσεις 
χρησιμοποιούνται σε αρδευόμενες
εκτάσεις.
3. Τα δικαιώματα φύτευσης που 
χορηγούνται από αποθεματικό και δεν 
έχουν χρησιμοποιηθεί πριν από το τέλος 
της δεύτερης αμπελοοινικής περιόδου 
που έπεται εκείνης κατά την οποία 
χορηγήθηκαν, καταπίπτουν και 
επανέρχονται στο αποθεματικό.
4. Τα δικαιώματα φύτευσης σε 
αποθεματικό τα οποία δεν έχουν 
χορηγηθεί πριν από το τέλος της πέμπτης 
αμπελοοινικής περιόδου που έπεται 
εκείνης κατά την οποία αποδόθηκαν στο 
αποθεματικό αποσβένυνται.
5. Εάν σε ένα κράτος μέλος υπάρχουν 
περιφερειακά αποθεματικά, το κράτος 
μέλος μπορεί να θεσπίζει κανόνες που να 
επιτρέπουν τη μεταβίβαση δικαιωμάτων 
φύτευσης μεταξύ των περιφερειακών 
αποθεματικών. Εάν σε ένα κράτος μέλος 
συνυπάρχουν περιφερειακά αποθεματικά 
και εθνικό αποθεματικό, το κράτος μέλος 
μπορεί να επιτρέπει τις μεταβιβάσεις 
μεταξύ αυτών των αποθεματικών 
εφαρμόζοντας έναν συντελεστής μείωσης.

Or. es

Τροπολογία 1509
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 ζ
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Κανόνας de minimis
Το παρόν υποτμήμα δεν εφαρμόζεται στα 
κράτη μέλη στα οποία το κοινοτικό 
καθεστώς δικαιωμάτων φύτευσης δεν 
είχε εφαρμοστεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2007.

Or. es

Τροπολογία 1510
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 η
Αυστηρότεροι εθνικοί κανόνες

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
αυστηρότερους εθνικούς κανόνες όσον 
αφορά τη χορήγηση δικαιωμάτων νέας 
φύτευσης ή δικαιωμάτων αναφύτευσης.
Μπορούν επίσης να απαιτούν οι 
αντίστοιχες αιτήσεις και οι σχετικές 
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές να 
συμπληρώνονται με πρόσθετα στοιχεία τα 
οποία είναι αναγκαία για την 
παρακολούθηση της αξιοποίησης του 
δυναμικού παραγωγής.

Or. es

Τροπολογία 1511
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 θ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 θ
Εκτελεστικά μέτρα

Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού θεσπίζονται 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη 
κανονιστική διαδικασία από το άρθρο 
162 παράγραφος 2.
Τα μέτρα αυτά μπορούν να 
περιλαμβάνουν :
α) διατάξεις για την αποφυγή 
υπερβολικού διοικητικού φόρτου κατά 
την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.
β) διατάξεις σχετικά με τη συνύπαρξη 
αμπέλων σύμφωνα με το άρθρο 103 
παράγραφος 2,
γ) την εφαρμογή του συντελεστή μείωσης 
που αναφέρεται στο άρθρο 103 στ, 
παράγραφος 5.

Or. es

Τροπολογία 1512
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 ι (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 ι
Εκτελεστικά μέτρα

Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού θεσπίζονται 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη 
κανονιστική διαδικασία από το άρθρο 
162 του παρόντος Κανονισμού.
Τα μέτρα αυτά μπορούν να 
περιλαμβάνουν :
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α) διατάξεις για την αποφυγή 
υπερβολικού διοικητικού φόρτου κατά 
την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.
β) διατάξεις σχετικά με τη συνύπαρξη 
αμπέλων σύμφωνα με το άρθρο 103 στ, 
παράγραφος 2,
γ) την εφαρμογή του συντελεστή μείωσης 
που αναφέρεται στο άρθρο 103 στ, 
παράγραφος 5.

Or. es

Τροπολογία 1513
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Μέρος II – τίτλος II – κεφάλαιο II – τμήμα III – επιμέρους τμήμα 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Άρθρο 103 ια

Ορισμοί
1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
τμήματος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
a) "γάλα": το προϊόν που προέρχεται από 
το άρμεγμα μιας ή περισσοτέρων 
αγελάδων,
β) "άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα": κάθε 
γαλακτοκομικό προϊόν διαφορετικό από 
το γάλα, και συγκεκριμένα το 
αποκορυφωμένο γάλα, η κρέμα γάλακτος, 
το βούτυρο, το γιαούρτι και το τυρί· τα 
οποία, ανάλογα με την περίπτωση, 
εκφράζονται σε "ισοδύναμο γάλακτος" 
βάσει συντελεστών που θα καθοριστούν 
από την Επιτροπή με εκτελεστικές 
πράξεις,
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γ) "παραγωγός": ο γεωργός του οποίου η 
εκμετάλλευση ευρίσκεται στο γεωγραφικό 
έδαφος κράτους μέλους και ο οποίος 
παράγει και εμπορεύεται γάλα ή 
προετοιμάζεται να το πράξει σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα·
δ) "εκμετάλλευση": η οριζόμενη στο 
άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) σχετικά με 
τις άμεσες πληρωμές.
ε) "αγοραστής": η επιχείρηση ή ένωση 
που αγοράζει γάλα από τον παραγωγό:
για να το υποβάλει σε μία ή περισσότερες 
εργασίες συλλογής, συσκευασίας, 
αποθήκευσης και ψύξης ή μεταποίησης, 
συμπεριλαμβανομένων των εργασιών 
βάσει σύμβασης έργου «φασόν»,
να το διαθέσει σε μία ή περισσότερες 
επιχειρήσεις επεξεργασίας ή μεταποίησης 
γάλακτος ή άλλων γαλακτοκομικών 
προϊόντων·
στ) "παράδοση": κάθε παράδοση 
γάλακτος, εξαιρουμένου οποιουδήποτε 
άλλου γαλακτοκομικού προϊόντος, από 
παραγωγό σε αγοραστή, η μεταφορά του 
οποίου εξασφαλίζεται από τον παραγωγό 
ή από τον αγοραστή ή από την επιχείρηση 
που επεξεργάζεται ή μεταποιεί αυτά τα 
προϊόντα ή από τρίτον,

ζ ζ) "απευθείας πώληση": κάθε πώληση ή 
διάθεση γάλακτος από παραγωγό 
απευθείας στον καταναλωτή, καθώς και 
κάθε πώληση ή διάθεση άλλων 
γαλακτοκομικών προϊόντων από 
παραγωγό.
η) «διάθεση στην αγορά» η παράδοση 
γάλακτος ή η απευθείας πώληση 
γάλακτος ή άλλων γαλακτοκομικών 
προϊόντων,
θ) "ατομική ποσόστωση": η ποσόστωση 
του παραγωγού την 1η Απριλίου κάθε 
δωδεκάμηνης περιόδου,
ι) "εθνική ποσόστωση": η ποσόστωση 
που αναφέρεται στο άρθρο 103 ιβ, η 
οποία καθορίζεται για κάθε κράτος 
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μέλος,
ια) "διαθέσιμη ποσόστωση": η 
ποσόστωση, την οποία έχει στη διάθεσή 
του ο παραγωγός στις 31 Μαρτίου της 
δωδεκάμηνης περιόδου για την οποία 
υπολογίζεται η εισφορά επί του 
πλεονάσματος, λαμβανομένων υπόψη 
όλων των μεταβιβάσεων, πωλήσεων, 
μετατροπών και προσωρινών 
ανακατανομών που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό και έχουν 
πραγματοποιηθεί στη διάρκεια αυτής της 
δωδεκάμηνης περιόδου.
2. Όσον αφορά τον ορισμό του στοιχείου 
ε) της παραγράφου 1, ως αγοραστής 
θεωρείται κάθε ομάδα αγοραστών, 
εγκατεστημένων στην ίδια γεωγραφική 
περιοχή, η οποία διεκπεραιώνει για 
λογαριασμό των μελών της τις 
διοικητικές και λογιστικές εργασίες που 
είναι αναγκαίες για την καταβολή της 
εισφοράς επί του πλεονάσματος. Για την 
εφαρμογή της πρώτης πρότασης του 
παρόντος εδαφίου, η Ελλάδα θεωρείται 
ενιαία γεωγραφική περιοχή και μπορεί να 
εξομοιώνει δημόσιο οργανισμό με ομάδα 
αγοραστών,
3. Προκειμένου, ειδικότερα,  να 
εξασφαλισθεί ότι καμία ποσότητα 
γάλακτος ή άλλων γαλακτοκομικών δεν 
θα αποκλεισθεί από το καθεστώς των 
ποσοστώσεων, η Επιτροπή, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, μπορεί να 
προσαρμόσει τον ορισμό της "απευθείας 
πώλησης", χωρίς να παραβιάζει τον 
ορισμό της "παράδοσης" του στοιχείου 
στ.

Άρθρο 103 ιβ
Εθνικές ποσοστώσεις

1. Οι εθνικές ποσοστώσεις για την 
παραγωγή γάλακτος και άλλων 
γαλακτοκομικών προϊόντων, τα οποία 
διατίθενται στο εμπόριο κατά τις πέντε 
διαδοχικές δωδεκάμηνες περιόδους που 
αρχίζουν την 1η Απριλίου 2015 (στο εξής 
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καλούμενες «δωδεκάμηνες περίοδοι»), 
καθορίζονται στο παράρτημα VIII α.
2. Οι ποσοστώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 κατανέμονται μεταξύ των 
παραγωγών σύμφωνα με το άρθρο 103 ιγ, 
με διάκριση μεταξύ παραδόσεων και 
απευθείας πωλήσεων. Τυχόν υπέρβαση 
των εθνικών ποσοστώσεων 
διαπιστώνεται σε εθνικό επίπεδο σε κάθε 
κράτος μέλος, σύμφωνα με το παρόν 
τμήμα και χωριστά για τις παραδόσεις 
και για τις απευθείας πωλήσεις.
3. Οι εθνικές ποσοστώσεις του 
παραρτήματος VIII α καθορίζονται με 
την επιφύλαξη ενδεχόμενης επανεξέτασης 
ανάλογα με τη γενική κατάσταση της 
αγοράς και τις ιδιαίτερες συνθήκες που 
επικρατούν σε ορισμένα κράτη μέλη.
4. Για τη Βουλγαρία, την Τσεχική 
Δημοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη 
Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη 
Μάλτα, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη 
Σλοβενία και τη Σλοβακία, οι εθνικές 
ποσοστώσεις περιλαμβάνουν όλο το γάλα 
ή ισοδύναμο γάλακτος που παραδίδεται 
σε αγοραστή ή πωλείται απευθείας, 
ανεξαρτήτως του εάν παράγεται ή 
διατίθεται στο εμπόριο δυνάμει 
μεταβατικού μέτρου που εφαρμόζεται 
στις χώρες αυτές.
5. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τις αναγκαίες διατάξεις που 
αποσκοπούν στην ενιαία εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου. Με τις διατάξεις αυτές 
ορίζονται διαδικασίες, κοινοποιήσεις και 
τεχνικά κριτήρια.

Άρθρο 103 ιγ
Ατομικές ποσοστώσεις

1. Οι ατομικές ποσοστώσεις των 
παραγωγών στην 1η Απριλίου 2015 
ισούνται προς τις ατομικές ποσότητες 
αναφοράς τους στις 31 Μαρτίου 2015 με 
την επιφύλαξη των μεταβιβάσεων, των 
πωλήσεων και των μετατροπών 
ποσοστώσεων που αρχίζουν να ισχύουν 
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την 1η Απριλίου 2015.
2. Ένας παραγωγός μπορεί να διαθέτει 
μία ή δύο ατομικές ποσοστώσεις, μία για 
παραδόσεις και μία για απευθείας 
πωλήσεις. Μετατροπή μεταξύ των 
ποσοστώσεων ενός παραγωγού μπορεί να 
γίνεται μόνον από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους, κατόπιν δεόντως 
αιτιολογημένης αίτησης του παραγωγού.
3. Όταν ένας παραγωγός διαθέτει δύο 
ποσοστώσεις, το μερίδιό του στην τυχόν 
οφειλόμενη εισφορά επί του 
πλεονάσματος υπολογίζεται χωριστά για 
κάθε ποσόστωση.
4. Το τμήμα της φινλανδικής εθνικής 
ποσόστωσης που κατανέμεται στις 
παραδόσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
105 ιβ, μπορεί να αυξάνεται από την 
Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, μέχρι 
τους 200.000 τόνους κατ’ ανώτατο όριο 
για την αποζημίωση των φινλανδών 
παραγωγών «SLOM». Το απόθεμα αυτό, 
το οποίο κατανέμεται σύμφωνα με την 
κοινοτική νομοθεσία, πρέπει να 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για 
λογαριασμό των παραγωγών των οποίων 
το δικαίωμα επανάληψης της παραγωγής 
έχει επηρεαστεί συνεπεία της 
προσχώρησης.
5. Οι ατομικές ποσοστώσεις 
τροποποιούνται, ανάλογα με την 
περίπτωση, για κάθε μία από τις οικείες 
δωδεκάμηνες περιόδους, κατά τρόπον 
ώστε, για κάθε κράτος μέλος, τα 
αθροίσματα των ατομικών ποσοστώσεων 
για τις παραδόσεις και για τις απευθείας 
πωλήσεις να μην υπερβαίνουν το 
αντίστοιχο τμήμα της εθνικής 
ποσόστωσης, που αναπροσαρμόζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 103 ιε, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τυχόν μειώσεις 
που επιβάλλονται για την τροφοδότηση 
του εθνικού αποθέματος που προβλέπεται 
στο άρθρο 103 ιζ.

Άρθρο 103 ιδ
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Κατανομή ποσοστώσεων προερχόμενων 
από το εθνικό απόθεμα

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για την 
κατανομή στους παραγωγούς, βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων που 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή, του 
συνόλου ή μέρους των ποσοστώσεων που 
προέρχονται από το εθνικό απόθεμα το 
οποίο προβλέπεται στο άρθρο 103 ιζ.

Άρθρο 103 ιε
Διαχείριση των ποσοστώσεων

1. Η Επιτροπή προσαρμόζει, για κάθε 
κράτος μέλος, με εκτελεστικές πράξεις 
που προβλέπονται από το άρθρο 103 ιβ, 
και για κάθε περίοδο, πριν από το τέλος 
αυτής, την κατανομή των εθνικών 
ποσοστώσεων μεταξύ "παραδόσεων" και 
"απευθείας πωλήσεων", λαμβάνοντας 
υπόψη τις μετατροπές που έχουν ζητήσει 
οι παραγωγοί ανάμεσα στις ατομικές 
ποσοστώσεις για παραδόσεις και για 
απευθείας πωλήσεις.
2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν κάθε έτος 
στην Επιτροπή, πριν από τις ημερομηνίες 
και σύμφωνα με κανόνες που ορίζονται 
από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 
162, τις πληροφορίες που απαιτούνται 
για:
a) για την αναπροσαρμογή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου,
β) για τον υπολογισμό της εισφοράς επί 
του πλεονάσματος που οφείλουν να 
καταβάλουν.

Άρθρο 103ιστ
Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες

1. Σε κάθε παραγωγό αποδίδεται μια 
περιεκτικότητα αναφοράς σε λιπαρές 
ουσίες η οποία εφαρμόζεται στην ατομική 
ποσόστωση για παραδόσεις που διαθέτει 
ο παραγωγός αυτός.
2. Για τις ποσοστώσεις που έχουν 
χορηγηθεί στους παραγωγούς στις 31 
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Μαρτίου 2015 σύμφωνα με το άρθρο 105 
γ,  παράγραφος 1, η περιεκτικότητα 
αναφοράς σε λιπαρές ουσίες που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 ισούται 
προς την περιεκτικότητα αναφοράς 
αυτής της ποσόστωσης κατά την 
ημερομηνία αυτήν.
3. Η περιεκτικότητα αναφοράς σε 
λιπαρές ουσίες τροποποιείται κατά τις 
μετατροπές που αναφέρονται στο άρθρο 
103 ιδ, παράγραφος 2, καθώς και σε 
περίπτωση απόκτησης, μεταβίβασης ή 
προσωρινής μεταβίβασης ποσοστώσεων, 
σύμφωνα με κανόνες που θα καθοριστούν 
από την Επιτροπή με εκτελεστικές 
πράξεις δυνάμει του άρθρου 103 λγ, 
στοιχείο β).
4. Για τους νέους παραγωγούς που 
διαθέτουν ατομική ποσόστωση για 
παραδόσεις προερχόμενη καθ’ ολοκληρία 
από το εθνικό απόθεμα, η περιεκτικότητα 
σε λιπαρές ουσίες καθορίζεται σύμφωνα 
με κανόνες που θα καθοριστούν από την 
Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις 
δυνάμει του άρθρου 103 λγ, στοιχείο β).
5. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 
ατομικές τιμές περιεκτικότητας 
αναφοράς προσαρμόζονται, ανάλογα με 
την περίπτωση, κατά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού και εν 
συνεχεία, στην αρχή κάθε δωδεκάμηνης 
περιόδου εφόσον είναι αναγκαίο, ώστε, 
για κάθε κράτος μέλος, ο σταθμισμένος 
μέσος όρος των εν λόγω τιμών 
περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες να μην 
υπερβαίνει κατά περισσότερο από 0,1 
γραμμάριο ανά χιλιόγραμμο την 
περιεκτικότητα αναφοράς σε λιπαρές 
ουσίες που καθορίζεται στο παράρτημα 
VIII β.

Άρθρο 103 ιζ
Εθνικό απόθεμα

1. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί εθνικό 
απόθεμα, εντός των εθνικών 
ποσοστώσεων που καθορίζονται στο 
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Παράρτημα VIIΙ β, ιδίως για τους 
σκοπούς της κατανομής των 
ποσοστώσεων που προβλέπεται στο 
άρθρο 103 ιβ. Το απόθεμα αυτό 
τροφοδοτείται, ανάλογα με την 
περίπτωση, με την επαναφορά 
ποσοτήτων που προβλέπεται στο άρθρο 
103 ιη, με την παρακράτηση από τις 
μεταβιβαζόμενες ποσότητες βάσει του 
άρθρου 103 ιγ ή με τη γενική μείωση του 
συνόλου των ατομικών ποσοστώσεων. Οι 
ποσοστώσεις αυτές διατηρούν τον αρχικό 
προορισμό τους, δηλαδή για παραδόσεις 
ή για απευθείας πωλήσεις.
2. Κάθε συμπληρωματική ποσόστωση 
που διατίθεται σε κράτος μέλος 
προστίθεται αυτομάτως στο εθνικό 
απόθεμα και κατανέμεται μεταξύ 
παραδόσεων και απευθείας πωλήσεων 
ανάλογα με τις προβλεπόμενες ανάγκες.
3. Οι ποσοστώσεις που προστίθενται στο 
εθνικό απόθεμα δεν έχουν περιεκτικότητα 
αναφοράς σε λιπαρές ουσίες.

Άρθρο 103ιη
Περιπτώσεις διακοπής δραστηριότητας

1. Όταν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που διαθέτει ατομικές ποσοστώσεις δεν 
πληροί πλέον τις αναφερόμενες στο 
άρθρο 103.ια. α, στοιχείο γ) προϋποθέσεις 
κατά τη διάρκεια μιας δωδεκάμηνης 
περιόδου, οι αντίστοιχες ποσότητες 
επαναφέρονται στο εθνικό απόθεμα το 
αργότερο την 1η Απριλίου του επόμενου 
ημερολογιακού έτους, εκτός εάν το εν 
λόγω πρόσωπο γίνει εκ νέου παραγωγός 
κατά την έννοια του άρθρου 103 ιβ, 
στοιχείο γ) πριν από την ανωτέρω 
ημερομηνία.
Εάν το πρόσωπο αυτό γίνει εκ νέου 
παραγωγός πριν λήξει η δεύτερη 
δωδεκάμηνη περίοδος μετά την αφαίρεση 
των ποσοστώσεων, του επιστρέφεται το 
σύνολο ή τμήμα της ατομικής 
ποσόστωσης που του είχε αφαιρεθεί, το 
αργότερο την 1η Απριλίου που ακολουθεί 
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την ημερομηνία υποβολής της αίτησής 
του.
2. Όταν ένας παραγωγός, κατά τη 
διάρκεια τουλάχιστον μίας δωδεκάμηνης 
περιόδου, δεν διαθέτει στο εμπόριο 
ποσότητα ίση με ποσοστό τουλάχιστον 85
% της ατομικής του ποσόστωσης, το 
κράτος μέλος μπορεί να αποφασίζει εάν 
και υπό ποιους όρους το σύνολο ή τμήμα 
της αχρησιμοποίητης ποσόστωσης θα 
επαναφερθεί στο εθνικό απόθεμα.
Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
τους όρους υπό τους οποίους μια 
ποσόστωση χορηγείται εκ νέου στον 
ενδιαφερόμενο παραγωγό σε περίπτωση 
που αυτός επαναλάβει την εμπορία.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται σε περίπτωση ανωτέρας 
βίας και σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις οι οποίες επηρεάζουν 
προσωρινώς την παραγωγική ικανότητα 
των ενδιαφερόμενων παραγωγών και τις 
οποίες αναγνωρίζει η αρμόδια αρχή.

Άρθρο 103ιθ
Προσωρινές μεταβιβάσεις

1. Πριν από το τέλος κάθε δωδεκάμηνης 
περιόδου, τα κράτη μέλη επιτρέπουν, για 
τη συγκεκριμένη περίοδο, την προσωρινή 
μεταβίβαση μέρους των ατομικών 
ποσοστώσεων που δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί από τους δικαιούχους.
Τα κράτη μέλη μπορούν να ρυθμίζουν τις 
πράξεις μεταβίβασης ανάλογα με τις 
κατηγορίες παραγωγών ή τις 
διαρθρώσεις γαλακτοπαραγωγής, να τις 
περιορίζουν στο επίπεδο του αγοραστή ή 
εντός των περιφερειών, να επιτρέπουν 
την πλήρη μεταβίβαση στις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 103 ιη, 
παράγραφος 3 και να καθορίζουν σε ποιο 
βαθμό ο μεταβιβάζων παραγωγός μπορεί 
να ανανεώσει τις πράξεις μεταβίβασης.
2. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να 
αποφασίζει να μην εφαρμόσει την 
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παράγραφο 1 βάσει των ακόλουθων 
κριτηρίων, διαζευκτικά ή σωρευτικά:
a) ανάγκη διευκόλυνσης των 
διαρθρωτικών αλλαγών και 
προσαρμογών,
β) επιτακτικές διοικητικές ανάγκες.

Άρθρο 103κ
Μεταβιβάσεις ποσοστώσεων μαζί με 

εκτάσεις γης
1. Οι ατομικές ποσοστώσεις 
μεταβιβάζονται μαζί με την 
εκμετάλλευση στους παραγωγούς στους 
οποίους περιέρχεται σε περίπτωση 
πώλησης, εκμίσθωσης, κληρονομικής 
διαδοχής, νέμησης ανιόντος ή με άλλο 
μέσο που συνεπάγεται συγκρίσιμα νομικά 
αποτελέσματα για τους παραγωγούς, 
σύμφωνα με λεπτομερείς κανόνες που 
καθορίζουν τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εκτάσεις γης που 
χρησιμοποιούνται για τη γαλακτοκομική 
παραγωγή ή άλλα αντικειμενικά κριτήρια 
και, κατά περίπτωση, τις τυχόν 
συμφωνίες μεταξύ των μερών. Το τμήμα 
της ποσόστωσης το οποίο, όπου 
συντρέχει περίπτωση, δεν μεταβιβάζεται 
μαζί με την εκμετάλλευση προστίθεται 
στο εθνικό απόθεμα.
2. Εάν ποσοστώσεις έχουν μεταβιβαστεί ή 
μεταβιβάζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 μέσω αγροτικών 
μισθώσεων ή άλλων μέσων που 
συνεπάγονται συγκρίσιμα νομικά 
αποτελέσματα, τα κράτη μέλη μπορούν 
να αποφασίζουν, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων και προκειμένου να 
διατίθενται οι ποσοστώσεις αποκλειστικά 
σε παραγωγούς, ότι η ποσόστωση δεν 
μεταβιβάζεται μαζί με την εκμετάλλευση.
3. Σε περίπτωση μεταβίβασης γαιών στις 
δημόσιες αρχές ή/και για λόγους κοινής 
ωφέλειας, ή όταν η μεταβίβαση 
πραγματοποιείται για μη γεωργικούς 
σκοπούς, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
να εφαρμόζονται τα μέτρα που 
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απαιτούνται για τη διαφύλαξη των 
νόμιμων συμφερόντων των μερών, και 
ιδίως ώστε ο απερχόμενος παραγωγός να 
είναι σε θέση, εφόσον το επιθυμεί, να 
συνεχίσει τη γαλακτοκομική παραγωγή.
4. Ελλείψει συμφωνίας μεταξύ των 
μερών, στην περίπτωση αγροτικών 
μισθώσεων που λήγουν χωρίς δυνατότητα 
παράτασης της μίσθωσης με ανάλογους 
όρους ή σε περιπτώσεις που 
συνεπάγονται συγκρίσιμα νομικά 
αποτελέσματα, οι συγκεκριμένες ατομικές 
ποσοστώσεις μεταβιβάζονται εν όλω ή εν 
μέρει στους παραγωγούς στους οποίους 
περιέρχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
που θεσπίζουν τα κράτη μέλη, 
λαμβάνοντας υπόψη τα νόμιμα 
συμφέροντα των μερών.

Άρθρο 103κα
Ειδικά μέτρα μεταβίβασης

1. Για την επιτυχή αναδιάρθρωση της 
γαλακτοπαραγωγής ή τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη μπορούν, 
σύμφωνα με λεπτομερείς κανόνες τους 
οποίους καθορίζουν λαμβάνοντας υπόψη 
τα νόμιμα συμφέροντα των μερών:
a) να χορηγούν στους παραγωγούς οι 
οποίοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να 
εγκαταλείψουν οριστικά μέρος ή σύνολο 
της γαλακτοπαραγωγής τους 
αποζημίωση, καταβαλλόμενη σε μία ή 
περισσότερες ετήσιες δόσεις, και να 
τροφοδοτούν το εθνικό απόθεμα με τις 
ατομικές ποσοστώσεις που 
αποδεσμεύονται με τον τρόπο αυτόν,
β) να καθορίζουν, με βάση αντικειμενικά 
κριτήρια, τους όρους υπό τους οποίους οι 
παραγωγοί μπορούν, έναντι πληρωμής, να 
επιτυγχάνουν, κατά την έναρξη μιας 
δωδεκάμηνης περιόδου, την 
ανακατανομή από την αρμόδια αρχή ή 
από φορέα που έχει οριστεί από την εν 
λόγω αρχή, των ατομικών ποσοστώσεων 
που αποδεσμεύτηκαν οριστικά στο τέλος 
της προηγούμενης δωδεκάμηνης 
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περιόδου από άλλους παραγωγούς έναντι 
καταβολής, σε μία ή περισσότερες 
ετήσιες δόσεις, αποζημίωσης ίσης με την 
προαναφερόμενη πληρωμή,
γ) να συγκεντρώνουν και να εποπτεύουν 
τις μεταβιβάσεις ποσοστώσεων χωρίς 
έκταση γης,
δ) να προβλέπουν, σε περίπτωση 
μεταβίβασης εκτάσεων γης με σκοπό τη 
βελτίωση του περιβάλλοντος, τη 
χορήγηση της οικείας ατομικής 
ποσόστωσης στον εγκαταλείποντα την 
έκταση γεωργό, εφόσον προτίθεται να 
συνεχίσει τη γαλακτοπαραγωγή,
ε) να καθορίζουν, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, τις περιφέρειες ή τις ζώνες 
συλλογής, στο εσωτερικό των οποίων 
επιτρέπονται οι οριστικές μεταβιβάσεις 
ποσοστώσεων χωρίς μεταβίβαση των 
αντίστοιχων εκτάσεων, με σκοπό τη 
βελτίωση της διάρθρωσης της 
γαλακτοπαραγωγής,
στ) να επιτρέπουν, κατόπιν αίτησης του 
παραγωγού προς την αρμόδια αρχή ή τον 
φορέα που έχει ορίσει η αρχή αυτή, την 
οριστική μεταβίβαση ποσοστώσεων 
χωρίς μεταβίβαση των αντίστοιχων 
εκτάσεων ή το αντίθετο, με σκοπό τη 
βελτίωση της διάρθρωσης της 
γαλακτοπαραγωγής στο επίπεδο της 
εκμετάλλευσης ή την εκτατικοποίηση της 
παραγωγής.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 
μπορούν να εφαρμόζονται σε εθνικό 
επίπεδο, στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο 
ή σε συγκεκριμένες ζώνες συλλογής.

Άρθρο 103κβ
Παρακράτηση ποσοστώσεων

1. Κατά τις μεταβιβάσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 103 κ και 103 κα, 
τα κράτη μέλη μπορούν να παρακρατούν 
για το εθνικό απόθεμα ένα τμήμα των 
ατομικών ποσοστώσεων, με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια.
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2. Εάν έχουν μεταβιβαστεί ή 
μεταβιβάζονται ποσοστώσεις σύμφωνα 
με τα άρθρα 103κ και 103 κα, με ή χωρίς 
τις αντίστοιχες εκτάσεις μέσω αγροτικών 
μισθώσεων ή άλλων μέσων που 
συνεπάγονται συγκρίσιμα νομικά 
αποτελέσματα, τα κράτη μέλη μπορούν 
να αποφασίσουν, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων και με στόχο οι ποσοστώσεις 
να διατεθούν αποκλειστικά στους 
παραγωγούς, εάν και υπό ποίους όρους το 
σύνολο ή τμήμα των μεταβιβαζόμενων 
ποσοστώσεων επαναφέρονται στο εθνικό 
απόθεμα.

Άρθρο 103κγ
Ενισχύσεις για την απόκτηση 

ποσοστώσεων
Για την πώληση, μεταβίβαση ή κατανομή 
ποσοστώσεων δυνάμει του παρόντος 
τμήματος δεν επιτρέπεται να παρέχεται 
από δημόσια αρχή καμία χρηματοδοτική 
συνδρομή που να συνδέεται άμεσα με την 
απόκτηση ποσοστώσεων.

Άρθρο 103κδ
Εισφορά επί του πλεονάσματος

1. Καταβάλλεται εισφορά επί του 
πλεονάσματος των ποσοτήτων γάλακτος 
και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων 
που διετέθησαν στο εμπόριο καθ' 
υπέρβασιν της εθνικής ποσόστωσης.
Η εισφορά ορίζεται σε 27,83 ευρώ ανά 
100 χιλιόγραμμα γάλακτος.
2. Τα κράτη μέλη ευθύνονται έναντι της 
Ένωσης για την εισφορά επί του 
πλεονάσματος λόγω υπέρβασης της 
εθνικής ποσόστωσης, η οποία 
καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο και 
χωριστά για τις παραδόσεις και τις 
απευθείας πωλήσεις, και καταβάλλουν 
στο ΕΓΤΕ το 99 % του οφειλόμενου 
ποσού στο διάστημα μεταξύ 16ης 
Οκτωβρίου και 30ής Νοεμβρίου που 
ακολουθεί την οικεία δωδεκάμηνη 
περίοδο.
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3. Εάν η εισφορά επί του πλεονάσματος 
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν 
έχει καταβληθεί πριν από την 
καθοριζόμενη ημερομηνία και μετά από 
διαβούλευση με την Επιτροπή Γεωργικών 
Ταμείων, η Επιτροπή αφαιρεί το ισόποσο 
της μη καταβληθείσας εισφοράς επί του 
πλεονάσματος από τις μηνιαίες πληρωμές 
κατά την έννοια του άρθρου ……και του 
άρθρου ……, παράγραφος ….του 
λεγόμενου Οριζόντιου κανονισμού (ΕΚ).
Πριν λάβει την απόφασή της, η Επιτροπή 
ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος, το οποίο γνωστοποιεί τις απόψεις 
του εντός μιας εβδομάδας. Το άρθρο 
…..του λεγόμενου Οριζόντιου κανονισμού 
(ΕΚ) δεν εφαρμόζεται.

Άρθρο 103κε
Μερίδιο των παραγωγών στην 

οφειλόμενη εισφορά επί του 
πλεονάσματος

Η εισφορά επί του πλεονάσματος 
κατανέμεται εξ ολοκλήρου, σύμφωνα με 
τα άρθρα 103 κδ και 103 κβ, μεταξύ των 
παραγωγών που έχουν συντελέσει σε κάθε 
μία από τις υπερβάσεις των εθνικών 
ποσοστώσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 103 ιβ, παράγραφος 2.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 103 κστ, 
παράγραφος 3 και του άρθρου 103 λ, 
παράγραφος 1, οι παραγωγοί ευθύνονται 
έναντι του κράτους μέλους για την 
καταβολή του μεριδίου τους για την 
οφειλόμενη εισφορά επί του 
πλεονάσματος, το οποίο υπολογίζεται 
σύμφωνα με τα άρθρα 103 ιε, 103 ιστ και 
101 κστ, ως εκ μόνου του γεγονότος της 
υπέρβασης των διαθέσιμων σε αυτούς 
ποσοστώσεων.

Άρθρο 103 κστ
Εισφορά επί του πλεονάσματος για τις 

παραδόσεις
1. Για τον τελικό υπολογισμό της 
εισφοράς επί του πλεονάσματος, οι 
ποσότητες που παραδίδονται από κάθε 
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παραγωγό αναπροσαρμόζονται με 
αύξηση ή μείωση, όταν η πραγματική 
περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 
διαφέρει από την περιεκτικότητα 
αναφοράς σε λιπαρές ουσίες.
2. Το μερίδιο κάθε παραγωγού στην 
καταβολή της εισφοράς επί του 
πλεονάσματος καθορίζεται με απόφαση 
του κράτους μέλους, έπειτα από 
ανακατανομή ή μη του τυχόν 
αχρησιμοποίητου τμήματος της εθνικής 
ποσόστωσης που διατίθεται για τις 
παραδόσεις, κατ’ αναλογία προς τις 
ατομικές ποσοστώσεις του κάθε 
παραγωγού ή με βάση αντικειμενικά 
κριτήρια που καθορίζουν τα κράτη μέλη:
a) είτε σε εθνικό επίπεδο βάσει της 
υπέρβασης της ποσόστωσης του κάθε 
παραγωγού,
β) είτε καταρχάς στο επίπεδο του 
αγοραστή και, στη συνέχεια, σε εθνικό 
επίπεδο, όπου ενδείκνυται.

Άρθρο 103 κζ
Ρόλος του αγοραστή

1. Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για τη 
συγκέντρωση των οφειλόμενων από τους 
παραγωγούς μεριδίων στο πλαίσιο της 
εισφοράς επί του πλεονάσματος και 
καταβάλλει στον αρμόδιο φορέα του 
κράτους μέλους, πριν από ημερομηνία και 
με διαδικασία που καθορίζονται από την 
Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις 
δυνάμει του άρθρου 103 λγ  στοιχεία δ), 
στ) και ζ), το ποσό αυτών των μεριδίων 
εισφοράς, το οποίο παρακρατεί από το 
τίμημα του γάλακτος που καταβάλλεται 
στους παραγωγούς που ευθύνονται για 
την υπέρβαση ή το οποίο εισπράττει με 
κάθε άλλο ενδεδειγμένο τρόπο.
2. Όταν ο αγοραστής υποκαθιστά εν όλω 
ή εν μέρει έναν ή περισσότερους 
αγοραστές, οι ατομικές ποσοστώσεις που 
διαθέτουν οι παραγωγοί λαμβάνονται 
υπόψη για το υπόλοιπο διάστημα της 
τρέχουσας δωδεκάμηνης περιόδου, αφού 
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αφαιρεθούν οι ποσότητες που έχουν ήδη 
παραδοθεί και ληφθεί υπόψη η 
περιεκτικότητά τους σε λιπαρές ουσίες. Η 
παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται 
επίσης όταν ένας παραγωγός αλλάζει 
αγοραστή.
3. Εάν, στη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, οι ποσότητες που παραδίδει 
ένας παραγωγός υπερβαίνουν την 
ποσόστωση που διαθέτει, το κράτος 
μέλος μπορεί να αποφασίζει ότι ο 
αγοραστής παρακρατεί, βάσει 
λεπτομερών κανόνων που καθορίζει το 
κράτος μέλος, μέρος του τιμήματος του 
γάλακτος για κάθε παράδοση του 
συγκεκριμένου παραγωγού καθ’ 
υπέρβαση της ποσόστωσης την οποία 
διαθέτει, ως προκαταβολή έναντι του 
μεριδίου εισφοράς του παραγωγού. Το 
κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει ειδικές 
διατάξεις που να επιτρέπουν στους 
αγοραστές να παρακρατούν την 
προκαταβολή αυτή όταν οι παραγωγοί 
προβαίνουν σε παραδόσεις σε 
περισσότερους του ενός αγοραστές.

Άρθρο 103 κη
Άδεια λειτουργίας

Η δραστηριότητα του αγοραστή 
υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση από το 
κράτος μέλος, βάσει κριτηρίων που 
καθορίζονται από την Επιτροπή με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
στοιχείο στ) του άρθρου 103 λγ και 
σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται 
με εκτελεστικές πράξεις κατά το άρθρο 
103 λγ.

Άρθρο 103 λ
Εισφορά επί του πλεονάσματος για τις 

απευθείας πωλήσεις
1. Στην περίπτωση των απευθείας 
πωλήσεων, το μερίδιο κάθε παραγωγού 
στην καταβολή της εισφοράς επί του 
πλεονάσματος καθορίζεται με απόφαση 
του κράτους μέλους έπειτα από 
ανακατανομή ή μη του τυχόν 
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αχρησιμοποίητου τμήματος της εθνικής 
ποσόστωσης που διατίθεται για τις 
απευθείας πωλήσεις, στο ενδεδειγμένο 
εδαφικό επίπεδο ή σε εθνικό επίπεδο.
2. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν ως βάση 
υπολογισμού του μεριδίου του παραγωγού 
στην οφειλόμενη εισφορά επί του 
πλεονάσματος τη συνολική ποσότητα 
γάλακτος που έχει πωληθεί, μεταβιβαστεί 
ή χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή των 
πωληθέντων ή μεταβιβασθέντων 
γαλακτοκομικών προϊόντων, 
εφαρμόζοντας κριτήρια που καθορίζονται 
από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το στοιχείο β) του 
άρθρου 103 λβ.
3. Για τον τελικό υπολογισμό της 
εισφοράς επί του πλεονάσματος, δεν 
λαμβάνεται υπόψη καμία διόρθωση 
συνδεόμενη με την περιεκτικότητα σε 
λιπαρές ουσίες.
4. Η Επιτροπή καθορίζει τον τρόπο και 
τον χρόνο καταβολής της εισφοράς στον 
αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους με 
εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τις 
παραγράφους δ) και στ) του άρθρου 103 
λγ. 

Άρθρο 103 λα
Καθ’ υπέρβαση ή μη καταβληθέντα ποσά
1. Όταν διαπιστώνεται ότι οφείλεται 
εισφορά επί του πλεονάσματος για τις 
παραδόσεις ή τις απευθείας πωλήσεις και 
ότι το εισπραχθέν από τους παραγωγούς 
μερίδιο εισφοράς είναι μεγαλύτερο από 
την εν λόγω εισφορά, το κράτος μέλος 
μπορεί:
a) να διαθέτει, εν μέρει ή εν όλω, το καθ’ 
υπέρβαση εισπραχθέν ποσό για τη 
χρηματοδότηση των μέτρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 103 κβ, 
παράγραφος 1 στοιχείο α), ή/και
β) να το αναδιανέμει, εν μέρει ή εν όλω, 
στους παραγωγούς οι οποίοι:
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- εμπίπτουν στις κατηγορίες 
προτεραιότητας τις οποίες ορίζει το 
κράτος μέλος βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων και εντός των προθεσμιών που 
καθορίζονται από την Επιτροπή με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
στοιχείο ζ) του άρθρου 103 λβ.
αντιμετωπίζουν έκτακτη κατάσταση που 
απορρέει από εθνικές διατάξεις που δεν 
έχουν καμία σχέση με το σύστημα 
ποσοστώσεων για το γάλα και τα άλλα 
γαλακτοκομικά προϊόντα που 
προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο.
2. Όταν αποδεδειγμένως δεν οφείλεται 
εισφορά επί του πλεονάσματος, οι τυχόν 
προκαταβολές που έχουν εισπραχθεί από 
τους αγοραστές ή το κράτος μέλος 
επιστρέφονται το αργότερο κατά τη λήξη 
της επόμενης δωδεκάμηνης περιόδου.
3. Εάν ο αγοραστής έχει αθετήσει την 
υποχρέωση να συγκεντρώσει το μερίδιο 
των παραγωγών στην εισφορά επί του 
πλεονάσματος σύμφωνα με το άρθρο 103 
κη, το κράτος μέλος μπορεί να εισπράττει 
τα μη καταβληθέντα ποσά απευθείας από 
τον παραγωγό, ανεξάρτητα από τις 
κυρώσεις που μπορεί να επιβάλλει στον 
αγοραστή που αθετεί τις υποχρεώσεις 
του.
4. Σε περίπτωση που ένας παραγωγός ή 
αγοραστής δεν έχει τηρήσει την 
προθεσμία πληρωμής, καταβάλλεται στο 
κράτος μέλος τόκος υπερημερίας που 
καθορίζεται από την Επιτροπή με 
εκτελεστική πράξη σύμφωνα με το 
στοιχείο ε) του άρθρου 103 λγ..

Άρθρο 103 λβ
Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι το 
σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος θα 
επιτύχει τους στόχους του και, 
ειδικότερα, την αποτελεσματική χρήση 
των ατομικών ποσοστώσεων και του 
υπολογισμού τους, την συλλογή και την 
χρησιμοποίηση της εισφοράς, η Επιτροπή 
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πρέπει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
να θεσπίζει διατάξεις σχετικά με :
a) τις προσωρινές και οριστικές 
μετατροπές ποσοστώσεων·
β) την κατανομή της μη 
χρησιμοποιηθείσης ποσόστωσης.
γ) το κατώφλιο για τον διορθωτικό 
συντελεστή των λιπαρών ουσιών.
δ) την υποχρέωση των παραγωγών να 
παραδίδουν σε εγκεκριμένους αγοραστές.
ε) τα κριτήρια για την έγκριση των 
αγοραστών από τα κράτη μέλη.
στ) τα αντικειμενικά κριτήρια για την 
αναδιανομή της συμπληρωματικής 
εισφοράς
ζ) την προσαρμογή του ορισμού των 
"απευθείας πωλήσεων", λαμβάνοντας 
υπόψη τον ορισμό των "παραδόσεων " 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο στ) 
του άρθρου 103 ια.

Άρθρο 103 λγ
Εκτελεστικές πράξεις

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τις αναγκαίες διατάξεις για την 
εφαρμογή του συστήματος των 
ποσοστώσεων, περιλαμβάνοντας:
a) τις οριστικές μετατροπές και την 
κατανομή των εθνικών ποσοστώσεων 
·μετά την κοινοποίηση των κρατών 
μελών μεταξύ παραδόσεων και απευθείας 
πωλήσεων 
β) τον καθορισμό του συντελεστή 
περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες της 
ατομικής ποσόστωσης και τον 
διορθωτικό συντελεστή των λιπαρών 
ουσιών.
γ) τον καθορισμό από τα κράτη μέλη του 
ισοδυνάμου γάλακτος.
δ) την διαδικασία, την προθεσμία και την 
πρακτική για την καταβολή της εισφοράς, 
την αναδιανομή της συμπληρωματικής 
εισφοράς και τη μείωση ή τις 
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προκαταβολές σε περίπτωση κατά την 
οποία πρέπει να τηρηθεί η προθεσμία·
ε) την επιβολή τόκων υπερημερίας σε 
περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής 
και ανάλογων επιβαρύνσεων επί της 
εισφοράς·
στ) την ενημέρωση των παραγωγών 
σχετικά με τους νέους ορισμούς, την 
κοινοποίηση των ατομικών 
ποσοστώσεων και της εισφοράς·
ζ) την κοινοποίηση και ενημέρωση επί 
των αιτήσεων και των συμφωνιών στο 
πλαίσιο της συμπληρωματικής εισφοράς 
στον τομέα του γάλακτος·
η) την θέσπιση προτύπου για τις 
δηλώσεις παραδόσεων και απ' ευθείας 
πωλήσεων·
θ) τις δηλώσεις που πρέπει να 
κατατίθενται, τα βιβλία που πρέπει να 
τηρούνται και την ενημέρωση που πρέπει 
να παρέχουν οι παραγωγοί και οι 
αγοραστές·
ι) τους ελέγχους που αφορούν παραδόσεις 
και απευθείας πωλήσεις.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το καθεστώς των ποσοστώσεων στον τομέα του γάλακτος θα πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον 
μέχρι το 2020, ακολουθώντας την πολιτική γραμμή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να 
παρατείνει τα καθεστώτα περιορισμού της παραγωγής ζάχαρης και κρασιού. Είναι απαραίτητο 
να δοθεί περισσότερος χρόνος στον τομέα του γάλακτος προκειμένου να προσαρμοσθεί, με 
σταδιακό τρόπο, στην ελευθέρωση της αγοράς.

Τροπολογία 1514
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Μέρος II – τίτλος II – κεφάλαιο II – τμήμα III – επιμέρους τμήμα 1 (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Άρθρο 103 ια

Ορισμοί
1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
τμήματος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
a) "γάλα": το προϊόν που προέρχεται από 
το άρμεγμα μιας ή περισσοτέρων 
αγελάδων,
β) "άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα": κάθε 
γαλακτοκομικό προϊόν διαφορετικό από 
το γάλα, και συγκεκριμένα το 
αποκορυφωμένο γάλα, η κρέμα γάλακτος, 
το βούτυρο, το γιαούρτι και το τυρί· τα 
οποία, ανάλογα με την περίπτωση, 
εκφράζονται σε "ισοδύναμο γάλακτος" 
βάσει συντελεστών που θα καθοριστούν 
από την Επιτροπή με εκτελεστικές 
πράξεις,
γ) "παραγωγός": ο γεωργός του οποίου η 
εκμετάλλευση ευρίσκεται στο γεωγραφικό 
έδαφος κράτους μέλους και ο οποίος 
παράγει και εμπορεύεται γάλα ή 
προετοιμάζεται να το πράξει σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα·
δ) "εκμετάλλευση": η οριζόμενη στο 
άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) σχετικά με 
τις άμεσες πληρωμές.
ε) "αγοραστής": η επιχείρηση ή ένωση 
που αγοράζει γάλα από τον παραγωγό:
- για να το υποβάλει σε μία ή 
περισσότερες εργασίες συλλογής, 
συσκευασίας, αποθήκευσης και ψύξης ή 
μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένων των 
εργασιών βάσει σύμβασης έργου 
«φασόν»,
- να το διαθέσει σε μία ή περισσότερες 
επιχειρήσεις επεξεργασίας ή μεταποίησης 
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γάλακτος ή άλλων γαλακτοκομικών 
προϊόντων·
στ) "παράδοση": κάθε παράδοση 
γάλακτος, εξαιρουμένου οποιουδήποτε 
άλλου γαλακτοκομικού προϊόντος, από 
παραγωγό σε αγοραστή, η μεταφορά του 
οποίου εξασφαλίζεται από τον παραγωγό 
ή από τον αγοραστή ή από την επιχείρηση 
που επεξεργάζεται ή μεταποιεί αυτά τα 
προϊόντα ή από τρίτον,
ζ) "απευθείας πώληση": κάθε πώληση ή 
διάθεση γάλακτος από παραγωγό 
απευθείας στον καταναλωτή, καθώς και 
κάθε πώληση ή διάθεση άλλων 
γαλακτοκομικών προϊόντων από 
παραγωγό.
η) «διάθεση στην αγορά» η παράδοση 
γάλακτος ή η απευθείας πώληση 
γάλακτος ή άλλων γαλακτοκομικών 
προϊόντων,
θ) "ατομική ποσόστωση": η ποσόστωση 
του παραγωγού την 1η Απριλίου κάθε 
δωδεκάμηνης περιόδου,
ι) "εθνική ποσόστωση": η ποσόστωση 
που αναφέρεται στο άρθρο 103 ιβ, η 
οποία καθορίζεται για κάθε κράτος 
μέλος,
ια) "διαθέσιμη ποσόστωση": η 
ποσόστωση, την οποία έχει στη διάθεσή 
του ο παραγωγός στις 31 Μαρτίου της 
δωδεκάμηνης περιόδου για την οποία 
υπολογίζεται η εισφορά επί του 
πλεονάσματος, λαμβανομένων υπόψη 
όλων των μεταβιβάσεων, πωλήσεων, 
μετατροπών και προσωρινών 
ανακατανομών που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό και έχουν 
πραγματοποιηθεί στη διάρκεια αυτής της 
δωδεκάμηνης περιόδου.
2. Όσον αφορά τον ορισμό του στοιχείου 
ε) της παραγράφου 1, ως αγοραστής 
θεωρείται κάθε ομάδα αγοραστών, 
εγκατεστημένων στην ίδια γεωγραφική 
περιοχή, η οποία διεκπεραιώνει για 
λογαριασμό των μελών της τις 
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διοικητικές και λογιστικές εργασίες που 
είναι αναγκαίες για την καταβολή της 
εισφοράς επί του πλεονάσματος. Για την 
εφαρμογή της πρώτης πρότασης του 
παρόντος εδαφίου, η Ελλάδα θεωρείται 
ενιαία γεωγραφική περιοχή και μπορεί να 
εξομοιώνει δημόσιο οργανισμό με ομάδα 
αγοραστών,
3. Προκειμένου, ειδικότερα,  να 
εξασφαλισθεί ότι καμία ποσότητα 
γάλακτος ή άλλων γαλακτοκομικών δεν 
θα αποκλεισθεί από το καθεστώς των 
ποσοστώσεων, η Επιτροπή, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, μπορεί να 
προσαρμόσει τον ορισμό της "απευθείας 
πώλησης", χωρίς να παραβιάζει τον 
ορισμό της "παράδοσης" του στοιχείου 
στ.

Άρθρο 103 ιβ
Εθνικές ποσοστώσεις

1. Οι εθνικές ποσοστώσεις για την 
παραγωγή γάλακτος και άλλων 
γαλακτοκομικών προϊόντων, τα οποία 
διατίθενται στο εμπόριο κατά τις πέντε 
διαδοχικές δωδεκάμηνες περιόδους που 
αρχίζουν την 1η Απριλίου 2015 (στο εξής 
καλούμενες «δωδεκάμηνες περίοδοι»), 
καθορίζονται στο παράρτημα VIII α.
2. Οι ποσοστώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 κατανέμονται μεταξύ των 
παραγωγών σύμφωνα με το άρθρο 103 ιγ, 
με διάκριση μεταξύ παραδόσεων και 
απευθείας πωλήσεων. Τυχόν υπέρβαση 
των εθνικών ποσοστώσεων 
διαπιστώνεται σε εθνικό επίπεδο σε κάθε 
κράτος μέλος, σύμφωνα με το παρόν 
τμήμα και χωριστά για τις παραδόσεις 
και για τις απευθείας πωλήσεις.
3. Οι εθνικές ποσοστώσεις του 
παραρτήματος VIII α καθορίζονται με 
την επιφύλαξη ενδεχόμενης επανεξέτασης 
ανάλογα με τη γενική κατάσταση της 
αγοράς και τις ιδιαίτερες συνθήκες που 
επικρατούν σε ορισμένα κράτη μέλη.
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4. Για τη Βουλγαρία, την Τσεχική 
Δημοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη 
Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη 
Μάλτα, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη 
Σλοβενία και τη Σλοβακία, οι εθνικές 
ποσοστώσεις περιλαμβάνουν όλο το γάλα 
ή ισοδύναμο γάλακτος που παραδίδεται 
σε αγοραστή ή πωλείται απευθείας, 
ανεξαρτήτως του εάν παράγεται ή 
διατίθεται στο εμπόριο δυνάμει 
μεταβατικού μέτρου που εφαρμόζεται 
στις χώρες αυτές.
5. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τις αναγκαίες διατάξεις που 
αποσκοπούν στην ενιαία εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου στα κράτη μέλη. Με τις 
διατάξεις αυτές ορίζονται διαδικασίες, 
κοινοποιήσεις και τεχνικά κριτήρια.

Άρθρο 103 ιγ
Ατομικές ποσοστώσεις

1. Οι ατομικές ποσοστώσεις των 
παραγωγών στην 1η Απριλίου 2015 
ισούνται προς τις ατομικές ποσότητες 
αναφοράς τους στις 31 Μαρτίου 2015 με 
την επιφύλαξη των μεταβιβάσεων, των 
πωλήσεων και των μετατροπών 
ποσοστώσεων που αρχίζουν να ισχύουν 
την 1η Απριλίου 2015.
2. Ένας παραγωγός μπορεί να διαθέτει 
μία ή δύο ατομικές ποσοστώσεις, μία για 
παραδόσεις και μία για απευθείας 
πωλήσεις. Μετατροπή μεταξύ των 
ποσοστώσεων ενός παραγωγού μπορεί να 
γίνεται μόνον από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους, κατόπιν δεόντως 
αιτιολογημένης αίτησης του παραγωγού.
3. Όταν ένας παραγωγός διαθέτει δύο 
ποσοστώσεις, το μερίδιό του στην τυχόν 
οφειλόμενη εισφορά επί του 
πλεονάσματος υπολογίζεται χωριστά για 
κάθε ποσόστωση.
4. Το τμήμα της φινλανδικής εθνικής 
ποσόστωσης που κατανέμεται στις 
παραδόσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
105 ιβ, μπορεί να αυξάνεται από την 
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Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, μέχρι 
τους 200.000 τόνους κατ’ ανώτατο όριο 
για την αποζημίωση των φινλανδών 
παραγωγών «SLOM». Το απόθεμα αυτό, 
το οποίο κατανέμεται σύμφωνα με την 
κοινοτική νομοθεσία, πρέπει να 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για 
λογαριασμό των παραγωγών των οποίων 
το δικαίωμα επανάληψης της παραγωγής 
έχει επηρεαστεί συνεπεία της 
προσχώρησης.
5. Οι ατομικές ποσοστώσεις 
τροποποιούνται, ανάλογα με την 
περίπτωση, για κάθε μία από τις οικείες 
δωδεκάμηνες περιόδους, κατά τρόπον 
ώστε, για κάθε κράτος μέλος, τα 
αθροίσματα των ατομικών ποσοστώσεων 
για τις παραδόσεις και για τις απευθείας 
πωλήσεις να μην υπερβαίνουν το 
αντίστοιχο τμήμα της εθνικής 
ποσόστωσης, που αναπροσαρμόζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 103 ιε, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τυχόν μειώσεις 
που επιβάλλονται για την τροφοδότηση 
του εθνικού αποθέματος που προβλέπεται 
στο άρθρο 103 ιζ.

Άρθρο 103 ιδ
Κατανομή ποσοστώσεων προερχόμενων 

από το εθνικό απόθεμα
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για την 
κατανομή στους παραγωγούς, βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων που 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή, του 
συνόλου ή μέρους των ποσοστώσεων που 
προέρχονται από το εθνικό απόθεμα το 
οποίο προβλέπεται στο άρθρο 103 ιζ.

Άρθρο 103 ιε
Διαχείριση των ποσοστώσεων

1. Η Επιτροπή προσαρμόζει, για κάθε 
κράτος μέλος, με εκτελεστικές πράξεις 
που προβλέπονται από το άρθρο 103 ιβ, 
και για κάθε περίοδο, πριν από το τέλος 
αυτής, την κατανομή των εθνικών 
ποσοστώσεων μεταξύ "παραδόσεων" και 
"απευθείας πωλήσεων", λαμβάνοντας 
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υπόψη τις μετατροπές που έχουν ζητήσει 
οι παραγωγοί ανάμεσα στις ατομικές 
ποσοστώσεις για παραδόσεις και για 
απευθείας πωλήσεις.
2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν κάθε έτος 
στην Επιτροπή, πριν από τις ημερομηνίες 
και σύμφωνα με κανόνες που ορίζονται 
από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 
162, τις πληροφορίες που απαιτούνται 
για:
a) την αναπροσαρμογή που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,
β) τον υπολογισμό της εισφοράς επί του 
πλεονάσματος που οφείλουν να 
καταβάλουν.

Άρθρο 103ιστ
Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες

1. Σε κάθε παραγωγό αποδίδεται μια 
περιεκτικότητα αναφοράς σε λιπαρές 
ουσίες η οποία εφαρμόζεται στην ατομική 
ποσόστωση για παραδόσεις που διαθέτει 
ο παραγωγός αυτός.
2. Για τις ποσοστώσεις που έχουν 
χορηγηθεί στους παραγωγούς στις 31 
Μαρτίου 2015 σύμφωνα με το άρθρο 105 
γ,  παράγραφος 1, η περιεκτικότητα 
αναφοράς σε λιπαρές ουσίες που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 ισούται 
προς την περιεκτικότητα αναφοράς 
αυτής της ποσόστωσης κατά την 
ημερομηνία αυτήν.
3. Η περιεκτικότητα αναφοράς σε 
λιπαρές ουσίες τροποποιείται κατά τις 
μετατροπές που αναφέρονται στο άρθρο 
103 ιδ, παράγραφος 2, καθώς και σε 
περίπτωση απόκτησης, μεταβίβασης ή 
προσωρινής μεταβίβασης ποσοστώσεων, 
σύμφωνα με κανόνες που θα καθοριστούν 
από την Επιτροπή με εκτελεστικές 
πράξεις δυνάμει του άρθρου 103 λγ, 
στοιχείο β).
4. Για τους νέους παραγωγούς που 
διαθέτουν ατομική ποσόστωση για 
παραδόσεις προερχόμενη καθ’ ολοκληρία 
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από το εθνικό απόθεμα, η περιεκτικότητα 
σε λιπαρές ουσίες καθορίζεται σύμφωνα 
με κανόνες που θα καθοριστούν από την 
Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις 
δυνάμει του άρθρου 103 λγ, στοιχείο β).
5. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 
ατομικές τιμές περιεκτικότητας 
αναφοράς προσαρμόζονται, ανάλογα με 
την περίπτωση, κατά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού και εν 
συνεχεία, στην αρχή κάθε δωδεκάμηνης 
περιόδου εφόσον είναι αναγκαίο, ώστε, 
για κάθε κράτος μέλος, ο σταθμισμένος 
μέσος όρος των εν λόγω τιμών 
περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες να μην 
υπερβαίνει κατά περισσότερο από 0,1 
γραμμάριο ανά χιλιόγραμμο την 
περιεκτικότητα αναφοράς σε λιπαρές 
ουσίες που καθορίζεται στο παράρτημα 
VIII β.

Άρθρο 103 ιζ
Εθνικό απόθεμα

1. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί εθνικό 
απόθεμα, εντός των εθνικών 
ποσοστώσεων που καθορίζονται στο 
Παράρτημα VIIΙ β, ιδίως για τους 
σκοπούς της κατανομής των 
ποσοστώσεων που προβλέπεται στο 
άρθρο 103 ιβ. Το απόθεμα αυτό 
τροφοδοτείται, ανάλογα με την 
περίπτωση, με την επαναφορά 
ποσοτήτων που προβλέπεται στο άρθρο 
103 ιη, με την παρακράτηση από τις 
μεταβιβαζόμενες ποσότητες βάσει του 
άρθρου 103 κγ ή με τη γενική μείωση του 
συνόλου των ατομικών ποσοστώσεων. Οι 
ποσοστώσεις αυτές διατηρούν τον αρχικό 
προορισμό τους, δηλαδή για παραδόσεις 
ή για απευθείας πωλήσεις.
2. Κάθε συμπληρωματική ποσόστωση 
που διατίθεται σε κράτος μέλος 
προστίθεται αυτομάτως στο εθνικό 
απόθεμα και κατανέμεται μεταξύ 
παραδόσεων και απευθείας πωλήσεων
ανάλογα με τις προβλεπόμενες ανάγκες.
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3. Οι ποσοστώσεις που προστίθενται στο 
εθνικό απόθεμα δεν έχουν περιεκτικότητα 
αναφοράς σε λιπαρές ουσίες.

Άρθρο 103ιη
Περιπτώσεις διακοπής δραστηριότητας

1. Όταν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που διαθέτει ατομικές ποσοστώσεις δεν 
πληροί πλέον τις αναφερόμενες στο 
άρθρο 103.ια. α, στοιχείο γ) προϋποθέσεις 
κατά τη διάρκεια μιας δωδεκάμηνης 
περιόδου, οι αντίστοιχες ποσότητες 
επαναφέρονται στο εθνικό απόθεμα το 
αργότερο την 1η Απριλίου του επόμενου 
ημερολογιακού έτους, εκτός εάν το εν 
λόγω πρόσωπο γίνει εκ νέου παραγωγός 
κατά την έννοια του άρθρου 103 ιβ, 
στοιχείο γ) πριν από την ανωτέρω 
ημερομηνία.
Εάν το πρόσωπο αυτό γίνει εκ νέου 
παραγωγός πριν λήξει η δεύτερη 
δωδεκάμηνη περίοδος μετά την αφαίρεση 
των ποσοστώσεων, του επιστρέφεται το 
σύνολο ή τμήμα της ατομικής 
ποσόστωσης που του είχε αφαιρεθεί, το 
αργότερο την 1η Απριλίου που ακολουθεί 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησής 
του.
2. Όταν ένας παραγωγός, κατά τη 
διάρκεια τουλάχιστον μίας δωδεκάμηνης 
περιόδου, δεν διαθέτει στο εμπόριο 
ποσότητα ίση με ποσοστό τουλάχιστον 85 
% της ατομικής του ποσόστωσης, το 
κράτος μέλος μπορεί να αποφασίζει εάν 
και υπό ποιους όρους το σύνολο ή τμήμα 
της αχρησιμοποίητης ποσόστωσης θα 
επαναφερθεί στο εθνικό απόθεμα.
Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
τους όρους υπό τους οποίους μια 
ποσόστωση χορηγείται εκ νέου στον 
ενδιαφερόμενο παραγωγό σε περίπτωση 
που αυτός επαναλάβει την εμπορία.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται σε περίπτωση ανωτέρας 
βίας και σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις οι οποίες επηρεάζουν 
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προσωρινώς την παραγωγική ικανότητα 
των ενδιαφερόμενων παραγωγών και τις 
οποίες αναγνωρίζει η αρμόδια αρχή.

Άρθρο 103ιθ
Προσωρινές μεταβιβάσεις

1. Πριν από το τέλος κάθε δωδεκάμηνης 
περιόδου, τα κράτη μέλη επιτρέπουν, για 
τη συγκεκριμένη περίοδο, την προσωρινή 
μεταβίβαση μέρους των ατομικών 
ποσοστώσεων που δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί από τους δικαιούχους.
Τα κράτη μέλη μπορούν να ρυθμίζουν τις 
πράξεις μεταβίβασης ανάλογα με τις 
κατηγορίες παραγωγών ή τις 
διαρθρώσεις γαλακτοπαραγωγής, να τις 
περιορίζουν στο επίπεδο του αγοραστή ή 
εντός των περιφερειών, να επιτρέπουν 
την πλήρη μεταβίβαση στις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 103 ιη, 
παράγραφος 3 και να καθορίζουν σε ποιο 
βαθμό ο μεταβιβάζων παραγωγός μπορεί 
να ανανεώσει τις πράξεις μεταβίβασης.
2. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να 
αποφασίζει να μην εφαρμόσει την 
παράγραφο 1 βάσει των ακόλουθων 
κριτηρίων, διαζευκτικά ή σωρευτικά:
a) ανάγκη διευκόλυνσης των 
διαρθρωτικών αλλαγών και 
προσαρμογών,
β) επιτακτικές διοικητικές ανάγκες.

Άρθρο 103κ
Μεταβιβάσεις ποσοστώσεων μαζί με 

εκτάσεις γης
1. Οι ατομικές ποσοστώσεις 
μεταβιβάζονται μαζί με την 
εκμετάλλευση στους παραγωγούς στους 
οποίους περιέρχεται σε περίπτωση 
πώλησης, εκμίσθωσης, κληρονομικής 
διαδοχής, νέμησης ανιόντος ή με άλλο 
μέσο που συνεπάγεται συγκρίσιμα νομικά 
αποτελέσματα για τους παραγωγούς, 
σύμφωνα με λεπτομερείς κανόνες που 
καθορίζουν τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας 
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υπόψη τις εκτάσεις γης που 
χρησιμοποιούνται για τη γαλακτοκομική 
παραγωγή ή άλλα αντικειμενικά κριτήρια 
και, κατά περίπτωση, τις τυχόν 
συμφωνίες μεταξύ των μερών. Το τμήμα 
της ποσόστωσης το οποίο, όπου 
συντρέχει περίπτωση, δεν μεταβιβάζεται 
μαζί με την εκμετάλλευση προστίθεται 
στο εθνικό απόθεμα.
2. Εάν ποσοστώσεις έχουν μεταβιβαστεί ή 
μεταβιβάζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 μέσω αγροτικών 
μισθώσεων ή άλλων μέσων που 
συνεπάγονται συγκρίσιμα νομικά 
αποτελέσματα, τα κράτη μέλη μπορούν 
να αποφασίζουν, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων και προκειμένου να 
διατίθενται οι ποσοστώσεις αποκλειστικά 
σε παραγωγούς, ότι η ποσόστωση δεν 
μεταβιβάζεται μαζί με την εκμετάλλευση.
3. Σε περίπτωση μεταβίβασης γαιών στις 
δημόσιες αρχές ή/και για λόγους κοινής 
ωφέλειας, ή όταν η μεταβίβαση 
πραγματοποιείται για μη γεωργικούς 
σκοπούς, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
να εφαρμόζονται τα μέτρα που 
απαιτούνται για τη διαφύλαξη των 
νόμιμων συμφερόντων των μερών, και 
ιδίως ώστε ο απερχόμενος παραγωγός να 
είναι σε θέση, εφόσον το επιθυμεί, να 
συνεχίσει τη γαλακτοκομική παραγωγή.
4. Ελλείψει συμφωνίας μεταξύ των 
μερών, στην περίπτωση αγροτικών 
μισθώσεων που λήγουν χωρίς δυνατότητα 
παράτασης της μίσθωσης με ανάλογους 
όρους ή σε περιπτώσεις που 
συνεπάγονται συγκρίσιμα νομικά 
αποτελέσματα, οι συγκεκριμένες ατομικές 
ποσοστώσεις μεταβιβάζονται εν όλω ή εν 
μέρει στους παραγωγούς στους οποίους 
περιέρχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
που θεσπίζουν τα κράτη μέλη, 
λαμβάνοντας υπόψη τα νόμιμα 
συμφέροντα των μερών.

Άρθρο 103κα
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Ειδικά μέτρα μεταβίβασης
1. Για την επιτυχή αναδιάρθρωση της 
γαλακτοπαραγωγής ή τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη μπορούν, 
σύμφωνα με λεπτομερείς κανόνες τους 
οποίους καθορίζουν λαμβάνοντας υπόψη 
τα νόμιμα συμφέροντα των μερών:
a) να χορηγούν στους παραγωγούς οι 
οποίοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να 
εγκαταλείψουν οριστικά μέρος ή σύνολο 
της γαλακτοπαραγωγής τους 
αποζημίωση, καταβαλλόμενη σε μία ή 
περισσότερες ετήσιες δόσεις, και να 
τροφοδοτούν το εθνικό απόθεμα με τις 
ατομικές ποσοστώσεις που 
αποδεσμεύονται με τον τρόπο αυτόν,
β) να καθορίζουν, με βάση αντικειμενικά 
κριτήρια, τους όρους υπό τους οποίους οι 
παραγωγοί μπορούν, έναντι πληρωμής, να 
επιτυγχάνουν, κατά την έναρξη μιας 
δωδεκάμηνης περιόδου, την 
ανακατανομή από την αρμόδια αρχή ή 
από φορέα που έχει οριστεί από την εν 
λόγω αρχή, των ατομικών ποσοστώσεων 
που αποδεσμεύτηκαν οριστικά στο τέλος 
της προηγούμενης δωδεκάμηνης 
περιόδου από άλλους παραγωγούς έναντι 
καταβολής, σε μία ή περισσότερες 
ετήσιες δόσεις, αποζημίωσης ίσης με την 
προαναφερόμενη πληρωμή,
γ) να συγκεντρώνουν και να εποπτεύουν 
τις μεταβιβάσεις ποσοστώσεων χωρίς 
έκταση γης,
δ) να προβλέπουν, σε περίπτωση 
μεταβίβασης εκτάσεων γης με σκοπό τη 
βελτίωση του περιβάλλοντος, τη 
χορήγηση της οικείας ατομικής 
ποσόστωσης στον εγκαταλείποντα την 
έκταση γεωργό, εφόσον προτίθεται να 
συνεχίσει τη γαλακτοπαραγωγή,
ε) να καθορίζουν, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, τις περιφέρειες ή τις ζώνες 
συλλογής, στο εσωτερικό των οποίων 
επιτρέπονται οι οριστικές μεταβιβάσεις 
ποσοστώσεων χωρίς μεταβίβαση των 
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αντίστοιχων εκτάσεων, με σκοπό τη 
βελτίωση της διάρθρωσης της 
γαλακτοπαραγωγής,
στ) να επιτρέπουν, κατόπιν αίτησης του 
παραγωγού προς την αρμόδια αρχή ή τον 
φορέα που έχει ορίσει η αρχή αυτή, την 
οριστική μεταβίβαση ποσοστώσεων 
χωρίς μεταβίβαση των αντίστοιχων 
εκτάσεων ή το αντίθετο, με σκοπό τη 
βελτίωση της διάρθρωσης της 
γαλακτοπαραγωγής στο επίπεδο της 
εκμετάλλευσης ή την εκτατικοποίηση της 
παραγωγής.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 
μπορούν να εφαρμόζονται σε εθνικό 
επίπεδο, στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο 
ή σε συγκεκριμένες ζώνες συλλογής.

Άρθρο 103κβ
Παρακράτηση ποσοστώσεων

1. Κατά τις μεταβιβάσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 103 κ και 103 κα, 
τα κράτη μέλη μπορούν να παρακρατούν 
για το εθνικό απόθεμα ένα τμήμα των 
ατομικών ποσοστώσεων, με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια.
2. Εάν έχουν μεταβιβαστεί ή 
μεταβιβάζονται ποσοστώσεις σύμφωνα 
με τα άρθρα 103κ και 103 κα, με ή χωρίς 
τις αντίστοιχες εκτάσεις μέσω αγροτικών 
μισθώσεων ή άλλων μέσων που 
συνεπάγονται συγκρίσιμα νομικά 
αποτελέσματα, τα κράτη μέλη μπορούν 
να αποφασίσουν, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων και με στόχο οι ποσοστώσεις 
να διατεθούν αποκλειστικά στους 
παραγωγούς, εάν και υπό ποίους όρους το 
σύνολο ή τμήμα των μεταβιβαζόμενων 
ποσοστώσεων επαναφέρονται στο εθνικό 
απόθεμα.

Άρθρο 103κγ
Ενισχύσεις για την απόκτηση 

ποσοστώσεων
Για την πώληση, μεταβίβαση ή κατανομή 
ποσοστώσεων δυνάμει του παρόντος 
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τμήματος δεν επιτρέπεται να παρέχεται 
από δημόσια αρχή καμία χρηματοδοτική 
συνδρομή που να συνδέεται άμεσα με την 
απόκτηση ποσοστώσεων.

Άρθρο 103κδ
Εισφορά επί του πλεονάσματος

1. Καταβάλλεται εισφορά επί του 
πλεονάσματος των ποσοτήτων γάλακτος 
και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων 
που διετέθησαν στο εμπόριο καθ' 
υπέρβασιν της εθνικής ποσόστωσης.
Η εισφορά ορίζεται σε 27,83 ευρώ ανά 
100 χιλιόγραμμα γάλακτος.
2. Τα κράτη μέλη ευθύνονται έναντι της 
Ένωσης για την εισφορά επί του 
πλεονάσματος λόγω υπέρβασης της 
εθνικής ποσόστωσης, η οποία 
καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο και 
χωριστά για τις παραδόσεις και τις 
απευθείας πωλήσεις, και καταβάλλουν 
στο ΕΓΤΕ το 99 % του οφειλόμενου 
ποσού στο διάστημα μεταξύ 16ης 
Οκτωβρίου και 30ής Νοεμβρίου που 
ακολουθεί την οικεία δωδεκάμηνη 
περίοδο.
3. Εάν η εισφορά επί του πλεονάσματος 
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν 
έχει καταβληθεί πριν από την 
καθοριζόμενη ημερομηνία και μετά από 
διαβούλευση με την Επιτροπή Γεωργικών 
Ταμείων, η Επιτροπή αφαιρεί το ισόποσο 
της μη καταβληθείσας εισφοράς επί του 
πλεονάσματος από τις μηνιαίες πληρωμές 
κατά την έννοια του άρθρου ……και του 
άρθρου ……, παράγραφος ….του 
λεγόμενου Οριζόντιου κανονισμού (ΕΚ).
Πριν λάβει την απόφασή της, η Επιτροπή 
ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος, το οποίο γνωστοποιεί τις απόψεις 
του εντός μιας εβδομάδας. Το άρθρο 
…..του λεγόμενου Οριζόντιου κανονισμού 
(ΕΚ). δεν εφαρμόζεται.

Άρθρο 103κε
Μερίδιο των παραγωγών στην 
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οφειλόμενη εισφορά επί του 
πλεονάσματος

Η εισφορά επί του πλεονάσματος 
κατανέμεται εξ ολοκλήρου, σύμφωνα με 
τα άρθρα 103 κδ και 103 κβ, μεταξύ των 
παραγωγών που έχουν συντελέσει σε κάθε 
μία από τις υπερβάσεις των εθνικών 
ποσοστώσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 103 ιβ παράγραφος 2.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 103 κστ, 
παράγραφος 3 και του άρθρου 103 λ, 
παράγραφος 1, οι παραγωγοί ευθύνονται 
έναντι του κράτους μέλους για την 
καταβολή του μεριδίου τους για την 
οφειλόμενη εισφορά επί του 
πλεονάσματος, το οποίο υπολογίζεται 
σύμφωνα με τα άρθρα 103 ιε, 103 ιστ και 
101 κστ, ως εκ μόνου του γεγονότος της 
υπέρβασης των διαθέσιμων σε αυτούς 
ποσοστώσεων.

Άρθρο 103 κστ
Εισφορά επί του πλεονάσματος για τις 

παραδόσεις
1. Για τον τελικό υπολογισμό της 
εισφοράς επί του πλεονάσματος, οι 
ποσότητες που παραδίδονται από κάθε 
παραγωγό αναπροσαρμόζονται με 
αύξηση ή μείωση, όταν η πραγματική 
περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 
διαφέρει από την περιεκτικότητα 
αναφοράς σε λιπαρές ουσίες.
2. Το μερίδιο κάθε παραγωγού στην 
καταβολή της εισφοράς επί του 
πλεονάσματος καθορίζεται με απόφαση 
του κράτους μέλους, έπειτα από 
ανακατανομή ή μη του τυχόν 
αχρησιμοποίητου τμήματος της εθνικής 
ποσόστωσης που διατίθεται για τις 
παραδόσεις, κατ’ αναλογία προς τις 
ατομικές ποσοστώσεις του κάθε 
παραγωγού ή με βάση αντικειμενικά 
κριτήρια που καθορίζουν τα κράτη μέλη:
a) είτε σε εθνικό επίπεδο βάσει της 
υπέρβασης της ποσόστωσης του κάθε 
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παραγωγού,
β) είτε καταρχάς στο επίπεδο του 
αγοραστή και, στη συνέχεια, σε εθνικό 
επίπεδο, όπου ενδείκνυται.

Άρθρο 103 κζ
Ρόλος του αγοραστή

1. Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για τη 
συγκέντρωση των οφειλόμενων από τους 
παραγωγούς μεριδίων στο πλαίσιο της 
εισφοράς επί του πλεονάσματος και 
καταβάλλει στον αρμόδιο φορέα του 
κράτους μέλους, πριν από ημερομηνία και 
με διαδικασία που καθορίζονται από την 
Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις 
δυνάμει του άρθρου 103 λγ  στοιχεία δ), 
στ) και ζ), το ποσό αυτών των μεριδίων 
εισφοράς, το οποίο παρακρατεί από το 
τίμημα του γάλακτος που καταβάλλεται 
στους παραγωγούς που ευθύνονται για 
την υπέρβαση ή το οποίο εισπράττει με 
κάθε άλλο ενδεδειγμένο τρόπο.
2. Όταν ο αγοραστής υποκαθιστά εν όλω 
ή εν μέρει έναν ή περισσότερους 
αγοραστές, οι ατομικές ποσοστώσεις που 
διαθέτουν οι παραγωγοί λαμβάνονται 
υπόψη για το υπόλοιπο διάστημα της 
τρέχουσας δωδεκάμηνης περιόδου, αφού 
αφαιρεθούν οι ποσότητες που έχουν ήδη 
παραδοθεί και ληφθεί υπόψη η 
περιεκτικότητά τους σε λιπαρές ουσίες. Η 
παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται 
επίσης όταν ένας παραγωγός αλλάζει 
αγοραστή.
3. Εάν, στη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, οι ποσότητες που παραδίδει 
ένας παραγωγός υπερβαίνουν την 
ποσόστωση που διαθέτει, το κράτος 
μέλος μπορεί να αποφασίζει ότι ο 
αγοραστής παρακρατεί, βάσει 
λεπτομερών κανόνων που καθορίζει το 
κράτος μέλος, μέρος του τιμήματος του 
γάλακτος για κάθε παράδοση του 
συγκεκριμένου παραγωγού καθ’ 
υπέρβαση της ποσόστωσης την οποία 
διαθέτει, ως προκαταβολή έναντι του 
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μεριδίου εισφοράς του παραγωγού. Το 
κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει ειδικές 
διατάξεις που να επιτρέπουν στους 
αγοραστές να παρακρατούν την 
προκαταβολή αυτή όταν οι παραγωγοί 
προβαίνουν σε παραδόσεις σε 
περισσότερους του ενός αγοραστές.

Άρθρο 103 κη
Άδεια λειτουργίας

Η δραστηριότητα του αγοραστή 
υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση από το 
κράτος μέλος, βάσει κριτηρίων που 
καθορίζονται από την Επιτροπή με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
στοιχείο στ) του άρθρου 103 λγ και 
σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται 
με εκτελεστικές πράξεις κατά το άρθρο 
103 λγ.

Άρθρο 103 λ
Εισφορά επί του πλεονάσματος για τις 

απευθείας πωλήσεις
1. Στην περίπτωση των απευθείας 
πωλήσεων, το μερίδιο κάθε παραγωγού 
στην καταβολή της εισφοράς επί του 
πλεονάσματος καθορίζεται με απόφαση 
του κράτους μέλους έπειτα από 
ανακατανομή ή μη του τυχόν 
αχρησιμοποίητου τμήματος της εθνικής 
ποσόστωσης που διατίθεται για τις 
απευθείας πωλήσεις, στο ενδεδειγμένο 
εδαφικό επίπεδο ή σε εθνικό επίπεδο.
2. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν ως βάση 
υπολογισμού του μεριδίου του παραγωγού 
στην οφειλόμενη εισφορά επί του 
πλεονάσματος τη συνολική ποσότητα 
γάλακτος που έχει πωληθεί, μεταβιβαστεί 
ή χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή των 
πωληθέντων ή μεταβιβασθέντων 
γαλακτοκομικών προϊόντων, 
εφαρμόζοντας κριτήρια που καθορίζονται 
από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το στοιχείο β) του 
άρθρου 103 λβ.
3. Για τον τελικό υπολογισμό της 



AM\909518EL.doc 131/194 PE494.484v01-00

EL

εισφοράς επί του πλεονάσματος, δεν 
λαμβάνεται υπόψη καμία διόρθωση 
συνδεόμενη με την περιεκτικότητα σε 
λιπαρές ουσίες.
4. Η Επιτροπή καθορίζει τον τρόπο και 
τον χρόνο καταβολής της εισφοράς στον 
αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους με 
εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τις 
παραγράφους δ) και στ) του άρθρου 103 
λγ. 

Άρθρο 103 λα
Καθ’ υπέρβαση ή μη καταβληθέντα ποσά
1. Όταν διαπιστώνεται ότι οφείλεται 
εισφορά επί του πλεονάσματος για τις 
παραδόσεις ή τις απευθείας πωλήσεις και 
ότι το εισπραχθέν από τους παραγωγούς 
μερίδιο εισφοράς είναι μεγαλύτερο από 
την εν λόγω εισφορά, το κράτος μέλος 
μπορεί:
a) να διαθέτει, εν μέρει ή εν όλω, το καθ’ 
υπέρβαση εισπραχθέν ποσό για τη 
χρηματοδότηση των μέτρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 103 κα, 
παράγραφος 1 στοιχείο α), ή/και
β) να το αναδιανέμει, εν μέρει ή εν όλω, 
στους παραγωγούς οι οποίοι:
- εμπίπτουν στις κατηγορίες 
προτεραιότητας τις οποίες ορίζει το 
κράτος μέλος βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων και εντός των προθεσμιών που 
καθορίζονται από την Επιτροπή με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
στοιχείο ζ) του άρθρου 103 λβ.
- αντιμετωπίζουν έκτακτη κατάσταση 
που απορρέει από εθνικές διατάξεις που 
δεν έχουν καμία σχέση με το σύστημα 
ποσοστώσεων για το γάλα και τα άλλα 
γαλακτοκομικά προϊόντα που 
προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο.
2. Όταν αποδεδειγμένως δεν οφείλεται 
εισφορά επί του πλεονάσματος, οι τυχόν 
προκαταβολές που έχουν εισπραχθεί από 
τους αγοραστές ή το κράτος μέλος 
επιστρέφονται το αργότερο κατά τη λήξη 
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της επόμενης δωδεκάμηνης περιόδου.
3. Εάν ο αγοραστής έχει αθετήσει την 
υποχρέωση να συγκεντρώσει το μερίδιο 
των παραγωγών στην εισφορά επί του 
πλεονάσματος σύμφωνα με το άρθρο 103 
κη, το κράτος μέλος μπορεί να εισπράττει 
τα μη καταβληθέντα ποσά απευθείας από 
τον παραγωγό, ανεξάρτητα από τις 
κυρώσεις που μπορεί να επιβάλλει στον 
αγοραστή που αθετεί τις υποχρεώσεις 
του.
4. Σε περίπτωση που ένας παραγωγός ή 
αγοραστής δεν έχει τηρήσει την 
προθεσμία πληρωμής, καταβάλλεται στο 
κράτος μέλος τόκος υπερημερίας που 
καθορίζεται από την Επιτροπή με 
εκτελεστική πράξη σύμφωνα με το 
στοιχείο ε) του άρθρου 103 λγ..

Άρθρο 103 λβ
Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι το 
σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος θα 
επιτύχει τους στόχους του και, 
ειδικότερα, την αποτελεσματική χρήση 
των ατομικών ποσοστώσεων και του 
υπολογισμού τους, την συλλογή και την 
χρησιμοποίηση της εισφοράς, η Επιτροπή
πρέπει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
να θεσπίζει διατάξεις σχετικά με :
a) τις προσωρινές και οριστικές 
μετατροπές ποσοστώσεων·
β) την κατανομή της μη 
χρησιμοποιηθείσης ποσόστωσης.
γ) το κατώφλιο για τον διορθωτικό 
συντελεστή των λιπαρών ουσιών.
δ) την υποχρέωση των παραγωγών να 
παραδίδουν σε εγκεκριμένους αγοραστές.
ε) τα κριτήρια για την έγκριση των 
αγοραστών από τα κράτη μέλη.
στ) τα αντικειμενικά κριτήρια για την 
αναδιανομή της συμπληρωματικής 
εισφοράς
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ζ) την προσαρμογή του ορισμού των 
"απευθείας πωλήσεων", λαμβάνοντας 
υπόψη τον ορισμό των "παραδόσεων " 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο στ) 
του άρθρου 103 ια.

Άρθρο 103 λγ
Εκτελεστικές πράξεις

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τις αναγκαίες διατάξεις για την 
εφαρμογή του συστήματος των 
ποσοστώσεων, περιλαμβάνοντας:
a) τις οριστικές μετατροπές και την 
κατανομή των εθνικών ποσοστώσεων 
·μετά την κοινοποίηση των κρατών 
μελών μεταξύ παραδόσεων και απευθείας 
πωλήσεων 
β) τον καθορισμό του συντελεστή 
περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες της 
ατομικής ποσόστωσης και τον 
διορθωτικό συντελεστή των λιπαρών 
ουσιών.
γ) τον καθορισμό από τα κράτη μέλη του 
ισοδυνάμου γάλακτος.
δ) την διαδικασία, την προθεσμία και την 
πρακτική για την καταβολή της εισφοράς, 
την αναδιανομή της συμπληρωματικής 
εισφοράς και τη μείωση ή τις 
προκαταβολές σε περίπτωση κατά την 
οποία πρέπει να τηρηθεί η προθεσμία·
ε) την επιβολή τόκων υπερημερίας σε 
περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής 
και ανάλογων επιβαρύνσεων επί της 
εισφοράς·
στ) την ενημέρωση των παραγωγών 
σχετικά με τους νέους ορισμούς, την 
κοινοποίηση των ατομικών 
ποσοστώσεων και της εισφοράς·
ζ)την κοινοποίηση και ενημέρωση επί 
των αιτήσεων και των συμφωνιών στο 
πλαίσιο της συμπληρωματικής εισφοράς 
στον τομέα του γάλακτος·
η)την θέσπιση προτύπου για τις δηλώσεις 
παραδόσεων και απ' ευθείας πωλήσεων·



PE494.484v01-00 134/194 AM\909518EL.doc

EL

θ) τις δηλώσεις που πρέπει να 
κατατίθενται, τα βιβλία που πρέπει να 
τηρούνται και την ενημέρωση που πρέπει 
να παρέχουν οι παραγωγοί και οι 
αγοραστές·
ι) τους ελέγχους που αφορούν παραδόσεις 
και απευθείας πωλήσεις.

Or. es

Τροπολογία 1515
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Μέρος II – τίτλος II – κεφάλαιο II – τμήμα III – επιμέρους τμήμα 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Άρθρο 103 ια

Ορισμοί
1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
τμήματος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
a) "γάλα": το προϊόν που προέρχεται από 
το άρμεγμα μιας ή περισσοτέρων 
αγελάδων,
β) "άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα": κάθε 
γαλακτοκομικό προϊόν διαφορετικό από 
το γάλα, και συγκεκριμένα το 
αποκορυφωμένο γάλα, η κρέμα γάλακτος, 
το βούτυρο, το γιαούρτι και το τυρί· τα 
οποία, ανάλογα με την περίπτωση, 
εκφράζονται σε "ισοδύναμο γάλακτος" 
βάσει συντελεστών που θα καθοριστούν 
από την Επιτροπή με εκτελεστικές 
πράξεις,
γ) "παραγωγός": ο γεωργός του οποίου η 
εκμετάλλευση ευρίσκεται στο γεωγραφικό 
έδαφος κράτους μέλους και ο οποίος 
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παράγει και εμπορεύεται γάλα ή 
προετοιμάζεται να το πράξει σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα·
δ) "εκμετάλλευση": η οριζόμενη στο 
άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) σχετικά με 
τις άμεσες πληρωμές.
ε) "αγοραστής": η επιχείρηση ή ένωση 
που αγοράζει γάλα από τον παραγωγό:
- για να το υποβάλει σε μία ή 
περισσότερες εργασίες συλλογής, 
συσκευασίας, αποθήκευσης και ψύξης ή 
μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένων των 
εργασιών βάσει σύμβασης έργου 
«φασόν»,
- να το διαθέσει σε μία ή περισσότερες 
επιχειρήσεις επεξεργασίας ή μεταποίησης 
γάλακτος ή άλλων γαλακτοκομικών 
προϊόντων·
στ) "παράδοση": κάθε παράδοση 
γάλακτος, εξαιρουμένου οποιουδήποτε 
άλλου γαλακτοκομικού προϊόντος, από 
παραγωγό σε αγοραστή, η μεταφορά του 
οποίου εξασφαλίζεται από τον παραγωγό 
ή από τον αγοραστή ή από την επιχείρηση 
που επεξεργάζεται ή μεταποιεί αυτά τα 
προϊόντα ή από τρίτον,
ζ) "απευθείας πώληση": κάθε πώληση ή 
διάθεση γάλακτος από παραγωγό 
απευθείας στον καταναλωτή, καθώς και 
κάθε πώληση ή διάθεση άλλων 
γαλακτοκομικών προϊόντων από 
παραγωγό.
η) «διάθεση στην αγορά» η παράδοση 
γάλακτος ή η απευθείας πώληση 
γάλακτος ή άλλων γαλακτοκομικών 
προϊόντων,
θ) "ατομική ποσόστωση": η ποσόστωση 
του παραγωγού την 1η Απριλίου κάθε 
δωδεκάμηνης περιόδου,
ι) "εθνική ποσόστωση": η ποσόστωση 
που αναφέρεται στο άρθρο 103 ιβ, η 
οποία καθορίζεται για κάθε κράτος 
μέλος,
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ια) "διαθέσιμη ποσόστωση": η 
ποσόστωση, την οποία έχει στη διάθεσή 
του ο παραγωγός στις 31 Μαρτίου της 
δωδεκάμηνης περιόδου για την οποία 
υπολογίζεται η εισφορά επί του 
πλεονάσματος, λαμβανομένων υπόψη 
όλων των μεταβιβάσεων, πωλήσεων, 
μετατροπών και προσωρινών 
ανακατανομών που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό και έχουν 
πραγματοποιηθεί στη διάρκεια αυτής της 
δωδεκάμηνης περιόδου.
2. Όσον αφορά τον ορισμό του στοιχείου 
ε) της παραγράφου 1, ως αγοραστής 
θεωρείται κάθε ομάδα αγοραστών, 
εγκατεστημένων στην ίδια γεωγραφική 
περιοχή, η οποία διεκπεραιώνει για 
λογαριασμό των μελών της τις 
διοικητικές και λογιστικές εργασίες που 
είναι αναγκαίες για την καταβολή της 
εισφοράς επί του πλεονάσματος. Για την 
εφαρμογή της πρώτης πρότασης του 
παρόντος εδαφίου, η Ελλάδα θεωρείται 
ενιαία γεωγραφική περιοχή και μπορεί να 
εξομοιώνει δημόσιο οργανισμό με ομάδα 
αγοραστών,
3. Προκειμένου, ειδικότερα,  να 
εξασφαλισθεί ότι καμία ποσότητα 
γάλακτος ή άλλων γαλακτοκομικών δεν 
θα αποκλεισθεί από το καθεστώς των 
ποσοστώσεων, η Επιτροπή, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, μπορεί να 
προσαρμόσει τον ορισμό της "απευθείας 
πώλησης", χωρίς να παραβιάζει τον 
ορισμό της "παράδοσης" του στοιχείου 
στ.

Άρθρο 103 ιβ
Εθνικές ποσοστώσεις

1. Οι εθνικές ποσοστώσεις για την 
παραγωγή γάλακτος και άλλων 
γαλακτοκομικών προϊόντων, τα οποία 
διατίθενται στο εμπόριο κατά τις πέντε 
διαδοχικές δωδεκάμηνες περιόδους που 
αρχίζουν την 1η Απριλίου 2015 (στο εξής 
καλούμενες «δωδεκάμηνες περίοδοι»), 
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καθορίζονται στο παράρτημα VIII α.
2. Οι ποσοστώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 κατανέμονται μεταξύ των 
παραγωγών σύμφωνα με το άρθρο 103 ιγ, 
με διάκριση μεταξύ παραδόσεων και 
απευθείας πωλήσεων. Τυχόν υπέρβαση 
των εθνικών ποσοστώσεων 
διαπιστώνεται σε εθνικό επίπεδο σε κάθε 
κράτος μέλος, σύμφωνα με το παρόν 
τμήμα και χωριστά για τις παραδόσεις 
και για τις απευθείας πωλήσεις.
3. Οι εθνικές ποσοστώσεις του 
παραρτήματος VIII α καθορίζονται με 
την επιφύλαξη ενδεχόμενης επανεξέτασης 
ανάλογα με τη γενική κατάσταση της 
αγοράς και τις ιδιαίτερες συνθήκες που 
επικρατούν σε ορισμένα κράτη μέλη.
4. Για τη Βουλγαρία, την Τσεχική 
Δημοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη 
Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη 
Μάλτα, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη 
Σλοβενία και τη Σλοβακία, οι εθνικές 
ποσοστώσεις περιλαμβάνουν όλο το γάλα 
ή ισοδύναμο γάλακτος που παραδίδεται 
σε αγοραστή ή πωλείται απευθείας, 
ανεξαρτήτως του εάν παράγεται ή 
διατίθεται στο εμπόριο δυνάμει 
μεταβατικού μέτρου που εφαρμόζεται 
στις χώρες αυτές.
5. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τις αναγκαίες διατάξεις που 
αποσκοπούν στην ενιαία εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου στα κράτη μέλη. Με τις 
διατάξεις αυτές ορίζονται διαδικασίες, 
κοινοποιήσεις και τεχνικά κριτήρια.

Άρθρο 103 ιγ
Ατομικές ποσοστώσεις

1. Οι ατομικές ποσοστώσεις των 
παραγωγών στην 1η Απριλίου 2015 
ισούνται προς τις ατομικές ποσότητες 
αναφοράς τους στις 31 Μαρτίου 2015 με 
την επιφύλαξη των μεταβιβάσεων, των 
πωλήσεων και των μετατροπών 
ποσοστώσεων που αρχίζουν να ισχύουν 
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την 1η Απριλίου 2015.
2. Ένας παραγωγός μπορεί να διαθέτει 
μία ή δύο ατομικές ποσοστώσεις, μία για 
παραδόσεις και μία για απευθείας 
πωλήσεις. Μετατροπή μεταξύ των 
ποσοστώσεων ενός παραγωγού μπορεί να 
γίνεται μόνον από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους, κατόπιν δεόντως 
αιτιολογημένης αίτησης του παραγωγού.
3. Όταν ένας παραγωγός διαθέτει δύο 
ποσοστώσεις, το μερίδιό του στην τυχόν 
οφειλόμενη εισφορά επί του 
πλεονάσματος υπολογίζεται χωριστά για 
κάθε ποσόστωση.
4. Το τμήμα της φινλανδικής εθνικής 
ποσόστωσης που κατανέμεται στις 
παραδόσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
105 ιβ, μπορεί να αυξάνεται από την 
Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, μέχρι 
τους 200.000 τόνους κατ’ ανώτατο όριο 
για την αποζημίωση των φινλανδών 
παραγωγών «SLOM». Το απόθεμα αυτό, 
το οποίο κατανέμεται σύμφωνα με την 
κοινοτική νομοθεσία, πρέπει να 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για 
λογαριασμό των παραγωγών των οποίων 
το δικαίωμα επανάληψης της παραγωγής 
έχει επηρεαστεί συνεπεία της 
προσχώρησης.
5. Οι ατομικές ποσοστώσεις 
τροποποιούνται, ανάλογα με την 
περίπτωση, για κάθε μία από τις οικείες 
δωδεκάμηνες περιόδους, κατά τρόπον 
ώστε, για κάθε κράτος μέλος, τα 
αθροίσματα των ατομικών ποσοστώσεων 
για τις παραδόσεις και για τις απευθείας 
πωλήσεις να μην υπερβαίνουν το 
αντίστοιχο τμήμα της εθνικής 
ποσόστωσης, που αναπροσαρμόζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 103 ιε, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τυχόν μειώσεις 
που επιβάλλονται για την τροφοδότηση 
του εθνικού αποθέματος που προβλέπεται 
στο άρθρο 103 ιζ.

Άρθρο 103 ιδ
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Κατανομή ποσοστώσεων προερχόμενων 
από το εθνικό απόθεμα

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για την 
κατανομή στους παραγωγούς, βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων που 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή, του 
συνόλου ή μέρους των ποσοστώσεων που 
προέρχονται από το εθνικό απόθεμα το 
οποίο προβλέπεται στο άρθρο 103 ιζ.

Άρθρο 103 ιε
Διαχείριση των ποσοστώσεων

1. Η Επιτροπή προσαρμόζει, για κάθε 
κράτος μέλος, με εκτελεστικές πράξεις 
που προβλέπονται από το άρθρο 103 ιβ, 
και για κάθε περίοδο, πριν από το τέλος 
αυτής, την κατανομή των εθνικών 
ποσοστώσεων μεταξύ "παραδόσεων" και 
"απευθείας πωλήσεων", λαμβάνοντας 
υπόψη τις μετατροπές που έχουν ζητήσει 
οι παραγωγοί ανάμεσα στις ατομικές 
ποσοστώσεις για παραδόσεις και για 
απευθείας πωλήσεις.
2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν κάθε έτος 
στην Επιτροπή, πριν από τις ημερομηνίες 
και σύμφωνα με κανόνες που ορίζονται 
από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 
162, τις πληροφορίες που απαιτούνται 
για:
a) την αναπροσαρμογή που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,
β) τον υπολογισμό της εισφοράς επί του 
πλεονάσματος που οφείλουν να 
καταβάλουν.

Άρθρο 103ιστ
Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες

1. Σε κάθε παραγωγό αποδίδεται μια 
περιεκτικότητα αναφοράς σε λιπαρές 
ουσίες η οποία εφαρμόζεται στην ατομική 
ποσόστωση για παραδόσεις που διαθέτει 
ο παραγωγός αυτός.
2. Για τις ποσοστώσεις που έχουν 
χορηγηθεί στους παραγωγούς στις 31 
Μαρτίου 2015 σύμφωνα με το άρθρο 105 
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γ,  παράγραφος 1, η περιεκτικότητα 
αναφοράς σε λιπαρές ουσίες που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 ισούται 
προς την περιεκτικότητα αναφοράς 
αυτής της ποσόστωσης κατά την 
ημερομηνία αυτήν.
3. Η περιεκτικότητα αναφοράς σε 
λιπαρές ουσίες τροποποιείται κατά τις 
μετατροπές που αναφέρονται στο άρθρο 
103 ιδ, παράγραφος 2, καθώς και σε 
περίπτωση απόκτησης, μεταβίβασης ή 
προσωρινής μεταβίβασης ποσοστώσεων, 
σύμφωνα με κανόνες που θα καθοριστούν 
από την Επιτροπή με εκτελεστικές 
πράξεις δυνάμει του άρθρου 103 λγ, 
στοιχείο β).
4. Για τους νέους παραγωγούς που 
διαθέτουν ατομική ποσόστωση για 
παραδόσεις προερχόμενη καθ’ ολοκληρία 
από το εθνικό απόθεμα, η περιεκτικότητα 
σε λιπαρές ουσίες καθορίζεται σύμφωνα 
με κανόνες που θα καθοριστούν από την 
Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις 
δυνάμει του άρθρου 103 λγ, στοιχείο β).
5. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 
ατομικές τιμές περιεκτικότητας 
αναφοράς προσαρμόζονται, ανάλογα με 
την περίπτωση, κατά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού και εν 
συνεχεία, στην αρχή κάθε δωδεκάμηνης 
περιόδου εφόσον είναι αναγκαίο, ώστε, 
για κάθε κράτος μέλος, ο σταθμισμένος 
μέσος όρος των εν λόγω τιμών 
περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες να μην 
υπερβαίνει κατά περισσότερο από 0,1 
γραμμάριο ανά χιλιόγραμμο την 
περιεκτικότητα αναφοράς σε λιπαρές 
ουσίες που καθορίζεται στο παράρτημα 
VIII β.

Άρθρο 103 ιζ
Εθνικό απόθεμα

1. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί εθνικό 
απόθεμα, εντός των εθνικών 
ποσοστώσεων που καθορίζονται στο 
Παράρτημα VIIΙ β, ιδίως για τους 
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σκοπούς της κατανομής των 
ποσοστώσεων που προβλέπεται στο 
άρθρο 103 ιβ. Το απόθεμα αυτό 
τροφοδοτείται, ανάλογα με την 
περίπτωση, με την επαναφορά 
ποσοτήτων που προβλέπεται στο άρθρο 
103 ιη, με την παρακράτηση από τις 
μεταβιβαζόμενες ποσότητες βάσει του 
άρθρου 103 κγ ή με τη γενική μείωση του 
συνόλου των ατομικών ποσοστώσεων. Οι 
ποσοστώσεις αυτές διατηρούν τον αρχικό 
προορισμό τους, δηλαδή για παραδόσεις 
ή για απευθείας πωλήσεις.
2. Κάθε συμπληρωματική ποσόστωση 
που διατίθεται σε κράτος μέλος 
προστίθεται αυτομάτως στο εθνικό 
απόθεμα και κατανέμεται μεταξύ 
παραδόσεων και απευθείας πωλήσεων 
ανάλογα με τις προβλεπόμενες ανάγκες.
3. Οι ποσοστώσεις που προστίθενται στο 
εθνικό απόθεμα δεν έχουν περιεκτικότητα 
αναφοράς σε λιπαρές ουσίες.

Άρθρο 103ιη
Περιπτώσεις διακοπής δραστηριότητας

1. Όταν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που διαθέτει ατομικές ποσοστώσεις δεν 
πληροί πλέον τις αναφερόμενες στο 
άρθρο 103.ια. α, στοιχείο γ) προϋποθέσεις 
κατά τη διάρκεια μιας δωδεκάμηνης 
περιόδου, οι αντίστοιχες ποσότητες 
επαναφέρονται στο εθνικό απόθεμα το 
αργότερο την 1η Απριλίου του επόμενου 
ημερολογιακού έτους, εκτός εάν το εν 
λόγω πρόσωπο γίνει εκ νέου παραγωγός 
κατά την έννοια του άρθρου 103 ιβ, 
στοιχείο γ) πριν από την ανωτέρω 
ημερομηνία.
Εάν το πρόσωπο αυτό γίνει εκ νέου 
παραγωγός πριν λήξει η δεύτερη 
δωδεκάμηνη περίοδος μετά την αφαίρεση 
των ποσοστώσεων, του επιστρέφεται το 
σύνολο ή τμήμα της ατομικής 
ποσόστωσης που του είχε αφαιρεθεί, το 
αργότερο την 1η Απριλίου που ακολουθεί 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησής 
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του.
2. Όταν ένας παραγωγός, κατά τη 
διάρκεια τουλάχιστον μίας δωδεκάμηνης 
περιόδου, δεν διαθέτει στο εμπόριο 
ποσότητα ίση με ποσοστό τουλάχιστον 85 
% της ατομικής του ποσόστωσης, το 
κράτος μέλος μπορεί να αποφασίζει εάν 
και υπό ποιους όρους το σύνολο ή τμήμα 
της αχρησιμοποίητης ποσόστωσης θα 
επαναφερθεί στο εθνικό απόθεμα.
Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
τους όρους υπό τους οποίους μια 
ποσόστωση χορηγείται εκ νέου στον 
ενδιαφερόμενο παραγωγό σε περίπτωση 
που αυτός επαναλάβει την εμπορία.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται σε περίπτωση ανωτέρας 
βίας και σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις οι οποίες επηρεάζουν 
προσωρινώς την παραγωγική ικανότητα 
των ενδιαφερόμενων παραγωγών και τις 
οποίες αναγνωρίζει η αρμόδια αρχή.

Άρθρο 103ιθ
Προσωρινές μεταβιβάσεις

1. Πριν από το τέλος κάθε δωδεκάμηνης 
περιόδου, τα κράτη μέλη επιτρέπουν, για 
τη συγκεκριμένη περίοδο, την προσωρινή 
μεταβίβαση μέρους των ατομικών 
ποσοστώσεων που δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί από τους δικαιούχους.
Τα κράτη μέλη μπορούν να ρυθμίζουν τις 
πράξεις μεταβίβασης ανάλογα με τις 
κατηγορίες παραγωγών ή τις 
διαρθρώσεις γαλακτοπαραγωγής, να τις 
περιορίζουν στο επίπεδο του αγοραστή ή 
εντός των περιφερειών, να επιτρέπουν 
την πλήρη μεταβίβαση στις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 103 ιη, 
παράγραφος 3 και να καθορίζουν σε ποιο 
βαθμό ο μεταβιβάζων παραγωγός μπορεί 
να ανανεώσει τις πράξεις μεταβίβασης.
2. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να 
αποφασίζει να μην εφαρμόσει την 
παράγραφο 1 βάσει των ακόλουθων 
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κριτηρίων, διαζευκτικά ή σωρευτικά:
a) ανάγκη διευκόλυνσης των 
διαρθρωτικών αλλαγών και 
προσαρμογών,
β) επιτακτικές διοικητικές ανάγκες.

Άρθρο 103κ
Μεταβιβάσεις ποσοστώσεων μαζί με 

εκτάσεις γης
1. Οι ατομικές ποσοστώσεις 
μεταβιβάζονται μαζί με την 
εκμετάλλευση στους παραγωγούς στους 
οποίους περιέρχεται σε περίπτωση 
πώλησης, εκμίσθωσης, κληρονομικής 
διαδοχής, νέμησης ανιόντος ή με άλλο 
μέσο που συνεπάγεται συγκρίσιμα νομικά 
αποτελέσματα για τους παραγωγούς, 
σύμφωνα με λεπτομερείς κανόνες που 
καθορίζουν τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εκτάσεις γης που 
χρησιμοποιούνται για τη γαλακτοκομική 
παραγωγή ή άλλα αντικειμενικά κριτήρια 
και, κατά περίπτωση, τις τυχόν 
συμφωνίες μεταξύ των μερών. Το τμήμα 
της ποσόστωσης το οποίο, όπου 
συντρέχει περίπτωση, δεν μεταβιβάζεται 
μαζί με την εκμετάλλευση προστίθεται 
στο εθνικό απόθεμα.
2. Εάν ποσοστώσεις έχουν μεταβιβαστεί ή 
μεταβιβάζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 μέσω αγροτικών 
μισθώσεων ή άλλων μέσων που 
συνεπάγονται συγκρίσιμα νομικά 
αποτελέσματα, τα κράτη μέλη μπορούν 
να αποφασίζουν, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων και προκειμένου να 
διατίθενται οι ποσοστώσεις αποκλειστικά 
σε παραγωγούς, ότι η ποσόστωση δεν 
μεταβιβάζεται μαζί με την εκμετάλλευση.
3. Σε περίπτωση μεταβίβασης γαιών στις 
δημόσιες αρχές ή/και για λόγους κοινής 
ωφέλειας, ή όταν η μεταβίβαση 
πραγματοποιείται για μη γεωργικούς 
σκοπούς, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
να εφαρμόζονται τα μέτρα που 
απαιτούνται για τη διαφύλαξη των 
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νόμιμων συμφερόντων των μερών, και 
ιδίως ώστε ο απερχόμενος παραγωγός να 
είναι σε θέση, εφόσον το επιθυμεί, να 
συνεχίσει τη γαλακτοκομική παραγωγή.
4. Ελλείψει συμφωνίας μεταξύ των 
μερών, στην περίπτωση αγροτικών 
μισθώσεων που λήγουν χωρίς δυνατότητα 
παράτασης της μίσθωσης με ανάλογους 
όρους ή σε περιπτώσεις που 
συνεπάγονται συγκρίσιμα νομικά 
αποτελέσματα, οι συγκεκριμένες ατομικές 
ποσοστώσεις μεταβιβάζονται εν όλω ή εν 
μέρει στους παραγωγούς στους οποίους 
περιέρχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
που θεσπίζουν τα κράτη μέλη, 
λαμβάνοντας υπόψη τα νόμιμα 
συμφέροντα των μερών.

Άρθρο 103κα
Ειδικά μέτρα μεταβίβασης

1. Για την επιτυχή αναδιάρθρωση της 
γαλακτοπαραγωγής ή τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη μπορούν, 
σύμφωνα με λεπτομερείς κανόνες τους
οποίους καθορίζουν λαμβάνοντας υπόψη 
τα νόμιμα συμφέροντα των μερών:
a) να χορηγούν στους παραγωγούς οι 
οποίοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να 
εγκαταλείψουν οριστικά μέρος ή σύνολο 
της γαλακτοπαραγωγής τους 
αποζημίωση, καταβαλλόμενη σε μία ή 
περισσότερες ετήσιες δόσεις, και να 
τροφοδοτούν το εθνικό απόθεμα με τις 
ατομικές ποσοστώσεις που 
αποδεσμεύονται με τον τρόπο αυτόν,
β) να καθορίζουν, με βάση αντικειμενικά 
κριτήρια, τους όρους υπό τους οποίους οι 
παραγωγοί μπορούν, έναντι πληρωμής, να 
επιτυγχάνουν, κατά την έναρξη μιας 
δωδεκάμηνης περιόδου, την 
ανακατανομή από την αρμόδια αρχή ή 
από φορέα που έχει οριστεί από την εν 
λόγω αρχή, των ατομικών ποσοστώσεων 
που αποδεσμεύτηκαν οριστικά στο τέλος 
της προηγούμενης δωδεκάμηνης 
περιόδου από άλλους παραγωγούς έναντι 
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καταβολής, σε μία ή περισσότερες 
ετήσιες δόσεις, αποζημίωσης ίσης με την 
προαναφερόμενη πληρωμή,
γ) να συγκεντρώνουν και να εποπτεύουν 
τις μεταβιβάσεις ποσοστώσεων χωρίς 
έκταση γης,
δ) να προβλέπουν, σε περίπτωση 
μεταβίβασης εκτάσεων γης με σκοπό τη
βελτίωση του περιβάλλοντος, τη 
χορήγηση της οικείας ατομικής 
ποσόστωσης στον εγκαταλείποντα την 
έκταση γεωργό, εφόσον προτίθεται να 
συνεχίσει τη γαλακτοπαραγωγή,
ε) να καθορίζουν, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, τις περιφέρειες ή τις ζώνες 
συλλογής, στο εσωτερικό των οποίων 
επιτρέπονται οι οριστικές μεταβιβάσεις 
ποσοστώσεων χωρίς μεταβίβαση των 
αντίστοιχων εκτάσεων, με σκοπό τη 
βελτίωση της διάρθρωσης της 
γαλακτοπαραγωγής,
στ) να επιτρέπουν, κατόπιν αίτησης του 
παραγωγού προς την αρμόδια αρχή ή τον 
φορέα που έχει ορίσει η αρχή αυτή, την 
οριστική μεταβίβαση ποσοστώσεων 
χωρίς μεταβίβαση των αντίστοιχων 
εκτάσεων ή το αντίθετο, με σκοπό τη 
βελτίωση της διάρθρωσης της 
γαλακτοπαραγωγής στο επίπεδο της 
εκμετάλλευσης ή την εκτατικοποίηση της 
παραγωγής.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 
μπορούν να εφαρμόζονται σε εθνικό 
επίπεδο, στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο 
ή σε συγκεκριμένες ζώνες συλλογής.

Άρθρο 103κβ
Παρακράτηση ποσοστώσεων

1. Κατά τις μεταβιβάσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 103 κ και 103 κα, 
τα κράτη μέλη μπορούν να παρακρατούν 
για το εθνικό απόθεμα ένα τμήμα των 
ατομικών ποσοστώσεων, με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια.



PE494.484v01-00 146/194 AM\909518EL.doc

EL

2. Εάν έχουν μεταβιβαστεί ή 
μεταβιβάζονται ποσοστώσεις σύμφωνα 
με τα άρθρα 103κ και 103 κα, με ή χωρίς 
τις αντίστοιχες εκτάσεις μέσω αγροτικών 
μισθώσεων ή άλλων μέσων που 
συνεπάγονται συγκρίσιμα νομικά 
αποτελέσματα, τα κράτη μέλη μπορούν 
να αποφασίσουν, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων και με στόχο οι ποσοστώσεις 
να διατεθούν αποκλειστικά στους 
παραγωγούς, εάν και υπό ποίους όρους το 
σύνολο ή τμήμα των μεταβιβαζόμενων 
ποσοστώσεων επαναφέρονται στο εθνικό 
απόθεμα.

Άρθρο 103κγ
Ενισχύσεις για την απόκτηση 

ποσοστώσεων
Για την πώληση, μεταβίβαση ή κατανομή 
ποσοστώσεων δυνάμει του παρόντος 
τμήματος δεν επιτρέπεται να παρέχεται 
από δημόσια αρχή καμία χρηματοδοτική 
συνδρομή που να συνδέεται άμεσα με την 
απόκτηση ποσοστώσεων.

Άρθρο 103 κδ
Εισφορά επί του πλεονάσματος

1. Καταβάλλεται εισφορά επί του 
πλεονάσματος των ποσοτήτων γάλακτος 
και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων 
που διετέθησαν στο εμπόριο καθ' 
υπέρβασιν της εθνικής ποσόστωσης.
Η εισφορά ορίζεται σε 27,83 ευρώ ανά 
100 χιλιόγραμμα γάλακτος.
2. Τα κράτη μέλη ευθύνονται έναντι της 
Ένωσης για την εισφορά επί του 
πλεονάσματος λόγω υπέρβασης της 
εθνικής ποσόστωσης, η οποία 
καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο και 
χωριστά για τις παραδόσεις και τις 
απευθείας πωλήσεις, και καταβάλλουν 
στο ΕΓΤΕ το 99 % του οφειλόμενου 
ποσού στο διάστημα μεταξύ 16ης 
Οκτωβρίου και 30ής Νοεμβρίου που 
ακολουθεί την οικεία δωδεκάμηνη 
περίοδο.
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3. Εάν η εισφορά επί του πλεονάσματος 
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν 
έχει καταβληθεί πριν από την 
καθοριζόμενη ημερομηνία και μετά από 
διαβούλευση με την Επιτροπή Γεωργικών 
Ταμείων, η Επιτροπή αφαιρεί το ισόποσο 
της μη καταβληθείσας εισφοράς επί του 
πλεονάσματος από τις μηνιαίες πληρωμές 
κατά την έννοια του άρθρου ……και του 
άρθρου ……, παράγραφος ….του 
λεγόμενου Οριζόντιου κανονισμού (ΕΚ).
Πριν λάβει την απόφασή της, η Επιτροπή 
ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος, το οποίο γνωστοποιεί τις απόψεις 
του εντός μιας εβδομάδας. Το άρθρο 
…..του λεγόμενου Οριζόντιου κανονισμού 
(ΕΚ). δεν εφαρμόζεται.

Άρθρο 103κε
Μερίδιο των παραγωγών στην 

οφειλόμενη εισφορά επί του 
πλεονάσματος

Η εισφορά επί του πλεονάσματος 
κατανέμεται εξ ολοκλήρου, σύμφωνα με 
τα άρθρα 103 κδ και 103 κβ, μεταξύ των 
παραγωγών που έχουν συντελέσει σε κάθε 
μία από τις υπερβάσεις των εθνικών 
ποσοστώσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 103 ιβ παράγραφος 2.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 103 κστ, 
παράγραφος 3 και του άρθρου 103 λ, 
παράγραφος 1, οι παραγωγοί ευθύνονται 
έναντι του κράτους μέλους για την 
καταβολή του μεριδίου τους για την 
οφειλόμενη εισφορά επί του 
πλεονάσματος, το οποίο υπολογίζεται 
σύμφωνα με τα άρθρα 103 ιε, 103 ιστ και 
101 κστ, ως εκ μόνου του γεγονότος της 
υπέρβασης των διαθέσιμων σε αυτούς 
ποσοστώσεων.

Άρθρο 103 κστ
Εισφορά επί του πλεονάσματος για τις 

παραδόσεις
1. Για τον τελικό υπολογισμό της 
εισφοράς επί του πλεονάσματος, οι 
ποσότητες που παραδίδονται από κάθε 
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παραγωγό αναπροσαρμόζονται με 
αύξηση ή μείωση, όταν η πραγματική 
περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 
διαφέρει από την περιεκτικότητα 
αναφοράς σε λιπαρές ουσίες.
2. Το μερίδιο κάθε παραγωγού στην 
καταβολή της εισφοράς επί του 
πλεονάσματος καθορίζεται με απόφαση 
του κράτους μέλους, έπειτα από 
ανακατανομή ή μη του τυχόν 
αχρησιμοποίητου τμήματος της εθνικής 
ποσόστωσης που διατίθεται για τις 
παραδόσεις, κατ’ αναλογία προς τις 
ατομικές ποσοστώσεις του κάθε 
παραγωγού ή με βάση αντικειμενικά 
κριτήρια που καθορίζουν τα κράτη μέλη:
a) είτε σε εθνικό επίπεδο βάσει της 
υπέρβασης της ποσόστωσης του κάθε 
παραγωγού,
β) είτε καταρχάς στο επίπεδο του 
αγοραστή και, στη συνέχεια, σε εθνικό 
επίπεδο, όπου ενδείκνυται.

Άρθρο 103 κζ
Ρόλος του αγοραστή

1. Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για τη 
συγκέντρωση των οφειλόμενων από τους 
παραγωγούς μεριδίων στο πλαίσιο της 
εισφοράς επί του πλεονάσματος και 
καταβάλλει στον αρμόδιο φορέα του 
κράτους μέλους, πριν από ημερομηνία και 
με διαδικασία που καθορίζονται από την 
Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις 
δυνάμει του άρθρου 103 λγ  στοιχεία δ), 
στ) και ζ), το ποσό αυτών των μεριδίων 
εισφοράς, το οποίο παρακρατεί από το 
τίμημα του γάλακτος που καταβάλλεται 
στους παραγωγούς που ευθύνονται για 
την υπέρβαση ή το οποίο εισπράττει με 
κάθε άλλο ενδεδειγμένο τρόπο.
2. Όταν ο αγοραστής υποκαθιστά εν όλω 
ή εν μέρει έναν ή περισσότερους
αγοραστές, οι ατομικές ποσοστώσεις που 
διαθέτουν οι παραγωγοί λαμβάνονται 
υπόψη για το υπόλοιπο διάστημα της 
τρέχουσας δωδεκάμηνης περιόδου, αφού 
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αφαιρεθούν οι ποσότητες που έχουν ήδη 
παραδοθεί και ληφθεί υπόψη η 
περιεκτικότητά τους σε λιπαρές ουσίες. Η 
παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται 
επίσης όταν ένας παραγωγός αλλάζει 
αγοραστή.
3. Εάν, στη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, οι ποσότητες που παραδίδει 
ένας παραγωγός υπερβαίνουν την 
ποσόστωση που διαθέτει, το κράτος 
μέλος μπορεί να αποφασίζει ότι ο 
αγοραστής παρακρατεί, βάσει 
λεπτομερών κανόνων που καθορίζει το 
κράτος μέλος, μέρος του τιμήματος του 
γάλακτος για κάθε παράδοση του 
συγκεκριμένου παραγωγού καθ’ 
υπέρβαση της ποσόστωσης την οποία 
διαθέτει, ως προκαταβολή έναντι του 
μεριδίου εισφοράς του παραγωγού. Το 
κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει ειδικές 
διατάξεις που να επιτρέπουν στους 
αγοραστές να παρακρατούν την 
προκαταβολή αυτή όταν οι παραγωγοί 
προβαίνουν σε παραδόσεις σε 
περισσότερους του ενός αγοραστές.

Άρθρο 103 κη
Άδεια λειτουργίας

Η δραστηριότητα του αγοραστή 
υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση από το 
κράτος μέλος, βάσει κριτηρίων που 
καθορίζονται από την Επιτροπή με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
στοιχείο στ) του άρθρου 103 λβ και 
σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται 
με εκτελεστικές πράξεις κατά το άρθρο 
103 λγ.

Άρθρο 103 λ
Εισφορά επί του πλεονάσματος για τις 

απευθείας πωλήσεις
1. Στην περίπτωση των απευθείας 
πωλήσεων, το μερίδιο κάθε παραγωγού 
στην καταβολή της εισφοράς επί του 
πλεονάσματος καθορίζεται με απόφαση 
του κράτους μέλους έπειτα από 
ανακατανομή ή μη του τυχόν 
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αχρησιμοποίητου τμήματος της εθνικής 
ποσόστωσης που διατίθεται για τις 
απευθείας πωλήσεις, στο ενδεδειγμένο 
εδαφικό επίπεδο ή σε εθνικό επίπεδο.
2. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν ως βάση 
υπολογισμού του μεριδίου του παραγωγού 
στην οφειλόμενη εισφορά επί του 
πλεονάσματος τη συνολική ποσότητα 
γάλακτος που έχει πωληθεί, μεταβιβαστεί 
ή χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή των 
πωληθέντων ή μεταβιβασθέντων 
γαλακτοκομικών προϊόντων, 
εφαρμόζοντας κριτήρια που καθορίζονται 
από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το στοιχείο β) του 
άρθρου 103 λβ.
3. Για τον τελικό υπολογισμό της 
εισφοράς επί του πλεονάσματος, δεν 
λαμβάνεται υπόψη καμία διόρθωση 
συνδεόμενη με την περιεκτικότητα σε 
λιπαρές ουσίες.
4. Η Επιτροπή καθορίζει τον τρόπο και 
τον χρόνο καταβολής της εισφοράς στον 
αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους με 
εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τις 
παραγράφους δ) και στ) του άρθρου 103 
λγ. 

Άρθρο 103 λα
Καθ’ υπέρβαση καταβληθέντα  ή μη 
καταβληθέντα ποσά
1. Όταν διαπιστώνεται ότι οφείλεται 
εισφορά επί του πλεονάσματος για τις 
παραδόσεις ή τις απευθείας πωλήσεις και 
ότι το εισπραχθέν από τους παραγωγούς 
μερίδιο εισφοράς είναι μεγαλύτερο από 
την εν λόγω εισφορά, το κράτος μέλος 
μπορεί:
a) να διαθέτει, εν μέρει ή εν όλω, το καθ’ 
υπέρβαση εισπραχθέν ποσό για τη 
χρηματοδότηση των μέτρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 103 κα, 
παράγραφος 1 στοιχείο α), ή/και
β) να το αναδιανέμει, εν μέρει ή εν όλω, 
στους παραγωγούς οι οποίοι:
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- εμπίπτουν στις κατηγορίες 
προτεραιότητας τις οποίες ορίζει το 
κράτος μέλος βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων και εντός των προθεσμιών που 
καθορίζονται από την Επιτροπή με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
στοιχείο ζ) του άρθρου 103 λβ.
- αντιμετωπίζουν έκτακτη κατάσταση 
που απορρέει από εθνικές διατάξεις που 
δεν έχουν καμία σχέση με το σύστημα 
ποσοστώσεων για το γάλα και τα άλλα 
γαλακτοκομικά προϊόντα που 
προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο.
2. Όταν αποδεδειγμένως δεν οφείλεται 
εισφορά επί του πλεονάσματος, οι τυχόν 
προκαταβολές που έχουν εισπραχθεί από 
τους αγοραστές ή το κράτος μέλος 
επιστρέφονται το αργότερο κατά τη λήξη 
της επόμενης δωδεκάμηνης περιόδου.
3. Εάν ο αγοραστής έχει αθετήσει την 
υποχρέωση να συγκεντρώσει το μερίδιο 
των παραγωγών στην εισφορά επί του 
πλεονάσματος σύμφωνα με το άρθρο 103 
κη, το κράτος μέλος μπορεί να εισπράττει 
τα μη καταβληθέντα ποσά απευθείας από 
τον παραγωγό, ανεξάρτητα από τις 
κυρώσεις που μπορεί να επιβάλλει στον 
αγοραστή που αθετεί τις υποχρεώσεις 
του.
4. Σε περίπτωση που ένας παραγωγός ή 
αγοραστής δεν έχει τηρήσει την 
προθεσμία πληρωμής, καταβάλλεται στο 
κράτος μέλος τόκος υπερημερίας που 
καθορίζεται από την Επιτροπή με 
εκτελεστική πράξη σύμφωνα με το 
στοιχείο ε) του άρθρου 103 λγ..

Άρθρο 103 λβ
Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι το
σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος θα 
επιτύχει τους στόχους του και, 
ειδικότερα, την αποτελεσματική χρήση 
των ατομικών ποσοστώσεων και του 
υπολογισμού τους, την συλλογή και την 
χρησιμοποίηση της εισφοράς, η Επιτροπή 
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πρέπει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
να θεσπίζει διατάξεις σχετικά με :
a) τις προσωρινές και οριστικές 
μετατροπές ποσοστώσεων·
β) την κατανομή της μη 
χρησιμοποιηθείσης ποσόστωσης.
γ) το κατώφλιο για τον διορθωτικό 
συντελεστή των λιπαρών ουσιών.
δ) την υποχρέωση των παραγωγών να 
παραδίδουν σε εγκεκριμένους αγοραστές.
ε) τα κριτήρια για την έγκριση των 
αγοραστών από τα κράτη μέλη.
στ) τα αντικειμενικά κριτήρια για την 
αναδιανομή της συμπληρωματικής 
εισφοράς
ζ) την προσαρμογή του ορισμού των 
"απευθείας πωλήσεων", λαμβάνοντας 
υπόψη τον ορισμό των "παραδόσεων " 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο στ) 
του άρθρου 103 ια.

Άρθρο 103 λγ
Εκτελεστικές πράξεις

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τις αναγκαίες διατάξεις για την 
εφαρμογή του συστήματος των 
ποσοστώσεων, περιλαμβάνοντας:
a) τις οριστικές μετατροπές και την 
κατανομή των εθνικών ποσοστώσεων 
·μετά την κοινοποίηση των κρατών 
μελών μεταξύ παραδόσεων και απευθείας 
πωλήσεων 
β) τον καθορισμό του συντελεστή 
περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες της 
ατομικής ποσόστωσης και τον 
διορθωτικό συντελεστή των λιπαρών 
ουσιών.
γ) τον καθορισμό από τα κράτη μέλη του 
ισοδυνάμου γάλακτος.
δ) την διαδικασία, την προθεσμία και την 
πρακτική για την καταβολή της εισφοράς, 
την αναδιανομή της συμπληρωματικής 
εισφοράς και τη μείωση ή τις 
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προκαταβολές σε περίπτωση κατά την 
οποία πρέπει να τηρηθεί η προθεσμία·
ε) την επιβολή τόκων υπερημερίας σε 
περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής 
και ανάλογων επιβαρύνσεων επί της 
εισφοράς·
στ) την ενημέρωση των παραγωγών 
σχετικά με τους νέους ορισμούς, την 
κοινοποίηση των ατομικών 
ποσοστώσεων και της εισφοράς·
ζ) την κοινοποίηση και ενημέρωση επί 
των αιτήσεων και των συμφωνιών στο 
πλαίσιο της συμπληρωματικής εισφοράς 
στον τομέα του γάλακτος·
η) την θέσπιση προτύπου για τις 
δηλώσεις παραδόσεων και απ' ευθείας
πωλήσεων·
θ) τις δηλώσεις που πρέπει να 
κατατίθενται, τα βιβλία που πρέπει να 
τηρούνται και την ενημέρωση που πρέπει 
να παρέχουν οι παραγωγοί και οι 
αγοραστές·
ι) τους ελέγχους που αφορούν παραδόσεις 
και απευθείας πωλήσεις.

Or. es

Τροπολογία 1516
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna
Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 ια (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 ια
Τμήμα IV
Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
τμήματος, νοούνται ως:
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a) «γάλα»: το προϊόν της άμελξης μιας ή 
περισσοτέρων αγελάδων·
β) «άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα»: κάθε 
γαλακτοκομικό προϊόν διαφορετικό από 
το γάλα, ιδίως το αποκορυφωμένο γάλα, η 
κρέμα γάλακτος, το βούτυρο, το γιαούρτι 
και το τυρί, τα οποία, ανάλογα με την 
περίπτωση, εκφράζονται σε «ισοδύναμα 
γάλακτος» με την εφαρμογή συντελεστών 
που καθορίζονται από την Επιτροπή με 
εκτελεστικές πράξεις·
γ) «παραγωγός»: ο γεωργός του οποίου η 
εκμετάλλευση ευρίσκεται στη γεωγραφική 
επικράτεια κράτους μέλους και ο οποίος 
παράγει και εμπορεύεται γάλα ή 
προετοιμάζεται να το πράξει σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα·
δ) «εκμετάλλευση»: γεωργική 
εκμετάλλευση κατά την έννοια του 
άρθρου 4, στοιχείο β) COM (2011) 625/3·
ε) «αγοραστής»: η επιχείρηση ή ομάδα 
που αγοράζει γάλα από τον παραγωγό:
- για να το υποβάλει σε διεργασία 
συλλογής, συσκευασίας, αποθήκευσης, 
ψύξης ή μεταποίησης, 
συμπεριλαμβανομένων των διεργασιών 
βάσει σύμβασης,
- για να το πωλήσει σε μία ή περισσότερες 
επιχειρήσεις επεξεργασίας ή μεταποίησης 
γάλακτος ή άλλων γαλακτοκομικών 
προϊόντων·
στ) «παράδοση»: κάθε παράδοση 
γάλακτος, εξαιρουμένου οποιουδήποτε 
άλλου γαλακτοκομικού προϊόντος, από 
παραγωγό σε αγοραστή, ανεξαρτήτως του 
εάν η μεταφορά του εκτελείται από τον 
παραγωγό, τον αγοραστή, από επιχείρηση 
μεταποίησης ή επεξεργασίας αυτών των 
προϊόντων ή από τρίτον·
ζ) «απευθείας πώληση»: κάθε πώληση ή 
μεταβίβαση γάλακτος από παραγωγό 
απευθείας στον καταναλωτή, καθώς και 
κάθε πώληση ή μεταβίβαση άλλων 
γαλακτοκομικών προϊόντων από 
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παραγωγό·
η) «εμπορία»: η παράδοση γάλακτος ή η 
απευθείας πώληση γάλακτος ή άλλων 
γαλακτοκομικών προϊόντων·
θ) «ατομική ποσόστωση»: η ποσόστωση 
του παραγωγού την 1η Απριλίου κάθε 
δωδεκάμηνης περιόδου·
ι) «εθνική ποσόστωση»: η ποσόστωση 
που αναφέρεται στο άρθρο 105 γ, η οποία 
καθορίζεται για κάθε κράτος μέλος·
ια) «διαθέσιμη ποσόστωση»: η 
ποσόστωση που διαθέτει ο παραγωγός
στις 31 Μαρτίου της δωδεκάμηνης 
περιόδου για την οποία υπολογίζεται η 
εισφορά επί του πλεονάσματος, 
λαμβανομένων υπόψη όλων των 
μεταβιβάσεων, πωλήσεων, μετατροπών 
και προσωρινών ανακατανομών που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
και έχουν πραγματοποιηθεί στη διάρκεια 
αυτής της δωδεκάμηνης περιόδου.
2. Όσον αφορά τον ορισμό του στοιχείου 
ε) της παραγράφου 1, ως αγοραστής 
θεωρείται κάθε ομάδα αγοραστών, 
εγκατεστημένων στην ίδια γεωγραφική 
περιοχή, η οποία διεκπεραιώνει για 
λογαριασμό των μελών της τις 
διοικητικές και λογιστικές εργασίες που 
είναι αναγκαίες για την καταβολή της 
εισφοράς επί του πλεονάσματος. Για τον 
σκοπό αυτό, η Ελλάδα θεωρείται ενιαία 
γεωγραφική περιοχή και μπορεί να 
εξομοιώνει δημόσιο οργανισμό με ομάδα 
αγοραστών.
3. Τηρουμένου του ορισμού της 
«παράδοσης» που αναφέρεται στο 
στοιχείο στ) της παραγράφου 1, η 
Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις δυνάμει του άρθρου 105 κδ, 
στοιχείο γ), να προσαρμόζει τον ορισμό 
της «απευθείας πώλησης», ώστε να 
εξασφαλίζει ιδίως ότι καμία ποσότητα
γάλακτος ή άλλων γαλακτοκομικών 
προϊόντων που διατίθενται στο εμπόριο 
δεν εξαιρείται από το καθεστώς των 
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ποσοστώσεων.

Or. pl

Τροπολογία 1517
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 ια (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1 (νέο)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άρθρο 103 ια

Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος 
τμήματος, νοούνται ως:
a) "γάλα": το προϊόν που προέρχεται από 
το άρμεγμα μιας ή περισσοτέρων 
αγελάδων,
β) "άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα": κάθε 
γαλακτοκομικό προϊόν διαφορετικό από 
το γάλα, ιδίως το αποκορυφωμένο γάλα, η 
κρέμα γάλακτος, το βούτυρο, το γιαούρτι 
και το τυρί τα οποία, ανάλογα με την 
περίπτωση, εκφράζονται σε "ισοδύναμο 
γάλακτος" βάσει συντελεστών που θα 
καθοριστούν από την Επιτροπή)·
γ) «παραγωγός»: ο γεωργός του οποίου η 
εκμετάλλευση ευρίσκεται στο γεωγραφικό 
έδαφος κράτους μέλους και ο οποίος 
παράγει και εμπορεύεται γάλα ή 
προετοιμάζεται να το πράξει σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα,
δ) "εκμετάλλευση": η εκμετάλλευση 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (ΧΧΧ) σχετικά με 
τις άμεσες ενισχύσεις·
ε) «αγοραστής»: η επιχείρηση ή ένωση 
που αγοράζει γάλα από τον παραγωγό:
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- να το υποβάλει σε διεργασία συλλογής, 
συσκευασίας, αποθήκευσης, ψύξης ή 
μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένων των 
διεργασιών βάσει σύμβασης,
- για να το διαθέσει σε μία ή περισσότερες 
επιχειρήσεις επεξεργασίας ή μεταποίησης 
γάλακτος ή άλλων γαλακτοκομικών 
προϊόντων.
Ωστόσο, ως αγοραστής θεωρείται κάθε 
ομάδα αγοραστών, εγκατεστημένων στην 
ίδια γεωγραφική περιοχή, η οποία 
διενεργεί για λογαριασμό των μελών της 
τις εργασίες διοικητικής και λογιστικής 
φύσης που είναι αναγκαίες για την 
καταβολή της εισφοράς επί του 
πλεονάσματος. Για την εφαρμογή της 
πρώτης πρότασης του παρόντος εδαφίου, 
η Ελλάδα θεωρείται ενιαία γεωγραφική 
περιοχή και μπορεί να εξομοιώνει 
δημόσιο οργανισμό με ομάδα αγοραστών,
στ) "παράδοση": κάθε παράδοση 
γάλακτος, εξαιρουμένου οποιουδήποτε 
άλλου γαλακτοκομικού προϊόντος, από 
παραγωγό σε αγοραστή, η μεταφορά του 
οποίου εξασφαλίζεται από τον παραγωγό 
ή από τον αγοραστή ή από την επιχείρηση 
που επεξεργάζεται ή μεταποιεί αυτά τα 
προϊόντα ή από τρίτον,
ζ) "απευθείας πώληση": κάθε πώληση ή 
διάθεση γάλακτος από παραγωγό 
απευθείας στον καταναλωτή, καθώς και 
κάθε πώληση ή διάθεση άλλων 
γαλακτοκομικών προϊόντων από 
παραγωγό. Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου  160 και 
τηρουμένου του ορισμού της 
«παράδοσης» που αναφέρεται στο 
στοιχείο στ) του παρόντος άρθρου να 
προσαρμόσει τον ορισμό της «απευθείας 
πώλησης» ώστε να εξασφαλίζει ιδίως ότι 
καμία ποσότητα γάλακτος ή άλλων 
γαλακτοκομικών προϊόντων που τίθενται 
σε εμπορία δεν αποκλείεται από το 
καθεστώς των ποσοστώσεων,
η) "διάθεση στην αγορά": η παράδοση 
γάλακτος ή η απευθείας πώληση 
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γάλακτος ή άλλων γαλακτοκομικών 
προϊόντων,
θ) "ατομική ποσόστωση": η ποσόστωση 
του παραγωγού την 1η Απριλίου κάθε 
δωδεκάμηνης περιόδου,
ι) "εθνική ποσόστωση": η ποσόστωση 
που αναφέρεται στο άρθρο 105 β, η οποία 
καθορίζεται για κάθε κράτος μέλος,
ια) "διαθέσιμη ποσόστωση": η 
ποσόστωση, την οποία έχει στη διάθεσή 
του ο παραγωγός στις 31 Μαρτίου της 
δωδεκάμηνης περιόδου για την οποία 
υπολογίζεται η εισφορά επί του 
πλεονάσματος, λαμβανομένων υπόψη 
όλων των μεταβιβάσεων, πωλήσεων, 
μετατροπών και προσωρινών 
ανακατανομών που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό και έχουν 
πραγματοποιηθεί στη διάρκεια αυτής της 
δωδεκάμηνης περιόδου.

Or. pt

Τροπολογία 1518
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 ιβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 ιβ
Υποτμήμα II

Εθνικές ποσοστώσεις
1. Οι εθνικές ποσοστώσεις για την 
παραγωγή γάλακτος και άλλων 
γαλακτοκομικών προϊόντων, τα οποία 
διατίθενται στο εμπόριο κατά τις επτά 
διαδοχικές δωδεκάμηνες περιόδους που 
αρχίζουν την 1η Απριλίου 2014  (στο εξής 
καλούμενες «δωδεκάμηνες περίοδοι»), 
καθορίζονται στο παράρτημα VII α.
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2. Οι ποσοστώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 κατανέμονται μεταξύ των 
παραγωγών σύμφωνα με το άρθρο 105 δ, 
με διάκριση μεταξύ παραδόσεων και 
απευθείας πωλήσεων. Τυχόν υπέρβαση 
των εθνικών ποσοστώσεων 
διαπιστώνεται σε εθνικό επίπεδο σε κάθε 
κράτος μέλος, σύμφωνα με το παρόν 
τμήμα και χωριστά για τις παραδόσεις 
και για τις απευθείας πωλήσεις.
3. Οι εθνικές ποσοστώσεις του 
παραρτήματος VII α καθορίζονται με την 
επιφύλαξη ενδεχόμενης επανεξέτασης 
ανάλογα με τη γενική κατάσταση της 
αγοράς και τις ιδιαίτερες συνθήκες που 
επικρατούν σε ορισμένα κράτη μέλη.
4. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, όλες τις διατάξεις που είναι 
αναγκαίες για την ενιαία εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου στα κράτη μέλη. Οι εν 
λόγω διατάξεις μπορούν να αφορούν τις 
διαδικασίες, τις κοινοποιήσεις και τα 
τεχνικά κριτήρια.

Or. pl

Τροπολογία 1519
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 ιβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 ιβ
Ποσοστώσεις σε εθνικό επίπεδο στον 

τομέα του γάλακτος
1. Οι εθνικές ποσοστώσεις για την 
παραγωγή γάλακτος και άλλων 
γαλακτοκομικών προϊόντων, τα οποία 
διατίθενται στο εμπόριο κατά τις επτά 
διαδοχικές δωδεκάμηνες περιόδους που 
αρχίζουν την 1η Απριλίου 2015 (στο εξής 
καλούμενες «δωδεκάμηνες περίοδοι»), 
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καθορίζονται στο παράρτημα VI (νέο).
2. Οι ποσοστώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 κατανέμονται μεταξύ των 
παραγωγών σύμφωνα με το άρθρο 105 γ, 
με διάκριση μεταξύ παραδόσεων και
απευθείας πωλήσεων. Τυχόν υπέρβαση 
των εθνικών ποσοστώσεων 
διαπιστώνεται σε εθνικό επίπεδο σε κάθε 
κράτος μέλος, σύμφωνα με το παρόν 
τμήμα και χωριστά για τις παραδόσεις 
και για τις απευθείας πωλήσεις.
3. Οι εθνικές ποσοστώσεις του 
παραρτήματος VI β καθορίζονται με την 
επιφύλαξη ενδεχόμενης επανεξέτασης 
ανάλογα με τη γενική κατάσταση της 
αγοράς και τις ιδιαίτερες συνθήκες που 
επικρατούν σε ορισμένα κράτη μέλη.
4. Για τη Βουλγαρία, την Τσεχική 
Δημοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη 
Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη 
Μάλτα, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη 
Σλοβενία και τη Σλοβακία, οι εθνικές 
ποσοστώσεις περιλαμβάνουν όλο το γάλα 
ή ισοδύναμο γάλακτος που παραδίδεται 
σε αγοραστή ή πωλείται απευθείας, 
ανεξαρτήτως του εάν παράγεται ή 
διατίθεται στο εμπόριο δυνάμει 
μεταβατικού μέτρου που εφαρμόζεται 
στις χώρες αυτές.
5. Η Επιτροπή ορίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 162 παράγραφος 2, τους 
απαραίτητους κανόνες προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η ενιαία εφαρμογή του 
άρθρου αυτού στα κράτη μέλη.

Or. pt

Τροπολογία 1520
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 ιβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 ιβ
Εθνικές ποσοστώσεις

1. Οι εθνικές ποσοστώσεις για την 
παραγωγή γάλακτος και άλλων 
γαλακτοκομικών προϊόντων, τα οποία 
διατίθενται στο εμπόριο κατά τις επτά 
διαδοχικές δωδεκάμηνες περιόδους που 
αρχίζουν την 1η Απριλίου 2014 (στο εξής 
καλούμενες «δωδεκάμηνες περίοδοι»), 
καθορίζονται στο παράρτημα ΧΧ.
2. Οι ποσοστώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 κατανέμονται μεταξύ των 
παραγωγών σύμφωνα με το άρθρο 101 β, 
με διάκριση μεταξύ παραδόσεων και 
απευθείας πωλήσεων. Τυχόν υπέρβαση 
των εθνικών ποσοστώσεων 
διαπιστώνεται σε εθνικό επίπεδο σε κάθε 
κράτος μέλος, σύμφωνα με το παρόν 
τμήμα και χωριστά για τις παραδόσεις 
και για τις απευθείας πωλήσεις.
3. Οι εθνικές ποσοστώσεις του 
παραρτήματος ΧΧ καθορίζονται με την 
επιφύλαξη ενδεχόμενης επανεξέτασης 
ανάλογα με τη γενική κατάσταση της 
αγοράς και τις ιδιαίτερες συνθήκες που 
επικρατούν σε ορισμένα κράτη μέλη.

Or. es

Τροπολογία 1521
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna
Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 ιγ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 ιγ
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Ατομικές ποσοστώσεις
1. Η ατομική ποσόστωση ή οι ατομικές 
ποσοστώσεις των παραγωγών την 1η 
Απριλίου 2014 ισούνται προς τις ατομικές 
ποσοστώσεις τους στις 31 Μαρτίου 2014, 
με την επιφύλαξη των μεταβιβάσεων, των 
πωλήσεων και των μετατροπών 
ποσοστώσεων που αρχίζουν να ισχύουν 
την 1η Απριλίου 2014.
2. Ένας παραγωγός μπορεί να διαθέτει 
μία ή δύο ατομικές ποσοστώσεις: μία για 
παραδόσεις και μία για απευθείας 
πωλήσεις. Μετατροπή μεταξύ των 
ποσοστώσεων ενός παραγωγού μπορεί να 
γίνεται μόνον από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους, κατόπιν δεόντως 
αιτιολογημένης αίτησης του παραγωγού.
3. Όταν ένας παραγωγός διαθέτει δύο 
ποσοστώσεις, το μερίδιό του στην τυχόν 
οφειλόμενη εισφορά επί του 
πλεονάσματος υπολογίζεται χωριστά για 
κάθε ποσόστωση.
4. Οι ατομικές ποσοστώσεις 
τροποποιούνται, ανάλογα με την 
περίπτωση, για κάθε μία από τις οικείες 
δωδεκάμηνες περιόδους, κατά τρόπον 
ώστε, για κάθε κράτος μέλος, τα 
αθροίσματα των ατομικών ποσοστώσεων 
για τις παραδόσεις και για τις απευθείας 
πωλήσεις να μην υπερβαίνουν το 
αντίστοιχο τμήμα της εθνικής 
ποσόστωσης, που αναπροσαρμόζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 105 στ, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τυχόν μειώσεις
που επιβάλλονται για την τροφοδότηση 
του εθνικού αποθέματος που προβλέπεται 
στο άρθρο 105 η.

Or. pl

Τροπολογία 1522
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 ιγ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 ιγ 
Ατομικές ποσοστώσεις στον τομέα του 

γάλακτος
1. Οι ατομικές ποσοστώσεις των 
παραγωγών στην 1η Απριλίου 2015 
ισούνται προς τις ατομικές ποσότητες 
αναφοράς τους στις 31 Μαρτίου 2015 με 
την επιφύλαξη των μεταβιβάσεων, των 
πωλήσεων και των μετατροπών 
ποσοστώσεων που αρχίζουν να ισχύουν 
την 1η Απριλίου 2015.
2. Ένας παραγωγός μπορεί να διαθέτει 
μία ή δύο ατομικές ποσοστώσεις, μία για 
παραδόσεις και μία για απευθείας 
πωλήσεις. Μετατροπή μεταξύ των 
ποσοστώσεων ενός παραγωγού μπορεί να 
γίνεται μόνον από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους, κατόπιν δεόντως 
αιτιολογημένης αίτησης του παραγωγού.
3. Όταν ένας παραγωγός διαθέτει δύο 
ποσοστώσεις, το μερίδιό του στην τυχόν 
οφειλόμενη εισφορά επί του 
πλεονάσματος υπολογίζεται χωριστά για 
κάθε ποσόστωση.
4. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να αυξάνει το τμήμα της εθνικής 
φινλανδικής ποσόστωσης η οποία 
προορίζεται για τις παραδόσεις, στην 
οποία αναφέρεται το άρθρο 105 β, για την 
αποζημίωση των φινλανδών παραγωγών
«SLOM», μέχρι τους 200.000 τόνους. Το 
απόθεμα αυτό, το οποίο κατανέμεται 
σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, 
πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
για λογαριασμό των παραγωγών των 
οποίων το δικαίωμα επανάληψης της 
παραγωγής έχει επηρεαστεί συνεπεία της 
προσχώρησης.
5. Οι ατομικές ποσοστώσεις 
τροποποιούνται, όποτε ενδείκνυται, για 
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κάθε μία από τις οικείες δωδεκάμηνες 
περιόδους, κατά τρόπο ώστε για κάθε 
κράτος μέλος το άθροισμα των ατομικών 
ποσοστώσεων για τις παραδόσεις και το 
άθροισμα για τις απευθείας πωλήσεις να 
μην υπερβαίνει το αντίστοιχο τμήμα της 
εθνικής ποσόστωσης, που προσαρμόζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 105 ε, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ενδεχόμενες 
μειώσεις που επιβάλλονται για την 
τροφοδότηση του εθνικού αποθέματος 
που προβλέπεται στο άρθρο 105 ζ.

Or. pt

Τροπολογία 1523
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 ιγ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 ιγ
Ατομικές ποσοστώσεις

1. Οι ατομικές ποσοστώσεις των 
παραγωγών στην 1η Απριλίου 2014 
ισούνται προς τις ατομικές ποσότητες 
αναφοράς τους στις 31 Μαρτίου 2014 με 
την επιφύλαξη των μεταβιβάσεων, των 
πωλήσεων και των μετατροπών 
ποσοστώσεων που αρχίζουν να ισχύουν 
την 1η Απριλίου 2014.
2. Ένας παραγωγός μπορεί να διαθέτει 
μία ή δύο ατομικές ποσοστώσεις, μία για 
παραδόσεις και μία για απευθείας 
πωλήσεις. Μετατροπή μεταξύ των 
ποσοστώσεων ενός παραγωγού μπορεί να 
γίνεται μόνον από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους, κατόπιν δεόντως 
αιτιολογημένης αίτησης του παραγωγού.
3. Όταν ένας παραγωγός διαθέτει δύο 
ποσοστώσεις, το μερίδιό του στην τυχόν 
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οφειλόμενη εισφορά επί του 
πλεονάσματος υπολογίζεται χωριστά για 
κάθε ποσόστωση.
4. Οι ατομικές ποσοστώσεις 
τροποποιούνται, ανάλογα με την 
περίπτωση, για κάθε μία από τις οικείες 
δωδεκάμηνες περιόδους, κατά τρόπον 
ώστε, για κάθε κράτος μέλος, τα 
αθροίσματα των ατομικών ποσοστώσεων 
για τις παραδόσεις και για τις απευθείας 
πωλήσεις να μην υπερβαίνουν το 
αντίστοιχο τμήμα της εθνικής 
ποσόστωσης, που αναπροσαρμόζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 101 δ, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τυχόν μειώσεις 
που επιβάλλονται για την τροφοδότηση 
του εθνικού αποθέματος που προβλέπεται 
στο άρθρο 101 στ.

Or. es

Τροπολογία 1524
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna
Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 ιγ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 ιγ
Κατανομή ποσοστώσεων προερχόμενων 

από το εθνικό απόθεμα
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για την 
κατανομή στους παραγωγούς, βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων που 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή, του 
συνόλου ή μέρους των ποσοστώσεων που 
προέρχονται από το εθνικό απόθεμα το 
οποίο προβλέπεται στο άρθρο 105 η.

Or. pl
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Τροπολογία 1525
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 ιδ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 ιδ
Κατανομή ποσοστώσεων προερχόμενων 

από το εθνικό απόθεμα
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους 
αναγκαίους κανόνες για την κατανομή 
στους παραγωγούς, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων που κοινοποιούνται στην 
Επιτροπή, του συνόλου ή μέρους των 
ποσοστώσεων που προέρχονται από το 
εθνικό απόθεμα το οποίο προβλέπεται στο 
άρθρο 105 ζ.

Or. pt

Τροπολογία 1526
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 ιδ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 ιδ
Κατανομή ποσοστώσεων προερχόμενων 

από το εθνικό απόθεμα
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
για την κατανομή στους παραγωγούς, 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή, του 
συνόλου ή μέρους των ποσοστώσεων που 
προέρχονται από το εθνικό απόθεμα το 
οποίο προβλέπεται στο άρθρο 101 στ.

Or. es
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Τροπολογία 1527
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna
Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 ιε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 ιε
Διαχείριση των ποσοστώσεων

1. Η Επιτροπή αναπροσαρμόζει, με 
εκτελεστικές πράξεις δυνάμει του άρθρου 
105 γ, στοιχείο α), για κάθε κράτος μέλος 
και για κάθε περίοδο, πριν από το τέλος 
αυτής, την κατανομή των εθνικών 
ποσοστώσεων μεταξύ «παραδόσεων» και 
«απευθείας πωλήσεων», λαμβάνοντας 
υπόψη τις μετατροπές που έχουν ζητήσει 
οι παραγωγοί ανάμεσα στις ατομικές 
ποσοστώσεις για παραδόσεις και για 
απευθείας πωλήσεις.
2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν κάθε έτος 
στην Επιτροπή, πριν από τις ημερομηνίες 
που ορίζονται με εκτελεστικές πράξεις 
από την Επιτροπή και σύμφωνα με 
κανόνες που ορίζονται από την Επιτροπή, 
με εκτελεστικές πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 157 παράγραφος 3, τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για:
a) την αναπροσαρμογή που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου·
β) τον υπολογισμό της εισφοράς επί του 
πλεονάσματος που οφείλουν να 
καταβάλουν.
3. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου 
θεσπίζονται με εκτελεστικές πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 105 κε, στοιχείο ζ.

Or. pl
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Τροπολογία 1528
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 ιε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 ιε
Διαχείριση των ποσοστώσεων

1. Η Επιτροπή αναπροσαρμόζει, με 
εκτελεστικές πράξεις δυνάμει του άρθρου 
162 στοιχείο α), για κάθε κράτος μέλος 
και για κάθε περίοδο, πριν από το τέλος 
αυτής, την κατανομή των εθνικών
ποσοστώσεων μεταξύ «παραδόσεων» και 
«απευθείας πωλήσεων», λαμβάνοντας 
υπόψη τις μετατροπές που έχουν ζητήσει 
οι παραγωγοί ανάμεσα στις ατομικές 
ποσοστώσεις για παραδόσεις και για 
απευθείας πωλήσεις.
2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν κατ' έτος 
στην Επιτροπή, στις ημερομηνίες που 
έχει ορίσει η Επιτροπή και κατά τον 
τρόπο που έχει ορίσει η ίδια με 
εκτελεστική πράξη, κατά το άρθρο 162, 
αριθ. 2, τα απαραίτητα στοιχεία για:
a) την προσαρμογή που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,
β) τον υπολογισμό της καταβλητέας εκ 
μέρους του κράτους μέλους εισφοράς επί 
του πλεονάσματος.

Or. pt

Τροπολογία 1529
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 ιε (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 ιε
Διαχείριση των ποσοστώσεων

1. Η Επιτροπή προσαρμόζει, για κάθε 
κράτος μέλος και για κάθε περίοδο, πριν 
από το τέλος αυτής, την κατανομή των 
εθνικών ποσοστώσεων μεταξύ 
«παραδόσεων» και «απευθείας 
πωλήσεων», λαμβάνοντας υπόψη τις 
μετατροπές που έχουν ζητήσει οι 
παραγωγοί ανάμεσα στις ατομικές 
ποσοστώσεις για παραδόσεις και για 
απευθείας πωλήσεις.
2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν κάθε έτος 
στην Επιτροπή, πριν από τις ημερομηνίες 
που ορίζονται από την Επιτροπή τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για:
a) την αναπροσαρμογή που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,
β) τον υπολογισμό της εισφοράς επί του 
πλεονάσματος που οφείλουν να 
καταβάλουν.

Or. es

Τροπολογία 1530
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna
Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 ιστ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 ιστ
Περιεκτικότητα σε λίπος

1. Σε κάθε παραγωγό αποδίδεται μια 
περιεκτικότητα αναφοράς σε λιπαρές 
ουσίες η οποία εφαρμόζεται στην ατομική 
ποσόστωση για παραδόσεις που διαθέτει 
ο παραγωγός αυτός.
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2. Για τις ποσοστώσεις που έχουν 
χορηγηθεί στους παραγωγούς στις 31 
Μαρτίου 2014 σύμφωνα με το άρθρο 105 
γ, παράγραφος 1, η περιεκτικότητα 
αναφοράς σε λιπαρές ουσίες που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 ισούται 
προς την περιεκτικότητα αναφοράς που 
εφαρμόζεται σε αυτή την ποσόστωση 
κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
3. Η περιεκτικότητα αναφοράς σε 
λιπαρές ουσίες τροποποιείται κατά τις 
μετατροπές που αναφέρονται στο άρθρο 
105 γ, παράγραφος 2, καθώς και σε 
περίπτωση απόκτησης, μεταβίβασης ή 
προσωρινής μεταβίβασης ποσοστώσεων, 
σύμφωνα με κανόνες που θα καθοριστούν 
από την Επιτροπή με εκτελεστικές 
πράξεις δυνάμει του άρθρου 105 κε 
στοιχείο β.
4. Για τους νέους παραγωγούς που 
διαθέτουν ατομική ποσόστωση για 
παραδόσεις προερχόμενη καθ’ ολοκληρία 
από το εθνικό απόθεμα, η περιεκτικότητα 
σε λιπαρές ουσίες καθορίζεται σύμφωνα 
με κανόνες που θα καθοριστούν από την 
Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις 
δυνάμει του άρθρου 105 κε στοιχείο β).
5. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 
ατομικές τιμές περιεκτικότητας 
αναφοράς αναπροσαρμόζονται, ανάλογα 
με την περίπτωση, κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού και, εν 
συνεχεία, στην αρχή κάθε δωδεκάμηνης 
περιόδου εφόσον είναι αναγκαίο, ώστε, 
για κάθε κράτος μέλος, ο σταθμισμένος 
μέσος όρος των ατομικών 
αντιπροσωπευτικών τιμών 
περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες να μην 
υπερβαίνει κατά περισσότερο από 0,1 
γραμμάριο ανά χιλιόγραμμο την 
περιεκτικότητα αναφοράς σε λιπαρές 
ουσίες που καθορίζεται στο παράρτημα 
VII β.

Or. pl
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Τροπολογία 1531
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 ιστ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 ιστ
Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες

1. Σε κάθε παραγωγό αποδίδεται μια 
περιεκτικότητα αναφοράς σε λιπαρές 
ουσίες η οποία εφαρμόζεται στην ατομική 
ποσόστωση για παραδόσεις που διαθέτει 
ο παραγωγός αυτός.
2. Για τις ποσοστώσεις που έχουν 
εγκριθεί για τους παραγωγούς για την 31η 
Μαρτίου 2015, σύμφωνα με το άρθρο 105 
γ, παράγραφος 1, η περιεκτικότητα 
αναφοράς σε λιπαρές ουσίες που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 ισούται 
προς την περιεκτικότητα αναφοράς 
αυτής της ποσόστωσης κατά την 
ημερομηνία αυτήν.
3. Η περιεκτικότητα αναφοράς σε 
λιπαρές ουσίες τροποποιείται κατά τις 
μετατροπές που αναφέρονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 105 γ, καθώς και σε 
περίπτωση απόκτησης, μεταβίβασης ή 
προσωρινής μεταβίβασης ποσοστώσεων, 
σύμφωνα με κανόνες που θα καθοριστούν 
από την Επιτροπή με εκτελεστικές 
πράξεις δυνάμει του άρθρου 162, 
παράγραφος 2.
4. Για τους νέους παραγωγούς που 
διαθέτουν ατομική ποσόστωση για 
παραδόσεις προερχόμενη καθ’ ολοκληρία 
από το εθνικό απόθεμα, η περιεκτικότητα 
σε λιπαρές ουσίες καθορίζεται σύμφωνα 
με κανόνες που θα καθοριστούν από την 
Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις 
δυνάμει του άρθρου 162 παράγραφος 2.
5. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 
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ατομικές τιμές περιεκτικότητας 
αναφοράς προσαρμόζονται, ανάλογα με 
την περίπτωση, κατά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού και εν 
συνεχεία, στην αρχή κάθε δωδεκάμηνης 
περιόδου εφόσον είναι αναγκαίο, ώστε, 
για κάθε κράτος μέλος, ο σταθμισμένος 
μέσος όρος των εν λόγω τιμών 
περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες να μην 
υπερβαίνει κατά περισσότερο από 0,1 
γραμμάριο ανά χιλιόγραμμο την 
περιεκτικότητα αναφοράς σε λιπαρές 
ουσίες που καθορίζεται στο παράρτημα
VI α.

Or. pt

Τροπολογία 1532
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 ιστ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 ιστ
Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες

1. Σε κάθε παραγωγό αποδίδεται μια 
περιεκτικότητα αναφοράς σε λιπαρές 
ουσίες η οποία εφαρμόζεται στην ατομική 
ποσόστωση για παραδόσεις που διαθέτει 
ο παραγωγός αυτός.
2. Για τις ποσοστώσεις που έχουν 
χορηγηθεί στους παραγωγούς στις 31 
Μαρτίου 2014 σύμφωνα με το άρθρο 101 
β παράγραφος 1, η περιεκτικότητα 
αναφοράς σε λιπαρές ουσίες που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 ισούται 
προς την περιεκτικότητα αναφοράς 
αυτής της ποσόστωσης κατά την 
ημερομηνία αυτήν.
3. Η περιεκτικότητα αναφοράς σε 
λιπαρές ουσίες τροποποιείται κατά τις 
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μετατροπές που αναφέρονται στο άρθρο 
101 β παράγραφος 2 και σε περίπτωση 
που ποσοστώσεις αποκτώνται, 
μεταβιβάζονται ή μεταβιβάζονται 
προσωρινά σύμφωνα με κανόνες που θα 
καθοριστούν από την Επιτροπή.
4. Για τους νέους παραγωγούς που 
διαθέτουν ατομική ποσόστωση για 
παραδόσεις, προερχομένη καθ’ 
ολοκληρία από το εθνικό απόθεμα, η 
περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 
καθορίζεται σύμφωνα με κανόνες που θα 
καθοριστούν από την Επιτροπή.
5. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 
ατομικές τιμές περιεκτικότητας 
αναφοράς προσαρμόζονται, ανάλογα με 
την περίπτωση, κατά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού και εν 
συνεχεία, στην αρχή κάθε δωδεκάμηνης 
περιόδου εφόσον είναι αναγκαίο, ώστε, 
για κάθε κράτος μέλος, ο σταθμισμένος 
μέσος όρος των εν λόγω τιμών 
περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες να μην 
υπερβαίνει κατά περισσότερο από 0,1 
γραμμάριο ανά χιλιόγραμμο την 
περιεκτικότητα αναφοράς σε λιπαρές 
ουσίες που καθορίζεται στο παράρτημα 
Χ.

Or. es

Τροπολογία 1533
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna
Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 ιζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 ιζ
Εθνικό απόθεμα

1. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί εθνικό 
απόθεμα, εντός των εθνικών 
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ποσοστώσεων που καθορίζονται στο 
παράρτημα VII β, ιδίως για τους σκοπούς 
της κατανομής των ποσοστώσεων που 
προβλέπεται στο άρθρο 105 ε. Το 
απόθεμα αυτό αναπληρώνεται, ανάλογα 
με την περίπτωση, με την αφαίρεση 
ορισμένων ποσοτήτων που προβλέπεται 
στο άρθρο 105 θ, την παρακράτηση 
μέρους των μεταβιβαζόμενων ποσοτήτων 
που προβλέπεται στο άρθρο 105 ιγ ή με 
γενική μείωση του συνόλου των ατομικών 
ποσοστώσεων. Οι ποσοστώσεις αυτές 
διατηρούν τον αρχικό προορισμό τους, 
δηλαδή για παραδόσεις ή για απευθείας 
πωλήσεις.
2. Κάθε συμπληρωματική ποσόστωση 
που διατίθεται σε κράτος μέλος 
προστίθεται αυτομάτως στο εθνικό 
απόθεμα και κατανέμεται μεταξύ 
παραδόσεων και απευθείας πωλήσεων 
ανάλογα με τις προβλεπόμενες ανάγκες.
3. Οι ποσοστώσεις που προστίθενται στο 
εθνικό απόθεμα δεν έχουν περιεκτικότητα 
αναφοράς σε λιπαρές ουσίες.

Or. pl

Τροπολογία 1534
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 ιζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 ιζ
Εθνικό απόθεμα

1. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί ένα 
εθνικό αποθεματικό, στο πλαίσιο των 
εθνικών ποσοστώσεων που καθορίζονται 
στο Παράρτημα VI β, ιδίως για τους 
σκοπούς της κατανομής των ποσοτήτων 
που προβλέπονται στο άρθρο 105 δ. Το 
εθνικό αυτό αποθεματικό τροφοδοτείται, 
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ανάλογα με την περίπτωση, με την 
αφαίρεση ορισμένων ποσοτήτων που 
προβλέπεται στο άρθρο 105 η, με την 
παρακράτηση από τις μεταβιβαζόμενες 
ποσότητες βάσει του άρθρου 105 ιβ ή με 
τη γενική μείωση του συνόλου των 
ατομικών ποσοτήτων αναφοράς. Οι 
ποσοστώσεις αυτές διατηρούν τον αρχικό 
προορισμό τους, δηλαδή για παραδόσεις 
ή για απευθείας πωλήσεις.
2. Κάθε συμπληρωματική ποσόστωση 
που διατίθεται σε κράτος μέλος 
προστίθεται αυτομάτως στο εθνικό 
απόθεμα και κατανέμεται μεταξύ 
παραδόσεων και απευθείας πωλήσεων 
ανάλογα με τις προβλεπόμενες ανάγκες.
3. Οι ποσοστώσεις που προστίθενται στο 
εθνικό απόθεμα δεν έχουν περιεκτικότητα 
αναφοράς σε λιπαρές ουσίες.

Or. pt

Τροπολογία 1535
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 ιζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 ιζ
Εθνικό απόθεμα

1. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί εθνικό 
απόθεμα, εντός των εθνικών 
ποσοστώσεων που καθορίζονται στο 
Παράρτημα …….., για τους σκοπούς, 
μεταξύ άλλων, της κατανομής των 
ποσοστώσεων που προβλέπεται στο 
άρθρο 101 γ.
Το απόθεμα αυτό τροφοδοτείται, ανάλογα 
με την περίπτωση, με την επαναφορά 
ποσοτήτων που προβλέπεται στο άρθρο 
101 ζ, με την παρακράτηση από τις 
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μεταβιβαζόμενες ποσότητες βάσει του 
άρθρου 101 ια ή με τη γενική μείωση του 
συνόλου των ατομικών ποσοστώσεων. Οι 
ποσοστώσεις αυτές διατηρούν τον αρχικό 
προορισμό τους, δηλαδή για παραδόσεις 
ή για απευθείας πωλήσεις.
2. Κάθε συμπληρωματική ποσόστωση 
που διατίθεται σε κράτος μέλος 
προστίθεται αυτομάτως στο εθνικό 
απόθεμα και κατανέμεται μεταξύ 
παραδόσεων και απευθείας πωλήσεων 
ανάλογα με τις προβλεπόμενες ανάγκες.
3. Οι ποσοστώσεις που προστίθενται στο 
εθνικό απόθεμα δεν έχουν περιεκτικότητα 
αναφοράς σε λιπαρές ουσίες.

Or. es

Τροπολογία 1536
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna
Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 ιη (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 ιη
Περιπτώσεις διακοπής δραστηριότητας

1. Όταν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που διαθέτει ατομικές ποσοστώσεις δεν 
πληροί πλέον τις αναφερόμενες στο 
άρθρο 105 β, παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
προϋποθέσεις κατά τη διάρκεια μιας 
δωδεκάμηνης περιόδου, οι αντίστοιχες 
ποσότητες επαναφέρονται στο εθνικό 
απόθεμα, το αργότερο την 1η Απριλίου 
του επόμενου ημερολογιακού έτους, εκτός 
εάν το εν λόγω πρόσωπο γίνει εκ νέου 
παραγωγός κατά την έννοια του άρθρου 
105 β, παράγραφος 1 στοιχείο γ) πριν από 
την ημερομηνία αυτή.
Εάν το πρόσωπο αυτό γίνει εκ νέου 
παραγωγός πριν λήξει η δεύτερη 
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δωδεκάμηνη περίοδος μετά την αφαίρεση 
των ποσοστώσεων, του επιστρέφεται το 
σύνολο ή τμήμα της ατομικής 
ποσόστωσης που του είχε αφαιρεθεί, το 
αργότερο την 1η Απριλίου που ακολουθεί 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησής 
του.
2. Όταν ένας παραγωγός, κατά τη 
διάρκεια τουλάχιστον μίας δωδεκάμηνης 
περιόδου, δεν διαθέτει στο εμπόριο 
ποσότητα ίση με ποσοστό τουλάχιστον 85 
% της ατομικής του ποσόστωσης, το 
κράτος μέλος μπορεί να αποφασίζει εάν 
και υπό ποιους όρους το σύνολο ή τμήμα 
της αχρησιμοποίητης ποσόστωσης θα 
επαναφερθεί στο εθνικό απόθεμα.
Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
τους όρους υπό τους οποίους μια 
ποσόστωση χορηγείται εκ νέου στον 
ενδιαφερόμενο παραγωγό σε περίπτωση 
που αυτός επαναλάβει την εμπορία.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται σε περίπτωση ανωτέρας 
βίας και σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις οι οποίες επηρεάζουν 
προσωρινώς την παραγωγική ικανότητα 
των ενδιαφερόμενων παραγωγών και τις 
οποίες αναγνωρίζει η αρμόδια αρχή.

Or. pl

Τροπολογία 1537
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 ιη (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 105 ιη
Περιπτώσεις διακοπής δραστηριότητας

1. Όταν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που διαθέτει ατομικές ποσοστώσεις δεν 
πληροί πλέον τις αναφερόμενες στο 
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άρθρο 105 α, στοιχείο α) προϋποθέσεις 
κατά τη διάρκεια μιας δωδεκάμηνης 
περιόδου, οι αντίστοιχες ποσότητες 
επαναφέρονται στο εθνικό απόθεμα το 
αργότερο την 1η Απριλίου του επόμενου 
ημερολογιακού έτους, εκτός εάν το εν 
λόγω πρόσωπο γίνει εκ νέου παραγωγός 
κατά την έννοια του άρθρου 105 α, 
στοιχείο γ) πριν από την ανωτέρω 
ημερομηνία. Όταν το εν λόγω πρόσωπο 
γίνεται εκ νέου παραγωγός το αργότερο 
πριν λήξει η δεύτερη δωδεκάμηνη 
περίοδος μετά την αφαίρεση των 
ποσοτήτων αναφοράς, του επιστρέφεται 
όλο ή τμήμα της ατομικής ποσότητας 
αναφοράς που του είχε αφαιρεθεί, το 
αργότερο την 1η Απριλίου που ακολουθεί 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησής 
του.
2. Όταν ένας παραγωγός, κατά τη 
διάρκεια τουλάχιστον μίας δωδεκάμηνης 
περιόδου, δεν διαθέτει προς εμπορία 
ποσότητα ίση με ποσοστό τουλάχιστον 
85% της ατομικής του ποσόστωσης, το 
κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει, εάν 
και υπό ποίους όρους το σύνολο ή τμήμα 
της αχρησιμοποίητης ποσόστωσης 
πρέπει να επαναφερθεί στο εθνικό 
απόθεμα. Το κράτος μέλος καθορίζει 
τους όρους, υπό τους οποίους μια 
ποσόστωση διατίθεται εκ νέου στον 
οικείο παραγωγό σε περίπτωση που αυτός 
επαναλάβει τη δραστηριότητα εμπορίας.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται σε περίπτωση ανωτέρας 
βίας και σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις οι οποίες επηρεάζουν 
προσωρινώς την παραγωγική ικανότητα 
των ενδιαφερόμενων παραγωγών και τις 
οποίες αναγνωρίζει η αρμόδια αρχή.

Or. pt

Τροπολογία 1538
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
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Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 ιη (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103ιη
Περιπτώσεις διακοπής δραστηριότητας

1. Όταν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που διαθέτει ατομικές ποσοστώσεις 
σταματά να παράγει γάλα και να το 
διαθέτει στην αγορά κατά τη διάρκεια 
μιας δωδεκάμηνης περιόδου, οι 
αντίστοιχες ποσότητες επαναφέρονται 
στο εθνικό απόθεμα το αργότερο την 1η 
Απριλίου του επόμενου ημερολογιακού 
έτους, εκτός εάν το εν λόγω πρόσωπο 
γίνει εκ νέου παραγωγός πριν από την 
ημερομηνία αυτή.
Εάν το πρόσωπο αυτό γίνει εκ νέου 
παραγωγός πριν λήξει η δεύτερη 
δωδεκάμηνη περίοδος μετά την αφαίρεση 
των ποσοστώσεων, του επιστρέφεται το 
σύνολο ή τμήμα της ατομικής 
ποσόστωσης που του είχε αφαιρεθεί, το 
αργότερο την 1η Απριλίου που ακολουθεί 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησής 
του.
2. Όταν ένας παραγωγός, κατά τη 
διάρκεια τουλάχιστον μίας δωδεκάμηνης 
περιόδου, δεν διαθέτει στο εμπόριο 
ποσότητα ίση με ποσοστό τουλάχιστον 85 
% της ατομικής του ποσόστωσης, το 
κράτος μέλος μπορεί να αποφασίζει εάν 
και υπό ποιους όρους το σύνολο ή τμήμα 
της αχρησιμοποίητης ποσόστωσης θα 
επαναφερθεί στο εθνικό απόθεμα. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν τους 
όρους υπό τους οποίους μια ποσόστωση 
χορηγείται εκ νέου στον ενδιαφερόμενο 
παραγωγό σε περίπτωση που αυτός 
επαναλάβει την εμπορία.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται σε περίπτωση ανωτέρας 
βίας και σε δεόντως αιτιολογημένες 
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περιπτώσεις οι οποίες επηρεάζουν 
προσωρινώς την παραγωγική ικανότητα 
των ενδιαφερόμενων παραγωγών και τις 
οποίες αναγνωρίζει η αρμόδια αρχή.

Or. es

Τροπολογία 1539
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 ιθ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 ιθ
Προσωρινές μεταβιβάσεις

1. Πριν από το τέλος κάθε δωδεκάμηνης 
περιόδου, τα κράτη μέλη επιτρέπουν, για 
τη συγκεκριμένη περίοδο, την προσωρινή 
μεταβίβαση μέρους των ατομικών 
ποσοστώσεων που δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί από τους δικαιούχους.
Τα κράτη μέλη μπορούν να ρυθμίζουν τις 
πράξεις μεταβίβασης ανάλογα με τις 
κατηγορίες παραγωγών ή τις 
διαρθρώσεις γαλακτοπαραγωγής, να τις 
περιορίζουν στο επίπεδο του αγοραστή ή 
εντός των περιφερειών, να επιτρέπουν 
την πλήρη μεταβίβαση στις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 105 θ, 
παράγραφος 3 και να καθορίζουν σε ποιο 
βαθμό ο μεταβιβάζων παραγωγός μπορεί 
να ανανεώσει τις πράξεις μεταβίβασης.
2. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να 
αποφασίζει να μην εφαρμόσει την 
παράγραφο 1 βάσει των ακόλουθων 
κριτηρίων, διαζευκτικά ή σωρευτικά:
a) ανάγκη διευκόλυνσης των 
διαρθρωτικών αλλαγών και 
προσαρμογών·
β) επιτακτικές διοικητικές ανάγκες.
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Or. pl

Τροπολογία 1540
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 ιθ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 ιθ
Προσωρινές μεταβιβάσεις

1. Πριν από το τέλος κάθε δωδεκάμηνης 
περιόδου, τα κράτη μέλη επιτρέπουν, για 
την υπόψη περίοδο, την προσωρινή 
μεταβίβαση ενός μέρους των ατομικών 
ποσοστώσεων που δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί από τον παραγωγό που 
τις δικαιούται. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να ρυθμίζουν τις πράξεις μεταβίβασης 
βάσει των κατηγοριών παραγωγών ή των 
διαρθρώσεων γαλακτοκομικής 
παραγωγής, να τις περιορίζουν στο 
επίπεδο του αγοραστή ή εντός των 
περιφερειών, να επιτρέπουν την πλήρη 
μεταβίβαση στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 105 η, 
παράγραφος 3 και να καθορίζουν σε ποιο 
βαθμό ο μεταβιβάζων παραγωγός μπορεί 
να ανανεώσει τις πράξεις μεταβίβασης.
2. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να 
αποφασίζει να μην εφαρμόσει την 
παράγραφο 1 βάσει ενός ή και των δύο 
ακόλουθων κριτηρίων:
a) ανάγκη διευκόλυνσης των 
διαρθρωτικών αλλαγών και 
προσαρμογών,
β) επιτακτικές διοικητικές ανάγκες.

Or. pt
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Τροπολογία 1541
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 ιθ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103ιθ
Προσωρινές μεταβιβάσεις

1. Πριν από το τέλος κάθε δωδεκάμηνης 
περιόδου, τα κράτη μέλη επιτρέπουν, για 
τη συγκεκριμένη περίοδο, την προσωρινή 
μεταβίβαση μέρους των ατομικών 
ποσοστώσεων που δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί από τους δικαιούχους. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να ρυθμίζουν τις 
πράξεις μεταβίβασης ανάλογα με τις 
κατηγορίες παραγωγών ή τις 
διαρθρώσεις γαλακτοπαραγωγής, να τις 
περιορίζουν στο επίπεδο του αγοραστή ή 
εντός των περιφερειών, να επιτρέπουν 
την πλήρη μεταβίβαση στις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 101 ζ 
παράγραφος 3 και να καθορίζουν σε ποιο 
βαθμό ο μεταβιβάζων παραγωγός μπορεί 
να ανανεώσει τις πράξεις μεταβίβασης.
2. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να 
αποφασίζει να μην εφαρμόσει την 
παράγραφο 1 βάσει των ακόλουθων 
κριτηρίων, διαζευκτικά ή σωρευτικά:
a) ανάγκη διευκόλυνσης των 
διαρθρωτικών αλλαγών και 
προσαρμογών,
β) επιτακτικές διοικητικές ανάγκες.

Or. es

Τροπολογία 1542
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 κ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 κ
Μεταβιβάσεις ποσοστώσεων μαζί με 

εκτάσεις γης
1. Οι ατομικές ποσοστώσεις 
μεταβιβάζονται μαζί με την 
εκμετάλλευση στους παραγωγούς στους 
οποίους περιέρχεται σε περίπτωση 
πώλησης, εκμίσθωσης, κληρονομικής 
διαδοχής, νέμησης ανιόντος ή με άλλο 
μέσο που συνεπάγεται συγκρίσιμα νομικά 
αποτελέσματα για τους παραγωγούς, 
σύμφωνα με λεπτομερείς κανόνες που 
καθορίζουν τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εκτάσεις γης που 
χρησιμοποιούνται για τη γαλακτοκομική 
παραγωγή ή άλλα αντικειμενικά κριτήρια 
και, κατά περίπτωση, τις τυχόν 
συμφωνίες μεταξύ των μερών. Το τμήμα 
της ποσόστωσης το οποίο, όπου 
συντρέχει περίπτωση, δεν μεταβιβάζεται 
μαζί με την εκμετάλλευση προστίθεται 
στο εθνικό απόθεμα.
2. Όταν έχουν μεταβιβαστεί ή 
μεταβιβάζονται ποσοστώσεις σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, μέσω αγροτικών 
μισθώσεων ή με άλλα μέσα που 
συνεπάγονται συγκρίσιμα νομικά 
αποτελέσματα, τα κράτη μέλη μπορούν 
να αποφασίζουν, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων και προκειμένου να 
διατίθενται οι ποσοστώσεις αποκλειστικά 
σε παραγωγούς, ότι η ποσόστωση δεν 
μεταβιβάζεται μαζί με την εκμετάλλευση.
3. Σε περίπτωση μεταβίβασης εκτάσεων 
γης στις δημόσιες αρχές ή/και για λόγους 
κοινής ωφέλειας ή μεταβίβασης για μη 
γεωργικούς σκοπούς, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε να εφαρμόζονται τα 
μέτρα που απαιτούνται για τη διαφύλαξη 
των νόμιμων συμφερόντων των μερών, 
και ιδίως ώστε ο απερχόμενος παραγωγός 
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να είναι σε θέση, εφόσον το επιθυμεί, να 
συνεχίσει τη γαλακτοπαραγωγή.
4. Ελλείψει συμφωνίας μεταξύ των 
μερών, στην περίπτωση αγροτικών 
μισθώσεων που λήγουν χωρίς δυνατότητα 
παράτασης της μίσθωσης με ανάλογους 
όρους ή σε περιπτώσεις που 
συνεπάγονται συγκρίσιμα νομικά 
αποτελέσματα, οι συγκεκριμένες ατομικές 
ποσοστώσεις μεταβιβάζονται εν όλω ή εν 
μέρει στους παραγωγούς στους οποίους 
περιέρχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
που θεσπίζουν τα κράτη μέλη, 
λαμβάνοντας υπόψη τα νόμιμα 
συμφέροντα των μερών.

Or. pl

Τροπολογία 1543
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 κ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 κ
Μεταβιβάσεις ποσοστώσεων μαζί με 

εκτάσεις γης
1. Οι ατομικές ποσοστώσεις 
μεταβιβάζονται μαζί με την 
εκμετάλλευση στους παραγωγούς στους 
οποίους περιέρχεται, σε περίπτωση 
πώλησης, εκμίσθωσης ή κληρονομικής 
μεταβίβασης, προσδοκώμενης 
κληρονομιάς, ή οιασδήποτε άλλης 
μεταβίβασης που συνεπάγεται συγκρίσιμα 
νομικά αποτελέσματα για τους 
παραγωγούς, σύμφωνα με λεπτομερείς 
κανόνες που καθορίζουν τα κράτη μέλη, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εκτάσεις γης που 
χρησιμοποιούνται για τη γαλακτοκομική 
παραγωγή ή άλλα αντικειμενικά κριτήρια 
και, ενδεχομένως, μια συμφωνία μεταξύ 
των μερών. Το τμήμα της ποσόστωσης 
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το οποίο, όπου συντρέχει περίπτωση, δεν 
μεταβιβάζεται μαζί με την εκμετάλλευση 
προστίθεται στο εθνικό απόθεμα.
2. Εάν ποσοστώσεις έχουν μεταβιβαστεί ή 
μεταβιβάζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 μέσω αγροτικών 
μισθώσεων ή άλλων μέσων που 
συνεπάγονται συγκρίσιμα νομικά 
αποτελέσματα, τα κράτη μέλη μπορούν 
να αποφασίζουν, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων και προκειμένου να 
διατίθενται οι ποσοστώσεις αποκλειστικά 
σε παραγωγούς, ότι η ποσόστωση δεν 
μεταβιβάζεται μαζί με την εκμετάλλευση.
3. Σε περίπτωση μεταβίβασης γαιών στις 
δημόσιες αρχές ή/και για λόγους κοινής 
ωφέλειας, ή όταν η μεταβίβαση 
πραγματοποιείται για μη γεωργικούς 
σκοπούς, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
να εφαρμόζονται τα μέτρα που 
απαιτούνται για τη διαφύλαξη των 
νόμιμων συμφερόντων των μερών, και 
ιδίως ώστε ο απερχόμενος παραγωγός να 
είναι σε θέση, εφόσον το επιθυμεί, να 
συνεχίσει τη γαλακτοκομική παραγωγή.
4. Ελλείψει συμφωνίας μεταξύ των 
μερών, στην περίπτωση αγροτικών 
μισθώσεων που λήγουν χωρίς δυνατότητα 
παράτασης της μίσθωσης με ανάλογους 
όρους ή σε περιπτώσεις που 
συνεπάγονται συγκρίσιμα νομικά 
αποτελέσματα, οι συγκεκριμένες ατομικές 
ποσοστώσεις μεταβιβάζονται εν όλω ή εν 
μέρει στους παραγωγούς στους οποίους 
περιέρχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
που θεσπίζουν τα κράτη μέλη, 
λαμβάνοντας υπόψη τα νόμιμα 
συμφέροντα των μερών.

Or. pt

Τροπολογία 1544
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 κ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103κ
Μεταβιβάσεις ποσοστώσεων μαζί με 

εκτάσεις γης
1. Οι ατομικές ποσοστώσεις 
μεταβιβάζονται μαζί με την 
εκμετάλλευση στους παραγωγούς στους 
οποίους περιέρχεται σε περίπτωση 
πώλησης, εκμίσθωσης, κληρονομικής 
διαδοχής, νέμησης ανιόντος ή με άλλο 
μέσο που συνεπάγεται συγκρίσιμα νομικά 
αποτελέσματα για τους παραγωγούς, 
σύμφωνα με λεπτομερείς κανόνες που 
καθορίζουν τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εκτάσεις γης που 
χρησιμοποιούνται για τη γαλακτοκομική 
παραγωγή ή άλλα αντικειμενικά κριτήρια 
και, κατά περίπτωση, τις τυχόν 
συμφωνίες μεταξύ των μερών. Το τμήμα 
της ποσόστωσης το οποίο, όπου 
συντρέχει περίπτωση, δεν μεταβιβάζεται 
μαζί με την εκμετάλλευση προστίθεται 
στο εθνικό απόθεμα.
2. Εάν ποσοστώσεις έχουν μεταβιβαστεί ή 
μεταβιβάζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 μέσω αγροτικών 
μισθώσεων ή άλλων μέσων που 
συνεπάγονται συγκρίσιμα νομικά 
αποτελέσματα, τα κράτη μέλη μπορούν 
να αποφασίζουν, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων και προκειμένου να
διατίθενται οι ποσοστώσεις αποκλειστικά 
σε παραγωγούς, ότι η ποσόστωση δεν 
μεταβιβάζεται μαζί με την εκμετάλλευση.
3. Σε περίπτωση μεταβίβασης γαιών στις 
δημόσιες αρχές ή/και για λόγους κοινής 
ωφέλειας, ή όταν η μεταβίβαση 
πραγματοποιείται για μη γεωργικούς 
σκοπούς, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
να εφαρμόζονται τα μέτρα που 
απαιτούνται για τη διαφύλαξη των 
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νόμιμων συμφερόντων των μερών, και 
ιδίως ώστε ο απερχόμενος παραγωγός να 
είναι σε θέση, εφόσον το επιθυμεί, να 
συνεχίσει τη γαλακτοκομική παραγωγή.
4. Ελλείψει συμφωνίας μεταξύ των 
μερών, στην περίπτωση αγροτικών 
μισθώσεων που λήγουν χωρίς δυνατότητα 
παράτασης της μίσθωσης με ανάλογους 
όρους ή σε περιπτώσεις που 
συνεπάγονται συγκρίσιμα νομικά 
αποτελέσματα, οι συγκεκριμένες ατομικές 
ποσοστώσεις μεταβιβάζονται εν όλω ή εν 
μέρει στους παραγωγούς στους οποίους 
περιέρχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
που θεσπίζουν τα κράτη μέλη, 
λαμβάνοντας υπόψη τα νόμιμα 
συμφέροντα των μερών.

Or. es

Τροπολογία 1545
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 κα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 κα
Ειδικά μέτρα μεταβίβασης
1. Για την επιτυχή αναδιάρθρωση της 
γαλακτοπαραγωγής ή τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη μπορούν, 
σύμφωνα με λεπτομερείς κανόνες τους 
οποίους καθορίζουν λαμβάνοντας υπόψη 
τα νόμιμα συμφέροντα των μερών:
a) να χορηγούν στους παραγωγούς οι 
οποίοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να 
εγκαταλείψουν οριστικά μέρος ή σύνολο 
της γαλακτοπαραγωγής τους 
αποζημίωση, καταβαλλόμενη σε μία ή 
περισσότερες ετήσιες δόσεις, και να 
τροφοδοτούν το εθνικό απόθεμα με τις 
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ατομικές ποσοστώσεις που 
αποδεσμεύονται με τον τρόπο αυτόν·
β) να καθορίζουν, με βάση αντικειμενικά 
κριτήρια, τους όρους υπό τους οποίους οι 
παραγωγοί μπορούν, έναντι πληρωμής, να 
επιτυγχάνουν, κατά την έναρξη μιας 
δωδεκάμηνης περιόδου, την 
ανακατανομή από την αρμόδια αρχή ή 
από φορέα που έχει οριστεί από την εν 
λόγω αρχή, των ατομικών ποσοστώσεων 
που αποδεσμεύτηκαν οριστικά στο τέλος 
της προηγούμενης δωδεκάμηνης 
περιόδου από άλλους παραγωγούς έναντι 
καταβολής, σε μία ή περισσότερες 
ετήσιες δόσεις, αποζημίωσης ίσης με την 
προαναφερόμενη πληρωμή·
γ) να συγκεντρώνουν και να εποπτεύουν 
τις μεταβιβάσεις ποσοστώσεων χωρίς 
έκταση γης·
δ) να προβλέπουν, σε περίπτωση 
μεταβίβασης εκτάσεων γης με σκοπό τη 
βελτίωση του περιβάλλοντος, τη 
χορήγηση της οικείας ατομικής 
ποσόστωσης στον εγκαταλείποντα την 
έκταση γεωργό, εφόσον προτίθεται να 
συνεχίσει τη γαλακτοπαραγωγή·
ε) να καθορίζουν, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, τις περιφέρειες ή τις ζώνες 
συλλογής, στο εσωτερικό των οποίων 
επιτρέπονται οι οριστικές μεταβιβάσεις 
ποσοστώσεων χωρίς μεταβίβαση των 
αντίστοιχων εκτάσεων, με σκοπό τη 
βελτίωση της διάρθρωσης της 
γαλακτοπαραγωγής·
στ) να επιτρέπουν, κατόπιν αίτησης του 
παραγωγού προς την αρμόδια αρχή ή τον 
φορέα που έχει ορίσει η αρχή αυτή, την 
οριστική μεταβίβαση ποσοστώσεων 
χωρίς μεταβίβαση των αντίστοιχων 
εκτάσεων ή το αντίθετο, με σκοπό τη 
βελτίωση της διάρθρωσης της 
γαλακτοπαραγωγής στο επίπεδο της 
εκμετάλλευσης ή την εκτατικοποίηση της 
παραγωγής.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 
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μπορούν να εφαρμόζονται σε εθνικό 
επίπεδο, στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο 
ή σε συγκεκριμένες ζώνες συλλογής.

Or. pl

Τροπολογία 1546
Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 κα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 κα
Ειδικά μέτρα μεταβίβασης

1. Για την επιτυχή αναδιάρθρωση της 
γαλακτοπαραγωγής ή τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη μπορούν, 
σύμφωνα με λεπτομερείς κανόνες τους 
οποίους καθορίζουν λαμβάνοντας υπόψη 
τα νόμιμα συμφέροντα των 
ενδιαφερομένων μερών:
a) να χορηγούν στους παραγωγούς οι 
οποίοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να 
εγκαταλείψουν οριστικά μέρος ή σύνολο 
της γαλακτοπαραγωγής τους 
αποζημίωση, καταβαλλόμενη σε μία ή 
περισσότερες ετήσιες δόσεις, και να 
τροφοδοτούν το εθνικό απόθεμα με τις 
ατομικές ποσοστώσεις που 
αποδεσμεύονται με τον τρόπο αυτόν·
β) να καθορίζουν, με βάση αντικειμενικά 
κριτήρια, τους όρους υπό τους οποίους οι 
παραγωγοί μπορούν, έναντι πληρωμής, να 
επιτυγχάνουν, κατά την έναρξη μιας 
δωδεκάμηνης περιόδου, την 
ανακατανομή από την αρμόδια αρχή ή 
από φορέα που έχει οριστεί από την εν 
λόγω αρχή, των ατομικών ποσοστώσεων 
που αποδεσμεύτηκαν οριστικά στο τέλος 
της προηγούμενης δωδεκάμηνης 
περιόδου από άλλους παραγωγούς έναντι 
καταβολής, σε μία ή περισσότερες 
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ετήσιες δόσεις, αποζημίωσης ίσης με την 
προαναφερόμενη πληρωμή·
γ) να συγκεντρώνουν και να εποπτεύουν 
τις μεταβιβάσεις ποσοστώσεων χωρίς 
έκταση γης·
δ) να προβλέπουν, σε περίπτωση 
μεταβίβασης εκτάσεων γης με σκοπό τη 
βελτίωση του περιβάλλοντος, τη 
χορήγηση της οικείας ατομικής 
ποσόστωσης στον εγκαταλείποντα την 
έκταση γεωργό, εφόσον προτίθεται να 
συνεχίσει τη γαλακτοπαραγωγή·
ε) να καθορίζουν, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, τις περιφέρειες ή τις ζώνες 
συλλογής, στο εσωτερικό των οποίων 
επιτρέπονται οι οριστικές μεταβιβάσεις 
ποσοστώσεων χωρίς μεταβίβαση των 
αντίστοιχων εκτάσεων, με σκοπό τη 
βελτίωση της διάρθρωσης της 
γαλακτοπαραγωγής·
στ) να επιτρέπουν, κατόπιν αίτησης του 
παραγωγού προς την αρμόδια αρχή ή τον 
φορέα που έχει ορίσει η αρχή αυτή, την 
οριστική μεταβίβαση ποσοστώσεων 
χωρίς μεταβίβαση των αντίστοιχων 
εκτάσεων ή το αντίθετο, με σκοπό τη 
βελτίωση της διάρθρωσης της 
γαλακτοπαραγωγής στο επίπεδο της 
εκμετάλλευσης ή την εκτατικοποίηση της 
παραγωγής.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 
μπορούν να εφαρμόζονται σε εθνικό 
επίπεδο, στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο 
ή σε συγκεκριμένες ζώνες συλλογής.

Or. pl

Τροπολογία 1547
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 κα (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 κα
Ειδικά μέτρα μεταβίβασης

1. Για την επιτυχή αναδιάρθρωση της 
γαλακτοπαραγωγής ή τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη μπορούν, 
σύμφωνα με λεπτομερείς κανόνες τους 
οποίους καθορίζουν λαμβάνοντας υπόψη 
τα νόμιμα συμφέροντα των μερών:
a) να χορηγούν στους παραγωγούς οι 
οποίοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να 
εγκαταλείψουν οριστικά μέρος ή σύνολο 
της γαλακτοπαραγωγής τους 
αποζημίωση, καταβαλλόμενη σε μία ή 
περισσότερες ετήσιες δόσεις, και να 
τροφοδοτούν το εθνικό απόθεμα με τις 
ατομικές ποσοστώσεις που 
αποδεσμεύονται με τον τρόπο αυτόν,
β) να καθορίζουν, με βάση αντικειμενικά 
κριτήρια, τους όρους υπό τους οποίους οι 
παραγωγοί μπορούν, έναντι πληρωμής, να 
επιτυγχάνουν, κατά την έναρξη μιας 
δωδεκάμηνης περιόδου, την 
ανακατανομή από την αρμόδια αρχή ή 
από φορέα που έχει οριστεί από την εν 
λόγω αρχή, των ατομικών ποσοστώσεων 
που αποδεσμεύτηκαν οριστικά στο τέλος 
της προηγούμενης δωδεκάμηνης 
περιόδου από άλλους παραγωγούς έναντι 
καταβολής, σε μία ή περισσότερες 
ετήσιες δόσεις, αποζημίωσης ίσης με την 
προαναφερόμενη πληρωμή,
γ) να συγκεντρώνουν και να εποπτεύουν 
τις μεταβιβάσεις ποσοστώσεων χωρίς 
έκταση γης,
δ) να προβλέπουν, σε περίπτωση 
μεταβίβασης εκτάσεων γης με σκοπό τη 
βελτίωση του περιβάλλοντος, τη 
χορήγηση της οικείας ατομικής 
ποσόστωσης στον εγκαταλείποντα την 
έκταση γεωργό, εφόσον προτίθεται να 
συνεχίσει τη γαλακτοπαραγωγή,
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ε) να καθορίζουν, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, τις περιφέρειες και ζώνες 
συλλογής, στο εσωτερικό των οποίων 
επιτρέπονται οι οριστικές μεταβιβάσεις 
ποσοστώσεων χωρίς μεταβίβαση των 
αντίστοιχων εκτάσεων, με σκοπό τη 
βελτίωση της διάρθρωσης της 
γαλακτοκομικής παραγωγής·
στ) να επιτρέπουν, κατόπιν αίτησης του 
παραγωγού προς την αρμόδια αρχή ή τον 
φορέα που έχει ορίσει η αρχή αυτή, την 
οριστική μεταβίβαση ποσοστώσεων 
χωρίς μεταβίβαση των αντίστοιχων 
εκτάσεων ή το αντίθετο, με σκοπό τη 
βελτίωση της διάρθρωσης της 
γαλακτοπαραγωγής στο επίπεδο της 
εκμετάλλευσης ή την εκτατικοποίηση της 
παραγωγής.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 
μπορούν να εφαρμόζονται σε εθνικό 
επίπεδο, στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο 
ή σε συγκεκριμένες ζώνες συλλογής.

Or. pt

Τροπολογία 1548
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 κα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 κα
Ειδικά μέτρα μεταβίβασης

1. Για την επιτυχή αναδιάρθρωση της 
γαλακτοπαραγωγής ή τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη μπορούν, 
σύμφωνα με λεπτομερείς κανόνες τους 
οποίους καθορίζουν λαμβάνοντας υπόψη 
τα νόμιμα συμφέροντα των μερών:
a) να χορηγούν στους παραγωγούς οι 
οποίοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να 
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εγκαταλείψουν οριστικά μέρος ή σύνολο 
της γαλακτοπαραγωγής τους 
αποζημίωση, καταβαλλόμενη σε μία ή 
περισσότερες ετήσιες δόσεις, και να 
τροφοδοτούν το εθνικό απόθεμα με τις 
ατομικές ποσοστώσεις που 
αποδεσμεύονται με τον τρόπο αυτόν,
β) να καθορίζουν, με βάση αντικειμενικά 
κριτήρια, τους όρους υπό τους οποίους οι 
παραγωγοί μπορούν, έναντι πληρωμής, να 
επιτυγχάνουν, κατά την έναρξη μιας 
δωδεκάμηνης περιόδου, την 
ανακατανομή από την αρμόδια αρχή ή 
από φορέα που έχει οριστεί από την εν 
λόγω αρχή, των ατομικών ποσοστώσεων 
που αποδεσμεύτηκαν οριστικά στο τέλος 
της προηγούμενης δωδεκάμηνης 
περιόδου από άλλους παραγωγούς έναντι 
καταβολής, σε μία ή περισσότερες 
ετήσιες δόσεις, αποζημίωσης ίσης με την 
προαναφερόμενη πληρωμή,
γ) να συγκεντρώνουν και να εποπτεύουν 
τις μεταβιβάσεις ποσοστώσεων χωρίς 
έκταση γης,
δ) να προβλέπουν, σε περίπτωση 
μεταβίβασης εκτάσεων γης με σκοπό τη 
βελτίωση του περιβάλλοντος, τη 
χορήγηση της οικείας ατομικής 
ποσόστωσης στον εγκαταλείποντα την 
έκταση γεωργό, εφόσον προτίθεται να 
συνεχίσει τη γαλακτοπαραγωγή,
ε) να καθορίζουν, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, τις περιφέρειες ή τις ζώνες 
συλλογής, στο εσωτερικό των οποίων 
επιτρέπονται οι οριστικές μεταβιβάσεις 
ποσοστώσεων χωρίς μεταβίβαση των 
αντίστοιχων εκτάσεων, με σκοπό τη 
βελτίωση της διάρθρωσης της 
γαλακτοπαραγωγής,
στ) να επιτρέπουν, κατόπιν αίτησης του 
παραγωγού προς την αρμόδια αρχή ή τον 
φορέα που έχει ορίσει η αρχή αυτή, την 
οριστική μεταβίβαση ποσοστώσεων 
χωρίς μεταβίβαση των αντίστοιχων 
εκτάσεων ή το αντίθετο, με σκοπό τη 
βελτίωση της διάρθρωσης της 
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γαλακτοπαραγωγής στο επίπεδο της 
εκμετάλλευσης ή την εκτατικοποίηση της 
παραγωγής.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 
μπορούν να εφαρμόζονται σε εθνικό 
επίπεδο, στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο 
ή σε συγκεκριμένες ζώνες συλλογής.

Or. es


