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Τροπολογία 2095
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 156 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέτρα επίλυσης ειδικών προβλημάτων Μέτρα για την επίλυση ειδικών πρακτικών 
προβλημάτων

Or. en

Τροπολογία 2096
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 156 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τα αναγκαία και δικαιολογημένα 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μέτρα
για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Τα 
μέτρα μπορούν να παρεκκλίνουν από τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού μόνο 
στον βαθμό και για το χρονικό διάστημα 
που είναι απολύτως αναγκαία. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 
2.

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, βάσει του 
άρθρου 160, να εκδίδει τις αναγκαίες και 
δικιολογημένες σε επείγουσες 
περιπτώσεις πράξεις κατ΄ εξουσιοδότηση
για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Οι 
εν λόγω κατ΄εξουσιοδότηση πράξεις 
μπορούν να παρεκκλίνουν από ορισμένες
διατάξεις του παρόντος κανονισμού μόνο 
στον βαθμό και για το χρονικό διάστημα 
που είναι απολύτως απαραίτητο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το επείγον δεν είναι λόγος μη εφαρμογής των κανόνων που ορίζει η Συνθήκη της Λισαβόνας. 
Το παρόν άρθρο, που επιδιώκει την επίλυση ειδικών προβλημάτων, μπορεί να έχει εκτενείς
πολιτικές επιπτώσεις και γι΄αυτό είναι απολύτως αναγκαία η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 
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Τροπολογία 2097
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 156 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τα αναγκαία και δικαιολογημένα 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μέτρα για 
την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Τα 
μέτρα μπορούν να παρεκκλίνουν από τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού μόνο 
στον βαθμό και για το χρονικό διάστημα 
που είναι απολύτως αναγκαία. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

1. Η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τα αναγκαία και δικαιολογημένα 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μέτρα για 
την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Τα 
μέτρα μπορούν να παρεκκλίνουν από τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού, 
καθώς και από τις διατάξεις των άλλων 
κανονισμών που διέπουν την Κοινή 
Γεωργική Πολιτική για την επίλυση των 
ειδικών προβλημάτων, μόνο στον βαθμό 
και για το χρονικό διάστημα που είναι 
απολύτως αναγκαία. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Or. es

Αιτιολόγηση

Χρειάζονται ταχείες και επείγουσες ενέργειες μέσω εκτελεστικών πράξεων.

Τροπολογία 2098
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 156 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τα αναγκαία και δικαιολογημένα 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μέτρα για 
την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Τα 
μέτρα μπορούν να παρεκκλίνουν από τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού μόνο 
στον βαθμό και για το χρονικό διάστημα 

1. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τα αναγκαία και δικαιολογημένα 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μέτρα για 
την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Τα 
μέτρα δύνανται να ισχύουν για όλα τα 
άλλα γεωργικά προϊόντα πλην των 
απαριθμουμένων στο Παράρτημα Ι, 
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που είναι απολύτως αναγκαία. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Μέρος XXIV, Τμήμα 2. Τα μέτρα μπορούν 
να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού μόνο στον βαθμό 
και για το χρονικό διάστημα που είναι 
απολύτως αναγκαία. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής επιδιώκει να συμπεριλάβει όλα τα γεωργικά προϊόντα, ακόμη και τα
γεώμηλα και το αλογίσιο κρέας, που πριν δεν ρυθμίζονταν από την ενιαία ΚΟΑ.

Τροπολογία 2099
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 156 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τα αναγκαία και δικαιολογημένα 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μέτρα για 
την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Τα 
μέτρα μπορούν να παρεκκλίνουν από τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού μόνο 
στον βαθμό και για το χρονικό διάστημα 
που είναι απολύτως αναγκαία. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

1. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τα αναγκαία και δικαιολογημένα 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μέτρα για 
την επίλυση ειδικών πρακτικών 
προβλημάτων. Τα μέτρα μπορούν να 
παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού μόνο στον βαθμό 
και για το χρονικό διάστημα που είναι 
απολύτως αναγκαία. Οι εν λόγω
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 2100
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 156 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για την επίλυση ειδικών προβλημάτων, 
όταν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι 
λόγοι επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν 
άμεση εφαρμογή, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
162 παράγραφος 3.

2. Σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις ύψιστης ανάγκης εφαρμογής 
των κατά την παράγραφο 1 μέτρων, 
εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
πράξεις κατ΄εξουσιοδότηση που έχουν 
άμεση εφαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 
161.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το επείγον δεν είναι λόγος μη εφαρμογής των κανόνων που ορίζει η Συνθήκη της Λισαβόνας. 
Το παρόν άρθρο, που επιδιώκει την επίλυση ειδικών προβλημάτων, μπορεί να έχει εκτενείς
πολιτικές επιπτώσεις και γι΄αυτό είναι απολύτως αναγκαία η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 2101
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 156 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για την επίλυση ειδικών προβλημάτων, 
όταν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι 
λόγοι επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν 
άμεση εφαρμογή, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
162 παράγραφος 3.

2. Για την επίλυση ειδικών και 
επιτακτικών προβλημάτων, όταν 
συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι λόγοι 
επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση 
εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 162 παράγραφος 3.

Or. es

Τροπολογία 2102
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 156 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Όταν η Επιτροπή, δυνάμει του 
άρθρου 156, θεσπίζει ενίσχυση υπέρ των 
επιχειρήσεων σε ένα τομέα, τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 109γ εξισωτικά 
ταμεία δύνανται να καταβάλουν ενίσχυση 
συμπληρωματική προς την της Ένωσης. 
Το επιτρεπόμενο ύψος αυτής της
συμπληρωματικής προς την ευρωπαϊκή
ενίσχυση χρηματοδότησης καθορίζεται
από την Επιτροπή με κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη. Κάθε κράτος μέλος δύναται να
περιορίσει τη χορήγηση της ευρωπαϊκής
ενίσχυσης αποκλειστικά στις επιχειρήσεις
που συμμετέχουν σε ένα εξισωτικό 
ταμείο.

Or. fr

Τροπολογία 2103
Jim Higgins, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 156 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 156a
Μέτρα για την επίλυση σοβαρών 

ανισορροπιών στην αγορά γάλακτος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων

1. Σε περίπτωση σοβαρής ανισορροπίας 
στην αγορά γάλακτος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων, η Επιτροπή 
δύναται να αποφασίσει να χορηγήσει 
ενίσχυση στους γαλακτοπαραγωγούς που 
μειώνουν εθελοντικά την παραγωγή τους 
τουλάχιστον κατά 5% σε σχέση με την 
ίδια περίοδο του προηγουμένου έτους και 
για περίοδο τουλάχιστον 3 μηνών, που 
μπορεί να παραταθεί.
2. Εν όψει της κατάργησης των
ποσοστώσεων γάλακτος μετά το 2015, τα 
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ακόλουθα μέτρα θεωρείται ότι συνιστούν 
μείωση παραγωγής, υπό τις προϋποθέσεις 
που ορίζει η Επιτροπή βάσει του άρθρου 
4, ή μια μορφή απόσυρσης από την 
αγορά:
(a) η δωρεάν παροχή γάλακτος σε
φιλανθρωπική οργάνωση,
(β) η μεταφορά ποσοστώσεων γάλακτος
μεταξύ κρατών μελών μέσω διμερών 
συμφωνιών,
(γ) η απευθείας εξαγωγή γάλακτος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων σε τρίτες 
χώρες.
3. Θα πρέπει να χορηγηθεί ευρωπαϊκή 
ενίσχυση για την ολοκλήρωση μιας 
αξιολόγησης επιπτώσεων ως προς τη 
βιωσιμότητα του να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη να θεωρούν το εκτός ποσόστωσης 
γάλα ως την πρώτη παραγωγή γάλακτος 
του επομένου έτους εμπορίας.
4. Κατά την περίοδο που ορίζει η 
παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, τα 
προϊόντα των επιχειρήσεων που έθεσαν 
σε εφαρμογή το σύστημα αυτό σύμφωνα 
με τις λεπτομέρειες που ορίζει το 
ανωτέρω πρώτο εδάφιο, θα έχουν την 
προτεραιότητα όποτε στην αγορά 
γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων 
λαμβάνονται παρεμβατικά μέτρα κατά τα 
προβλεπόμενα στον Τίτλο Ι, Μέρος ΙΙ.
5. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
λειτουργίας του συστήματος αυτού κατά 
τρόπο αποτελεσματικό και πρόσφορο,
ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 160 προκειμένου 
να καθορίσει:
(a) το ποσόν της ενίσχυσης και το ύψος 
της εισφοράς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1·
(β) τα κριτήρια επιλεξιμότητας που 
πρέπει να πληρούνται για την ενίσχυση·
(γ) τους ειδικούς όρους ενεργοποίησης 
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του παρόντος μηχανισμού·
(δ) τους όρους υπό τους οποίους οι 
δωρεάν διανομές γάλακτος στις 
φιλανθρωπικές οργανώσεις που ορίζει η 
παράγραφος 2 δύνανται να θεωρηθούν 
ως μείωση της παραγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφευχθεί η επιβολή εισφορών σε παραγωγικούς γεωργούς εν όψει μιας 
απελευθερωμένης αγοράς.

Τροπολογία 2104
Elisabeth Jeggle.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 156 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 156a
Μέτρα για την επίλυση σοβαρών 

ανισορροπιών στην αγορά γάλακτος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων

1. Σε περίπτωση σοβαρής ανισορροπίας 
στην αγορά γάλακτος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων, η Επιτροπή 
αποφασίζει να χορηγήσει ενίσχυση στους 
γαλακτοπαραγωγούς που μειώνουν 
εθελοντικά την παραγωγή τους 
τουλάχιστον κατά 5% σε σχέση με την 
ίδια περίοδο του προηγουμένου έτους και 
για περίοδο τουλάχιστον 3 μηνών, που 
μπορεί να παραταθεί.
Όταν χορηγεί την ενί σχυση αυτή, η 
Επιτροπή επιβάλλει επίσης εισφορά 
στους γαλακτοπαραγωγούς που αυξάνουν 
την παραγωγή τους κατά την ίδια 
περίοδο και στην αυτή αναλογία.
Ο μηχανισμός ενεργοποιείται από την
Επιτροπή όταν η τιμή φθάνει στο 0,24 
ευρώ/ λίτρο.
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2. Οι ποσότητες γάλακτος που 
χορηγούνται δωρεάν σε φιλανθρωπικούς 
οργανισμούς μπορούν να θεωρηθούν ως 
μείωση της παραγωγής, υπό τους όρους 
που προβλέπει η Επιτροπή κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 4.
3. Κατά την περίοδο που ορίζει η 
παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, τα 
προϊόντα των επιχειρήσεων που έθεσαν 
σε εφαρμογή το σύστημα αυτό σύμφωνα 
με τις λεπτομέρειες που ορίζει το 
ανωτέρω πρώτο εδάφιο, θα έχουν την 
προτεραιότητα όποτε στην αγορά 
γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων 
λαμβάνονται παρεμβατικά μέτρα κατά τα 
προβλεπόμενα στον Τίτλο Ι, Μέρος ΙΙ.
4. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
λειτουργίας του συστήματος αυτού κατά 
τρόπο αποτελεσματικό και πρόσφορο,
ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 160 προκειμένου 
να καθορίσει:
(a) το ύψος της ενίσχυσης και της 
εισφοράς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1·
(β) τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την 
ενίσχυση·
(γ) τους ειδικούς όρους ενεργοποίησης 
του μηχανισμού·
(δ) τους όρους υπό τους οποίους οι 
δωρεάν διανομές γάλακτος στις 
φιλανθρωπικές οργανώσεις που ορίζει η 
παράγραφος 2 δύνανται να θεωρηθούν 
ως μείωση της παραγωγής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε ο περιγραφόμενος εδώ μηχανισμός να ενεργοποιείται πριν
ξεκινήσουν η παρέμβαση και η αποθήκευση.
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Τροπολογία 2105
Marc Tarabella.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 156 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 156a
Μέτρα για την επίλυση των σοβαρών 

ανισορροπιών στην αγορά γάλακτος και
γαλακτοκομικών προϊόντων

1. Σε περίπτωση σοβαρής ανισορροπίας 
στην αγορά γάλακτος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων, η Επιτροπή 
δύναται, σε συμφωνία με τις οδηγίες του 
ευρωπαϊκού μέσου παρακολούθησης των 
τιμών των τροφίμων, να αποφασίσει να 
χορηγήσει ενίσχυση στους 
γαλακτοπαραγωγούς που μειώνουν 
εθελοντικά την παραγωγή τους 
τουλάχιστον κατά 5% σε σχέση με την 
ίδια περίοδο του προηγουμένου έτους και 
για περίοδο τουλάχιστον 3 μηνών, 
ανανεώσιμων. Όταν χορηγεί την ενίσχυση 
αυτή, η Επιτροπή επιβάλλει επίσης, σε 
συμφωνία με τις οδηγίες του ευρωπαϊκού 
μέσου παρακολούθησης των τιμών των 
τροφίμων, εισφορά στους 
γαλακτοπαραγωγούς που αυξάνουν την 
παραγωγή τους κατά την ίδια περίοδο και 
στην αυτή αναλογία.
2. Οι ποσότητες γάλακτος που 
χορηγούνται δωρεάν σε φιλανθρωπικούς 
οργανισμούς μπορούν να θεωρηθούν ως 
μείωση της παραγωγής, υπό τους όρους 
που προβλέπει η Επιτροπή κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 4.
3. Κατά την περίοδο που ορίζει η 
παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, τα
προϊόντα των επιχειρήσεων που έθεσαν 
σε εφαρμογή το σύστημα αυτό σύμφωνα 
με τις λεπτομέρειες που ορίζει η 
παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, θα έχουν 
την προτεραιότητα όποτε στην αγορά 
γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων 
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λαμβάνονται παρεμβατικά μέτρα κατά τα 
προβλεπόμενα στον Τίτλο Ι, Μέρος ΙΙ.
4. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
λειτουργίας του συστήματος αυτού κατά 
τρόπο αποτελεσματικό και πρόσφορο,
ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 160 προκειμένου
να καθορίσει:
(a) το ύψος της ενίσχυσης και της 
εισφοράς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1·
(β) τα κριτήρια επιλεξιμότητας που 
πρέπει να πληρούνται για την ενίσχυση·
(γ) τους ειδικούς όρους ενεργοποίησης 
του μηχανισμού·
(δ) τους όρους υπό τους οποίους οι 
δωρεάν διανομές γάλακτος στις 
φιλανθρωπικές οργανώσεις που ορίζει η 
παράγραφος 2 δύνανται να θεωρηθούν 
ως μείωση της παραγωγής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα εθελουσίας μείωσης της παραγωγής και η επιβολή εισφοράς στους παραγωγούς 
που αυξάνουν την παραγωγή τους δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως μέτρο 
σε μια συγκυρία κρίσης στην αγορά. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από το ευρωπαϊκό μέσο
παρακολούθησης των τιμών των τροφίμων ως μόνιμος μηχανισμός αναπροσαρμογής των 
ποσοτήτων στην αγορά.

Τροπολογία 2106
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 156 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 156a
Μέτρα για την επίλυση των σοβαρών 

ανισορροπιών στην αγορά γάλακτος και 
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γαλακτοκομικών προϊόντων
1. Σε περίπτωση σοβαρής ανισορροπίας 
στην αγορά γάλακτος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων, η Επιτροπή 
δύναται να αποφασίσει να χορηγήσει 
ενίσχυση στους γαλακτοπαραγωγούς που 
μειώνουν εθελοντικά την παραγωγή τους 
τουλάχιστον κατά 5% σε σχέση με την 
ίδια περίοδο του προηγουμένου έτους και 
για περίοδο τουλάχιστον 3 μηνών, 
ανανεώσιμων. Κατά τη χορήγηση της
ενίσχυσης, η Επιτροπής επιβάλλει τις
προϋποθέσεις που διέπουν την ανάκτηση
της ενίσχυσης σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης, μαζί με κάθε τόκο που 
προκύπτει βάσει των αντίστοιχων 
κανονισμών που είναι σε ισχύ.
2. Οι ποσότητες γάλακτος που 
χορηγούνται δωρεάν σε φιλανθρωπικούς 
οργανισμούς μπορούν να θεωρηθούν ως 
μείωση της παραγωγής, υπό τους όρους 
που προβλέπει η Επιτροπή κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 4.
3. Κατά την περίοδο που ορίζει η 
παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, τα 
προϊόντα των επιχειρήσεων που έθεσαν 
σε εφαρμογή το σύστημα αυτό σύμφωνα 
με τις λεπτομέρειες που ορίζει η 
παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, θα έχουν 
την προτεραιότητα όποτε στην αγορά 
γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων 
λαμβάνονται παρεμβατικά μέτρα κατά τα 
προβλεπόμενα στον Τίτλο Ι, Μέρος ΙΙ.
4. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
λειτουργίας του συστήματος αυτού κατά 
τρόπο αποτελεσματικό και πρόσφορο,
ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 160 προκειμένου 
να καθορίσει:
(a) το ποσόν της ενίσχυσης και του τόκου
που θα καταβληθούν σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης κατά τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 1·
(β) τα κριτήρια επιλεξιμότητας που 
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πρέπει να πληρούνται για την ενίσχυση·
(γ) τους ειδικούς όρους ενεργοποίησης 
του παρόντος μηχανισμού·
(δ) τους όρους υπό τους οποίους οι 
δωρεάν διανομές γάλακτος στις 
φιλανθρωπικές οργανώσεις που ορίζει η 
παράγραφος 2 δύνανται να θεωρηθούν 
ως μείωση της παραγωγής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πέρα από την επιβολή μιας εισφοράς στους παραγωγούς που αυξάνουν την παραγωγή τους, 
θεωρούμε ότι μαζί με την ενίσχυση πρέπει να καθοριστούν και οι προϋποθέσεις και οι τόκοι
που θα οφείλονται σε περίπτωση μη τήρησης των υποσχέσεων περί μείωσης της παραγωγής.

Τροπολογία 2107
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 156 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 156a
Τα μέτρα για την αντιμετώπιση σοβαρών
ανισορροπιών στην αγορά γάλακτος και
γαλακτοκομικών πρϊόντων πιθανόν να
απαιτήσουν μειώσεις παραγωγής, με
οικονομική ενίσχυση από τα κράτη μέλη 
και/ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους 
παραγωγούς που πλήττονται από τις 
μειώσεις.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να
επιβληθεί μια εισφορά στους παραγωγούς
εάν τα επίπεδα παραγωγής αυξηθούν
πέρα από το βαθμό αύξησης της 
συνολικής ζήτησης για γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα.
Τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να
λαμβάνονται εάν οι σοβαρές ανισορροπίες
οφείλονται σε έκτακτα και μη 
αναμενόμενα περιστατικά.



AM\909523EL.doc 15/97 PE494.489v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 2108
Herbert Dorfmann.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 156 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 156a
Για να εξασφαλισθεί η ορθολογική 
ανάπτυξη της ορεινής γεωργίας και να 
διασφαλισθεί έτσι στους ορεινούς 
γαλακτοπαραγωγούς ένα δίκαιο επίπεδο 
διαβίωσης, από τις 30 Απριλίου 2014 στις 
ορεινές περιοχές οι ανεγνωρισμένες 
οργανώσεις παραγωγών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτών των 
περιοχών, μπορούν να υποβάλλουν 
επιχειρησιακά προγράμματα για τη 
βελτίωση των περιθωρίων κέρδους των 
εν λόγω παραγωγών. Η οικονομική 
ενίσχυση της ΕΕ δεν υπερβαίνει το 4,1% 
της αξίας της παραγωγής που διαθέτει 
στο εμπόριο κάθε οργάνωση παραγωγών. 
Ωστόσο, το ποσοστό αυτό μπορεί να 
αυξηθεί στο 4,6% της αξίας της 
παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο, 
υπό τον όρο ότι το τμήμα που υπερβαίνει 
το 4,1% της αξίας της παραγωγής που 
διατίθεται στο εμπόριο χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για μέτρα πρόληψης και 
διαχείρισης των κρίσεων.

Or. it

Τροπολογία 2109
Pilar Ayuso.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 157 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα για 
την αντιμετώπιση των αθέμιτων 
εμπορικών πρακτικών σε όλη την 
αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών 
προϊόντων και θεσπίζουν τον κατάλληλο 
και επιτόπιο δημόσιο έλεγχο για να 
επαληθεύουν εάν οι οικονομικοί φορείς 
συμμορφώνονται. Τα κράτη μέλη
υποβάλλουν ετήσια έκθεση για την
εφαρμογή και τα αποτελέσματα αυτών 
των μέτρων.

Or. es

Τροπολογία 2110
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 157 – παράγραφος 2 – στοιχείο a

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a) τη φύση και το είδος των προς 
κοινοποίηση πληροφοριών,

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να θεωρηθεί ότι η φύση και το είδος των προς κοινοποίηση
πληροφοριών είναι εκτελεστικής φύσης, δεδομένου ότι δεν πρόκεται για την ανάπτυξη ενός 
ουσιώδους στοιχείου του βασικού κειμένου, αλλά μάλλον για καθαρά διοικητική απόφαση που 
πρέπει να ληφθεί μέσω εκτελεστικής πράξης με εξεταστική επιτροπή. Είναι εξαιρετικά 
διφορούμενο να θεωρηθούν ως κατ΄εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία 2111
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 157 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) ρυθμίσεις για τη διαχείριση των 
προς κοινοποίηση πληροφοριών, καθώς 
και διατάξεις σχετικά με το περιεχόμενο, 
τη μορφή, τον χρόνο, τη συχνότητα και 
τις προθεσμίες των κοινοποιήσεων,

Or. de

Τροπολογία 2112
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 157 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ρυθμίσεις για τη διαχείριση των προς 
κοινοποίηση πληροφοριών, καθώς και 
διατάξεις σχετικά με το περιεχόμενο, τη 
μορφή, τον χρόνο, τη συχνότητα και τις 
προθεσμίες των κοινοποιήσεων,

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 2113
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 157 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) τη φύση και το είδος των προς 
κοινοποίηση πληροφοριών,

Or. es

Αιτιολόγηση

Σε λογική συνοχή με την τροπολογία στο άρθρο 157, παράγραφος 2 στοιχείο α).
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Τροπολογία 2114
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 158 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016, με 
αξιολόγηση των ενισχύσεων του άρθρου
15α, συνοδευόμενη εάν χρειαστεί από τις
δέουσες προτάσεις για τη μετατροπή τους 
σε ενισχύσεις του άρθρου 16.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνται με την τροπολογία αυτή να εκπονεί η Επιτροπή μια εκθεση αξιολόγησης για τη
σκοπιμότητα ή μη του να παραμείνει η ενίσχυση υποχρεωτική ή να μετατραπεί σε προαιρετική.

Τροπολογία 2115
Ramon Tremosa i Balcells.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 158 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018, για την
εξέλιξη της αγοράς στον τομέα του
κρέατος κουνελιού, και ειδικότερα για την
εφαρμογή των νέων διατάξεων που έχουν
εγκριθεί υπέρ του κλάδου (άρθρα 16, 112 
και 156), για την εξέλιξη της
κατανάλωσης και για τον αριθμό
εκμεταλλεύσεων, ιδίως στην ύπαιθρο. Η
έκθεση θα συνοδεύεται, εάν χρειαστεί, 
από τις δέουσες προτάσεις.

Or. es
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Τροπολογία 2116
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 158 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016, με
αξιολόγηση των προβλεπόμενων στο 
άρθρο 17α ενισχύσεων, συνοδευόμενη εάν 
χρειαστεί από τις δέουσες προτάσεις για 
τη μετατροπή τους σε ενισχύσεις του 
άρθρου 16.

Or. es

Αιτιολόγηση

Αξιολόγηση επιπτώσεων από τη μετατροπή των ενισχύσεων ιδιωτικής αποθεματοποίησης του
βουτύρου σε προαιρετικές.

Τροπολογία 2117
Izaskun Bilbao Barandica.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 158 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018, μια
μελέτη αξιολόγησης για τη λειτουργία και
αποτελεσματικότητα των μηχανισμών
διαχείρισης των αγορών, και ειδικότερα
των άρθρων 10 έως 17α, και για τη
λογική συνοχή αυτών με το στόχο της
διασφάλισης του εφοδιασμού με τρόφιμα 
τον οποίο προβλέπει το άρθρο 39 της 
ΣΛΕΕ. Η μελέτη αυτή θα υποβληθεί στο
Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, μαζί με τις αναγκαίες
νομοθετικές προτάσεις για την εκπόνηση
μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής της
ΕΕ που θα διασφαλίζει τον εφοδιασμό
του πληθυσμού της ΕΕ με τρόφιμα.
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Or. es

Τροπολογία 2118
Britta Reimers.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 158 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) ανά τριετία μετά το 2013, για τις
εξαιρέσεις από τους στόχους της ΚΓΠ σε 
σχέση με τις συμφωνίες, τις αποφάσεις 
και τις πρακτικές που μνημονεύονται στα 
άρθρα 144 και 145.

Or. en

Τροπολογία 2119
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 158 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015, για την
εξέλιξη της κατάστασης στην αγορά
βοείου, προβείου και αιγείου κρέατος, 
χοιρείου κρέατος, κρέατος πουλερικών 
και κουνελιών, ριζιού, αποξηραμένων 
ζωοτροφών, ακατέργαστου καπνού, 
φρούτων και λαχανικών, ελαιολάδου και 
κρασιού και, ειδικότερα, για τη 
δυνατότητα εφαρμογής στους τομείς 
αυτούς των μέτρων που προβλέπονται 
στα άρθρα 104 έως 107 του παρόντος 
Κανονισμού.

Or. es
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Τροπολογία 2120
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 158 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013, μια
έκθεση συνοδευόμενη από τις δέουσες
νομοθετικές προτάσεις για τη θέσπιση
ενός απλοποιημένου συστήματος
προαιρετικών αποκλειστικών όρων, σε 
συμφωνία με τη διαδικασία του άρθρου 
67δ του παρόντος Κανονισμού, στον 
τομέα του βοείου κρέατος. Η έκθεση
αυτή θα πρέπει να απηχεί το τρέχον
πλαίσιο προαιρετικής επισήμανσης, 
καθώς και τις κατάλληλες μνείες σχετικά
με το σύστημα εκτροφής, παραγωγής και 
διατροφής που μπορεί να δημιουργήσουν 
προστιθέμενη αξία στην αγορά βοείου 
κρέατος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η προαιρετική επισήμανση στον τομέα του βοείου κρέατος κρίνεται θεμελιώδης, επειδή η
κατάργησή της, όπως προτείνεται στο πλαίσιο της τροποποίησης του Κανονισμού 1760/2000, 
πρέπει να αντικατασταθεί με ένα σύστημα προαιρετικών αποκλειστικών όρων, μέσω των 
προδιαγραφών εμπορίας.

Τροπολογία 2121
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 158 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014, για τη
σκοπιμότητα θέσπισης ειδικών κανόνων 
εμπορίας για τα ακόλουθα προϊόντα:
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του χοιρείου κρέατος,
του αιγοπροβείου κρέατος.
η έκθεση αυτή θα παραθέτει λεπτομερώς
τις σχετικές διατάξεις που η Επιτροπή θα 
προτείνει με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Or. fr

Τροπολογία 2122
Béla Glattfelder.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 158 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) μέχρι την 1η Ιουλίου 2018, για την
εξέλιξη της κατάστασης στην αγορά της
ζάχαρης, για τους κατάλληλους τρόπους
διακοπής του σημερινού συστήματος των
ποσοστώσεων και για το μέλλον του
τομέα μετά το 2020, με ιδιαίτερη
προσοχή στην ανάγκη διατήρησης ενός 
δίκαιου συστήματος συμβολαίων και ενός 
συστήματος δηλώσεων των τιμών 
ζάχαρης, μαζί με οποιαδήποτε κατάλληλη 
πρόταση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική τροπολογία, για λογική συνοχή με την αιτιολογική αναφορά (τροπολογία 43 Dantin) 
που ορίζει τον Ιούλιο. Ο Ιούλιος είναι καταλληλότερος, καθότι είναι προς το τέλος της περιόδου 
(που είναι από Οκτώβριο μέχρι Σεπτέμβριο) και έτσι η Επιτροπή θα διαθέτει περισσότερα 
στοιχεία για την κατάσταση της αγοράς για να τεκμηριώσει την αξιολόγησή της.

Τροπολογία 2123
Robert Sturdy.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 158 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) μέχρι την 1η Ιουλίου 2018, για την
εξέλιξη της κατάστασης στην αγορά της
ζάχαρης, για τους κατάλληλους τρόπους
διακοπής του σημερινού συστήματος των
ποσοστώσεων και για το μέλλον του
τομέα μετά το 2020, με ιδιαίτερη
προσοχή στην ανάγκη διατήρησης ενός 
δίκαιου συστήματος συμβολαίων και ενός 
συστήματος δηλώσεων των τιμών 
ζάχαρης, μαζί με οποιαδήποτε κατάλληλη 
πρόταση. 

Or. en

Τροπολογία 2124
Janusz Wojciechowski.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 158 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) μέχρι την 1η Ιουλίου 2018, για την
εξέλιξη της κατάστασης στην αγορά της
ζάχαρης, για τους κατάλληλους τρόπους
διακοπής του σημερινού συστήματος των
ποσοστώσεων και για το μέλλον του
τομέα μετά το 2020, με ιδιαίτερη
προσοχή στην ανάγκη διατήρησης ενός 
δίκαιου συμβατικού συστήματος και ενός 
συστήματος δηλώσεων των τιμών 
ζάχαρης, μαζί με οποιαδήποτε κατάλληλη 
πρόταση. 

Or. pl

Τροπολογία 2125
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 158 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) μέχρι την 1η Ιουλίου 2018, για την
εξέλιξη της κατάστασης στην αγορά της
ζάχαρης, για τους κατάλληλους τρόπους
διακοπής του σημερινού συστήματος των
ποσοστώσεων και για το μέλλον του
τομέα μετά το 2020, με ιδιαίτερη
προσοχή στην ανάγκη διατήρησης ενός 
δίκαιου συμβατικού συστήματος και ενός 
συστήματος δηλώσεων των τιμών 
ζάχαρης· η έκθεση θα συνοδεύεται από 
οποιαδήποτε κατάλληλη πρόταση. 

Or. fr

Τροπολογία 2126
Marc Tarabella.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 158 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) μέχρι την 1η Ιουλίου 2018, για την
εξέλιξη της κατάστασης στην αγορά της
ζάχαρης, για τους κατάλληλους τρόπους
διακοπής του σημερινού συστήματος των
ποσοστώσεων και για το μέλλον του
τομέα μετά το 2020, με ιδιαίτερη
προσοχή στην ανάγκη διατήρησης ενός 
δίκαιου συμβατικού συστήματος και ενός 
συστήματος δηλώσεων των τιμών 
ζάχαρης· η έκθεση θα συνοδεύεται από 
οποιαδήποτε κατάλληλη πρόταση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τεχνική τροπολογία, για μεγαλύτερη λογική συνοχή με την αιτιολογική αναφορά 84β 
(τροπολογία 43 του εισηγητή) που ορίζει ότι η ·έκθεση πρέπει να υποβληθεί πριν από τον Ιούλιο 
2018. Ο Ιούλιος 2018 είναι καταλληλότερος από τον ιανουάριο 2018, καθότι είναι προς το 
τέλος της περιόδου εμπορίας (που είναι από Οκτώβριο μέχρι Σεπτέμβριο) και έτσι η Επιτροπή 
θα διαθέτει περισσότερα στοιχεία για την κατάσταση της αγοράς για να τεκμηριώσει την 
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ανάλυσή της.

Τροπολογία 2127
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 158 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2018, για
την εξέλιξη της κατάστασης στην αγορά
της ζάχαρης, για τους κατάλληλους
τρόπους σταθεροποίησης του τομέα της 
ζάχαρης σε συνάρτηση με τις συνέπειες 
και τη σκοπιμότητα διακοπής του 
σημερινού συστήματος των
ποσοστώσεων σε σχέση με το μέλλον του
τομέα μετά το 2020, με ιδιαίτερη
προσοχή στην ανάγκη διατήρησης ενός 
δίκαιου συμβατικού συστήματος και ενός 
συστήματος δηλώσεων των τιμών 
ζάχαρης· η έκθεση θα συνοδεύεται από 
οποιαδήποτε κατάλληλη πρόταση. 

Or. fr

Τροπολογία 2128
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 158 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018, για
την εξέλιξη της κατάστασης στην αγορά
της ζάχαρης, και ειδικότερα για τη 
δυνατότητα εφαρμογής των μέτρων που 
προβλέπονται στα άρθρα 104 έως 107 
μόλις καταργηθεί το σύστημα των 
ποσοστώσεων παραγωγής.

Or. es
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Τροπολογία 2129
Britta Reimers.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 158 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, για
την εξέλιξη της κατάστασης στην αγορά
της ζάχαρης.

Or. en

Τροπολογία 2130
Pilar Ayuso.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 158 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) κατ΄έτος για την ανταγωνιστικότητα
και τη βιωσιμότητα της γεωργικής
παραγωγής και την αγροδιατροφική 
αλυσίδα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Διάφορα ψηφίσματα και δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδειξαν ότι η
ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα της γεωργικής παραγωγής προϋποθέτει σε ύψιστο βαθμό  
την απουσία αθέμιτων πρακτικών στις εμπορικές συναλλαγές της αγροδιατροφικής αλυσίδας
εφοδιασμού. Δεν θα ενισχυθούν αποτελεσματικά οι παραγωγοί εάν υπάρχουν θύλακες μη
ανταγωνισμού και εάν δεν θιγούν οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές υπό το πρίσμα της
αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Τροπολογία 2131
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 158 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017, για
την εξέλιξη της αγοράς γάλακτος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων και για τα 
μέτρα που πρέπει να ληφθούν εν όψει
μιας σταδιακής κατάργησης του 
συστήματος των ποσοστώσεων εάν 
χρειαστεί.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σε αντιστοιχία με την πρόταση περί διατήρησης του συστήματος των ποσοστώσεων στο γάλα.

Τροπολογία 2132
Britta Reimers.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 158 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013, για
την εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς 
στον τομέα του κρασιού.

Or. en

Τροπολογία 2133
Luís Paulo Alves.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 158 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βάσει των ευρημάτων από τις εκτιμήσεις 
επιπτώσεων που προβλέπονται για μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με το 
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σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος και 
την κατάργηση των δικαιωμάτων 
φύτευσης στον αμπελουργικό τομέα, η 
Επιτροπή θα υποβάλει το αργότερο στις 
30 Ιουνίου 2013 πρόταση για τη συνέχιση 
της αναθεώρησης των διαδικασιών 
κατάργησης των ποσοστώσεων και των 
δικαιωμάτων φύτευσης στους τομείς του 
γάλακτος, της αμπελουργίας και των 
ζαχαροτεύτλων. 

Or. pt

Τροπολογία 2134
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 158 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 158a
Κοινοποιήσεις στον τομέα της αιθυλικής 

αλκοόλης
1. Όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα 
της αιθυλικής αλκοόλης, τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις 
ακόλουθες πληροφορίες:
(a) την παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης 
γεωργικής προέλευσης, σε εκατόλιτρα 
καθαρής αλκοόλης, με ανάλυση κατά 
χρησιμοποιούμενο αλκοολογόνο προϊόν,
(β) τον όγκο της διατεθείσας αιθυλικής 
αλκοόλης γεωργικής προέλευσης, σε 
εκατόλιτρα καθαρής αλκοόλης, με 
ανάλυση κατά τομείς προορισμού,
(γ) τα αποθέματα αιθυλικής αλκοόλης 
γεωργικής προέλευσης που ήταν 
διαθέσιμα στα κράτη μέλη στο τέλος του 
προηγούμενου έτους,
(δ) τις προβλέψεις για την παραγωγή του 
τρέχοντος έτους.
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Οι λεπτομερείς διατάξεις για την 
κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών, 
ιδίως όσον αφορά τη συχνότητα 
διαβίβασης και τον ορισμό των τομέων 
προορισμού, καθορίζονται από την 
Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις.
2. Βάσει των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 
άλλων διαθέσιμων πληροφοριών, η 
Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις και 
χωρίς την επικουρία της επιτροπής του 
άρθρου 323 παράγραφος 1, καταρτίζει 
ενωσιακό ισοζύγιο της αγοράς αιθυλικής 
αλκοόλης γεωργικής προέλευσης του 
προηγούμενου έτους και προβαίνει σε 
εκτίμηση του ισοζυγίου του τρέχοντος 
έτους.
Το ενωσιακό ισοζύγιο περιλαμβάνει 
επίσης πληροφορίες σχετικά με την 
αιθυλική αλκοόλη μη γεωργικής 
προέλευσης. Το ακριβές περιεχόμενο και 
ο τρόπος συλλογής αυτών των 
πληροφοριών καθορίζονται από την 
Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις.
Για τους σκοπούς της παρούσας 
παραγράφου, ως «αιθυλική αλκοόλη μη 
γεωργικής προέλευσης» νοούνται τα 
προϊόντα των κωδικών ΣΟ 2207, 
2208 90 91 και 2208 90 99, τα οποία δεν 
παράγονται από συγκεκριμένο γεωργικό 
προϊόν περιλαμβανόμενο στο 
Παράρτημα Ι της Συνθήκης.
3. Η Επιτροπή κοινοποιεί στα κράτη μέλη 
τα ισοζύγια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 2135
Brian Simpson.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 159 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κονδύλια που μεταφέρονται από το 
αποθεματικό για την αντιμετώπιση 
κρίσεων στον γεωργικό τομέα σύμφωνα με 
τους όρους και τη διαδικασία που 
προβλέπεται στην παράγραφο 14 της 
διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και 
τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 
διατίθενται για τα μέτρα στα οποία 
εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός για το 
έτος ή τα έτη για τα οποία απαιτείται 
πρόσθετη στήριξη, και τα οποία 
εφαρμόζονται σε περιστάσεις που 
υπερβαίνουν τις φυσιολογικές εξελίξεις 
της αγοράς.

Τα κονδύλια που μεταφέρονται από το 
αποθεματικό για την αντιμετώπιση 
κρίσεων στον γεωργικό τομέα σύμφωνα με 
τους όρους και τη διαδικασία που 
προβλέπεται στην παράγραφο 14 της 
διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και 
τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 
διατίθενται για τις βάσει του Κεφαλαίου Ι 
του παρόντος Μέρους δαπάνες του έτους 
ή των ετών για τα οποία απαιτείται 
πρόσθετη στήριξη. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρηματοδότηση από τα αποθεματικά κρίσεων θα πρέπει να λαμβάνουν μόνο οι μηχανισμοί των
άρθρων 154-156 των ενιαίων ΚΟΑ, για έκτακτα μέτρα.

Τροπολογία 2136
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 159 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κονδύλια που μεταφέρονται από το 
αποθεματικό για την αντιμετώπιση 
κρίσεων στον γεωργικό τομέα σύμφωνα με 
τους όρους και τη διαδικασία που 
προβλέπεται στην παράγραφο 14 της 
διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και 
τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 

Τα κονδύλια που μεταφέρονται από το 
αποθεματικό για την αντιμετώπιση 
κρίσεων στον γεωργικό τομέα σύμφωνα με 
τους όρους και τη διαδικασία που 
προβλέπεται στην παράγραφο 14 της 
διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και 
τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 
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διατίθενται για τα μέτρα στα οποία 
εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός για το 
έτος ή τα έτη για τα οποία απαιτείται 
πρόσθετη στήριξη, και τα οποία 
εφαρμόζονται σε περιστάσεις που 
υπερβαίνουν τις φυσιολογικές εξελίξεις της 
αγοράς.

διατίθενται για τις βάσει του Κεφαλαίου Ι 
του παρόντος Μέρους δαπάνες του έτους 
ή των ετών για τα οποία απαιτείται 
πρόσθετη στήριξη, και τα οποία 
εφαρμόζονται σε περιστάσεις που 
υπερβαίνουν τις φυσιολογικές εξελίξεις της 
αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρηματοδότηση από τα αποθεματικά κρίσεων θα πρέπει να λαμβάνουν μόνο οι μηχανισμοί των
άρθρων 154-156 των ενιαίων ΚΟΑ, για έκτακτα μέτρα. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει όχι να
περιορίζουν τη δυνατότητα της Επιτροπής να αντιδράσει απέναντι σε μια κρίση, αλλά να 
διασφαλίζουν ότι κάθε τυχόν χρηματοδότηση θα χρησιμοποιείται για μέτρα πέραν της 
κανονικής διαχείρισης της αγοράς, η οποία καλύπτεται από άλλα τμήματα της ενιαίας ΚΟΑ.

Τροπολογία 2137
José Bové.
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 159 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κονδύλια που μεταφέρονται από το 
αποθεματικό για την αντιμετώπιση 
κρίσεων στον γεωργικό τομέα σύμφωνα με 
τους όρους και τη διαδικασία που 
προβλέπεται στην παράγραφο 14 της 
διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και 
τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 
διατίθενται για τα μέτρα στα οποία 
εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός για το 
έτος ή τα έτη για τα οποία απαιτείται 
πρόσθετη στήριξη, και τα οποία 
εφαρμόζονται σε περιστάσεις που 
υπερβαίνουν τις φυσιολογικές εξελίξεις της 
αγοράς.

Τα κονδύλια που μεταφέρονται από το 
αποθεματικό για την αντιμετώπιση 
κρίσεων στον γεωργικό τομέα σύμφωνα με 
τους όρους και τη διαδικασία που 
προβλέπεται στην παράγραφο 14 της 
διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και 
τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 
διατίθενται για τα μέτρα στα οποία 
εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός για το 
έτος ή τα έτη για τα οποία απαιτείται 
πρόσθετη στήριξη, και τα οποία 
εφαρμόζονται σε περιστάσεις που 
υπερβαίνουν τις φυσιολογικές εξελίξεις της 
αγοράς, ή σε περίπτωση που οι τιμές 
αναφοράς, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 2, δείχνουν μια 
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ουσιώδη αύξηση του κόστους 
παραγωγής.

Or. fr

Τροπολογία 2138
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 159 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θα καθορίσει τις
προϋποθέσεις υπό τις οποίες θεωρείται
ότι υπάρχει "σοβαρή κρίση στην αγορά" 
και που συνεπάγονται την έγκριση
έκτακτων μέτρων που αθροίζονται στα
συνήθη μέτρα δημόσιας και ιδιωτικής
διαχείρισης της αγοράς, όπως
συνεπάγονται και την αυτόματη διάθεση 
πιστώσεων από το αποθεματικό 
αντιμετώπισης κρίσεων.

Or. es

Τροπολογία 2139
Brian Simpson.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 159 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικότερα, μεταφέρονται κονδύλια για 
τις δαπάνες στο πλαίσιο:

διαγράφεται

(a) του μέρους IΙ τίτλος I κεφάλαιο I,
(β) του μέρους IΙΙ κεφάλαιο VI, και
(γ) του παρόντος μέρους κεφάλαιο Ι.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Χρηματοδότηση από τα αποθεματικά κρίσεων θα πρέπει να λαμβάνουν μόνο οι μηχανισμοί των
άρθρων 154-156 των ενιαίων ΚΟΑ, για έκτακτα μέτρα.

Τροπολογία 2140
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 159 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικότερα, μεταφέρονται κονδύλια για 
τις δαπάνες στο πλαίσιο:

διαγράφεται

(a) του μέρους IΙ τίτλος I κεφάλαιο I,
(β) του μέρους IΙΙ κεφάλαιο VI, και
(γ) του παρόντος μέρους κεφάλαιο Ι.

Or. en

Τροπολογία 2141
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 159 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) του μέρους IΙΙ κεφάλαιο VI, και διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2142
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 159 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) του μέρους ΙΙ, τίτλος Ι, κεφάλαιο ΙΙ, 
τμήματα 3 και 4,

Or. es

Τροπολογία 2143
Paolo De Castro.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 159 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) του μέρους ΙΙ, τίτλος Ι, κεφάλαιο ΙΙ, 
τμήματα 3 και 4,

Or. it

Τροπολογία 2144
Salvatore Caronna.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 159 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) του μέρους ΙΙ, τίτλος Ι, κεφάλαιο ΙΙ, 
τμήματα 3 και 4,

Or. it

Τροπολογία 2145
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 159 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) του μέρους ΙΙ, τίτλος Ι, κεφάλαιο ΙΙ, 
τμήμα 3,

Or. es

Τροπολογία 2146
Brian Simpson, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 159 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις και κατά παρέκκλιση της 
δεύτερης παραγράφου του παρόντος 
άρθρου, να αποφασίζει ότι δεν γίνονται 
μεταφορές κονδυλίων για ορισμένες 
δαπάνες που αναφέρονται στο στοιχείο β) 
της εν λόγω παραγράφου αν οι δαπάνες 
αυτές εντάσσονται στη συνήθη 
διαχείριση της αγοράς. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 
2.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρηματοδότηση από τα αποθεματικά κρίσεων θα πρέπει να λαμβάνουν μόνο οι μηχανισμοί των
άρθρων 154-156 των ενιαίων ΚΟΑ, για έκτακτα μέτρα.

Τροπολογία 2147
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 159 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις και κατά παρέκκλιση της 
δεύτερης παραγράφου του παρόντος 
άρθρου, να αποφασίζει ότι δεν γίνονται 
μεταφορές κονδυλίων για ορισμένες 
δαπάνες που αναφέρονται στο στοιχείο β) 
της εν λόγω παραγράφου αν οι δαπάνες 
αυτές εντάσσονται στη συνήθη 
διαχείριση της αγοράς. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 
2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2148
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 159 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις και κατά παρέκκλιση της δεύτερης 
παραγράφου του παρόντος άρθρου, να 
αποφασίζει ότι δεν γίνονται μεταφορές 
κονδυλίων για ορισμένες δαπάνες που 
αναφέρονται στο στοιχείο β) της εν λόγω 
παραγράφου αν οι δαπάνες αυτές 
εντάσσονται στη συνήθη διαχείριση της 
αγοράς. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη 
εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, κατά 
παρέκκλιση της δεύτερης παραγράφου του 
παρόντος άρθρου, να εγκρίνει πράξεις
κατ΄εξουσιοδότηση δυνάμει του άρθρου 
160, ώστε να μη γίνονται μεταφορές 
κονδυλίων για ορισμένες δαπάνες που 
αναφέρονται στο στοιχείο β) της εν λόγω 
παραγράφου αν οι δαπάνες αυτές 
εντάσσονται στη συνήθη διαχείριση της 
αγοράς. 

Or. de

Τροπολογία 2149
Hans-Peter Mayer
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 160 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στον 
παρόντα κανονισμό ανατίθενται στην 
Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

(2) Οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στον 
παρόντα κανονισμό ανατίθενται στην 
Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού. Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση 
σχετικά με την εξουσιοδότηση το 
αργότερο εννέα μήνες πριν από την 
εκπνοή της πενταετούς περιόδου. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται για 
περιόδους ίδιας διάρκειας,  εάν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο εγκρίνουν αυτήν την 
ανανέωση το αργότερο τρεις μήνες πριν 
από τη λήξη κάθε περιόδου.
Προς το σκοπό αυτό, το μεν Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο αποφασίζει με την
πλειοψηφία των Μελών του, το δε
Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει ενεργά να επιβεβαιώνει τη μεταβίβαση εξουσιών στην
Επιτροπή και να μην υποχρεούται σε περίπτωση αμφιβολίας να παλεύει μέσα στην ίδια την
Ολομέλεια για να ανακτήσει δικά του νομοθετικά δικαιώματα.

Τροπολογία 2150
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 160 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στον 
παρόντα κανονισμό ανατίθενται στην 
Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

(2) Οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στον 
παρόντα κανονισμό ανατίθενται στην 
Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
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παρόντος κανονισμού. κανονισμού.

Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με 
την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα 
μήνες πριν από την εκπνοή της 
πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση 
ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας 
διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθεί 
σε αυτήν την ανανέωση το αργότερο τρεις 
μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Or. de

Τροπολογία 2151
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 162 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2. Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 
παράγραφος 4 εδάφιο 3 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Or. es

Αιτιολόγηση

Με την προσθήκη αυτή προσφέρεται στα κράη μέλη μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου.

Τροπολογία 2152
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 163 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, οι ακόλουθες διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2010)799] 

Ωστόσο, οι ακόλουθες διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
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συνεχίζουν να ισχύουν: συνεχίζουν να ισχύουν:

Or. es

Τροπολογία 2153
Albert Deß.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 163 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, οι ακόλουθες διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2010)799]
συνεχίζουν να ισχύουν:

Ωστόσο, οι ακόλουθες διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
συνεχίζουν να ισχύουν:

Or. en

Τροπολογία 2154
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 163 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, οι ακόλουθες διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2010)799]
συνεχίζουν να ισχύουν:

Ωστόσο, οι ακόλουθες διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
συνεχίζουν να ισχύουν:

Or. fr

Τροπολογία 2155
Janusz Wojciechowski.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 163 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, οι ακόλουθες διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2010)799]

Ωστόσο, οι ακόλουθες διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
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συνεχίζουν να ισχύουν: συνεχίζουν να ισχύουν:

Or. pl

Τροπολογία 2156
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 163 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) όσον αφορά τον τομέα της ζάχαρης, 
μέρος ΙΙ τίτλος Ι άρθρα 248, 260 έως 262 
και μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΙΙΙ έως το 
τέλος της περιόδου εμπορίας 2014/2015 
για τη ζάχαρη, στις 30 Σεπτεμβρίου 2015·

(α) όσον αφορά τον τομέα της ζάχαρης, 
όλες οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007 και όλοι οι σχετικοί
κανόνες εφαρμογής, έως το τέλος της
περιόδου εμπορίας 2014/2015 για τη
ζάχαρη, στις 30 Σεπτεμβρίου 2015· το 
άρθρο 51 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007 παύει να ισχύει από 1ης
Ιανουαρίου 2014·

Or. fr

Τροπολογία 2157
Albert Deß.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 163 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) όσον αφορά τον τομέα της ζάχαρης, 
μέρος ΙΙ τίτλος Ι άρθρα 248, 260 έως 262 
και μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΙΙΙ έως το 
τέλος της περιόδου εμπορίας 2014/2015 
για τη ζάχαρη, στις 30 Σεπτεμβρίου 2015·

(α) όσον αφορά τον τομέα της ζάχαρης,  
όλες οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007 και όλοι οι σχετικοί
κανόνες εφαρμογής, έως το τέλος της
περιόδου εμπορίας 2014/2015 για τη
ζάχαρη, στις 30 Σεπτεμβρίου 2015·

Or. en
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Τροπολογία 2158
Janusz Wojciechowski.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 163 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) όσον αφορά τον τομέα της ζάχαρης, 
μέρος ΙΙ τίτλος Ι άρθρα 248, 260 έως 262 
και μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΙΙΙ έως το 
τέλος της περιόδου εμπορίας 2014/2015 
για τη ζάχαρη, στις 30 Σεπτεμβρίου 2015·

(α) όσον αφορά τον τομέα της ζάχαρης,  
όλες οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007 και όλοι οι σχετικοί
κανόνες εφαρμογής, έως το τέλος της
περιόδου εμπορίας 2014/2015 για τη
ζάχαρη, στις 30 Σεπτεμβρίου 2015·

Or. pl

Τροπολογία 2159
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 163 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) όσον αφορά τον τομέα της ζάχαρης, 
μέρος ΙΙ τίτλος Ι άρθρα 248, 260 έως 262 
και μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΙΙΙ έως το 
τέλος της περιόδου εμπορίας 2014/2015
για τη ζάχαρη, στις 30 Σεπτεμβρίου 2015·

(α) όσον αφορά τον τομέα της ζάχαρης, 
μέρος ΙΙ τίτλος Ι άρθρα 248, 260 έως 262 
και μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΙΙΙ έως το 
τέλος της περιόδου εμπορίας 2016/2017
για τη ζάχαρη, στις 30 Σεπτεμβρίου 2017·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράταση του συστήματος των ποσοστώσεων κατά δυο έτη επιτρέπει μια ήπια προσγείωση 
στον τομέα. Η παράταση πρέπει να είναι μόνο διετής, ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα 
του τομέα της ζάχαρης.

Τροπολογία 2160
Britta Reimers.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 163 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) όσον αφορά τον τομέα της ζάχαρης, 
μέρος ΙΙ τίτλος Ι άρθρα 248, 260 έως 262 
και μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΙΙΙ έως το 
τέλος της περιόδου εμπορίας 2014/2015
για τη ζάχαρη, στις 30 Σεπτεμβρίου 2015·

(α) όσον αφορά τον τομέα της ζάχαρης, 
μέρος ΙΙ τίτλος Ι άρθρα 248, 260 έως 262 
και μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΙΙΙ έως το 
τέλος της περιόδου εμπορίας 2016/2017
για τη ζάχαρη, στις 30 Σεπτεμβρίου 2017·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράταση του συστήματος των ποσοστώσεων κατά δυο έτη επιτρέπει μια ήπια προσγείωση 
στον τομέα. Η παράταση πρέπει να είναι μόνο διετής, ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα 
του τομέα της ζάχαρης.

Τροπολογία 2161
Vicky Ford.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 163 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) όσον αφορά τον τομέα της ζάχαρης, 
μέρος ΙΙ τίτλος Ι άρθρα 248, 260 έως 262 
και μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΙΙΙ έως το 
τέλος της περιόδου εμπορίας 2014/2015 
για τη ζάχαρη, στις 30 Σεπτεμβρίου 2015·

(α) όσον αφορά τον τομέα της ζάχαρης, 
μετά από εκτίμηση επιπτώσεων εκ 
μέρους της Επιτροπής που θα εξετάζει
την παγκόσμια αγορά και της ζάχαρης
από ζαχαροκάλαμο και της ζάχαρης από 
ζαχαρότευτλα, μέρος ΙΙ τίτλος Ι άρθρα
248, 260 έως 262 και μέρος ΙΙ του
παραρτήματος ΙΙΙ έως το τέλος της
περιόδου εμπορίας 2014/2015 για τη
ζάχαρη, στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 ή, σε 
περίπτωση ανάγκης λόγω έκτακτων 
περιστάσεων που θα έχουν καταδειχθεί 
από την εκτίμηση επιπτώσεων, το 
αργότερο μέχρι το τέλος του 2020 και θα 
πρέπει να συνοδεύονται από τερματισμό 
των εισαγωγικών δασμών επί της 
ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο·

Or. en
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Τροπολογία 2162
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 163 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) όσον αφορά το σύστημα περιορισμού 
της παραγωγής γάλακτος, το οποίο 
ορίζεται στο μέρος ΙΙ τίτλος Ι κεφάλαιο 
ΙΙΙ, έως τις 31 Μαρτίου 2015·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Προασπιζόμαστε τη διατήρηση του σημερινού συστήματος ποσοστώσεων στο γάλα, χωρίς
δυνατότητα αύξησης της συνολικής παραγωγής γάλακτος της ΕΕ.

Τροπολογία 2163
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 163 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όσον αφορά το σύστημα περιορισμού 
της παραγωγής γάλακτος, το οποίο 
ορίζεται στο μέρος ΙΙ τίτλος Ι κεφάλαιο 
ΙΙΙ, έως τις 31 Μαρτίου 2015·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Απαιτείται η διαγραφή, εν όψει της διατήρησης του συστήματος των ποσοστώσεων στο γάλα.

Τροπολογία 2164
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 163 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα: διαγράφεται
i) τα άρθρα 82 έως 87 για τις εκτάσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 82 
παράγραφος 2 οι οποίες δεν έχουν ακόμη 
εκριζωθεί και για τις εκτάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 
οι οποίες δεν έχουν αποτελέσει 
αντικείμενο διευθέτησης μέχρι οι 
εκτάσεις αυτές να εκριζωθούν και να 
αποτελέσουν αντικείμενο διευθέτησης·
ii) το μεταβατικό καθεστώς δικαιωμάτων 
φύτευσης που προβλέπεται στο μέρος ΙΙ 
τίτλος Ι κεφάλαιο ΙΙΙ τμήμα V υποτμήμα 
ΙΙ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 ή, στον 
βαθμό που απαιτείται για την εφαρμογή 
κάθε απόφασης που λαμβάνεται από τα 
κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 89 
παράγραφος 5, έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2018·

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί το σημερινό σύστημα δικαιωμάτων φύτευσης αμπέλων, μαζί με το 
συνολικό ανώτατο όριο παραγωγής στην ΕΕ.

Τροπολογία 2165
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 163 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) το μεταβατικό καθεστώς 
δικαιωμάτων φύτευσης που προβλέπεται 
στο μέρος ΙΙ τίτλος Ι κεφάλαιο ΙΙΙ τμήμα 
V υποτμήμα ΙΙ έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2015 ή, στον βαθμό που απαιτείται για 

διαγράφεται
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την εφαρμογή κάθε απόφασης που 
λαμβάνεται από τα κράτη μέλη δυνάμει 
του άρθρου 89 παράγραφος 5, έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2018·

Or. fr

Τροπολογία 2166
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 163 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) το μεταβατικό καθεστώς 
δικαιωμάτων φύτευσης που προβλέπεται 
στο μέρος ΙΙ τίτλος Ι κεφάλαιο ΙΙΙ τμήμα 
V υποτμήμα ΙΙ έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2015 ή, στον βαθμό που απαιτείται για 
την εφαρμογή κάθε απόφασης που 
λαμβάνεται από τα κράτη μέλη δυνάμει 
του άρθρου 89 παράγραφος 5, έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2018·

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς ταυτόχρονα λόγους, και για τη διαφύλαξη
της κληρονομιάς, για τη χωροταξία των αγροτικών περιοχών με αμπελοκαλλιεργητική
παράδοση, και πέρα από τις απαιτήσεις διατήρησης του ελέγχου, της ποικιλομορφίας, της φήμης
και της ποιότητας των ευρωπαϊκών αμπελο-οινικών προϊόντων, πρέπει να μονιμοποιήσουμε το
σημερινό σύστημα των δικαιωμάτων φύτευσης στον αμπελουργικό τομέα.

Τροπολογία 2167
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 163 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) η πρώτη και η δεύτερη παράγραφος (ε) το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της 
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του άρθρου 293 έως το τέλος της περιόδου 
εμπορίας 2013/2014 για τη ζάχαρη·

παραγράφου 3 του άρθρου 182 έως το 
τέλος της περιόδου εμπορίας 2013/2014 
για τη ζάχαρη·

Or. fr

Τροπολογία 2168
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 163 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) η πρώτη και η δεύτερη παράγραφος
του άρθρου 293 έως το τέλος της περιόδου 
εμπορίας 2013/2014 για τη ζάχαρη·

(ε) το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της 
παραγράφου 3 του άρθρου 182 έως το 
τέλος της περιόδου εμπορίας 2018/2019
για τη ζάχαρη·

Or. fr

Τροπολογία 2169
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 165 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, τα άρθρα 7, 16 και 101 και το 
παράρτημα III, όσον αφορά τον τομέα της 
ζάχαρης, εφαρμόζονται μόνο μετά το τέλος 
της περιόδου εμπορίας 2014/2015 για τη 
ζάχαρη, την 1η Οκτωβρίου 2015.

Ωστόσο, όσον αφορά τον τομέα της 
ζάχαρης, 

(a) τα άρθρα 7, 16 και 17a και το 
Παράρτημα III εφαρμόζονται μόνο από 
την έναρξη της περιόδου εμπορίας
2015/2016 την 1η Οκτωβρίου 2015.
(β) Τα άρθρα 106 έως 108, 113β και το
μέρος ΙΙ, τίτλος ΙΙ, κεφάλαιο ΙΙΙ, τμήμα
3a, όσον αφορά τον τομέα της ζάχαρης, 
εφαρμόζονται μόνο μετά το τέλος της 
περιόδου εμπορίας 2019/2020, την 1η 
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Οκτωβρίου 2020, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 158(ββ).

Or. fr

Τροπολογία 2170
Janusz Wojciechowski.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 165 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, τα άρθρα 7, 16 και 101 και το 
παράρτημα III, όσον αφορά τον τομέα της 
ζάχαρης, εφαρμόζονται μόνο μετά το τέλος 
της περιόδου εμπορίας 2014/2015 για τη 
ζάχαρη, την 1η Οκτωβρίου 2015.

Ωστόσο, όσον αφορά τον τομέα της 
ζάχαρης:

(a) τα άρθρα 7, 16 και 17a και το 
Παράρτημα III εφαρμόζονται μόνο από 
την έναρξη της περιόδου εμπορίας
2015/2016 για τη ζάχαρη, την 1η 
Οκτωβρίου 2015.
(β) Τα άρθρα 106 έως 108, 113β και το
μέρος ΙΙ, τίτλος ΙΙ, κεφάλαιο ΙΙΙ, τμήμα
3a, όσον αφορά τον τομέα της ζάχαρης, 
εφαρμόζονται μόνο μετά το τέλος της 
περιόδου εμπορίας 2019/2020 για τη 
ζάχαρη, την 1η Οκτωβρίου 2020, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 158(ββ).

Or. pl

Τροπολογία 2171
Béla Glattfelder.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 165 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, τα άρθρα 7, 16 και 101 και το 
παράρτημα III, όσον αφορά τον τομέα της 

Ωστόσο, τα άρθρα 7, 16, 17α και το 
παράρτημα III, όσον αφορά τον τομέα της 
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ζάχαρης, εφαρμόζονται μόνο μετά το τέλος 
της περιόδου εμπορίας 2014/2015 για τη 
ζάχαρη, την 1η Οκτωβρίου 2015.

ζάχαρης, εφαρμόζονται μόνο από την 
έναρξη της περιόδου εμπορίας 2015/2016 
για τη ζάχαρη, την 1η Οκτωβρίου 2015.

Τα άρθρα 106 έως 108, 113β και το μέρος
ΙΙ, τίτλος ΙΙ, κεφάλαιο ΙΙΙ, τμήμα 3a [C1], 
όσον αφορά τον τομέα της ζάχαρης, 
εφαρμόζονται μόνο μετά το τέλος της 
περιόδου εμπορίας 2019/2020 για τη 
ζάχαρη, την 1η Οκτωβρίου 2020, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 158(ββ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει να αποτρέψει καταστάσεις όπου ένα έτος εμπορίας καλύπτεται από δυο
νομικά πλαίσια και είναι απαραίτητη για λόγους νομικής ευκρίνειας και σταθερότητας των
αγορών. Η τροπολογία παραθέτει επίσης ποιές οριζόντιες διατάξεις ισχύουν σε κάθε περίοδο, 
εξ ου και η μνεία στα διάφορα άρθρα της περιόδου μετά το 2015 και μετά το 2020.

Τροπολογία 2172
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 165 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, τα άρθρα 7, 16 και 101 και το 
παράρτημα III, όσον αφορά τον τομέα της 
ζάχαρης, εφαρμόζονται μόνο μετά το 
τέλος της περιόδου εμπορίας 2014/2015
για τη ζάχαρη, την 1η Οκτωβρίου 2015.

Ωστόσο, όσον αφορά τον τομέα της 
ζάχαρης, το άρθρο 101 δεν εφαρμόζεται 
μετά το τέλος της περιόδου εμπορίας
2019/2020 για τη ζάχαρη, την 1η 
Οκτωβρίου 2020.

Or. es

Αιτιολόγηση

Εκτιμούμε πως το άρθρο 101 πρέπει να αρχίσει να ισχύει όταν λήξει το σύστημα των 
ποσοστώσεων στη ζάχαρη, δηλ. μετά το τέλος της περιόδου εμπορίας 2019/2020.

Τροπολογία 2173
Albert Deß, Elisabeth Köstinger
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 165 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, τα άρθρα 7, 16 και 101 και το 
παράρτημα III, όσον αφορά τον τομέα της 
ζάχαρης, εφαρμόζονται μόνο μετά το 
τέλος της περιόδου εμπορίας 2014/2015
για τη ζάχαρη, την 1η Οκτωβρίου 2015.

Ωστόσο, τα άρθρα 7, 16 και 101 και το 
παράρτημα III, όσον αφορά τον τομέα της 
ζάχαρης, εφαρμόζονται τουλάχιστον μέχρι 
το τέλος της περιόδου εμπορίας 2019/2020
για τη ζάχαρη, την 1η Οκτωβρίου 2020.  

Or. de

Τροπολογία 2174
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 165 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, τα άρθρα 7, 16 και 101 και το 
παράρτημα III, όσον αφορά τον τομέα της 
ζάχαρης, εφαρμόζονται μόνο μετά το τέλος 
της περιόδου εμπορίας 2014/2015 για τη 
ζάχαρη, την 1η Οκτωβρίου 2015.

Ωστόσο, τα άρθρα 7, 16 και 101 και το 
παράρτημα III, όσον αφορά τον τομέα της 
ζάχαρης, εφαρμόζονται μόνο μετά το τέλος 
της περιόδου εμπορίας 2016/2017 για τη 
ζάχαρη, την 1η Οκτωβρίου 2017.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράταση του συστήματος των ποσοστώσεων κατά δυο έτη επιτρέπει μια ήπια προσγείωση 
στον τομέα. Η παράταση πρέπει να είναι μόνο διετής, ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα 
του τομέα της ζάχαρης.

Τροπολογία 2175
Britta Reimers.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 165 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, τα άρθρα 7, 16 και 101 και το 
παράρτημα III, όσον αφορά τον τομέα της 
ζάχαρης, εφαρμόζονται μόνο μετά το τέλος 
της περιόδου εμπορίας 2014/2015 για τη 
ζάχαρη, την 1η Οκτωβρίου 2015.

Ωστόσο, τα άρθρα 7, 16 και 101 και το 
παράρτημα III, όσον αφορά τον τομέα της 
ζάχαρης, εφαρμόζονται μόνο μετά το τέλος 
της περιόδου εμπορίας 2016/2017 για τη 
ζάχαρη, την 1η Οκτωβρίου 2017.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράταση του συστήματος των ποσοστώσεων κατά δυο έτη επιτρέπει μια ήπια προσγείωση 
στον τομέα. Η παράταση πρέπει να είναι μόνο διετής, ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα 
του τομέα της ζάχαρης.

Τροπολογία 2176
Marc Tarabella.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 165 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, τα άρθρα 7, 16 και 101 και το 
παράρτημα III, όσον αφορά τον τομέα 
της ζάχαρης, εφαρμόζονται μόνο μετά το 
τέλος της περιόδου εμπορίας 2014/2015 
για τη ζάχαρη, την 1η Οκτωβρίου 2015.

Ωστόσο, τα άρθρα 7, 16 εφαρμόζονται 
μόνο μετά το τέλος της περιόδου εμπορίας 
2014/2015 για τη ζάχαρη, την 1η 
Οκτωβρίου 2015.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες διατάξεις για τη ζάχαρη, που ισχύουν μέχρι τις 30 
Σεπτεμβρίου 2015, καθώς και τα βασικά στοιχεία της ενιαίας ΚΟΑ της ζάχαρης, μεταξύ των
οποίων και οι τιμές αναφοράς και η ενίσχυση υπέρ της ιδιωτικής αποθεματοποίησης, που θα
πρέπει να παραταθούν μέχρι το 2020.

Τροπολογία 2177
Janusz Wojciechowski.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 165 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, τα άρθρα 7, 16 και 101 και το 
παράρτημα III, όσον αφορά τον τομέα 
της ζάχαρης, εφαρμόζονται μόνο μετά το 
τέλος της περιόδου εμπορίας 2014/2015 
για τη ζάχαρη, την 1η Οκτωβρίου 2015.

Ωστόσο, τα άρθρα 7 και 16 εφαρμόζονται 
μόνο μετά το τέλος της περιόδου εμπορίας 
2014/2015 για τη ζάχαρη, την 1η 
Οκτωβρίου 2015. 

Or. pl

Τροπολογία 2178
José Bové.
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  I – Μέρος V – σειρά προϊόντος (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ex 1204 99 15 – Σπόροι κάνναβης που 
προορίζονται για σπορά

Or. fr

Τροπολογία 2179
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος IX – σειρά προϊόντος (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

0714201
Γλυκοπατάτες, νωπές, ολόκληρες, που 
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

Or. it
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Τροπολογία 2180
Elisabeth Jeggle, Albert Deß, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  I – Μέρος XXI – σειρά προϊόντος (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ακατέργαστη αλκοόλη αλκοολικού
τίτλου μικρότερου του 96% ανά όγκο, που
διατηρεί τις οργανοληπτικές ιδιότητες 
που συνδέονται με τις βασικές πρώτες 
ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την 
παραγωγή της, θεωρείται αιθυλική 
αλκοόλη κατά την έννοια του σημείου 1, 
εφόσον η εν λόγω ακατέργαστη αλκοόλη, 
μετά από περαιτέρω επεξεργασία, 
προωθείται στο εμπόριο ή 
χρησιμοποιείται ως αιθυλική αλκοόλη 
κατά την έννοια του σημείου.

Or. de

Τροπολογία 2181
Janusz Wojciechowski.

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  II – Μέρος I α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ 
ΖΑΧΑΡΗΣ Ή ΙΣΟΓΛΥΚΟΖΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 101 κ
I
Για τους σκοπούς του παρόντος 
Παραρτήματος νοούνται:
(a) ως «συγχώνευση επιχειρήσεων» η
ενοποίηση δυο ή περισσοτέρων 
επιχειρήσεων σε μία ενιαία επιχείρηση·
(β) ως «μεταβίβαση μιας επιχείρησης» η
μεταβίβαση ή απορρόφηση σε/από μια ή 
περισσότερες επιχειρήσεις, των στοιχείων
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ενεργητικού μιας επιχείρησης που 
διαθέτει ποσόστωση·
(γ) ως «μεταβίβαση εργοστασίου» η 
μεταβίβαση της κυριότητας μιας 
τεχνικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των εγκαταστάσεων που είναι 
αναγκαίες για την παρασκευή του 
σχετικού προϊόντος, σε μία ή 
περισσότερες επιχειρήσεις, με 
αποτέλεσμα τη μερική ή ολική 
απορρόφηση της παραγωγής της 
επιχείρησης που μεταβιβάζει την 
κυριότητα,
(δ) ως «εκμίσθωση εργοστασίου»: το 
μισθωτήριο μιας τεχνικής μονάδας, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για 
την παρασκευή ζάχαρης, με σκοπό την 
λειτουργία της, το οποίο συνάπτεται για 
διάρκεια τουλάχιστον τριών συναπτών 
περιόδων εμπορίας και το οποίο τα μέρη 
συμφωνούν να μην διακόψουν πριν από 
τη λήξη της τρίτης περιόδου εμπορίας, με 
επιχείρηση η οποία είναι εγκατεστημένη 
στο ίδιο κράτος μέλος με το συγκεκριμένο 
εργοστάσιο εάν, μετά την έναρξη ισχύος 
της μίσθωσης, η επιχείρηση η οποία 
μισθώνει το εργοστάσιο μπορεί να 
θεωρείται ως επιχείρηση αποκλειστικής 
παραγωγής ζάχαρης για ολόκληρη την 
παραγωγή της.
II
1. Σε περίπτωση συγχώνευσης ή 
μεταβίβασης επιχειρήσεων παραγωγής 
ζάχαρης ή μεταβίβασης εργοστασίων 
ζάχαρης, η ποσόστωση 
αναπροσαρμόζεται ως εξής:
(a) σε περίπτωση συγχώνευσης 
επιχειρήσεων παραγωγής ζάχαρης, το 
κράτος μέλος χορηγεί στην επιχείρηση 
που προκύπτει από τη συγχώνευση 
ποσόστωση ίση με το άθροισμα των 
ποσοστώσεων που είχαν χορηγηθεί πριν 
από τη συγχώνευση στις σχετικές 
επιχειρήσεις παραγωγής ζάχαρης,
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(β) σε περίπτωση μεταβίβασης 
επιχείρησης παραγωγής ζάχαρης, το 
κράτος μέλος χορηγεί την ποσόστωση της 
μεταβιβαζόμενης επιχείρησης για την 
παραγωγή ζάχαρης στην επιχείρηση προς 
την οποία γίνεται η μεταβίβαση ή, 
προκειμένου για μεταβίβαση προς 
περισσότερες της μιας επιχειρήσεις, η 
κατανομή πραγματοποιείται κατ’ 
αναλογία προς την παραγωγή ζάχαρης 
που απορροφάται από την καθεμία,
(γ) σε περίπτωση μεταβίβασης 
εργοστασίου ζάχαρης, το κράτος μέλος 
μειώνει την ποσόστωση της επιχείρησης 
που μεταβιβάζει την κυριότητα του 
εργοστασίου και αυξάνει την ποσόστωση 
της ή των επιχειρήσεων παραγωγής 
ζάχαρης που αγοράζουν το εν λόγω 
εργοστάσιο κατά την αφαιρούμενη 
ποσότητα κατ’ αναλογία προς την 
απορροφούμενη παραγωγή.
2. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας, υπό 
περιστάσεις άλλες των προβλεπομένων 
στο σημείο 1, μιας επιχείρησης 
παραγωγής ζάχαρης, το κράτος μέλος 
δύναται να κατανείμει το τμήμα της 
ποσόστωσης που καλύπτεται από αυτή 
την παύση λειτουργίας σε μία ή 
περισσότερες επιχειρήσεις παραγωγής 
ζάχαρης.
3. Σε περίπτωση εκμίσθωσης 
εργοστασίου που ανήκει σε επιχείρηση 
παραγωγής ζάχαρης, το κράτος μέλος 
μπορεί να μειώσει την ποσόστωση της 
επιχείρησης η οποία παραχωρεί το
εργοστάσιο προς εκμίσθωση και να 
κατανείμει το κλάσμα κατά το οποίο 
μειώνεται η ποσόστωση στην επιχείρηση 
η οποία μισθώνει το εργοστάσιο για να 
παράγει σε αυτό ζάχαρη.
Εάν η εκμίσθωση λήξει κατά τη διάρκεια 
των τριών περιόδων εμπορίας που 
αναφέρονται στο σημείο Ι στοιχείο δ), η 
αναπροσαρμογή της ποσόστωσης 
δυνάμει του πρώτου εδαφίου του 
παρόντος σημείου ακυρώνεται από το 
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κράτος μέλος με αναδρομική ισχύ από 
την ημερομηνία κατά την οποία άρχισε 
να ισχύει η εκμίσθωση. Ωστόσο, εάν η 
εκμίσθωση λήξει για λόγους ανωτέρας 
βίας, το κράτος μέλος δεν υποχρεούται να 
ακυρώσει την αναπροσαρμογή.
4. Όταν μια επιχείρηση παραγωγής 
ζάχαρης δεν μπορεί πλέον να διασφαλίσει 
την τήρηση των υποχρεώσεών της που 
απορρέουν από την ενωσιακή νομοθεσία 
έναντι των ενδιαφερομένων παραγωγών 
ζαχαρότευτλων ή ζαχαροκάλαμου και η 
κατάσταση αυτή βεβαιώνεται από τις 
αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους 
μέλους, το κράτος μέλος αυτό μπορεί να 
κατανέμει, για μία ή περισσότερες 
περιόδους εμπορίας, το αντίστοιχο τμήμα
των ποσοστώσεων σε μία ή περισσότερες 
επιχειρήσεις παραγωγής ζάχαρης κατ’ 
αναλογία προς την απορροφώμενη 
παραγωγή.
ΙΙΙ
Σε περίπτωση συγχώνευσης ή 
μεταβίβασης επιχειρήσεων παραγωγής 
ισογλυκόζης ή μεταβίβασης εργοστασίου 
παραγωγής ισογλυκόζης, το κράτος μέλος 
μπορεί να κατανέμει τις ποσοστώσεις που 
αφορούν την παραγωγή ισογλυκόζης σε 
μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις, 
είτε έχουν ποσόστωση παραγωγής, είτε 
όχι.
IV
Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με 
τα τμήματα ΙΙ και ΙΙΙ μπορούν να τεθούν
σε ισχύ μόνον εάν πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:
(a) έχουν ληφθεί υπόψη τα συμφέροντα 
όλων των ενδιαφερομένων μερών·
(β) το οικείο κράτος μέλος θεωρεί ότι τα 
μέτρα είναι ικανά να βελτιώσουν τη δομή
των τομέων των ζαχαρότευτλων, του 
ζαχαροκάλαμου και της παραγωγής 
ζάχαρης·
(γ) αφορούν επιχειρήσεις που είναι 
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εγκατεστημένες στην ίδια επικράτεια για 
την οποία ορίζεται ποσόστωση στο 
παράρτημα III β.
V
Όταν η συγχώνευση ή μεταβίβαση 
πραγματοποιείται μεταξύ της 1ης 
Οκτωβρίου και της 30ής Απριλίου του 
επόμενου έτους, τα μέτρα που 
προβλέπονται στα τμήματα ΙΙ και ΙΙΙ 
τίθενται σε ισχύ την τρέχουσα περίοδο 
εμπορίας.
Όταν η συγχώνευση ή μεταβίβαση 
πραγματοποιείται μεταξύ της 1ης Μαΐου 
και της 30ής Σεπτεμβρίου του ιδίου 
έτους, τα μέτρα που προβλέπονται στα 
τμήματα ΙΙ και ΙΙΙ τίθενται σε ισχύ την 
επόμενη περίοδο εμπορίας.
VI
Όταν εφαρμόζονται τα τμήματα II και 
III, τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην 
Επιτροπή τις αναπροσαρμοσμένες 
ποσοστώσεις το αργότερο 15 ημέρες μετά 
τη λήξη των προθεσμιών που 
προβλέπονται στο τμήμα V.

Or. pl

Τροπολογία 2182
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος I α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρος I a: Ορισμοί που αφορούν τον 
τομέα του λυκίσκου
Νοείται ως "εργοστάσιο ραφιναρίσματος 
αποκλειστικής παραγωγής" η μονάδα 
παραγωγής:
(a) της οποίας η μόνη δραστηριότητα 
είναι το ραφινάρισμα εισαγόμενης 
ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκαλάμου, 
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και
(β) όσον αφορά τη ζάχαρη, η οποία δεν 
συνδυάζει το ραφινάρισμα εισαγόμενης 
ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκάλαμου 
με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.
Χαρακτηρίζεται επίσης ως εργοστάσιο
ραφιναρίσματος αποκλειστικής
παραγωγής κάθε παραγωγική μονάδα που
κατά την περίοδο εμπορίας 2004/2005
ραφινάρισε ποσότητα τουλάχιστον 15.000 
τόνων εισαγόμενης ακατέργαστης 
ζάχαρης ζαχαροκάλαμου προς 
ραφινάρισμα.

Or. en

Τροπολογία 2183
Sandra Kalniete.

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος IV – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. «Ενήλικα βοοειδή»: τα βοοειδή ηλικίας 
8 μηνών και άνω.

2. «Ενήλικα βοοειδή»: τα βοοειδή ηλικίας 
12 μηνών και άνω.

Or. en

Τροπολογία 2184
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος IV – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. «Ενήλικα βοοειδή»: τα βοοειδή ηλικίας 
8 μηνών και άνω.

2. «Ενήλικα βοοειδή»: τα βοοειδή ηλικίας 
12 μηνών και άνω.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Określenie granicy definicji bydła dorosłego na 8 miesięcy, jak proponuje Komisja, 
spowoduje, że będziemy mieć do czynienia z podwójną klasyfikacją. Mięso pochodzące z 
bydła w wieku od 8 do 12 miesięcy będzie więc jednocześnie młodą wołowiną oraz mięsem z 
bydła dorosłego. Jednocześnie ujęcie w definicji bydła dorosłego tzw. „młodej wołowiny”, tj. 
mięsa pochodzącego od bydła w wieku 8-12 miesięcy spowoduje, że kategoria „Z” (młoda 
wołowina) zostanie włączona do systemu raportowania cen, co spowoduje sztuczne zawyżenie 
średniej ceny. Dotyczy to szczególnie tych krajów, w których istnieje rynek młodej wołowiny. 
Może to wpłynąć negatywnie na reprezentatywność ceny UE.

Τροπολογία 2185
Juozas Imbrasas.

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος IV – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. «Ενήλικα βοοειδή»: τα βοοειδή ηλικίας 
8 μηνών και άνω.

2. «Ενήλικα βοοειδή»: τα βοοειδή ηλικίας 
12 μηνών και άνω.

Or. lt

Τροπολογία 2186
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος VIII – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. «Μέλι»: η φυσική γλυκιά ουσία που 
παράγουν οι μέλισσες του είδους Apis 
mellifera από το νέκταρ των φυτών ή από 
εκκρίσεις ζώντων μερών φυτών ή 
εκκρίματα εντόμων που απομυζούν φυτά, 
ευρισκόμενα πάνω στα ζώντα μέρη των 
φυτών, τα οποία οι μέλισσες συλλέγουν, 
μετατρέπουν αναμειγνύοντάς τα με ειδικές 
ύλες του σώματός τους, αποθέτουν, 
αφυδατώνουν, αποθηκεύουν και 
φυλάσσουν στις κηρήθρες της κυψέλης, 
προκειμένου να ωριμάσουν.

1. «Μέλι»: η φυσική γλυκιά ουσία που 
παράγουν οι μέλισσες του είδους Apis 
mellifera από το νέκταρ των φυτών ή από 
εκκρίσεις ζώντων μερών φυτών ή 
εκκρίματα εντόμων που απομυζούν φυτά, 
ευρισκόμενα πάνω στα ζώντα μέρη των 
φυτών, τα οποία οι μέλισσες συλλέγουν, 
μετατρέπουν αναμειγνύοντάς τα με ειδικές 
ύλες του σώματός τους, αποθέτουν, 
αφυδατώνουν, αποθηκεύουν και 
φυλάσσουν στις κηρήθρες της κυψέλης, 
προκειμένου να ωριμάσουν. Το μέλι
αποτελείται κυρίως από διάφορα
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σάκχαρα, κυρίως φρουκτόζη και γλυκόζη, 
καθώς και από άλλες ουσίες όπως
οργανικά οξέα, ένζυμα και στερεά
σωματίδια, προερχόμενα από τη συλλογή, 
συμπεριλαμβανομένης της γύρης, χωρίς 
να μπορεί καμία από αυτές τις ουσίες και 
αυτά τα σωματίδια να μπορεί να 
θεωρηθεί συστατικό του μελιού.

Or. es

Τροπολογία 2187
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος VIII – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. «Μέλι»: η φυσική γλυκιά ουσία που 
παράγουν οι μέλισσες του είδους Apis 
mellifera από το νέκταρ των φυτών ή από 
εκκρίσεις ζώντων μερών φυτών ή 
εκκρίματα εντόμων που απομυζούν φυτά, 
ευρισκόμενα πάνω στα ζώντα μέρη των 
φυτών, τα οποία οι μέλισσες συλλέγουν, 
μετατρέπουν αναμειγνύοντάς τα με ειδικές 
ύλες του σώματός τους, αποθέτουν, 
αφυδατώνουν, αποθηκεύουν και 
φυλάσσουν στις κηρήθρες της κυψέλης, 
προκειμένου να ωριμάσουν.

1. «Μέλι»: η φυσική γλυκιά ουσία που 
παράγουν οι μέλισσες του είδους Apis 
mellifera από το νέκταρ των φυτών ή από 
εκκρίσεις ζώντων μερών φυτών ή 
εκκρίματα εντόμων που απομυζούν φυτά, 
ευρισκόμενα πάνω στα ζώντα μέρη των 
φυτών, τα οποία οι μέλισσες συλλέγουν, 
μετατρέπουν αναμειγνύοντάς τα με ειδικές 
ύλες του σώματός τους, αποθέτουν, 
αφυδατώνουν, αποθηκεύουν και 
φυλάσσουν στις κηρήθρες της κυψέλης, 
προκειμένου να ωριμάσουν. Το μέλι
αποτελείται κυρίως από διάφορα
σάκχαρα, κυρίως φρουκτόζη και γλυκόζη, 
καθώς και από άλλες ουσίες όπως
οργανικά οξέα, ένζυμα και στερεά
σωματίδια, προερχόμενα από τη συλλογή, 
συμπεριλαμβανομένης της γύρης, χωρίς 
να μπορεί καμία από αυτές τις ουσίες και 
αυτά τα σωματίδια να μπορεί να 
θεωρηθεί συστατικό του μελιού.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Τροποποιείται ο ορισμός του μελιού, για έναν καλύτερο προσδιορισμό του προϊόντος. 
Θεωρήθηκε αναγκαίο να συμπεριληφθεί ρητή μνεία στα συστατικά από τα οποία κυρίως 
αποτελείται το μέλι.

Τροπολογία 2188
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος VIII – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. «Προϊόντα μελισσοκομίας»: το μέλι, ο 
κηρός μελισσών, ο βασιλικός πολτός, η 
πρόπολη και η γύρη.

2. «Προϊόντα μελισσοκομίας»: το μέλι, ο
κηρός μελισσών, ο βασιλικός πολτός, η 
πρόπολη και η γύρη.

Ως "κηρός μελισσών" νοείται η λιπιδικής 
φύσης ουσία που παράγεται από τις 
εκκρίσεις των κηρογόνων αδενών των 
εργατριών μελισσών του είδους Apis
mellifera και που χρησιμοποιείται στην 
κατασκευή κηρηθρών.
Ως "βασιλικός πολτός" νοείται η φυσική
ουσία που εκκρίνεται από τους 
υποφαρυγγικούς και τους σιαγονικούς 
αδένες των τροφών (παραμάνων) 
εργατριών μελισσών του είδους Apis
mellifera, που προορίζεται για τη 
διατροφή των προνυμφών και της 
βασίλισσας και στην οποία δεν μπορεί να 
προστεθεί καμία άλλη ουσία.
Ως "πρόπολη" νοείται η ουσία που
συλλέγεται από ορισμένα φυτά και 
ακολούθως μετατρέπεται από τις 
εργάτριες μέλισσες του είδους Apis
mellifera, και στην οποία οι δικές τους 
εκκρίσεις (κυρίως κηρός και σίελος) 
προστίθενται για να χρησιμοποιηθεί ως 
κονίαμα.
Ως "γύρη" νοείται μια συμπαγής ουσία, 
λίγο-πολύ σφαιρική, αποτέλεσμα της 
συσσωμάτωσης των στημόνων των
ανθέων με τη βοήθεια του νέκταρος, των
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σιελογόνων εκκρίσεων και της μηχανικής 
δράσης του τρίτου ζεύγους ποδιών των 
εργατριών μελισσών του είδους Apis
mellifera, που συλλέγεται και 
μετατρέπεται σε σβώλους γύρης για να 
εναποτεθεί και να αποθηκευθεί εν 
συνεχεία μέσα στην κυψέλη, και στην 
οποία δεν μπορεί να προστεθεί καμία 
άλλη ουσία.
Ως "μελισσογύρη ή ψωμί μελισσών" 
νοούνται οι σβώλοι γύρης που τοποθετούν 
οι μέλισσες μέσα στα κελιά της 
κηρήθρας, που έχουν υποστεί 
συγκεκριμένες φυσικές μεταβολές λόγω 
της παρουσίας ενζύμων και 
μικροοργανισμών· η γύρη αυτή μπορεί 
ενδεχομένως να επικαλυφθεί με μέλι.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να δοθούν ορισμοί των μελισσοκομικών προϊόντων.

Τροπολογία 2189
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος VIII – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. «Προϊόντα μελισσοκομίας»: το μέλι, ο 
κηρός μελισσών, ο βασιλικός πολτός, η 
πρόπολη και η γύρη.

δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. es

Τροπολογία 2190
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος VIII – σημείο 2 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. πρέπει να δοθούν σε επίπεδο ΕΕ 
ορισμοί των προϊόντων της κυψέλης:
- Βασιλικός πολτός:
Φυσική ουσία εκκρινόμενη από τους
υποφαρυγγικούς και τους σιαγονικούς 
αδένες των τροφών (παραμάνες) 
μελισσών (είδος Apis mellifera). 
Χρησιμοποιείται κυρίως για τη διατροφή 
των προνυμφών και των βασιλισσών, 
είναι ένα νωπό, φυσικό και ακατέργαστο 
προϊόν. Μπορεί να φιλτραρισθεί (χωρίς 
υπερδιήθηση), χωρίς προσθήκη ουσιών.
- Σβώλοι γύρης:
Αθροισμένοι κόκκοι γύρης συλλεχθέντες
από τις εργάτριες μέλισσες του είδους 
Apis mellifera, που τους πλάθουν πάνω 
στα πίσω πόδια τους με τη βοήθεια 
μελιού και/ή νέκταρος και εκκρίσεων των 
μελισσών. Είναι η πρωτεϊνική τροφή του
μελισσιού, ένα φυσικό προϊόν, χωρίς
πρόσθετα, και συλλέγεται στην είσοδο της 
κυψέλης.
- Μελισσογύρη ή χωμί μελισσών:
Σβώλοι γύρης τοποθετημένοι από τις
μέλισσες στα κελιά της κηρήθρας, οι
οποίοι υφίστανται φυσική κατεργασία
που οδηγεί στην παρουσία ενζύμων και
συμβιωτικής μικροχλωρίδας. 
Χρησιμοποιείται από τις μέλισσες 
τροφούς (παραμάνες) για τη διατροφή
των γόνων. Δεν μπορεί να περιέχει
πρόσθετα, εκτός από κερί από τα κελιά 
της κηρήθρας.
- Κηρός μελισσών:
Ουσία δημιουργούμενη μόνο από τις
εκκρίσεις των κηρογόνων αδένων των 
εργατριών μελισσών του είδους Apis
mellifera και χρησιμοποιούμενη στην 
κατασκευή των κηρηθρών.
- Πρόπολη:
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Ρητίνη αποκλειστικά φυσικής και
φυτικής προέλευσης, συλλεγόμενη από τις
εργάτριες μέλισσες του είδους Apis
mellifera από ορισμένα φυτά, στην οποία 
προσθέτουν τις δικές τους εκκρίσεις 
(κυρίως κερί και εκκρίσεις των 
σιελογόνων) προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί για την προστασία της 
κυψέλης.
- Δηλητήριο μέλισσας:
Εκκρίνεται από τους αδένες δηλητηρίου
της μέλισσας και χρησιμοποιείται από τις 
μέλισσες για να υπερασπίσουν την 
κυψέλη από επιθέσεις.

Or. en

Τροπολογία 2191
Csaba Sándor Tabajdi.

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  II – Μέρος VIII – σημείο 2 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Ορισμοί προϊόντων της κυψέλης
- Βασιλικός πολτός:
Φυσική ουσία εκκρινόμενη από τους
υποφαρυγγικούς και τους σιαγονικούς 
αδένες των τροφών (παραμάνες) 
μελισσών (είδος Apis mellifera). 
Χρησιμοποιείται κυρίως για τη διατροφή 
των προνυμφών και των βασιλισσών, 
είναι ένα νωπό, φυσικό και ακατέργαστο 
προϊόν. Μπορεί να φιλτραρισθεί (χωρίς 
υπερδιήθηση), χωρίς προσθήκη ουσιών.
- Σβώλοι γύρης:
Αθροισμένοι κόκκοι γύρης συλλεχθέντες
από τις εργάτριες μέλισσες του είδους 
Apis mellifera, που τους πλάθουν πάνω 
στα πίσω πόδια τους με τη βοήθεια 
μελιού και/ή νέκταρος και εκκρίσεων των 
μελισσών. Είναι η πρωτεϊνική τροφή του
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μελισσιού, ένα φυσικό προϊόν, χωρίς
πρόσθετα, και συλλέγεται στην είσοδο της 
κυψέλης.
- Μελισσογύρη ή χωμί μελισσών:
Σβώλοι γύρης τοποθετημένοι από τις
μέλισσες στα κελιά της κηρήθρας, οι
οποίοι υφίστανται φυσική κατεργασία
που οδηγεί στην παρουσία ενζύμων και
συμβιωτικής μικροχλωρίδας. 
Χρησιμοποιείται από τις μέλισσες 
τροφούς (παραμάνες) για τη διατροφή
των γόνων. Δεν μπορεί να περιέχει
πρόσθετα, εκτός από κερί από τα κελιά 
της κηρήθρας.
- Κηρός μελισσών:
Ουσία δημιουργούμενη μόνο από τις
εκκρίσεις των κηρογόνων αδένων των 
εργατριών μελισσών του είδους Apis
mellifera και χρησιμοποιούμενη στην 
κατασκευή των κηρηθρών.
- Πρόπολη:
Ρητίνη αποκλειστικά φυσικής και
φυτικής προέλευσης, συλλεγόμενη από τις
εργάτριες μέλισσες του είδους Apis
mellifera από ορισμένα φυτά, στην οποία 
προσθέτουν τις δικές τους εκκρίσεις 
(κυρίως κερί και εκκρίσεις των 
σιελογόνων) προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί για την προστασία της 
κυψέλης.
- Δηλητήριο μέλισσας:
Εκκρίνεται από τους αδένες δηλητηρίου
της μέλισσας και χρησιμοποιείται από τις 
μέλισσες για να υπερασπίσουν την 
κυψέλη από επιθέσεις.

Or. en

Τροπολογία 2192
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος VIII – σημείο 2 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Ορισμοί προϊόντων της κυψέλης
- Βασιλικός πολτός:
Φυσική ουσία εκκρινόμενη από τους
υποφαρυγγικούς και τους σιαγονικούς 
αδένες των τροφών (παραμάνες) 
μελισσών (είδος Apis mellifera). 
Χρησιμοποιείται κυρίως για τη διατροφή 
των προνυμφών και των βασιλισσών, 
είναι ένα νωπό, φυσικό και ακατέργαστο 
προϊόν. Μπορεί να φιλτραρισθεί (χωρίς 
υπερδιήθηση), χωρίς προσθήκη ουσιών.
- Σβώλοι γύρης:
Αθροισμένοι κόκκοι γύρης συλλεχθέντες
από τις εργάτριες μέλισσες του είδους 
Apis mellifera, που τους πλάθουν πάνω 
στα πίσω πόδια τους με τη βοήθεια 
μελιού και/ή νέκταρος και εκκρίσεων των 
μελισσών. Είναι η πρωτεϊνική τροφή του
μελισσιού, ένα φυσικό προϊόν, χωρίς
πρόσθετα, και συλλέγεται στην είσοδο της 
κυψέλης.
- Μελισσογύρη ή χωμί μελισσών:
Σβώλοι γύρης τοποθετημένοι από τις
μέλισσες στα κελιά της κηρήθρας, οι
οποίοι υφίστανται φυσική κατεργασία
που οδηγεί στην παρουσία ενζύμων και
συμβιωτικής μικροχλωρίδας. 
Χρησιμοποιείται από τις μέλισσες 
τροφούς (παραμάνες) για τη διατροφή
των γόνων. Δεν μπορεί να περιέχει
πρόσθετα, εκτός από κερί από τα κελιά 
της κηρήθρας.
- Κηρός μελισσών:
Ουσία δημιουργούμενη μόνο από τις
εκκρίσεις των κηρογόνων αδένων των 
εργατριών μελισσών του είδους Apis
mellifera και χρησιμοποιούμενη στην 
κατασκευή των κηρηθρών.
- Πρόπολη:
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Ρητίνη αποκλειστικά φυσικής και
φυτικής προέλευσης, συλλεγόμενη από τις
εργάτριες μέλισσες του είδους Apis
mellifera από ορισμένα φυτά, στην οποία 
προσθέτουν τις δικές τους εκκρίσεις 
(κυρίως κερί και εκκρίσεις των 
σιελογόνων) προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί για την προστασία της 
κυψέλης.
- Δηλητήριο μέλισσας:
Εκκρίνεται από τους αδένες δηλητηρίου
της μέλισσας και χρησιμοποιείται από τις 
μέλισσες για να υπερασπίσουν την 
κυψέλη από επιθέσεις.

Or. en

Τροπολογία 2193
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος VIII – σημείο 2 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Ως "κηρός μελισσών" νοείται η 
λιπιδική φυσική ουσία που 
παρασκευάζεται από τις εκκρίσεις των 
κηρογόνων αδένων των εργατριών 
μελισσών του είδους Apis mellifera και 
χρησιμοποιείται στην κατασκευή των 
κηρηθρών.

Or. es

Τροπολογία 2194
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος VIII – σημείο 2 β (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Ως "βασιλικός πολτός" νοείται η 
φυσική ουσία που εκκρίνεται από τους 
υποφαρυγγικούς και τους σιαγονικούς 
αδένες των τροφών (παραμάνες) 
εργατριών μελισσών του είδους Apis
mellifera, που προορίζεται για τη 
διατροφή των προνυμφών και της 
βασίλισσας και στην οποία δεν μπορεί να 
προστεθεί καμία άλλη ουσία.

Or. es

Τροπολογία 2195
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος VIII – σημείο 2 γ (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Ως "πρόπολη" νοείται η ουσία που 
συλλέγουν από ορισμένα φυτά και εν 
συνεχεία μετατρέπουν οι εργάτριες 
μέλισσες του είδους Apis mellifera, στην 
οποία προσθέτουν τις δικές τους 
εκκρίσεις (κυρίως κερί και εκκρίσεις των 
σιελογόνων) προκειμένου να την 
χρησιμοποιήσουν ως κονίαμα.

Or. es

Τροπολογία 2196
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος VIII – σημείο 2 δ (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2δ. Ως "γύρη" νοείται μια συμπαγής 
ουσία, λίγο-πολύ σφαιρική, αποτέλεσμα 
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της συσσωμάτωσης των στημόνων των
ανθέων με τη βοήθεια του νέκταρος, των
σιελογόνων εκκρίσεων και της μηχανικής 
δράσης του τρίτου ζεύγους ποδιών των 
εργατριών μελισσών του είδους Apis
mellifera, που συνεπώς συλλέγεται και 
μετατρέπεται σε σβώλους γύρης για να 
εναποτεθεί και να αποθηκευθεί εν 
συνεχεία μέσα στην κυψέλη, και στην 
οποία δεν μπορεί να προστεθεί καμία 
άλλη ουσία.

Or. es

Τροπολογία 2197
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος VIII – σημείο 2 ε (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2ε. Ως "μελισσογύρη ή ψωμί μελισσών" 
νοούνται οι σβώλοι γύρης που τοποθετούν 
οι μέλισσες μέσα στα κελιά της 
κηρήθρας, που έχουν υποστεί 
συγκεκριμένες φυσικές μεταβολές λόγω 
της παρουσίας ενζύμων και 
μικροοργανισμών· η γύρη αυτή μπορεί 
ενδεχομένως να επικαλυφθεί με μέλι.

Or. es

Τροπολογία 2198
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III α (νέο)

Παράρτημα III a

ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΦΑΓΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 20A

A: Ενωσιακή κλίμακα ταξινόμησης των σφαγίων των ενήλικων βοοειδών :
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I. Ορισμοί

Ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. 'σφάγιο': το ολόκληρο σώμα του σφαγμένου ζώου, όπως τούτο εμφανίζεται μετά την 
αφαίμαξη, τον εκσπλαχνισμό και την εκδορά,

2. «ημιμόριο σφαγίου» : το προϊόν το οποίο προκύπτει από τον τεμαχισμό του σφαγίου που 
αναφέρεται στο σημείο 1, σύμφωνα προς συμμετρική τομή η οποία διέρχεται διαμέσου 
κάθε αυχενικού, ραχιαίου και οσφυϊκού σπονδύλου και του ιερού οστού, και διαμέσου 
του στέρνου και της ισχυο-ηβικής σύμφυσης.

II. Κατηγορίες

Τα σφάγια κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

A: σφάγια νεαρών μη ευνουχισμένων αρρένων ζώων, ηλικίας κάτω των δύο ετών,
B: σφάγια άλλων μη ευνουχισμένων αρρένων ζώων,
Γ: σφάγια ευνουχισμένων αρρένων ζώων,
Δ: σφάγια θηλέων ζώων που έχουν γεννήσει,
E: σφάγια άλλων θηλέων ζώων.

III. Ταξινόμηση

Η ταξινόμηση των σφαγίων πραγματοποιείται με διαδοχική εκτίμηση των εξής :

1. Διάπλαση, η οποία ορίζεται ως εξής :

Ανάπτυξη των πλαγίων όψεων του σφαγίου, και ιδίως των σημαντικότερων μερών του
(μηρός, ράχη, ωμοπλάτη)

Κατηγορία 
διάπλασης

Περιγραφή

S 
ανώτερη

Όλες οι πλάγιες όψεις εξαιρετικά καμπύλες· εξαίρετη μυϊκή διάπλαση
(τύπος σφαγίου με διπλογλουτισμό)

E 
εξαίρετη

Όλες οι πλάγιες όψεις καμπύλες έως πολύ καμπύλες· εξαίρετη μυϊκή 
διάπλαση

U
πολύ καλή

Πλάγιες όψεις καμπύλες στο σύνολό τους· πολύ καλή μυϊκή διάπλαση

R 
καλή

Πλάγιες όψεις ευθύγραμμες στο σύνολό τους· καλή μυϊκή διάπλαση

O 
αρκετά καλή

Πλάγιες όψεις ευθύγραμμες έως κοίλες·αρκετά καλή μυϊκή διάπλαση

P 
μέτρια

Όλες οι πλάγιες όψεις κοίλες έως πολύ κοίλες· μέτρια μυϊκή διάπλαση
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2. Κατάσταση πάχυνσης, η οποία ορίζεται ως εξής :

Ποσότητα του λίπους στο εξωτερικό του σφαγίου και στην εσωτερική όψη της θωρακικής 
κοιλότητας

Κατηγορία 
βαθμού

πάχυνσης

Περιγραφή

1 
πολύ μικρός

Στρώμα λίπους ανύπαρκτο έως πολύ λεπτό

2 
μικρός

Ελαφρό στρώμα λίπους, μύες σχεδόν παντού εμφανείς

3 
μέσος

Μύες, εξαιρέσει του μηρού και της ωμοπλάτης, σχεδόν παντού 
καλυμμένοι από λίπος· ελαφρές εναποθέσεις λίπους στο εσωτερικό 
της θωρακικής κοιλότητας

4
μεγάλος

Μύες καλυμμένοι από λίπος, αλλά στο μηρό και την ωμοπλάτη 
ακόμη ορατοί εν μέρει, κάποιες ευδιάκριτες εναποθέσεις λίπους στη 
θωρακική κοιλότητα

5 
πολύ μεγάλος

Ολόκληρο το σφάγιο καλυμμένο από λίπος· σημαντικές εναποθέσεις
στο εσωτερικό της θωρακικής κοιλότητας

Τα κράτη μέλη μπορούν να υποδιαιρούν καθεμία από τις κατηγορίες των σημείων 1 και 2 
σε τρεις το πολύ υποκατηγορίες.

B: Ενωσιακή κλίμακα ταξινόμησης των σφαγίων των χοίρων

I. Ορισμός

«σφάγιο» : το σώμα του σφαγμένου χοίρου, αφαιματωμένο και εκσπλαχνισμένο, ολόκληρο 
ή τεμαχισμένο κατά μήκος της διάμεσης γραμμής.

II. Ταξινόμηση

Τα σφάγια κατανέμονται σε κατηγορίες βάσει της εκτιμώμενης περιεκτικότητάς τους σε 
άπαχο κρέας και ταξινομούνται ανάλογα :

Κατηγορίες Άπαχο κρέας ως επί τοις εκατό ποσοστό του βάρους του σφαγίου
S 60 ή περισσότερο (*)
E 55 ή περισσότερο
U 50 ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 55
R 45 ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 50
O 40 ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 45
P λιγότερο από 40
(*) [Για τους χοίρους που σφάζονται στην επικράτειά τους, τα κράτη μέλη μπορούν να 
εισάγουν χωριστή κατηγορία με περιεκτικότητα σε άπαχο κρέας 60 % ή περισσότερο, η 
οποία χαρακτηρίζεται με το γράμμα S.]
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Γ: Ενωσιακή κλίμακα ταξινόμησης των σφαγίων προβάτων

I. Ορισμός

Όσον αφορά τους όρους «σφάγιο» και «ημιμόριο σφαγίου», ισχύουν οι ορισμοί του σημείου 
Α.Ι.

II. Κατηγορίες

Τα σφάγια προβάτων κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

A: σφάγια προβάτων ηλικίας μικρότερης των δώδεκα μηνών,
B: σφάγια άλλων προβάτων.

III. Ταξινόμηση

1. Τα σφάγια ταξινομούνται με κατ’ αναλογία εφαρμογή των διατάξεων του σημείου Α.ΙΙΙ. 
Όμως, ο όρος "μηρός" του σημείου A.III.1 και των στίχων 3 και 4 του πίνακα του σημείου
A.III.2. αντικαθίσταται από τον όρο "οπίσθιο τεταρτημόριο".

2. Κατά παρέκκλιση από το σημείο 1, για τους αμνούς με βάρος σφαγίου μικρότερο των 13 
kg, τα κράτη μέλη μπορούν να εξουσιοδοτούνται με εκτελεστικές πράξεις της Επιτροπής
εγκρινόμενες χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2 ή 3, να χρησιμοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια για την ταξινόμηση :

(a) το βάρος του σφαγίου·
(β) το χρώμα του κρέατος·
(γ) την κατάσταση πάχυνσης.

Or. en

Τροπολογία 2199
Luis Manuel Capoulas Santos.

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III α (νέο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ, 
ΙΣΟΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙΟΥ ΙΝΟΥΛΙΝΗΣ 

ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 101-η  
(τόνοι)

Κράτη μέλη ή περιφέρειες 
(1)

Ζάχαρη 
(2) 

Ισογλυκόζη 
(3) 

Σιρόπι 
ινουλίνης 

(4) 
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Bέλγιο 676 235.0 114 580.2 0
Βουλγαρία 0 89 198.0
Τσεχική Δημοκρατία 372 459.3
Δανία 372 383.0
Γερμανία 2 898 255.7 56 638.2
Ιρλανδία 0
Ελλάδα 158 702.0 0
Ισπανία 498 480.2 53 810.2
Γαλλία (μητροπολιτική) 3 004 811.15 0
Γαλλικά Υπερπόντια 
Διαμερίσματα

432 220.05

Ιταλία 508 379.0 32 492.5
Λετονία 0
Λιθουανία 90 252.0
Ουγγαρία 105 420.0 220 265.8
Κάτω Χώρες 804 888.0 0 0
Αυστρία 351 027.4
Πολωνία 1 405 608.1 42 861.4
Πορτογαλία (ηπειρωτική) 100 000.0 12 500.0
Αυτόνομη Περιφέρεια Αζορών 9 953.0
Ρουμανία 104 688.8 0
Σλοβενία 0
Σλοβακία 112 319.5 68 094.5
Φινλανδία 80 999.0 0
Σουηδία 293 186.0
Ηνωμένο Βασίλειο 1 056 474.0 0

ΣΥΝΟΛΟ 13 336 741.2 690 440.8 0

Or. pt

Τροπολογία 2200
Béla Glattfelder.

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III α (νέο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III a

ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ, 
ΙΣΟΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙΟΥ ΙΝΟΥΛΙΝΗΣ 

ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 101 η
(τόνοι)

Κράτη μέλη ή 2014/15 2015/16
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περιφέρειες
ζάχαρη ισογλυκόζη σιρόπι 

ινουλίνης
ζάχαρη ισογλυκόζη σιρόπι 

ινουλίνης
Bέλγιο 676235,0 114580,2 0 676235,0 120309,2 0
Βουλγαρία 0 89198,0 0 93657,9
Τσεχική Δημοκρατία 372,459,3 372,459,3
Δανία 372,383,0 372,383,0
Γερμανία 2898255,7 56638,2 2898255,7 59470,1
Ιρλανδία 0 0
Ελλάδα 158702,0 0 158702,0 0
Ισπανία 498480,2 53810,2 498480,2 56500,7
Γαλλία (μητροπολιτική) 3004811,15 0 3004811,15 0
Γαλλικά Υπερπόντια 
Διαμερίσματα

432220,05 432220,05

Ιταλία 508379,0 32492,5 508379,0 34117,1
Λετονία 0 0
Λιθουανία 90252,0 90252,0
Ουγγαρία 105420,0 220265,8 105420,0 231279,1
Κάτω Χώρες 804888,0 0 0 804888,0 0 0
Αυστρία 351027,4 351027,4
Πολωνία 1405608,1 42861,4 1405608,1 45004,5
Πορτογαλία 
(ηπειρωτική)

0 12500,0 0 13125

Αυτόνομη Περιφέρεια 
Αζορών

9953,0 9953,0

Ρουμανία 104688,8 0 104688,8 0
Σλοβενία 0 0
Σλοβακία 112319,5 68094,5 112319,5 71499,2
Φινλανδία 80999,0 0 80999,0
Σουηδία 293186,0 293186,0
Ηνωμένο Βασίλειο 1056474,0 0 1056474,0
Σύνολο 13336741,2 690440,8 0 13336741,2 724962,8 0

Κράτη μέλη ή 
περιφέρειες

2016/17 2017/18

ζάχαρη ισογλυκόζη σιρόπι 
ινουλίνης

ζάχαρη ισογλυκόζη σιρόπι 
ινουλίνης

Bέλγιο 676235,0 126324,7 0 676235,0 132640,9 0
Βουλγαρία 0 98340,8 0 103257,8
Τσεχική Δημοκρατία 372,459,3 372,459,3
Δανία 372,383,0 372,383,0
Γερμανία 2898255,7 62443,6 2898255,7 65565,8
Ιρλανδία 0 0
Ελλάδα 158702,0 0 158702,0 0
Ισπανία 498480,2 59325,7 498480,2 62292,0
Γαλλία (μητροπολιτική) 3004811,15 0 3004811,15 0
Γαλλικά Υπερπόντια 
Διαμερίσματα

432220,05 432220,05

Ιταλία 508379,0 35823,0 508379,0 37614,1
Λετονία 0 0
Λιθουανία 90252,0 90252,0
Ουγγαρία 105420,0 242843,0 105420,0 254985,2
Κάτω Χώρες 804888,0 0 0 804888,0 0 0
Αυστρία 351027,4 351027,4
Πολωνία 1405608,1 47254,7 1405608,1 49617,4
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Πορτογαλία 
(ηπειρωτική)

0 13781,25 0 14470,3

Αυτόνομη Περιφέρεια 
Αζορών

9953,0 9953,0

Ρουμανία 104688,8 0 104688,8 0
Σλοβενία 0 0
Σλοβακία 112319,5 75074,2 112319,5 78827,9
Φινλανδία 80999,0 80999,0
Σουηδία 293186,0 293186,0
Ηνωμένο Βασίλειο 1056474,0 1056474,0
Σύνολο 13336741,2 761211,0 0 13336741,2 799271,5 0

Κράτη μέλη ή 
περιφέρειες

2018/19 2019/2020

ζάχαρη ισογλυκόζη σιρόπι 
ινουλίνης

ζάχαρη ισογλυκόζη σιρόπι 
ινουλίνης

Bέλγιο 676235,0 139272,9 0 676235,0 146236,6 0
Βουλγαρία 0 108420,7 0 113841,8
Τσεχική Δημοκρατία 372,459,3 372,459,3
Δανία 372,383,0 372,383,0
Γερμανία 2898255,7 68844,1 2898255,7 72286,3
Ιρλανδία 0 0
Ελλάδα 158702,0 0 158702,0 0
Ισπανία 498480,2 65406,6 498480,2 68677,0
Γαλλία (μητροπολιτική) 3004811,15 0 3004811,15 0
Γαλλικά Υπερπόντια 
Διαμερίσματα

432220,05 432220,05

Ιταλία 508379,0 39494,8 508379,0 41469,6
Λετονία 0 0
Λιθουανία 90252,0 90252,0
Ουγγαρία 105420,0 267734,5 105420,0 281121,2
Κάτω Χώρες 804888,0 0 0 804888,0 0 0
Αυστρία 351027,4 351027,4
Πολωνία 1405608,1 52098,3 1405608,1 54703,2
Πορτογαλία 
(ηπειρωτική)

0 15193,8 0 15953,5

Αυτόνομη Περιφέρεια 
Αζορών

9953,0 9953,0

Ρουμανία 104688,8 0 104688,8 0
Σλοβενία 0 0
Σλοβακία 112319,5 82769,3 112319,5 86907,8
Φινλανδία 80999,0 80999,0
Σουηδία 293186,0 293186,0
Ηνωμένο Βασίλειο 1056474,0 1056474,0
Σύνολο 13336741,2 839235,1 0 13336741,2 881196,9 0

Or. en

Αιτιολόγηση

Χωρίς ποσοστώσεις παραγωγής, η χρήση της ισογλυκόζης από τον κλάδο μεταποίησης
τροφίμων εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει το 50% περίπου της συνολικής χρήσης γλυκαντικών. 
Σε περίπτωση κατάργησης του συστήματος των ποσοστώσεων από την περίοδο εμπορίας
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2019/20, λογικό είναι να προβλεφθεί μια περίοδος σταδιακής προσαρμογής της αγοράς. Για να
αποφύγουμε σοβαρές διαταραχές στον εφοδιασμό της αγοράς και ελλείψεις, και για να 
διευκολύνουμε την ομαλή προσαρμογή των αγορών (ομαλή προσγείωση -soft landing), θα 
πρέπει οι ποσοστώσεις ισογλυκόζης να αυξάνονται κατά 5% ετησίως στο διάστημα από 
2014/15 έως 2019/20.

Τροπολογία 2201
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV α (νέο) 

Παράρτημα  IVa

Εθνικές ποσοστώσεις προβλεπόμενες στο άρθρο 20 ιη
Εθνικές ποσοστώσεις: ποσότητες (τόνοι) ανά 12μηνο ανά κράτος μέλος:

Κράτος 
μέλος 

2014/2015 έως
2019/2020

BE       3.602.114,910
BG      1.049.517,616
CK      2.935.144,857
DK      4.847.909,473
DE   30.318.928,750
EE        692.926,094
IE    5.784.422,236
EL       879.614,757
ES   9.049.426,514
FR    26.371.231,277
IT    11.288.542,866
CY         155.658,792
LV        781.132,698
LI     1.827.638,981
LU        292.754,310
HU     2.133.404,521
MT          52.205,729
NL   12.050.492,655
AT     2.992.728,488
PL 10.055.797,056
PT    2.088.904,546
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RO    3.277.196,478
SI       618.173,380
SV    1.115.756,221
FI    2.619.044,220
SE    3.594.029,658
UK 15.896.704,566

Or. es

Αιτιολόγηση

Προστίθεται το ανωτέρω παράρτημα, σε αντιστοιχία προς τις τροπολογίες που αφορούν τη
διατήρηση της ποσόστωσης γάλακτος. Η εθνική ποσόστωση της Ισπανίας αναπροσαρμόζεται
για να καλύψει τη ζήτηση για εσωτερική κατανάλωση.

Τροπολογία 2202
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV α (νέο) 

Παράρτημα  IVa

Εθνικές ποσοστώσεις γάλακτος
(τόνοι)

Κράτος μέλος 2014/2015 έως 2019/2020
BE          3.602.114,910
BG         1.049.517,616
CK         2.935.144,857
DK         4.847.909,473
DE      30.318.928,750
EE           692.926,094
IE       5.784.422,236
EL           879.614,757
ES       9.049.426,514
FR    26.371.231,277
IT    11.288.542,866
CY         155.658,792
LV         781.132,698
LI      1.827.638,981
LU         292.754,310
HU      2.133.404,521
MT          52.205,729
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NL   12.050.492,655
AT      2.992.728,488
PL   10.055.797,056
PT     2.088.904,546
RO     3.277.196,478
SI        618.173,380
SV     1.115.756,221
FI    2.619.044,220
SE    3.594.029,658
UK 15.896.704,566

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνουμε να διατηρηθεί το σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος μέχρι την περίοδο
εμπορίας 2019/2020. Γι΄αυτό, πρέπει να προστεθεί το ανωτέρω παράρτημα με τις εθνικές 
ποσοστώσεις.

Τροπολογία 2203
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV α (νέο) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ α

Εθνικές ποσοστώσεις: ποσότητες (τόνοι) ανά 12μηνο ανά κράτος μέλος

Κράτος μέλος
Bέλγιο 3 602 114.910
Βουλγαρία 1 049 517.616
Τσεχική Δημοκρατία 2 935 144.857
Δανία 4 847 909.473
Γερμανία 30 318 928.750
Εσθονία 692 926.049
Ιρλανδία 5 784 422.236
Ελλάδα 879 614.757
Ισπανία 6 557 555.445
Γαλλία 26 371 231.277
Ιταλία 11 288 542.866
Κύπρος 155 658.792
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Λετονία 781 132.698
Λιθουανία 1 827 638.981
Λουξεμβούργο 292 754.310
Ουγγαρία 2 133 404.521
Μάλτα 52 205.729
Κάτω Χώρες 12 050 492,655
Αυστρία 2 992 728.488
Πολωνία 10 055 797,056
Πορτογαλία 2 088 904.546
Ρουμανία 3 277 196.478
Σλοβενία 618 173.380
Σλοβακία 1 115 756.221
Φινλανδία 2 619 044.220
Σουηδία 3 594 029.658
Ηνωμένο Βασίλειο 15 896 704.566

Or. pt

Τροπολογία 2204
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – Μέρος I – σημείο I – παράγραφος 2 – στοιχείο B – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

B) Κατηγορία Z: Βοοειδή ηλικίας άνω των 
οκτώ μηνών, αλλά κάτω των δώδεκα 
μηνών

B) Κατηγορία Z: Βοοειδή ηλικίας άνω των 
οκτώ μηνών, αλλά όχι άνω των δώδεκα 
μηνών

Or. it

Τροπολογία 2205
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – Μέρος II – σημείο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ανεξαρτήτως της εφαρμογής ή μη των 
επεξεργασιών που προσδιορίζονται στο 
παράρτημα VII μέρος Ι τμήμα Β, 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 
8,5% vol., υπό τον όρο ότι προέρχεται 
αποκλειστικά από σταφύλια που έχουν 
συγκομιστεί στις αμπελουργικές ζώνες Α 
και Β που αναφέρονται στο προσάρτημα 
του παρόντος παραρτήματος, και 
τουλάχιστον 9% vol. για τις άλλες 
αμπελουργικές ζώνες·

(α) ανεξαρτήτως της εφαρμογής ή μη των 
επεξεργασιών που προσδιορίζονται στο 
παράρτημα VII μέρος Ι τμήμα Β, 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 
4,5% vol.:

Or. en

Αιτιολόγηση

Under the current SCMO, in order for a product to be marketed as wine, it must have an 
alcoholic strength of not less than 8.5%. This minimum alcoholic strength is reduced to 4.5% 
for wines which have a protected designation of origin or a protected geographical indication 
and which have been produced naturally to contain less alcohol or have undergone only a 
small alcohol reduction to correct the levels in the final product. This distinction is no longer 
justified – alcohol content is not a quality issue. Removing the limitation would provide 
opportunities for innovation in low-alcohol wines and enable EU producers to compete 
globally in this developing market.

Τροπολογία 2206
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  VI – Μέρος II – σημείο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) κατά παρέκκλιση του ισχύοντος 
ελάχιστου αποκτημένου αλκοολικού 
τίτλου, εφόσον φέρει προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη 
γεωγραφική ένδειξη και ανεξαρτήτως της 
εφαρμογής ή μη των επεξεργασιών που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα VII 
μέρος Ι τμήμα Β, αποκτημένο αλκοολικό 
τίτλο τουλάχιστον 4,5% vol.·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 2207
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  VI – Μέρος II – σημείο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση του στοιχείου β), τα 
«Tokaji eszencia» και «Tokajská esencia» 
θεωρούνται οίνοι.

Κατά παρέκκλιση του στοιχείου α), τα 
«Tokaji eszencia» και «Tokajská esencia» 
θεωρούνται οίνοι.

Or. en

Τροπολογία 2208
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  VI – Μέρος II – σημείο 1 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"Οίνος μειωμένου αλκοολικού τίτλου"
είναι ο οίνος που ανταποκρίνεται στον 
ορισμό που δίνει η παράγραφος 1,  του 
οποίου τα επίπεδα αλκοολικού τίτλου 
μειώθηκαν με τη χρήση επιτρεπόμενων 
βάσει του άρθρου 60 παράγραφος 4 
τεχνολογικών μέσων, και ο οποίος έχει 
ελάχιστο αλκοολικό τίτλο 0,5%.
"Μη αλκοολούχος οίνος" είναι ο οίνος 
που ανταποκρίνεται στον ορισμό που 
δίνει η παράγραφος 1,  του οποίου τα 
επίπεδα αλκοολικού τίτλου μειώθηκαν με 
τη χρήση επιτρεπόμενων βάσει του 
άρθρου 60 παράγραφος 4 τεχνολογικών 
μέσων κάτω από το 0,5%.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της αγοράς οίνων μειωμένου αλκοολικού τίτλου ή μη 
αλκοολούχων οίνων, πρέπει να καθιερωθούν νέες κατηγορίες για τους οίνους που
παρασκευάζονται με τη χρήση τεχνολογιών με σκοπό την επίτευξη χαμηλών αλκοολικών
τίτλων: οίνοι μειωμένου αλκοολικού τίτλου και μη αλκοολούχοι οίνοι. Η δημιουργία αυτών των
κατηγοριών θα επιτρέψει στα κρασιά που χρησιμοποιούν τις σχετικές τεχνολογίες να διατίθενται
στο εμπόριο ως κρασιά μειωμένου αλκοολικού τίτλου ή ως μη αλκοολούχα κρασιά, και θα 
προσφέρει μεγαλύτερη ευκρίνεια και μεγαλύτερο φάσμα επιλογών στον καταναλωτή, 
υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την καινοτομία και τη μεγέθυνση σε αυτό τον βασικό τομέα.

Τροπολογία 2209
Astrid Lulling.

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – Μέρος II – σημείο 17 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17a) Crémant» είναι ο λευκός ή 
ερυθρωπός αφρώδης οίνος ποιότητας με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή 
γεωγραφική ένδειξη τρίτης χώρας, ο 
οποίος παράγεται υπό τις ακόλουθες 
συνθήκες:
(a) τα σταφύλια συγκομίζονται 
χειρωνακτικά·
(β) οι οίνοι παρασκευάζονται από γλεύκος 
λαμβανόμενο με σύνθλιψη σταφυλιών 
ακέραιων ή χωρίς μίσχο· η λαμβανόμενη 
ποσότητα γλεύκους δεν υπερβαίνει τα 100 
λίτρα ανά 150 χιλιόγραμμα σταφυλιών· 
(γ) μέγιστη περιεκτικότητα σε διοξείδιο 
του θείου δεν υπερβαίνει τα 150 mg/l· 
(δ) η περιεκτικότητα σε σάκχαρα είναι 
μικρότερη από 50 g/l·
(ε) ο οίνος κατέστη αφρώδης με δεύτερη 
αλκοολική ζύμωση μέσα σε φιάλη·
(στ) ο οίνος παρέμεινε χωρίς διακοπή σε 
επαφή με την οινολάσπη για εννέα 
τουλάχιστον μήνες στην ίδια επιχείρηση, 
από τη στιγμή της σύστασης της «cuvée»·
(ζ) οίνος διαχωρίστηκε από την 
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οινολάσπη με εκπωμάτιση και έκχυση 
(dégorgement).
Η ένδειξη "Crémant" αναγράφεται στις 
ετικέτες των αφρωδών οίνων ποιότητας, 
σε συνδυασμό με το όνομα της 
γεωγραφικής ενότητας στην οποία 
βασίζεται η οριοθετημένη γεωγραφική 
περιοχή της συγκεκριμένης 
προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης 
ή της γεωγραφικής ένδειξης τρίτης 
χώρας. 
Τo σημείo α) της πρώτης παραγράφου 
όπως και η δεύτερη παράγραφος δεν 
ισχύουν για παραγωγούς που έχουν στην 
κατοχή τους εμπορικά σήματα τα οποία 
περιέχουν την ένδειξη «crémant» και 
έχουν καταχωριστεί πριν από την 1η 
Μαρτίου 1986.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί των οινικών προϊόντων είναι βασικά στοιχεία που πρέπει να καταχωρούνται στο 
κέιμενο βάσης.

Τροπολογία 2210
Sandra Kalniete.

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – Μέρος III – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο xiv α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(xiv α) τυρόπηγμα·

Or. en

Τροπολογία 2211
Sandra Kalniete.

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – Μέρος III – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο xiv β (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(xiv β) όξινη κρέμα·

Or. en

Τροπολογία 2212
Sandra Kalniete.

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – Μέρος III – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο xiv γ (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(xiv γ) rjaženka (ειδική ονομασία 
λετονικού προϊόντος)·

Or. en

Τροπολογία 2213
Sandra Kalniete.

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – Μέρος III – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο xiv δ (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(xiv δ) rūgušpiens (ειδική ονομασία 
λετονικού προϊόντος)·

Or. en

Τροπολογία 2214
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – Μέρος V – τμήμα II – σημείο 2 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Το κρέας πουλερικών διατίθεται στο 
εμπόριο σε μια από τις ακόλουθες 
καταστάσεις:
– νωπό,
– κατεψυγμένο,
– υπερκατεψυγμένο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προστεθεί η μνεία στην κατάσταση υπό την οποία το κρέας πουλερικών διατίθεται
στο εμπόριο, ίδια με εκείνην του Παραρτήματος XIV του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Η
κατάσταση του κρέατος είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που ερωτούν οι καταναλωτές.

Τροπολογία 2215
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI α (νέο)  – Μέρος V α (νέο) 
Κείμενο που προτείνει το Κοινοβούλιο

Παράρτημα  VI - Μέρος Va (νέο) 

Μέρος Va. Αυγά ορνίθων του είδους Gallus gallus

I. Πεδίο εφαρμογής

(1) Το παρόν μέρος διέπει την εντός της Κοινότητας εμπορία των αυγών που παράγονται 
στην Κοινότητα, εισάγονται από τρίτες χώρες ή προορίζονται για εξαγωγή εκτός της 
Κοινότητας.

(2) Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν από τις απαιτήσεις του παρόντος μέρους,
εξαιρουμένων εκείνων που ορίζονται στο σημείο ΙΙΙ παράγραφος 3, τα αυγά που 
πωλούνται απ’ ευθείας από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή:

(a) στη μονάδα παραγωγής, ή

(β) σε τοπική λαϊκή αγορά ή με πώληση κατ’ οίκον στην περιφέρεια παραγωγής του 
αντίστοιχου κράτους μέλους.

Όταν χορηγείται αυτή η απαλλαγή, κάθε παραγωγός είναι ελεύθερος να επιλέξει εάν θα την 
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εφαρμόσει ή όχι. Όταν εφαρμόζεται η εν λόγω απαλλαγή, δεν χρησιμοποιούνται οι 
κατηγορίες ποιότητας και βάρους.

Το κράτος μέλος μπορεί να θεσπίζει, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, τον ορισμό των 
εννοιών «τοπική λαϊκή αγορά», «κατ’ οίκον πώληση» και «περιφέρεια παραγωγής».

II. Κατηγορίες ποιότητας και βάρους

(1) Τα αυγά ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες ποιότητας:

- Κατηγορία Α ή «φρέσκα αυγά»,
- Κατηγορία Β.

(2) Τα αυγά της κατηγορίας Α ταξινομούνται και κατά βάρος. Ωστόσο, η ταξινόμηση 
αναλόγως με το βάρος δεν απαιτείται για αυγά που προορίζονται για τη βιομηχανία ειδών 
διατροφής και για τον μη διατροφικό κλάδο.

(3) Τα αυγά της κατηγορίας Β προορίζονται μόνο για τη βιομηχανία ειδών διατροφής και 
για τον μη διατροφικό κλάδο.

III. Σήμανση των αυγών

(1) Τα αυγά της κατηγορίας Α σημαίνονται με τον κωδικό παραγωγού.

Τα αυγά της κατηγορίας Β σημαίνονται με τον κωδικό παραγωγού ή/και με άλλη ένδειξη.

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τα αυγά της κατηγορίας Β από την απαίτηση 
αυτή εφόσον αυτά τα αυγά διατίθενται στο εμπόριο αποκλειστικά και μόνο στο δικό τους 
έδαφος.

(2) Η κατά το σημείο 1 σήμανση των αυγών πραγματοποιείται στη μονάδα παραγωγής ή 
στο πρώτο κέντρο συσκευασίας στο οποίο παραδίδονται τα αυγά.

(3) Τα αυγά τα οποία πωλούνται από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή σε τοπική 
λαϊκή αγορά της περιφέρειας παραγωγής του οικείου κράτους μέλους σημαίνονται 
σύμφωνα με το σημείο 1).

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν από την εν λόγω υποχρέωση τους 
παραγωγούς που εκτρέφουν έως και 50 ωοπαραγωγές όρνιθες, υπό την προϋπόθεση ότι 
στο σημείο πώλησης αναγράφονται η επωνυμία και η διεύθυνση του παραγωγού.

IV. Εισαγωγή αυγών

(1) Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων εγκρινόμενων χωρίς την εφαρμογή του
άρθρου 162, παράγραφος 2 ή 3, προβαίνει σε αξιολόγηση των προδιαγραφών εμπορίας που
διέπουν τα αυγά στις τρίτες χώρες εξαγωγούς, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων
χωρών. Η αξιολόγηση καλύπτει τους κανόνες σε θέματα σήμανσης και ετικετοποίησης, 
τους τρόπους εκτροφής και ελέγχου, καθώς και την εφαρμογή αυτών των κανόνων. Εάν
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φανεί ότι οι εφαρμοζόμενοι κανόνες προσφέρουν επαρκείς εγγυήσεις ισοδυναμίας με την
κοινοτική νομοθεσία, τα εισαγόμενα από τις συγκεκριμένες χώρες αυγά σημαίνονται με
διακριτικό αριθμό ισοδύναμο προς τον κωδικό παραγωγού.

(2) Εάν χρειαστεί, η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων εγκρινόμενων χωρίς την
εφαρμογή του άρθρου 162, παράγραφος 2 ή 3, διεξάγει διαπραγματεύσεις με τις τρίτες
χώρες για τον καθορισμό των προϋποθέσεων που θα επιτρέπουν να προσφερθούν οι 
προβλεπόμενες στο σημείο 1 εγγυήσεις, και για τη σύναψη των σχετικών συμφωνιών.

(3) Εν απουσία επαρκών εγγυήσεων ως προς την ισοδυναμία των κανόνων, τα εισαγόμενα
από τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα αυγά φέρουν κωδικό που επιτρέπει την αναγνώριση της
χώρας καταγωγής και μνεία ότι ο τρόπος εκτροφής είναι "μη προσδιορισμένος".

Or. fr

Τροπολογία 2216
Sandra Kalniete.

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – Μέρος VI – Πίνακας – Μέρος A
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ομάδα λιπαρών ουσιών Ονομασίες πώλησης Κατηγορίες προϊόντων

Ορισμοί
Συμπληρωματική περιγραφή της κατηγορίας με 

ένδειξη του ποσοστού περιεκτικότητας σε 
λιπαρές ουσίες κατά βάρος

A. Λιπαρές ουσίες γάλακτος 1. Bούτυρο Το προϊόν που έχει περιεκτικότητα σε 
γαλακτικές λιπαρές ουσίες τουλάχιστον 80% και 
μικρότερη από 90%, μέγιστη περιεκτικότητα σε 
νερό 16% και μέγιστη περιεκτικότητα σε στερεό 
υπόλειμμα χωρίς λίπος 2%.

Προϊόντα με τη μορφή στερεού 
ευμάλακτου γαλακτώματος και κυρίως 
γαλακτώματος νερού σε έλαιο, 
προερχόμενα αποκλειστικά από γάλα 
ή/και από ορισμένα γαλακτοκομικά 
προϊόντα, των οποίων οι λιπαρές ύλες 
είναι το κυριότερο αξιοποιήσιμο 
συστατικό. 

2. Βούτυρο τριών τετάρτων (*) Το προϊόν το οποίο έχει περιεκτικότητα σε 
λιπαρές ουσίες γάλακτος τουλάχιστον 60% και 
μικρότερη από 62%.

Εντούτοις, μπορούν να προστίθενται 
και άλλες ουσίες αναγκαίες για την 
παρασκευή τους, εφόσον οι εν λόγω 
ουσίες δεν χρησιμοποιούνται για να 
αντικατασταθεί, εν μέρει ή εξ 
ολοκλήρου, οποιοδήποτε συστατικό του 
γάλακτος.

3. Ημιβούτυρο (**) Το προϊόν το οποίο έχει περιεκτικότητα σε 
λιπαρές ουσίες γάλακτος τουλάχιστον 39% και 
μικρότερη από 41%.

4. Γαλακτική λιπαρή ύλη για 
επάλειψη X%

Το προϊόν το οποίο έχει την ακόλουθη 
περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες γάλακτος:
- κάτω του 39%,

- άνω του 41% και κάτω του 60%,

- άνω του 62% και κάτω του 80%.

Τροπολογία
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Ομάδα λιπαρών ουσιών Ονομασίες πώλησης Κατηγορίες προϊόντων

Ορισμοί
Συμπληρωματική περιγραφή της κατηγορίας με 

ένδειξη του ποσοστού περιεκτικότητας σε 
λιπαρές ουσίες κατά βάρος

A. Λιπαρές ουσίες γάλακτος 1. Bούτυρο Το προϊόν που έχει περιεκτικότητα σε 
γαλακτικές λιπαρές ουσίες τουλάχιστον 80% και 
μικρότερη από 90%, μέγιστη περιεκτικότητα σε 
νερό 16% και μέγιστη περιεκτικότητα σε στερεό 
υπόλειμμα χωρίς λίπος 2%.

Προϊόντα με τη μορφή στερεού 
ευμάλακτου γαλακτώματος και κυρίως 
γαλακτώματος νερού σε έλαιο, 
προερχόμενα αποκλειστικά από γάλα 
ή/και από ορισμένα γαλακτοκομικά 
προϊόντα, των οποίων οι λιπαρές ύλες 
είναι το κυριότερο αξιοποιήσιμο 
συστατικό. Εντούτοις, μπορούν να 
προστίθενται και άλλες ουσίες 
αναγκαίες για την παρασκευή τους, 
εφόσον οι εν λόγω ουσίες δεν 
χρησιμοποιούνται για να 
αντικατασταθεί, εν μέρει ή εξ 
ολοκλήρου, οποιοδήποτε συστατικό του 
γάλακτος.

2. Βούτυρο με X % λιπαρά Το προϊόν το οποίο έχει περιεκτικότητα σε 
λιπαρές ουσίες γάλακτος τουλάχιστον 39% και 
μικρότερη από 80%.

3. Γαλακτική λιπαρή ύλη για 
επάλειψη X%

Το προϊόν το οποίο έχει περιεκτικότητα σε 
λιπαρές ουσίες γάλακτος κάτω από 39% 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για προσθήκη στον πίνακα κάτω από το Παράρτημα VI, τμήμα VI, παράγραφο 6, στοιχείο β.

Τροπολογία 2217
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI α (νέο) 

Παράρτημα  VIa

Περιεκτικότητα σε λιπαρά - τιμή αναφοράς

Κράτος μέλος
Περιεκτικότητα σε λιπαρά 

τιμή αναφοράς (g/kg)
BE 36,91
BG 39,10
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CK 42,10
DK 43,68
DE 40,11
EE 43,10
IE 35,81
EL 36,10
ES 36,37
FR 39,48
IT 36,88
CY 34,60
LV 40,70
LI 39,90
LU 39,17
HU 38,50
NL 42,36
AT 40,30
PL 39,00
PT 37,30
RO 38,50
SI 41,30
SV 37,10
FI 43,40
SE 43,40
UK 39,70

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προστεθεί αυτό το παράρτημα με τις τιμές αναφοράς της περιεκτικότητας σε λιπαρά, 
κατ΄αντιστοιχία με την πρότασή μας για διατήρηση του συστήματος των ποσοστώσεων
γάλακτος.

Τροπολογία 2218
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI α (νέο) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI α

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΠΑΡΑ ΠΟΥ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 105 στ
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Κράτος μέλος g/kg
Bέλγιο 36.91
Βουλγαρία 39.10
Τσεχική Δημοκρατία 42.10
Δανία 43.68
Γερμανία 40.11
Εσθονία 43.10
Ελλάδα 36.10
Ισπανία 36.37
Γαλλία 39.48
Ιρλανδία 35.81
Ιταλία 36.88
Κύπρος 34.60
Λετονία 40.70
Λιθουανία 39.90
Λουξεμβούργο 39.17
Ουγγαρία 38.50
Κάτω Χώρες 42.36
Αυστρία 40.30
Πολωνία 39.00
Πορτογαλία 37.30
Ρουμανία 38.50
Σλοβενία 41.30
Σλοβακία 37.10
Φινλανδία 43.40
Σουηδία 43.40
Ηνωμένο Βασίλειο 39.70

Or. pt

Τροπολογία 2219
Maria do Céu Patrão Neves.

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – Μέρος I – τμήμα B – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) όσον αφορά τα νωπά σταφύλια, το 
γλεύκος σταφυλιών που έχει υποστεί 
μερική ζύμωση ή τον νεαρό οίνο που 
βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση ζύμωσης, 
με την προσθήκη σακχαρόζης,
συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών ή 
διορθωμένου συμπυκνωμένου γλεύκους 
σταφυλιών·

(α) όσον αφορά τα νωπά σταφύλια, το 
γλεύκος σταφυλιών που έχει υποστεί 
μερική ζύμωση ή τον νεαρό οίνο που 
βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση ζύμωσης, 
με την προσθήκη συμπυκνωμένου 
γλεύκους σταφυλιών ή διορθωμένου 
συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών·

Or. pt

Τροπολογία 2220
Maria do Céu Patrão Neves.

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – Μέρος I – τμήμα B – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) όσον αφορά το γλεύκος σταφυλιών, με 
την προσθήκη σακχαρόζης,
συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών ή 
διορθωμένου συμπυκνωμένου γλεύκους 
σταφυλιών ή με μερική συμπύκνωση, 
συμπεριλαμβανομένης της αντίστροφης 
όσμωσης·

(β) όσον αφορά το γλεύκος σταφυλιών, με 
την προσθήκη συμπυκνωμένου γλεύκους 
σταφυλιών ή διορθωμένου 
συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών ή με 
μερική συμπύκνωση, 
συμπεριλαμβανομένης της αντίστροφης 
όσμωσης·

Or. pt

Τροπολογία 2221
Maria do Céu Patrão Neves.

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – Μέρος I – τμήμα B – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η προσθήκη σακχαρόζης κατά τα 
προβλεπόμενα στο σημείο 1 στοιχεία α) 
και β) επιτρέπεται να συνίσταται μόνο 
στην προσθήκη ξηρής ζάχαρης και μόνο 

διαγράφεται
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στις εξής περιοχές:
(a) αμπελουργική ζώνη Α·
(β) αμπελουργική ζώνη Β·
(γ) αμπελουργική ζώνη Γ, με εξαίρεση 
τους αμπελώνες της Ιταλίας, της 
Ελλάδας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, 
της Κύπρου και τους αμπελώνες των 
γαλλικών διαμερισμάτων υπό τη 
δικαιοδοσία των Εφετείων των εξής 
πόλεων:
Aix-en-Provence,
Nîmes,
Montpellier,
Toulouse,
– Agen,
– Pau,
– Bordeaux,
Bastia.
Ωστόσο, ο εμπλουτισμός με προσθήκη 
ξηρής ζάχαρης μπορεί να επιτρέπεται κατ’ 
εξαίρεση από τις εθνικές αρχές στα 
ανωτέρω γαλλικά διαμερίσματα. Η Γαλλία 
κοινοποιεί πάραυτα στην Επιτροπή και 
στα άλλα κράτη μέλη κάθε σχετική 
έγκριση.

Or. pt

Τροπολογία 2222
Astrid Lulling.

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – Μέρος I – τμήμα Γ – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η αύξηση της οξύτητας και ο 
εμπλουτισμός, εκτός παρεκκλίσεων που 
εγκρίνονται από την Επιτροπή με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το
άρθρο 59 παράγραφος 1, όπως επίσης η 

7. Η αύξηση της οξύτητας και ο 
εμπλουτισμός, εκτός παρεκκλίσεων που 
εγκρίνονται από την Επιτροπή με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
62 παράγραφος 2, όπως επίσης η αύξηση 
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αύξηση και η μείωση της οξύτητας του 
ίδιου προϊόντος, αποκλείονται αμοιβαία.

και η μείωση της οξύτητας του ίδιου 
προϊόντος, αποκλείονται αμοιβαία. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία απαραίτητη μετά την τροποποίηση των άρθρων 59 και 62.

Τροπολογία 2223
Astrid Lulling.

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – Μέρος I – τμήμα Δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Καθεμία από τις επεξεργασίες που 
αναφέρονται στα τμήματα Β και Γ, εκτός 
από την αύξηση και τη μείωση της 
οξύτητας των οίνων, επιτρέπεται μόνον 
εφόσον επιτελείται, υπό τους όρους που 
θα καθοριστούν από την Επιτροπή με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 59 παράγραφος 1, κατά τη 
διάρκεια της μεταποίησης των νωπών 
σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών, του 
γλεύκους σταφυλιών που έχει υποστεί 
μερική ζύμωση και του νεαρού οίνου που 
βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση ζύμωσης, 
σε οίνο ή άλλο ποτό του αμπελοοινικού 
τομέα που προορίζεται για άμεση 
κατανάλωση από τον άνθρωπο, εκτός από 
τον αφρώδη ή αεριούχο αφρώδη οίνο, στην 
αμπελουργική ζώνη όπου συγκομίζονται 
τα χρησιμοποιούμενα νωπά σταφύλια.

1. Καθεμία από τις επεξεργασίες που 
αναφέρονται στα τμήματα Β και Γ, εκτός 
από την αύξηση και τη μείωση της 
οξύτητας των οίνων, επιτρέπεται μόνον 
εφόσον επιτελείται, κατά τη διάρκεια της 
μεταποίησης των νωπών σταφυλιών, του 
γλεύκους σταφυλιών, του γλεύκους 
σταφυλιών που έχει υποστεί μερική 
ζύμωση και του νεαρού οίνου που 
βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση ζύμωσης, 
σε οίνο ή άλλο ποτό του αμπελοοινικού 
τομέα που προορίζεται για άμεση 
κατανάλωση από τον άνθρωπο, εκτός από 
τον αφρώδη ή αεριούχο αφρώδη οίνο, στην 
αμπελουργική ζώνη όπου συγκομίζονται 
τα χρησιμοποιούμενα νωπά σταφύλια.

Or. fr

Τροπολογία 2224
Astrid Lulling.

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – Μέρος I – τμήμα Δ – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Καθεμία από τις επεξεργασίες που 
αναφέρονται στα σημεία 1, 2 και 3 
δηλώνεται στις αρμόδιες αρχές. Το ίδιο 
ισχύει και για τις ποσότητες 
συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών, 
διορθωμένου συμπυκνωμένου γλεύκους 
σταφυλιών ή σακχαρόζης τις οποίες έχουν 
στην κατοχή τους, για την άσκηση του 
επαγγέλματός τους, φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή ομάδες προσώπων, ειδικότερα 
παραγωγοί, εμφιαλωτές, μεταποιητές και 
έμποροι που θα προσδιοριστούν από την 
Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1, 
κατά τον ίδιο χρόνο και στον ίδιο τόπο με 
νωπά σταφύλια, γλεύκος σταφυλιών, 
γλεύκος σταφυλιών που έχει υποστεί 
μερική ζύμωση ή οίνο χύμα. Εντούτοις, η 
δήλωση αυτών των ποσοτήτων μπορεί να 
αντικαθίσταται από την εγγραφή τους σε 
βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων.

4. . Καθεμία από τις επεξεργασίες που 
αναφέρονται στα σημεία 1, 2 και 3 
δηλώνεται στις αρμόδιες αρχές. Το ίδιο 
ισχύει και για τις ποσότητες 
συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών, 
διορθωμένου συμπυκνωμένου γλεύκους 
σταφυλιών ή σακχαρόζης τις οποίες έχουν 
στην κατοχή τους, για την άσκηση του 
επαγγέλματός τους, φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ομάδες προσώπων, ειδικότερα 
παραγωγοί, εμφιαλωτές, μεταποιητές και 
έμποροι, κατά τον ίδιο χρόνο και στον ίδιο 
τόπο με νωπά σταφύλια, γλεύκος 
σταφυλιών, γλεύκος σταφυλιών που έχει 
υποστεί μερική ζύμωση ή οίνο χύμα.
Εντούτοις, η δήλωση αυτών των 
ποσοτήτων μπορεί να αντικαθίσταται από 
την εγγραφή τους σε βιβλίο εισερχομένων 
και εξερχομένων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογίες απαραίτητες μετά την τροποποίηση των άρθρων 59, 62 και 68.

Τροπολογία 2225
Astrid Lulling.

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – Μέρος II – τμήμα Γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απαγορεύεται η ανάμειξη (coupage) στην 
Ένωση οίνου καταγωγής τρίτης χώρας με 
οίνο της Ένωσης και η ανάμειξη οίνων 
καταγωγής τρίτων χωρών.

1. Ανάμειξη ("coupage") είναι η ανάμειξη 
οίνων ή γλευκών διαφορετικής 
καταγωγής, διαφορετικών ποικιλιών 
αμπέλου, διαφορετικών ετών συγκομιδής 
ή διαφορετικών κατηγοριών οίνου ή 
γλεύκους.
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2. Διαφορετικές κατηγορίες οίνου ή 
γλεύκους θεωρούνται οι ακόλουθες:
(a) ο ερυθρός οίνος, ο λευκός οίνος, 
καθώς και τα γλεύκη ή οι οίνοι που
μπορούν να δώσουν μια από αυτές τις
κατηγορίες οίνου·
(β) ο οίνος χωρίς προστατευόμενη
ονομασία προέλευσης και/ή γεωγραφική
ένδειξη, ο οίνος με προστατευόμενη
ονομασία προέλευσης, και ο οίνος με 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, 
καθώς και τα γλεύκη και οι οίνοι που
μπορούν να δώσουν μια από αυτές τις 
κατηγορίες οίνου.
Για τους σκοπούς της παρούσας
παραγράφου, ο οίνος ροζέ θεωρείται 
ερυθρός οίνος.
3. Δεν θεωρείται ανάμειξη ("coupage"):
(a) ο εμπλουτισμός δια της προσθήκης
συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών ή
ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου
γλεύκους σταφυλιών·
(β) η γλύκανση.
4. Ένας οίνος μπορεί να ληφθεί με 
σύμμιξη (blending) ή με ανάμειξη 
(coupage) μόνον εφόσον τα συστατικά 
αυτής της σύμμιξης ή ανάμειξης 
συγκεντρώνουν τα προβλεπόμενα 
χαρακτηριστικά για να επιτρέψουν τη 
λήψη οίνου και είναι σύμφωνα προς τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
5. Η ανάμειξη (coupage) ενός λευκού 
οίνου μη προστατευόμενης ονομασίας 
προέλευσης και/ή γεωγραφικής ένδειξης 
με ερυθρό οίνο μη προστατευόμενης 
ονομασίας προέλευσης και/ή 
γεωγραφικής ένδειξης δεν επιτρέπεται να 
δώσει οίνο ροζέ, εκτός κι αν το τελικό 
προϊόν προορίζεται για την παρασκευή 
ενός προϊόντος βάσης (cuvée), όπως αυτή 
ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ, Μέρος ΙΙΙ, ή 
για την παρασκευή αφρώδους οίνου.
6. Απαγορεύεται η ανάμειξη (coupage) 
γλεύκους σταφυλιών ή ενός οίνου που 
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υπέστη προσθήκη ρητίνης χαλεπίου 
πεύκης, με γλεύκος σταφυλιών ή με οίνο 
που δεν υπέστη αυτή την οινολογική 
πρακτική. 
7. Απαγορεύεται η ανάμειξη (coupage) 
στην Ένωση οίνου καταγωγής τρίτης 
χώρας με οίνο της Ένωσης και η ανάμειξη 
οίνων καταγωγής τρίτων χωρών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί και οι περιοριστικοί όροι στις οινολογικές πρακτικές είναι βασικά στοιχεία που 
πρέπει να καταγραφούν στο κείμενο βάσης.

Τροπολογία 2226
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII α (νέο) 

Παράρτημα  VIIa

Εισαγωγικοί δασμοί για το ρύζι που προβλέπονται στα άρθρα 121β και 121δ

1. Εισαγωγικοί δασμοί για το αποφλοιωμένο ρύζι 

(a) 30 ευρώ ανά τόνο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(i) όταν διαπιστώνεται ότι οι εισαγωγές αποφλοιωμένου ρυζιού που πραγματοποιήθηκαν 
καθ’ όλη την περίοδο εμπορίας που μόλις έληξε δεν φθάνουν την ετήσια ποσότητα 
αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 121β παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, μειωμένη κατά 
15%, 

(ii) όταν διαπιστώνεται ότι οι εισαγωγές αποφλοιωμένου ρυζιού που πραγματοποιήθηκαν 
κατά το πρώτο εξάμηνο της περιόδου εμπορίας δεν φθάνουν τη μερική ποσότητα 
αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 121β παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, μειωμένη κατά 
15%,

(β) 42,5 ευρώ ανά τόνο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(i) όταν διαπιστώνεται ότι οι εισαγωγές αποφλοιωμένου ρυζιού που πραγματοποιήθηκαν 
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καθ’ όλη την περίοδο εμπορίας που μόλις έληξε υπερβαίνουν την ετήσια ποσότητα 
αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 121β παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, μειωμένη κατά 
15%, χωρίς όμως να υπερβαίνουν αυτή την ίδια ετήσια ποσότητα αναφοράς, αυξημένη 
κατά 15%, 

(ii) όταν διαπιστώνεται ότι οι εισαγωγές αποφλοιωμένου ρυζιού που πραγματοποιήθηκαν 
κατά το πρώτο εξάμηνο της περιόδου εμπορίας υπερβαίνουν τη μερική ποσότητα 
αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 121β παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, μειωμένη κατά 
15%, χωρίς όμως να υπερβαίνουν την ίδια μερική ποσότητα αναφοράς, αυξημένη κατά 
15%, 

(γ) 65 ευρώ ανά τόνο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(i) όταν διαπιστώνεται ότι οι εισαγωγές αποφλοιωμένου ρυζιού που πραγματοποιήθηκαν 
καθ’ όλη την περίοδο εμπορίας που μόλις έληξε υπερβαίνουν την ετήσια ποσότητα 
αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 121β παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, αυξημένη κατά 
15%,

(ii) όταν διαπιστώνεται ότι οι εισαγωγές αποφλοιωμένου ρυζιού που πραγματοποιήθηκαν 
κατά το πρώτο εξάμηνο της περιόδου εμπορίας υπερβαίνουν τη μερική ποσότητα 
αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 121β παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, αυξημένη 
κατά 15%.

2. Εισαγωγικοί δασμοί για το λευκασμένο ρύζι

(a) 175 ευρώ ανά τόνο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(i) όταν διαπιστώνεται ότι οι εισαγωγές ημιλευκασμένου και λευκασμένου ρυζιού που 
πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη την περίοδο εμπορίας που μόλις έληξε υπερβαίνουν τους 
387.743 τόνους·

(ii) όταν διαπιστώνεται ότι οι εισαγωγές ημιλευκασμένου και λευκασμένου ρυζιού που 
πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο της περιόδου εμπορίας υπερβαίνουν τους 
182.239 τόνους·

(β) 145 ευρώ ανά τόνο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(iόταν διαπιστώνεται ότι οι εισαγωγές ημιλευκασμένου και λευκασμένου ρυζιού που 
πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη την περίοδο εμπορίας που μόλις έληξε δεν υπερβαίνουν τους 
387.743 τόνους·

(ii) όταν διαπιστώνεται ότι οι εισαγωγές ημιλευκασμένου και λευκασμένου ρυζιού που 
πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο της περιόδου εμπορίας δεν υπερβαίνουν τους 
182.239 τόνους.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση του Παραρτήματος XVII του Κανονισμού (EΚ) αριθ. 1234/2007 ως
Παραρτήματος VIIa αντιστοιχεί στην ενσωμάτωση των άρθρων 121β και 121δ που αφορούν
τον υπολογισμό των εισαγωγικών δασμών για τα δημητριακά και το ρύζι, σε συμφωνία με τα
οριζόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό.

Τροπολογία 2227
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα VIIβ 
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΡΥΖΙΟΥ BASMATI ΠΟΥ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 121γ
Basmati 217
Basmati 370
Basmati 386
Kernel (Basmati)
Pusa Basmati
Ranbir Basmati
Super Basmati
Taraori Basmati (HBC-19)
Type-3 (Dehradun)

Or. es

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση του Παραρτήματος XVIΙI του Κανονισμού (EΚ) αριθ. 1234/2007 ως
Παραρτήματος ΙΧ αντιστοιχεί στην ενσωμάτωση του άρθρου 121γ που αφορά τον υπολογισμό
των εισαγωγικών δασμών για το ρύζι Basmati, σε συμφωνία με τα οριζόμενα στον ισχύοντα
Κανονισμό.


