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Τροπολογία 1549
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 κβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 κβ
Παρακράτηση ποσοστώσεων

1. Κατά τις μεταβιβάσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 105 ια και 105 ιβ, 
τα κράτη μέλη μπορούν να παρακρατούν 
για το εθνικό απόθεμα μέρος των 
ατομικών ποσοστώσεων, με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια.
2. Όταν έχουν μεταβιβαστεί ή 
μεταβιβάζονται ποσοστώσεις σύμφωνα 
με τα άρθρα 105 ια και 105 ιβ, με ή χωρίς 
τις αντίστοιχες εκτάσεις, μέσω αγροτικών 
μισθώσεων ή με άλλα μέσα που 
συνεπάγονται συγκρίσιμα νομικά 
αποτελέσματα, τα κράτη μέλη μπορούν 
να αποφασίζουν, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων και προκειμένου να 
διατίθενται οι ποσοστώσεις αποκλειστικά 
σε παραγωγούς, εάν και υπό ποιους όρους 
το σύνολο ή τμήμα των μεταβιβαζόμενων 
ποσοστώσεων θα επαναφερθεί στο εθνικό 
απόθεμα.

Or. pl

Τροπολογία 1550
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

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

Άρθρο 103 κβ
Παρακράτηση των ποσοστώσεων

1. Κατά τις μεταβιβάσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 105 ι και 105 ια, 
τα κράτη μέλη μπορούν να παρακρατούν 
ένα τμήμα των ατομικών ποσοστώσεων, 
με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να το 
επαναφέρουν στο εθνικό απόθεμα.
2. Οσάκις, σύμφωνα με τα άρθρα 105 ι 
και 105 ια, έχουν μεταβιβαστεί ή 
μεταβιβάζονται ποσοστώσεις με ή χωρίς 
τις αντίστοιχες εκτάσεις μέσω αγροτικών 
μισθώσεων ή άλλων μέσων που 
συνεπάγονται συγκρίσιμα νομικά 
αποτελέσματα, τα κράτη μέλη μπορούν 
να αποφασίζουν, με βάση αντικειμενικά 
κριτήρια και με στόχο οι ποσοστώσεις να 
διατεθούν αποκλειστικά στους 
παραγωγούς, εάν και υπό ποίους όρους το 
σύνολο ή τμήμα των μεταβιβαζόμενων 
ποσοστώσεων επαναφέρονται στο εθνικό 
απόθεμα. 

Or. pt

Τροπολογία 1551
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 κβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 κβ
Παρακράτηση ποσοστώσεων

1. Κατά τις μεταβιβάσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 101 θ και 101 ι, 
τα κράτη μέλη μπορούν να παρακρατούν 
για το εθνικό απόθεμα ένα τμήμα των 
ατομικών ποσοστώσεων, με βάση 
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αντικειμενικά κριτήρια.
2. Εάν έχουν μεταβιβαστεί ή 
μεταβιβάζονται ποσοστώσεις σύμφωνα 
με τα άρθρα 101 θ και 101 ι, με ή χωρίς 
τις αντίστοιχες εκτάσεις μέσω αγροτικών 
μισθώσεων ή άλλων μέσων που 
συνεπάγονται συγκρίσιμα νομικά 
αποτελέσματα, τα κράτη μέλη μπορούν 
να αποφασίσουν, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων και με στόχο οι ποσοστώσεις 
να διατεθούν αποκλειστικά στους 
παραγωγούς, εάν και υπό ποίους όρους το 
σύνολο ή τμήμα των μεταβιβαζόμενων 
ποσοστώσεων επαναφέρονται στο εθνικό 
απόθεμα.

Or. es

Τροπολογία 1552
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 κγ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 κγ
Ενισχύσεις για την απόκτηση 

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

Or. pl

Τροπολογία 1553
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 κγ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 κγ
Ενισχύσεις για την απόκτηση 

ποσοστώσεων
Η πώληση, μεταβίβαση ή κατανομή 
ποσοστώσεων κατ’ εφαρμογή του 
παρόντος τμήματος δεν επιτρέπεται να 
τύχει καμίας οικονομικής συνδρομής εκ 
μέρους δημόσιας αρχής που να συνδέεται 
άμεσα με την απόκτηση ποσοστώσεων.

Or. pt

Τροπολογία 1554
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 κγ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 κγ
Ενισχύσεις για την απόκτηση 

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

Or. es

Τροπολογία 1555
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 κδ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 κδ
Υποτμήμα ΙΙΙ

Υπέρβαση ποσοστώσεων
Εισφορά επί του πλεονάσματος 
1. Για το γάλα και τα άλλα 
γαλακτοκομικά προϊόντα που διατίθενται 
στο εμπόριο καθ’ υπέρβαση της εθνικής 
ποσόστωσης η οποία καθορίζεται 
σύμφωνα με το υποτμήμα ΙΙ, οφείλεται 
εισφορά επί του πλεονάσματος.
Η εισφορά ορίζεται σε 27,83 ευρώ ανά 
100 χιλιόγραμμα γάλακτος.
2. Τα κράτη μέλη ευθύνονται έναντι της 
Ένωσης για την εισφορά επί του 
πλεονάσματος λόγω υπέρβασης της 
εθνικής ποσόστωσης, η οποία 
καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο και 
χωριστά για τις παραδόσεις και τις 
απευθείας πωλήσεις, και καταβάλλουν 
στο ΕΓΤΕ το 99 % του οφειλόμενου 
ποσού στο διάστημα μεταξύ 16ης 
Οκτωβρίου και 30ής Νοεμβρίου που 
ακολουθεί την οικεία δωδεκάμηνη 
περίοδο.
3. Η διαφορά μεταξύ του ποσού της 
εισφοράς επί του πλεονάσματος που 
προκύπτει από την εφαρμογή της 
παραγράφου 2 και του αντίστοιχου ποσού 
που προκύπτει από την εφαρμογή της 
παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο 
χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη για 
τη χρηματοδότηση μέτρων 
αναδιάρθρωσης στον γαλακτοκομικό 
τομέα.
4. Εάν η εισφορά επί του πλεονάσματος 
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν 
καταβληθεί εμπρόθεσμα και μετά από 
διαβούλευση με την Επιτροπή Γεωργικών 
Ταμείων που έχει συσταθεί δυνάμει του 
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COM(2011) 628/2, η Επιτροπή αφαιρεί 
ισόποσο της μη καταβληθείσας εισφοράς 
επί του πλεονάσματος από τις μηνιαίες 
πληρωμές κατά την έννοια του άρθρου 17 
και του άρθρου 18 παράγραφος 2 του 
COM(2011)0628/2. Πριν λάβει την 
απόφασή της, η Επιτροπή προειδοποιεί 
το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, το οποίο 
γνωστοποιεί τις απόψεις του εντός μιας 
εβδομάδας.

Or. pl

Τροπολογία 1556
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 κδ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 κδ
Εισφορά επί του πλεονάσματος σε 

περίπτωση υπέρβασης των ποσοστώσεων
1. Για το γάλα και τα άλλα 
γαλακτοκομικά προϊόντα που διατίθενται
στο εμπόριο καθ’ υπέρβαση της εθνικής 
ποσόστωσης, όπως καθορίζεται σύμφωνα 
με τα άρθρα 105 α έως 105 ιγ, οφείλεται 
εισφορά επί του πλεονάσματος. Η 
εισφορά καθορίζεται, ανά 100 
χιλιόγραμμα γάλακτος, σε 27,83 ευρώ.
2. Τα κράτη μέλη ενέχονται έναντι της 
Κοινότητας στην καταβολή της εισφοράς 
επί του πλεονάσματος που προκύπτει από 
υπερβάσεις της εθνικής ποσόστωσης. Η 
εισφορά καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο 
και χωριστά για τις παραδόσεις και τις 
απευθείας πωλήσεις, καταβάλλεται δε 
από τα κράτη μέλη στο ΕΓΤΕ, μέχρι 
ποσοστού 99% του οφειλόμενου ποσού, 
μεταξύ της 16ης Οκτωβρίου και της 30ής 
Νοεμβρίου που ακολουθεί την αντίστοιχη 
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δωδεκάμηνη περίοδο.
3. Εάν η εισφορά επί του πλεονάσματος 
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν 
έχει καταβληθεί πριν από την 
καθορισμένη ημερομηνία και μετά από 
διαβούλευση με την επιτροπή των 
Γεωργικών Ταμείων, η Επιτροπή αφαιρεί 
το ισόποσο της μη καταβληθείσας 
εισφοράς επί του πλεονάσματος από τις 
μηνιαίες πληρωμές κατά την έννοια του 
άρθρου XXX του οριζόντιου κανονισμού 
(EΚ) αριθ.° XXX. Προτού λάβει την 
απόφασή της, η Επιτροπή προειδοποιεί 
το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, το οποίο 
γνωστοποιεί τις απόψεις του εντός 
προθεσμίας μίας εβδομάδας. Το άρθρο 
ΧΧΧ του οριζόντιου κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2040/2000 δεν εφαρμόζεται.
4. Η Επιτροπή καθορίζει τους κανόνες 
εφαρμογής του παρόντος άρθρου μέσω 
εκτελεστικών πράξεων που εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 
άρθρου 162, παρ. 2.

Or. pt

Τροπολογία 1557
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 κδ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 κδ
Εισφορά επί του πλεονάσματος

1. Για τις διατεθείσες στο εμπόριο 
ποσότητες γάλακτος και γαλακτοκομικών 
προϊόντων που υπερβαίνουν την ορισμένη 
εθνική ποσόστωση καταβάλλεται εισφορά 
επί του πλεονάσματος. Η εισφορά 
ορίζεται σε 27,83 ευρώ ανά 100 
χιλιόγραμμα γάλακτος.
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2. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα έναντι 
της Ένωσης για την εισφορά επί του 
πλεονάσματος λόγω υπέρβασης της 
εθνικής ποσόστωσης, η οποία 
καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο και 
χωριστά για τις παραδόσεις και τις 
απευθείας πωλήσεις, και καταβάλλουν 
στο ΕΓΤΕ το 99 % του οφειλόμενου 
ποσού μεταξύ 16ης Οκτωβρίου και 30ής 
Νοεμβρίου που ακολουθεί την οικεία 
δωδεκάμηνη περίοδο.
3. Εάν η εισφορά επί του πλεονάσματος 
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν 
έχει καταβληθεί πριν από την 
καθορισμένη ημερομηνία, η Επιτροπή, 
μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή 
Γεωργικών Ταμείων, αφαιρεί το ισόποσο 
της μη καταβληθείσας εισφοράς επί του 
πλεονάσματος από τις μηνιαίες πληρωμές 
που πραγματοποιούνται κατ' εφαρμογή 
του άρθρου … του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
… σχετικά με τη χρηματοδότηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής. Πριν λάβει 
την απόφασή της, η Επιτροπή 
προειδοποιεί το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος, το οποίο γνωστοποιεί τις απόψεις 
του εντός μιας εβδομάδας. Δεν έχει εδώ 
εφαρμογή το άρθρο … του κανονισμού 
αριθ. … του Συμβουλίου, σχετικά με τη 
δημοσιονομική πειθαρχία.
4. Η Επιτροπή καθορίζει τους κανόνες 
εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Or. es

Τροπολογία 1558
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 κε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 κε
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Μερίδιο των παραγωγών στην 
οφειλόμενη εισφορά επί του 

πλεονάσματος
Η εισφορά επί του πλεονάσματος 
κατανέμεται εξ ολοκλήρου, σύμφωνα με 
τα άρθρα 105 ιη και 105 κα, μεταξύ των 
παραγωγών που έχουν συντελέσει σε κάθε 
μία από τις υπερβάσεις των εθνικών 
ποσοστώσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 105 γ παράγραφος 2.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 105 ιη 
παράγραφος 2 και του άρθρου 105 κα 
παράγραφος 1, οι παραγωγοί ευθύνονται 
έναντι του κράτους μέλους για την 
καταβολή του μεριδίου τους στην 
οφειλόμενη εισφορά επί του 
πλεονάσματος, το οποίο υπολογίζεται 
σύμφωνα με τα άρθρα 105 στ, 105 ζ και 
105 ιη, ως εκ μόνου του γεγονότος της 
υπέρβασης των ποσοστώσεων που 
διαθέτουν.

Or. pl

Τροπολογία 1559
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 κε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 κε
Μερίδιο των παραγωγών στην 

οφειλόμενη εισφορά επί του 
πλεονάσματος

Η εισφορά επί του πλεονάσματος  
κατανέμεται εξ ολοκλήρου, σύμφωνα με 
τα άρθρα 105 ιστ και 105 ιθ, μεταξύ των 
παραγωγών που έχουν συμβάλει σε κάθε 
μία από τις υπερβάσεις των εθνικών 
ποσοστώσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 105 A, παράγραφος 2.
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Με την επιφύλαξη του άρθρου 105 , 
παράγραφος 3 και του άρθρου 105 ιθ, 
παράγραφος 1, οι παραγωγοί οφείλουν εκ 
του γεγονότος και μόνον ότι έχουν 
υπερβεί τις διαθέσιμες σε αυτούς 
ποσοστώσεις να καταβάλουν στο κράτος 
μέλος το μερίδιό τους για την οφειλόμενη 
εισφορά επί του πλεονάσματος, το οποίο 
υπολογίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 105 ε, 
105 στ και 105 ιστ .

Or. pt

Τροπολογία 1560
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 κε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 κε
Μερίδιο των παραγωγών στην 

οφειλόμενη εισφορά επί του 
πλεονάσματος

Η εισφορά επί του πλεονάσματος 
κατανέμεται καθ’ ολοκληρίαν, σύμφωνα 
με τα άρθρα 101 ιε και 101 ιη, μεταξύ 
των παραγωγών που έχουν συμβάλει σε 
κάθε μία από τις υπερβάσεις των εθνικών 
ποσοστώσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 101 α, παράγραφος 2. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 101 ιε, 
παράγραφος 3 και του άρθρου 101 ιη, 
παράγραφος 1, οι παραγωγοί ευθύνονται 
έναντι του κράτους μέλους για την 
καταβολή του μεριδίου τους για την 
οφειλόμενη εισφορά επί του 
πλεονάσματος, το οποίο υπολογίζεται 
σύμφωνα με τα άρθρα 101 δ, 101 ε και 
101 ιε, ως εκ μόνου του γεγονότος της 
υπέρβασης των διαθέσιμων σε αυτούς 
ποσοστώσεων.
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Or. es

Τροπολογία 1561
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 κστ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 κ στ
Εισφορά επί του πλεονάσματος για τις 

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



PE494.588v01-00 14/189 AM\910137EL.doc

EL

επίπεδο, όπου ενδείκνυται.
Στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται το 
τρίτο εδάφιο του άρθρου 105 ιε 
παράγραφος 1, όταν τα κράτη μέλη 
καθορίζουν το μερίδιο κάθε παραγωγού 
στο ποσό της καταβλητέας εισφοράς 
λόγω εφαρμογής του υψηλότερου 
συντελεστή που αναφέρεται στο εν λόγω 
εδάφιο, εξασφαλίζουν ότι το ποσό αυτό 
εισφέρεται αναλογικά από τους 
υπόχρεους παραγωγούς σύμφωνα με 
αντικειμενικά κριτήρια που καθορίζονται 
από τα κράτη μέλη.

Or. pl

Τροπολογία 1562
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 κστ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 κστ
Εισφορά επί του πλεονάσματος για τις 

παραδόσεις
1. Για τον τελικό υπολογισμό της 
εισφοράς επί του πλεονάσματος, οι 
ποσότητες που παραδίδονται από κάθε 
παραγωγό αναπροσαρμόζονται με 
αύξηση ή μείωση, όταν η πραγματική του 
περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 
διαφέρει από την περιεκτικότητα 
αναφοράς του σε λιπαρές ουσίες, βάσει 
συντελεστών και υπό τους όρους που 
καθορίζονται από την Επιτροπή, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων που εγκρίνονται 
με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 
162, παράγραφος 2.
2. Σε εθνικό επίπεδο, η εισφορά επί του 
πλεονάσματος καθορίζεται βάσει του 
αθροίσματος των εθνικών παραδόσεων 
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προσαρμοσμένων σύμφωνα με την 
παράγραφο 1.
3. Το μερίδιο εκάστου παραγωγού στην 
καταβολή της εισφοράς επί του 
πλεονάσματος καθορίζεται με απόφαση 
του κράτους μέλους, κατόπιν ενδεχόμενης 
ανακατανομής, — κατ’ αναλογία προς τις 
ατομικές ποσοστώσεις εκάστου 
παραγωγού ή με βάση αντικειμενικά 
κριτήρια που καθορίζουν τα κράτη μέλη, 
— του μη χρησιμοποιηθέντος τμήματος 
της εθνικής ποσόστωσης που διατίθεται 
για τις παραδόσεις:
a) είτε σε εθνικό επίπεδο βάσει της 
υπέρβασης της ποσόστωσης εκάστου 
παραγωγού
β) είτε καταρχάς στο επίπεδο του 
αγοραστή και, στη συνέχεια, 
ενδεχομένως, σε εθνικό επίπεδο.

Or. pt

Τροπολογία 1563
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 κστ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 κστ
Εισφορά επί του πλεονάσματος για τις 

παραδόσεις
1. Για τον τελικό υπολογισμό της 
εισφοράς επί του πλεονάσματος, οι 
ποσότητες που παραδίδονται από κάθε 
παραγωγό αναπροσαρμόζονται με 
αύξηση ή μείωση, βάσει συντελεστών και 
υπό όρους που καθορίζονται από την 
Επιτροπή, όταν η πραγματική τους 
περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 
διαφέρει από την περιεκτικότητα 
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αναφοράς.
Σε εθνικό επίπεδο, η εισφορά επί του 
πλεονάσματος υπολογίζεται βάσει του 
αθροίσματος των παραδόσεων, 
αναπροσαρμοσμένων σύμφωνα με το 
πρώτο εδάφιο.
2. Το μερίδιο κάθε παραγωγού στην 
καταβολή της εισφοράς επί του 
πλεονάσματος καθορίζεται με απόφαση 
του κράτους μέλους, είτε έχει είτε δεν έχει 
ανακατανεμηθεί το τυχόν 
αχρησιμοποίητο τμήμα της εθνικής 
ποσόστωσης που διατίθεται για τις 
παραδόσεις, κατ’ αναλογία προς τις 
ατομικές ποσοστώσεις του κάθε 
παραγωγού ή με βάση αντικειμενικά 
κριτήρια που καθορίζουν τα κράτη μέλη:
a) είτε σε εθνικό επίπεδο βάσει της 
υπέρβασης της ποσόστωσης του κάθε 
παραγωγού,
β) είτε καταρχάς στο επίπεδο του 
αγοραστή και, στη συνέχεια, σε εθνικό 
επίπεδο, όπου ενδείκνυται.

Or. es

Τροπολογία 1564
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 κζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 αα
Ρόλος του αγοραστή

1. Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για τη 
συγκέντρωση των οφειλόμενων από τους 
παραγωγούς μεριδίων στο πλαίσιο της 
εισφοράς επί του πλεονάσματος και 
καταβάλλει στον αρμόδιο φορέα του 
κράτους μέλους, πριν από ημερομηνία και 
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με διαδικασία που καθορίζονται από την 
Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις 
δυνάμει του άρθρου 105 κε, στοιχεία δ), 
στ) και ζ), το ποσό αυτών των μεριδίων 
εισφοράς, το οποίο παρακρατεί από το 
τίμημα του γάλακτος που καταβάλλεται 
στους παραγωγούς που ευθύνονται για 
την υπέρβαση ή το οποίο εισπράττει με 
κάθε άλλο ενδεδειγμένο τρόπο.
2. Όταν ο αγοραστής υποκαθιστά εν όλω 
ή εν μέρει έναν ή περισσότερους 
αγοραστές, οι ατομικές ποσοστώσεις που 
διαθέτουν οι παραγωγοί λαμβάνονται 
υπόψη για το υπόλοιπο διάστημα της 
τρέχουσας δωδεκάμηνης περιόδου, αφού 
αφαιρεθούν οι ποσότητες που έχουν ήδη 
παραδοθεί και ληφθεί υπόψη η 
περιεκτικότητά τους σε λιπαρές ουσίες. Η 
παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται 
επίσης όταν ένας παραγωγός αλλάζει 
αγοραστή.
3. Εάν, στη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, οι ποσότητες που παραδίδει 
ένας παραγωγός υπερβαίνουν την 
ποσόστωση που διαθέτει, το κράτος 
μέλος μπορεί να αποφασίζει ότι ο 
αγοραστής παρακρατεί, βάσει 
λεπτομερών κανόνων που καθορίζει το 
κράτος μέλος, μέρος του τιμήματος του 
γάλακτος για κάθε παράδοση του 
συγκεκριμένου παραγωγού καθ’ 
υπέρβαση της ποσόστωσης την οποία 
διαθέτει, ως προκαταβολή έναντι του 
μεριδίου εισφοράς του παραγωγού. Το 
κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει ειδικές 
διατάξεις που να επιτρέπουν στους 
αγοραστές να παρακρατούν την 
προκαταβολή αυτή όταν οι παραγωγοί 
προβαίνουν σε παραδόσεις σε 
περισσότερους του ενός αγοραστές.

Or. pl

Τροπολογία 1565
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
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Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 κζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 κζ
Όλος του αγοραστή

1. Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για τη 
συγκέντρωση των οφειλόμενων από τους 
παραγωγούς μεριδίων στο πλαίσιο της 
εισφοράς επί του πλεονάσματος και 
καταβάλλει στον αρμόδιο οργανισμό του 
κράτους μέλους, πριν από ημερομηνία και 
με τρόπο που καθορίζεται από την 
Επιτροπή  μέσω εκτελεστικών πράξεων 
που εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης του άρθρου 162, 
παρ. 2, το ποσό των μεριδίων αυτών 
εισφοράς, το οποίο παρακρατεί από το 
τίμημα του γάλακτος που καταβάλλεται 
στους παραγωγούς που ευθύνονται για 
την υπέρβαση ή, εφόσον τούτο δεν είναι 
δυνατόν, το οποίο εισπράττει με κάθε 
άλλο ενδεδειγμένο τρόπο.
2. Όταν ο αγοραστής υποκαθιστά εν όλω 
ή εν μέρει έναν ή περισσότερους 
αγοραστές, οι ατομικές ποσοστώσεις που 
διαθέτουν οι παραγωγοί λαμβάνονται 
υπόψη για το υπόλοιπο διάστημα της 
τρέχουσας δωδεκάμηνης περιόδου, αφού 
αφαιρεθούν οι ποσότητες που έχουν ήδη 
παραδοθεί και ληφθεί υπόψη η 
περιεκτικότητά τους σε λιπαρές ουσίες. Η 
παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται 
επίσης όταν ένας παραγωγός περνά από 
έναν αγοραστή σε άλλον.
3. Εάν  στη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, οι παραδιδόμενες ποσότητες 
από ένα παραγωγό υπερβούν την 
ποσόστωση που διαθέτει, το κράτος 
μέλος μπορεί να αποφασίσει, βάσει 
κανόνων που το ίδιο καθορίζει, να 
παρακρατήσει ο αγοραστής ως 
προκαταβολή για το μερίδιο εισφοράς του 
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παραγωγού ένα μέρος του τιμήματος του 
γάλακτος για κάθε παράδοση του υπόψη 
παραγωγού που υπερβαίνει την 
ποσόστωση την οποία διαθέτει για την 
παράδοση. Το κράτος μέλος μπορεί να 
προβλέψει ειδικές διατάξεις που να 
επιτρέπουν στους αγοραστές να 
παρακρατήσουν αυτήν την προκαταβολή, 
όταν οι παραγωγοί προβαίνουν σε 
παραδόσεις σε πολλούς αγοραστές.

Or. pt

Τροπολογία 1566
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 κζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 κζ
Ρόλος του αγοραστή

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

Or. es

Τροπολογία 1567
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 κη (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 αβ
Έγκριση

Η ιδιότητα του αγοραστή υπόκειται σε 
προηγούμενη έγκριση από το κράτος 
μέλος, βάσει κριτηρίων που καθορίζονται 
από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις δυνάμει του άρθρου 105 κδ, 
στοιχείο στ) και σύμφωνα με τη 
διαδικασία που θεσπίζεται μέσω 
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εκτελεστικών πράξεων δυνάμει του 
άρθρου 105 κε, στοιχείο θ).

Or. pl

Τροπολογία 1568
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 κη (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 κη
Έγκριση

Η δραστηριότητα του αγοραστή 
υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση από το 
κράτος μέλος, βάσει κριτηρίων που 
καθορίζονται από την Επιτροπή, μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων  σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 160.
Οι προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληρούνται και τα στοιχεία που πρέπει να 
παρέχονται από τον παραγωγό σε 
περίπτωση απευθείας πώλησης 
καθορίζονται από την Επιτροπή, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων που εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 
άρθρου 162, παρ. 2.

Or. pt

Τροπολογία 1569
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

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

Άρθρο 103 κη
Αδειοδότηση

Η δραστηριότητα του αγοραστή 
υπόκειται σε προηγούμενη αδειοδότηση 
από το κράτος μέλος, βάσει κριτηρίων 
που καθορίζονται από την Επιτροπή. Οι 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται 
και τα στοιχεία που πρέπει να παρέχονται 
από τον παραγωγό σε περίπτωση 
απευθείας πώλησης καθορίζονται από 
την Επιτροπή.

Or. es

Τροπολογία 1570
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 κθ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 κθ
Εισφορά επί του πλεονάσματος για τις 

απευθείας πωλήσεις
1. Στην περίπτωση των απευθείας 
πωλήσεων, το μερίδιο κάθε παραγωγού 
στην καταβολή της εισφοράς επί του 
πλεονάσματος καθορίζεται με απόφαση 
του κράτους μέλους έπειτα από 
ανακατανομή ή μη του τυχόν 
αχρησιμοποίητου τμήματος της εθνικής 
ποσόστωσης που διατίθεται για τις 
απευθείας πωλήσεις, στο ενδεδειγμένο 
εδαφικό επίπεδο ή σε εθνικό επίπεδο.
2. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν ως βάση 
υπολογισμού του μεριδίου του παραγωγού 
στην οφειλόμενη εισφορά επί του 
πλεονάσματος τη συνολική ποσότητα 
γάλακτος που έχει πωληθεί, μεταβιβαστεί 
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ή χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή των 
πωληθέντων ή μεταβιβασθέντων 
γαλακτοκομικών προϊόντων, 
εφαρμόζοντας κριτήρια που καθορίζονται 
από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 105 κδ, 
στοιχείο β).
3. Για τον τελικό υπολογισμό της 
εισφοράς επί του πλεονάσματος, δεν 
λαμβάνεται υπόψη καμία διόρθωση 
συνδεόμενη με την περιεκτικότητα σε 
λιπαρές ουσίες.
4. Η Επιτροπή – με εκτελεστικές πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 105 κε, στοιχεία δ) 
και στ) καθορίζει πώς και πότε η εισφορά 
επί του πλεονάσματος πρέπει να 
καταβληθεί στην οικεία αρχή του 
κράτους μέλους.

Or. pl

Τροπολογία 1571
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 κθ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 κθ
Εισφορά επί του πλεονάσματος για τις 

απευθείας πωλήσεις
1. Σε περίπτωση απευθείας πωλήσεων, το 
μερίδιο των παραγωγών στην καταβολή 
της εισφοράς επί του πλεονάσματος 
καθορίζεται με απόφαση του κράτους 
μέλους, ενδεχομένως κατόπιν 
ανακατανομής του μη χρησιμοποιηθέντος 
τμήματος της εθνικής ποσόστωσης που 
διατίθεται για τις απευθείας πωλήσεις 
στο ενδεδειγμένο εδαφικό επίπεδο ή σε 
εθνικό επίπεδο.
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2. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν ως βάση 
υπολογισμού του μεριδίου του παραγωγού 
στην οφειλόμενη επί του πλεονάσματος 
εισφορά τη συνολική ποσότητα γάλακτος 
που έχει πωληθεί ή διατεθεί ή 
χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή 
πωληθέντων ή διατεθέντων 
γαλακτοκομικών προϊόντων, 
εφαρμόζοντας κριτήρια που καθορίζονται 
από την Επιτροπή, μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 160.
3. Για τον τελικό υπολογισμό της 
εισφοράς επί του πλεονάσματος, δεν 
λαμβάνεται υπόψη ουδεμία διόρθωση 
συνδεόμενη προς την περιεκτικότητα σε 
λιπαρές ουσίες.
4. Η Επιτροπή καθορίζει μέσω 
εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 105 κβ, τον τρόπο και τον χρόνο 
καταβολής της εισφοράς στον αρμόδιο 
οργανισμό του κράτους μέλους.

Or. pt

Τροπολογία 1572
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 κθ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 κθ
Εισφορά επί του πλεονάσματος για τις 

απευθείας πωλήσεις
1. Στην περίπτωση των απευθείας 
πωλήσεων, το μερίδιο κάθε παραγωγού 
στην καταβολή της εισφοράς επί του 
πλεονάσματος καθορίζεται με απόφαση 
του κράτους μέλους, είτε έχει είτε δεν έχει 
ανακατανεμηθεί το τυχόν 
αχρησιμοποίητο τμήμα της εθνικής 
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ποσόστωσης που διατίθεται για τις 
απευθείας πωλήσεις, στο ενδεδειγμένο 
εδαφικό επίπεδο ή σε εθνικό επίπεδο.
2. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν ως βάση 
υπολογισμού του μεριδίου του παραγωγού 
στην οφειλόμενη εισφορά επί του 
πλεονάσματος τη συνολική ποσότητα 
γάλακτος που έχει πωληθεί, μεταβιβαστεί 
ή χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή των 
πωληθέντων ή μεταβιβασθέντων 
γαλακτοκομικών προϊόντων, 
εφαρμόζοντας κριτήρια που καθορίζονται 
από την Επιτροπή.
3. Για τον τελικό υπολογισμό της 
εισφοράς επί του πλεονάσματος, δεν 
λαμβάνεται υπόψη καμία διόρθωση 
συνδεόμενη με την περιεκτικότητα σε 
λιπαρές ουσίες.
4. Η Επιτροπή καθορίζει τον τρόπο και 
τον χρόνο καταβολής της εισφοράς στον 
αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους.

Or. es

Τροπολογία 1573
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 λ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 λ
Καθ’ υπέρβαση ή μη καταβληθέντα ποσά
1. Όταν διαπιστώνεται ότι οφείλεται 
εισφορά επί του πλεονάσματος για τις 
παραδόσεις ή τις απευθείας πωλήσεις και 
ότι το εισπραχθέν από τους παραγωγούς 
μερίδιο εισφοράς είναι μεγαλύτερο από 
την εν λόγω εισφορά, το κράτος μέλος 
μπορεί:
a) να διαθέτει, εν μέρει ή εν όλω, το καθ’ 
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υπέρβαση εισπραχθέν ποσό για τη 
χρηματοδότηση των μέτρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 105 ιβ, 
παράγραφος 1 στοιχείο α) ή/και
β) να το αναδιανέμει, εν μέρει ή εν όλω, 
στους παραγωγούς οι οποίοι:
(i) εμπίπτουν στις κατηγορίες 
προτεραιότητας τις οποίες ορίζει το 
κράτος μέλος βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων και εντός των προθεσμιών που 
καθορίζονται από την Επιτροπή με κατ’ 
εξουσιοδότηση ή/και εκτελεστικές 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 105 κδ, 
στοιχείο ζ), ή
(ii) αντιμετωπίζουν έκτακτη κατάσταση 
που απορρέει από εθνικές διατάξεις οι 
οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το 
σύστημα ποσοστώσεων για το γάλα και 
τα άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα που 
προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο.
2. Όταν αποδεδειγμένως δεν οφείλεται 
εισφορά επί του πλεονάσματος, οι τυχόν 
προκαταβολές που έχουν εισπραχθεί από 
τους αγοραστές ή το κράτος μέλος 
επιστρέφονται το αργότερο κατά τη λήξη 
της επόμενης δωδεκάμηνης περιόδου.
3. Εάν ο αγοραστής έχει αθετήσει την 
υποχρέωση να συγκεντρώσει το μερίδιο 
των παραγωγών στην εισφορά επί του 
πλεονάσματος σύμφωνα με το άρθρο 74, 
το κράτος μέλος μπορεί να εισπράξει τα 
μη καταβληθέντα ποσά απευθείας από 
τον παραγωγό, ανεξάρτητα από τις 
κυρώσεις που μπορεί να επιβάλει στον 
αγοραστή που αθετεί τις υποχρεώσεις 
του.
4. Σε περίπτωση που ένας παραγωγός ή 
αγοραστής δεν έχει τηρήσει την 
προθεσμία πληρωμής, καταβάλλεται στο 
κράτος μέλος τόκος υπερημερίας. Η 
Επιτροπή - με εκτελεστικές πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 105 κε, στοιχείο 
ε)– καθορίζει τους εφαρμοστέους τόκους 
υπερημερίας.
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Or. pl

Τροπολογία 1574
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 λ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 λ
Καθ’ υπέρβαση καταβληθέντα ή μη 

καταβληθέντα ποσά
1. Εάν διαπιστωθεί, για τις παραδόσεις ή 
τις απευθείας πωλήσεις, ότι οφείλεται 
εισφορά επί του πλεονάσματος και ότι το 
εισπραχθέν από τους παραγωγούς μερίδιο 
είναι μεγαλύτερο από την εν λόγω 
εισφορά, το κράτος μέλος μπορεί:
a) να χρησιμοποιήσει το σύνολο ή μέρος 
του καθ' υπέρβαση εισπραχθέντος ποσού 
για τη χρηματοδότηση των μέτρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 105 Κ, 
παράγραφος 1 στοιχείο α) ή/και
β) να ανακατανείμει το σύνολο ή μέρος 
του ποσού αυτού στους παραγωγούς οι 
οποίοι :
— εμπίπτουν στις κατηγορίες 
προτεραιότητας τις οποίες ορίζει το 
κράτος μέλος βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων και εντός των προθεσμιών που 
καθορίζονται από την Επιτροπή ή
— αντιμετωπίζουν έκτακτη κατάσταση 
που απορρέει από εθνικές διατάξεις που 
δεν έχουν καμία σχέση με το σύστημα 
ποσοστώσεων για το γάλα και τα άλλα 
γαλακτοκομικά προϊόντα που 
προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο.
2. Όταν αποδεδειγμένως δεν οφείλεται 
εισφορά επί του πλεονάσματος, οι 
προκαταβολές που έχουν ενδεχομένως 
εισπραχθεί από τον αγοραστή ή το 
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κράτος μέλος επιστρέφονται το αργότερο 
κατά τη λήξη της επόμενης δωδεκάμηνης 
περιόδου.
3. Εάν ο αγοραστής έχει αθετήσει την 
υποχρέωση να συγκεντρώσει το μερίδιο 
των παραγωγών στην εισφορά επί του 
πλεονάσματος σύμφωνα με το άρθρο 105 
ιζ, το κράτος μέλος μπορεί να εισπράξει 
τα μη καταβληθέντα ποσά απευθείας από 
τον παραγωγό, ανεξάρτητα από τις 
κυρώσεις που μπορεί να επιβάλει στον 
αγοραστή ο οποίος δεν έχει τηρήσει τις 
υποχρεώσεις του.
4. Σε περίπτωση που η προθεσμία 
πληρωμής δεν έχει τηρηθεί από τον 
παραγωγό ή τον αγοραστή, καταβάλλεται 
στο κράτος μέλος ο τόκος υπερημερίας 
που καθορίζεται από την Επιτροπή 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 
άρθρου 162, παρ. 2.

Or. pt

Τροπολογία 1575
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 λ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 λ
Καθ’ υπέρβαση ή μη καταβληθέντα ποσά
1. Όταν διαπιστώνεται ότι οφείλεται 
εισφορά επί του πλεονάσματος για τις 
παραδόσεις ή τις απευθείας πωλήσεις και 
ότι το μερίδιο εισφοράς που 
παρακρατήθηκε στους παραγωγούς είναι 
μεγαλύτερο από την οφειλόμενη εισφορά, 
το κράτος μέλος μπορεί:
a) να διαθέτει, εν μέρει ή εν όλω, το καθ’ 
υπέρβαση εισπραχθέν ποσό για τη 
χρηματοδότηση των μέτρων που 
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αναφέρονται στο άρθρο 101 ι, 
παράγραφος 1, στοιχείο α), ή/και
β) να το αναδιανέμει, εν μέρει ή εν όλω, 
στους παραγωγούς οι οποίοι:
— εμπίπτουν στις κατηγορίες 
προτεραιότητας τις οποίες ορίζει το 
κράτος μέλος βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων και εντός προθεσμιών που 
καθορίζονται από την Επιτροπή ή
— αντιμετωπίζουν έκτακτη κατάσταση 
που απορρέει από εθνικές διατάξεις οι 
οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το 
σύστημα ποσοστώσεων για το γάλα και 
τα άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα που 
προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο.
2. Όταν αποδεδειγμένως δεν οφείλεται 
εισφορά επί του πλεονάσματος, οι τυχόν 
προκαταβολές που έχουν εισπραχθεί από 
τον αγοραστή ή το κράτος μέλος 
επιστρέφονται στους παραγωγούς το 
αργότερο κατά τη λήξη της επόμενης 
δωδεκάμηνης περιόδου.
3. Εάν ο αγοραστής έχει αθετήσει την 
υποχρέωση να συγκεντρώσει το μερίδιο 
των παραγωγών στην εισφορά επί του 
πλεονάσματος, σύμφωνα με το άρθρο 101 
ιστ, το κράτος μέλος μπορεί να 
εισπράττει τα μη καταβληθέντα ποσά 
απευθείας από τον παραγωγό, 
ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που μπορεί 
να επιβάλλει στον αγοραστή.
4. Σε περίπτωση που ένας παραγωγός ή 
αγοραστής δεν έχει τηρήσει την 
προθεσμία πληρωμής, καταβάλλεται στο 
κράτος μέλος τόκος υπερημερίας που 
καθορίζεται από την Επιτροπή.

Or. es

Τροπολογία 1576
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 λα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 λα
Υποτμήμα IV

Διαδικαστικοί κανόνες
Ανατιθέμενες αρμοδιότητες
Για να διασφαλίζεται η επίτευξη του 
στόχου του συστήματος των 
ποσοστώσεων γάλακτος, και ιδίως η 
αποτελεσματική χρησιμοποίηση της 
ατομικής ποσόστωσης, καθώς και ο 
ορθός υπολογισμός, είσπραξη και 
χρησιμοποίηση της εισφοράς, η Επιτροπή 
θεσπίζει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
κανόνες που αφορούν:
a) τις προσωρινές και οριστικές 
μετατροπές ποσοστώσεων·
β) τους όρους που αφορούν το γάλα και 
τα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία 
διατίθενται στο εμπόριο και πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του 
υπολογισμού της εισφοράς επί του 
πλεονάσματος·
γ) την ανακατανομή των 
αχρησιμοποίητων ποσοστώσεων·
δ) την εφαρμογή διόρθωσης ως προς την 
περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες·
ε) την υποχρέωση των παραγωγών να 
παραδίδουν σε εγκεκριμένους αγοραστές·
στ) τα κριτήρια για την έγκριση των 
αγοραστών από τα κράτη μέλη·
ζ) τα αντικειμενικά κριτήρια για την 
αναδιανομή της καθ’ υπέρβαση 
εισπραχθείσας εισφοράς·
η) την προσαρμογή του ορισμού της 
«απευθείας πώλησης», λαμβανομένου 
υπόψη του ορισμού της «παράδοσης» 
που αναφέρεται στο άρθρο 105 β, 
παράγραφος 1 στοιχείο στ).
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Or. pl

Τροπολογία 1577
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 λβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 λβ
Εκτελεστικές αρμοδιότητες

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, όλες τις αναγκαίες διατάξεις για 
την εφαρμογή του καθεστώτος των 
ποσοστώσεων γάλακτος, μεταξύ των 
οποίων:
a) τις οριστικές μετατροπές 
ποσοστώσεων και την κατανομή των 
εθνικών ποσοστώσεων μεταξύ 
παραδόσεων και απευθείας πωλήσεων, 
βάσει των κοινοποιήσεων των κρατών 
μελών·
β) τον καθορισμό του συντελεστή για την 
περιεκτικότητα των ατομικών 
ποσοστώσεων σε λιπαρές ουσίες, για τη 
διόρθωση ως προς την περιεκτικότητα σε 
λιπαρές ουσίες και για την καταγραφή 
της υπέρβασης της περιεκτικότητας της 
εθνικής ποσόστωσης σε λιπαρές ουσίες·
γ) τον καθορισμό των ισοδυνάμων 
γάλακτος από τα κράτη μέλη·
δ) τη διαδικασία, την προθεσμία και τη 
γενεσιουργό αιτία της εφαρμοστέας 
συναλλαγματικής ισοτιμίας όσον αφορά 
την πληρωμή της εισφοράς και την 
αναδιανομή της καθ’ υπέρβαση 
εισπραχθείσας εισφοράς, τη μείωση των 
προκαταβολών σε περιπτώσεις 
αδυναμίας τήρησης των προθεσμιών·
ε) τα εφαρμοστέα επιτόκια σε 
περιπτώσεις εκπρόθεσμης πληρωμής, την 
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ορθή χρέωση της εισφοράς και τη 
χρησιμοποίηση της εισφοράς 1% που δεν 
καταβάλλεται στο ΕΓΤΕ·
στ) την ενημέρωση των παραγωγών 
σχετικά με τους νέους ορισμούς, την 
κοινοποίηση των ατομικών 
ποσοστώσεων και της εισφοράς επί του 
πλεονάσματος ·
ζ) την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά 
με την εφαρμογή των ρυθμίσεων για την 
εισφορά στον τομέα του γάλακτος·
η) τη σύνταξη κατάστασης παραδόσεων 
και δήλωσης απευθείας πωλήσεων·
θ) τις δηλώσεις που πρέπει να 
υποβάλλονται, τα βιβλία που πρέπει να 
τηρούνται και οι πληροφορίες που πρέπει 
να παρέχονται από αγοραστές και 
παραγωγούς·
ι) τους ελέγχους που αφορούν παραδόσεις 
και απευθείας πωλήσεις.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η κατάργηση των ποσοστώσεων γάλακτος θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η τάση 
αναγκαστικής παύσης της παραγωγής των αδύναμων εκμεταλλεύσεων και περιοχών. Παρά την 
κρίση στον τομέα του γάλακτος κατά τα έτη 2008 - 2009, το σύστημα των ποσοστώσεων 
αποδείχθηκε αποτελεσματικός παράγοντας σταθεροποίησης. Το σύστημα επηρεάζει επίσης 
θετικά τη θέση των γεωργών έναντι των αγοραστών γάλακτος και επιτρέπει τη διατήρηση της 
παραγωγής σε περιοχές όπου είναι ιδιαίτερα σημαντική, και όχι μόνο από οικονομική άποψη.
Δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί ο μηχανισμός αυτός, ο οποίος έχει αποδείξει την 
αποτελεσματικότητά του επί σειρά ετών.

Τροπολογία 1578
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – τίτλος 2 – κεφάλαιο 2 – τμήμα 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Η ΚΓΠ θα πρέπει να ευνοεί τη συγκέντρωση των αγροτικών συνεταιρισμών και να προωθεί την 
εδραίωση των συμβάσεων μεταξύ παραγωγής και μεταποίησης, μεταφέροντας την πρόταση του 
γαλακτοκομικού τομέα στους υπόλοιπους τομείς.

Τροπολογία 1579
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει ότι
κάθε παράδοση ανεπεξέργαστου γάλακτος 
από γεωργό σε επιχείρηση μεταποίησης 
ανεπεξέργαστου γάλακτος πρέπει να 
καλύπτεται από έγγραφη σύμβαση μεταξύ 
των μερών, η σύμβαση αυτή πρέπει να 
πληροί τους όρους της παραγράφου 2.

Κάθε παράδοση ανεπεξέργαστου γάλακτος 
από γεωργό σε επιχείρηση μεταποίησης 
ανεπεξέργαστου γάλακτος πρέπει να 
καλύπτεται από έγγραφη σύμβαση μεταξύ 
των μερών και η σύμβαση αυτή πρέπει να 
πληροί τους όρους της παραγράφου 2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αντί να δοθεί στα κράτη μέλη η ευχέρεια να επιλέξουν ή όχι τη συμβατική σχέση, είναι 
σκοπιμότερο να θεσπισθεί η σχέση αυτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το μέτρο αυτό είναι απαραίτητο 
για μια κοινή αγορά του γάλακτος και προκειμένου να αποφευχθεί η εκ μέρους των 
επιχειρήσεων μεταποίησης εγκατάσταση ενός ανθυγιεινού κλίματος μεταξύ των παραγωγών.
Πέραν τούτου, μια τέτοια υποχρέωση θα επέτρεπε να αποφευχθεί η εμφάνιση αθέμιτου 
ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών που θα επέλεγαν μια συμβατική σχέση και των υπολοίπων.

Τροπολογία 1580
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – στοιχείο i – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– είναι σταθερή και ορίζεται στη σύμβαση, – είναι σταθερή και ορίζεται στη σύμβαση, 
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και/ή καλύπτει ένα ελάχιστο κόστος 
παραγωγής, το οποίο λαμβάνει υπόψη το 
κόστος ενέργειας, λίπανσης, ζωοτροφών, 
μίσθωσης και οιοδήποτε άλλο κόστος 
βασικών εισροών, και αναθεωρεί, 
αναλόγως, τις τιμές και/ή

Or. fr

Τροπολογία 1581
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– είναι σταθερή και ορίζεται στη σύμβαση, 
και/ή

– είναι σταθερή και ορίζεται στη σύμβαση 
και λαμβάνει υπόψη το πραγματικό 
κόστος παραγωγής, και/ή

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ένας σημαντικός όρος των συμβάσεων θα πρέπει να είναι ο προσανατολισμός των τιμών προς 
το πραγματικό κόστος παραγωγής. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η απαίτηση αυτή, η οικονομική 
κατάσταση των παραγωγών δεν πρόκειται να βελτιωθεί.

Τροπολογία 1582
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– κυμαίνεται μόνο σε συνάρτηση με 
παράγοντες οι οποίοι ορίζονται στη 
σύμβαση, ιδίως την εξέλιξη της 
κατάστασης της αγοράς με βάση δείκτες 
της αγοράς, την ποσότητα που παραδόθηκε 
και την ποιότητα ή τη σύνθεση του 
ανεπεξέργαστου γάλακτος που 

– κυμαίνεται μόνο σε συνάρτηση με 
παράγοντες οι οποίοι ορίζονται στη 
σύμβαση, ιδίως  το πραγματικό κόστος 
παραγωγής, την εξέλιξη της κατάστασης 
της αγοράς με βάση δείκτες της αγοράς, 
την ποσότητα που παραδόθηκε και την 
ποιότητα ή τη σύνθεση του 
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παραδόθηκε, ανεπεξέργαστου γάλακτος που
παραδόθηκε,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ένας σημαντικός όρος των συμβάσεων θα πρέπει να είναι ο προσανατολισμός των τιμών προς 
το πραγματικό κόστος παραγωγής. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η απαίτηση αυτή, η οικονομική 
κατάσταση των παραγωγών δεν πρόκειται να βελτιωθεί.

Τροπολογία 1583
Esther de Lange.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- λαμβάνει υπόψη της το κόστος που 
αφορά τις επενδύσεις του γεωργού με 
στόχο την αειφορία·

Or. en

Τροπολογία 1584
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, η 
οποία μπορεί να είναι αόριστης διάρκειας 
με ρήτρες καταγγελίας.

(iii) τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, η 
οποία μπορεί να είναι αόριστης διάρκειας 
συνοδευόμενη με ρήτρα τιμαριθμικής 
αναπροσαρμογής και 
αναδιαπραγμάτευσης της τιμής λόγω 
απρόβλεπτης εξέλιξης του κόστους 
παραγωγής και με ρήτρες καταγγελίας.

Or. fr
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Τροπολογία 1585
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όλα τα στοιχεία των συμβάσεων 
παράδοσης ανεπεξέργαστου γάλακτος 
που συνάπτονται από γεωργούς, 
επιχειρήσεις συλλογής ή επιχειρήσεις 
μεταποίησης ανεπεξέργαστου γάλακτος, 
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
γ), αποτελούν αντικείμενο ελεύθερης 
διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1586
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να διασφαλιστεί η ενιαία 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, τα αναγκαία μέτρα. 
Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 
2.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 1587
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1588
Esther de Lange.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι διαπραγματεύσεις για τις συμβάσεις 
παράδοσης ανεπεξέργαστου γάλακτος από 
γεωργό σε επιχείρηση μεταποίησης 
ανεπεξέργαστου γάλακτος ή σε επιχείρηση 
συλλογής, κατά την έννοια του άρθρου 104 
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, μπορούν να 
διεξάγονται από οργάνωση παραγωγών 
του τομέα του γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων που έχει 
αναγνωριστεί δυνάμει του άρθρου 106, εξ
ονόματος των γεωργών μελών της για 
μέρος ή το σύνολο της κοινής παραγωγής 
τους.

1. Οι διαπραγματεύσεις για τις συμβάσεις 
παράδοσης ανεπεξέργαστου αγελαδινού
γάλακτος από γεωργό σε επιχείρηση 
μεταποίησης ανεπεξέργαστου αγελαδινού
γάλακτος ή σε επιχείρηση συλλογής, κατά 
την έννοια του άρθρου 104 παράγραφος 1 
δεύτερο εδάφιο, μπορούν να διεξάγονται 
από οργάνωση παραγωγών του τομέα του 
γάλακτος και των γαλακτοκομικών 
προϊόντων που έχει αναγνωριστεί δυνάμει 
του άρθρου 106, εξ ονόματος των γεωργών 
μελών της για μέρος ή το σύνολο της 
κοινής παραγωγής τους.

Or. en

Τροπολογία 1589
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 105 α
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Μεταβατικά μέτρα για τη λήξη ισχύος 
του καθεστώτος των γαλακτοκομικών 

ποσοστώσεων 
1. Οι εθνικές ποσοστώσεις που ορίζονται 
στο παράρτημα VIII αυξάνονται κατά 5% 
το 2014/15 υπό το φως του τελευταίου 
έτους ισχύος του καθεστώτος των 
γαλακτοκομικών ποσοστώσεων και των 
ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν σε 
ορισμένα κράτη μέλη.
2. Για το γάλα και τα άλλα 
γαλακτοκομικά προϊόντα που διατίθενται 
στο εμπόριο καθ’ υπέρβαση της εθνικής 
ποσόστωσης η οποία καθορίζεται 
σύμφωνα με το υποτμήμα ΙΙ, οφείλεται 
εισφορά επί του πλεονάσματος.
Η εισφορά ορίζεται σε 27,83 ευρώ ανά 
100 χιλιόγραμμα γάλακτος.
Ωστόσο, για το έτος 2014/15, η εισφορά 
καθορίζεται, ανά 100 χιλιόγραμμα 
γάλακτος, σε 10,00 ευρώ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι σύμφωνη με τη συμφωνία του Συμβουλίου στο πλαίσιο του 
διαγνωστικού ελέγχου της ΚΓΠ του 2008 με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής σταδιακής 
κατάργησης του συστήματος γαλακτοκομικών ποσοστώσεων σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 1590
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 105α
Κανόνες εμπορίας για τη βελτίωση και τη 

σταθεροποίηση της λειτουργίας της 
κοινής αγοράς γαλακτοκομικών 

προϊόντων
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Για τη βελτίωση και τη σταθεροποίηση 
της λειτουργίας της κοινής εσωτερικής 
αγοράς, τα κράτη μέλη παραγωγής 
μπορούν να καθορίζουν κανόνες εμπορίας 
για τη ρύθμιση της προσφοράς, ιδίως 
μέσω αποφάσεων που λαμβάνονται από 
τις διεπαγγελματικές οργανώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 108. Έως ότου οι 
πρωτοβουλίες των οργανώσεων που 
αναφέρονται στα άρθρα 106 έως 108 
αναπτύξουν την αναγκαία ισχύ στην 
αγορά, ώστε να μπορούν να επιτυγχάνουν 
μέσω αποφάσεων προσαρμογή της 
προσφοράς στη ζήτηση της αγοράς, 
πρέπει να εξασφαλιστεί ελάχιστος βαθμός 
σταθερότητας της αγοράς για τους 
παραγωγούς με τη βοήθεια μιας 
προσαρμοσμένης οργάνωσης αγοράς, με 
την οποία να προσαρμόζεται η ποσότητα 
στις ευρωπαϊκές ανάγκες. Ως εκ τούτου, 
το σύστημα των γαλακτοκομικών 
ποσοστώσεων πρέπει να παραταθεί έως 
το 2017.

Or. de

Τροπολογία 1591
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, μετά από 
αίτηση, τις οργανώσεις παραγωγών οι 
οποίες:

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, μετά από 
αίτηση, τις οργανώσεις παραγωγών στον 
τομέα των οπωροκηπευτικών και 
μπορούν να αναγνωρίζουν, μετά από 
αίτηση, τις οργανώσεις παραγωγών σε 
άλλους τομείς.

Or. en
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Τροπολογία 1592
Britta Reimers.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, μετά από 
αίτηση, τις οργανώσεις παραγωγών οι 
οποίες:

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν, 
μετά από αίτηση, τις οργανώσεις 
παραγωγών οι οποίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να επιβάλλεται στα κράτη μέλη η υποχρέωση να αναγνωρίζουν τις οργανώσεις 
παραγωγών υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Τούτο θα πρέπει να επαφίεται στη διακριτική τους 
ευχέρεια.

Τροπολογία 1593
Albert Deß.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, μετά από 
αίτηση, τις οργανώσεις παραγωγών οι 
οποίες:

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν, 
μετά από αίτηση, τις οργανώσεις 
παραγωγών οι οποίες:

Or. en

Τροπολογία 1594
Alfreds Rubiks.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, μετά από 
αίτηση, τις οργανώσεις παραγωγών οι 

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν, 
μετά από αίτηση, τις οργανώσεις 
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οποίες: παραγωγών οι οποίες:

Or. lv

Τροπολογία 1595
Diane Dodds.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, μετά από 
αίτηση, τις οργανώσεις παραγωγών οι 
οποίες:

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν, 
μετά από αίτηση, τις οργανώσεις 
παραγωγών οι οποίες:

Or. en

Τροπολογία 1596
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, μετά από 
αίτηση, τις οργανώσεις παραγωγών οι 
οποίες:

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν, 
μετά από αίτηση, τις οργανώσεις 
παραγωγών οι οποίες:

Or. en

Τροπολογία 1597
Christel Schaldemose.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, μετά από 
αίτηση, τις οργανώσεις παραγωγών οι 

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν, 
μετά από αίτηση, τις οργανώσεις 
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οποίες: παραγωγών οι οποίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών δεν θα είναι υποχρεωτική αλλά θα πρέπει να 
επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των επιμέρους κρατών μελών. Η προσέγγιση αυτή είναι 
σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας και επιτρέπει στα κράτη μέλη να αξιολογούν αυτές 
τις οργανώσεις σύμφωνα με τις ειδικές εθνικές συνθήκες.

Τροπολογία 1598
Esther de Lange.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, μετά από 
αίτηση, τις οργανώσεις παραγωγών οι 
οποίες:

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν, 
μετά από αίτηση, τις οργανώσεις 
παραγωγών οι οποίες:

Or. en

Τροπολογία 1599
Jens Rohde.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, μετά από 
αίτηση, τις οργανώσεις παραγωγών οι 
οποίες:

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν, 
μετά από αίτηση, τις οργανώσεις 
παραγωγών οι οποίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να απαιτείται από τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν υποχρεωτικά τις οργανώσεις 
παραγωγών. Δεν είναι σαφές για ποιο σκοπό θα πρέπει η αναγνώριση να καταστεί υποχρεωτική 
ενώ οι συνέπειες μιας τέτοιας ενέργειας είναι απρόβλεπτες. Όλες οι πολιτικές πρωτοβουλίες 
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στην τροφική αλυσίδα θα πρέπει να έχουν εθελοντικό χαρακτήρα. Η εμβέλεια της πρότασης της 
Επιτροπής καλύπτει ήδη τις δραστηριότητες των οργανώσεων παραγωγών. Η ενίσχυση του 
ρόλου των γεωργών στην αλυσίδα προστιθέμενης αξίας στον τομέα των ειδών διατροφής είναι 
σημαντική. Ωστόσο, η εμβέλεια της πρότασης της Επιτροπής καλύπτει ήδη τις δραστηριότητες 
των οργανώσεων παραγωγών.

Τροπολογία 1600
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, μετά από 
αίτηση, τις οργανώσεις παραγωγών οι 
οποίες:

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν, 
μετά από αίτηση, τις οργανώσεις 
παραγωγών οι οποίες:

Or. en

Τροπολογία 1601
Albert Deß.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) αποτελούνται από παραγωγούς 
οποιουδήποτε από τους τομείς που 
απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2·

(α) αποτελούνται από γεωργούς σε έναν 
ειδικό τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2·

Or. en

Τροπολογία 1602
Britta Reimers.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) αποτελούνται από παραγωγούς 
οποιουδήποτε από τους τομείς που 
απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2·

(α) αποτελούνται και ελέγχονται από
γεωργούς σε έναν ειδικό τομέα που 
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2·

Or. en

Αιτιολόγηση

1) Οι οργανώσεις παραγωγών θα συμβάλουν στην ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην 
τροφική αλυσίδα (αντί για τους μεταποιητές). Εάν χρησιμοποιηθεί η διατύπωση της πρότασης 
της Επιτροπής ("παραγωγοί"), θα επιτρέπονται ενδεχομένως οι ενώσεις μεταποιητών. 2) Είναι 
σημαντικό οι οργανώσεις παραγωγών να μπορούν να ελέγχονται ανά πάσα στιγμή από τα μέλη 
τους (δηλαδή τους γεωργούς). 3) Θα πρέπει να επιτρέπεται να ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια 
οργάνωση παραγωγών μόνο γεωργοί του ιδίου τομέα.

Τροπολογία 1603
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) αποτελούνται από παραγωγούς 
οποιουδήποτε από τους τομείς που 
απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 2·

(α) αποτελούνται και ελέγχονται από 
παραγωγούς οποιουδήποτε από τους τομείς 
που απαριθμούνται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2·

Or. en

Τροπολογία 1604
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) αποτελούνται από παραγωγούς 
οποιουδήποτε από τους τομείς που 

(α) αποτελούνται και ελέγχονται από 
παραγωγούς οποιουδήποτε από τους τομείς 
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απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 2· που απαριθμούνται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2·

Or. en

Τροπολογία 1605
Britta Reimers.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) συγκροτούνται με πρωτοβουλία των
παραγωγών·

(β) συγκροτούνται με πρωτοβουλία των
γεωργών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οργανώσεις παραγωγών θα συμβάλουν στην ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην τροφική 
αλυσίδα (αντί για τους μεταποιητές). Εάν χρησιμοποιηθεί η διατύπωση της πρότασης της 
Επιτροπής ("παραγωγοί"), θα επιτρέπονται ενδεχομένως οι ενώσεις μεταποιητών.

Τροπολογία 1606
Albert Deß.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) συγκροτούνται με πρωτοβουλία των
παραγωγών·

(β) συγκροτούνται με πρωτοβουλία των
γεωργών·

Or. en

Τροπολογία 1607
Esther de Lange.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) συγκροτούνται με πρωτοβουλία των 
παραγωγών·

(β) συγκροτούνται με πρωτοβουλία των 
παραγωγών, ανήκουν σε παραγωγούς και 
ελέγχονται από αυτούς·

Or. en

Τροπολογία 1608
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) συγκροτούνται με πρωτοβουλία των 
παραγωγών·

(β) συγκροτούνται με πρωτοβουλία των 
παραγωγών και διαθέτουν επαρκείς 
ανθρώπινους, υλικούς ή τεχνικούς πόρους 
για την άσκηση των δραστηριοτήτων 
τους·

Or. en

Τροπολογία 1609
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β a) διαθέτουν επαρκείς ανθρώπινους, 
υλικούς ή τεχνικούς πόρους για την 
άσκηση των δραστηριοτήτων τους·

Or. en

Τροπολογία 1610
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) επιδιώκουν συγκεκριμένο σκοπό, ο 
οποίος μπορεί να περιλαμβάνει έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
στόχους:

γ) επιδιώκουν ως σκοπούς τους 
ακόλουθους στόχους:

Or. es

Τροπολογία 1611
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) επιδιώκουν συγκεκριμένο σκοπό, ο 
οποίος μπορεί να περιλαμβάνει έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους
στόχους:

γ) επιδιώκουν ως συγκεκριμένο σκοπό να 
συμμορφώνονται τουλάχιστον με δύο από 
τα σημεία i, ii ή iii, έχοντας τη 
δυνατότητα να συμπεριλαμβάνουν 
οικειοθελώς οποιονδήποτε από τους 
υπόλοιπους στόχους που απαριθμούνται 
στη συνέχεια:

Or. es

Αιτιολόγηση

Για να μην ακυρωθεί ο βασικός στόχος στη βάση του οποίου λειτουργούν οι οργανώσεις 
παραγωγών οπωροκηπευτικών εδώ και χρόνια, δηλαδή η συγκέντρωση της προσφοράς για την 
από κοινού εμπορία των προϊόντων αυτών, πρέπει να επιδιωχθεί η ανάπτυξη επιχειρησιακών 
προγραμμάτων των οργανώσεων παραγωγών στο πλαίσιο αυτού του στόχου.

Τροπολογία 1612
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) την εξασφάλιση του προγραμματισμού 
της παραγωγής και της προσαρμογής της 
στη ζήτηση, ιδίως από άποψη ποιότητας 
και ποσότητας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1613
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) την εξασφάλιση του προγραμματισμού 
της παραγωγής και της προσαρμογής της 
στη ζήτηση, ιδίως από άποψη ποιότητας 
και ποσότητας·

i) την εξασφάλιση του προγραμματισμού 
της παραγωγής και της προσαρμογής της 
στη ζήτηση, ιδίως από άποψη ποιότητας 
και ποσότητας, μέσω εφαρμογής των 
μηχανισμών προσαρμογής των όγκων·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα μέσα που παρέχονται στις οργανώσεις παραγωγών για την προσαρμογή της παραγωγής, θα 
πρέπει να συνδέονται με την προσαρμογή της προσφοράς.

Τροπολογία 1614
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη 
διάθεση στην αγορά των προϊόντων που 
παράγονται από τα μέλη τους·

(ii) τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη 
διάθεση στην αγορά των προϊόντων που 
παράγονται από τα μέλη τους, 
συμπεριλαμβανομένης της 
διαπραγμάτευσης των τιμών εξ ονόματος 
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των μελών τους όσον αφορά τμήμα ή το 
σύνολο της κοινής παραγωγής τους·

Or. en

Τροπολογία 1615
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη 
διάθεση στην αγορά των προϊόντων που 
παράγονται από τα μέλη τους·

(ii) τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη 
διάθεση στην αγορά των προϊόντων που 
παράγονται από τα μέλη τους, με 
διαπραγμάτευση των τιμών εξ ονόματος 
των γεωργών μελών της, λαμβάνοντας 
υπόψη μέρος ή το σύνολο της κοινής τους 
παραγωγής·

Or. fr

Τροπολογία 1616
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη
διάθεση στην αγορά των προϊόντων που 
παράγονται από τα μέλη τους·

(ii) τη συγκέντρωση της προσφοράς και
την άμεση διάθεση στην αγορά των 
προϊόντων που παράγονται από τα μέλη 
τους·

Or. it

Τροπολογία 1617
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
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Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) τη βελτιστοποίηση του κόστους 
παραγωγής και τη σταθεροποίηση των 
τιμών παραγωγού·

(iii) επιπροσθέτως, την επιδίωξη ενός ή 
περισσότερων από τους συγκεκριμένους 
σκοπούς που προβλέπονται στο άρθρο 
106 α, στοιχείο γ)·

Or. es

Τροπολογία 1618
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) τη βελτιστοποίηση του κόστους 
παραγωγής και τη σταθεροποίηση των 
τιμών παραγωγού,

(iii) την ελαχιστοποίηση του κόστους 
παραγωγής και τη σταθεροποίηση των 
τιμών παραγωγού·

Or. en

Τροπολογία 1619
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) τη βελτιστοποίηση του κόστους 
παραγωγής και τη σταθεροποίηση των 
τιμών παραγωγού,

(iii) τη βελτιστοποίηση του κόστους 
παραγωγής και τη σταθεροποίηση των 
τιμών παραγωγού, για παράδειγμα μέσω 
της πρόβλεψης μέτρων διαχείρισης του 
κινδύνου· 

Or. en
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Τροπολογία 1620
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) τη βελτιστοποίηση του κόστους 
παραγωγής και τη σταθεροποίηση των 
τιμών παραγωγού·

(iii) τη βελτιστοποίηση του κόστους 
παραγωγής και τη σταθεροποίηση των 
τιμών παραγωγού, μεταξύ άλλων μέσω 
προσφυγής στα μέτρα που ορίζονται στα 
άρθρα 38έως 40 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […] [RDR].

Or. fr

Τροπολογία 1621
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) τη βελτιστοποίηση του κόστους 
παραγωγής και τη σταθεροποίηση των 
τιμών παραγωγού·

(iii) τη βελτιστοποίηση του κόστους 
παραγωγής και τη σταθεροποίηση των 
τιμών παραγωγού καθώς και την 
εξασφάλιση λογικών τιμών στον 
καταναλωτή, σε σύγκριση με τις τιμές 
παραγωγής·

Or. pt

Τροπολογία 1622
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii a) τη διαπραγμάτευση των όρων των 
συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 1623
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) τη διεξαγωγή ερευνών με αντικείμενο 
τις αειφόρες μεθόδους παραγωγής και τις 
εξελίξεις της αγοράς·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1624
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) τη διεξαγωγή ερευνών με αντικείμενο 
τις αειφόρες μεθόδους παραγωγής και τις 
εξελίξεις της αγοράς·

(iv) τη διεξαγωγή ερευνών με αντικείμενο 
τις οικονομικά αειφόρες μεθόδους 
παραγωγής, τις καινοτόμους πρακτικές, 
την οικονομική ανταγωνιστικότητα και 
τις εξελίξεις της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 1625
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) την προώθηση και παροχή τεχνικής 
βοήθειας για τη χρήση 
φιλοπεριβαλλοντικών καλλιεργητικών 
πρακτικών και τεχνικών παραγωγής·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1626
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v) την προώθηση και παροχή τεχνικής 
βοήθειας για τη χρήση 
φιλοπεριβαλλοντικών καλλιεργητικών 
πρακτικών και τεχνικών παραγωγής·

(v) την προώθηση και παροχή τεχνικής 
βοήθειας για τη βελτίωση της οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας και των τεχνικών
παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 1627
Esther de Lange.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v) την προώθηση και παροχή τεχνικής 
βοήθειας για τη χρήση 
φιλοπεριβαλλοντικών καλλιεργητικών 
πρακτικών και τεχνικών παραγωγής·

(v) την προώθηση και παροχή τεχνικής 
βοήθειας για τη χρήση 
φιλοπεριβαλλοντικών καλλιεργητικών 
πρακτικών και τεχνικών παραγωγής και 
κατάλληλων πρακτικών και τεχνικών 
καλής μεταχείρισης των ζώων,

Or. en
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Τροπολογία 1628
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο v α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v a) την προώθηση και παροχή τεχνικής 
υποστήριξης για τη χρήση προτύπων 
παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας 
των προϊόντων και την ανάπτυξη 
προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης, προστατευόμενη γεωγραφική 
ένδειξη ή καλυπτόμενων από εθνικό σήμα 
ποιότητας· 

Or. en

Τροπολογία 1629
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο v α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v a) την προώθηση και παροχή τεχνικής 
υποστήριξης για τη χρήση προτύπων 
παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας 
των προϊόντων και την ανάπτυξη 
προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης, προστατευόμενη γεωγραφική 
ένδειξη ή καλυπτόμενων από εθνικό σήμα 
ποιότητας· 

Or. en

Τροπολογία 1630
Britta Reimers.
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο v α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v a) την προώθηση και παροχή τεχνικής 
υποστήριξης για την ανάπτυξη προϊόντων 
με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης 
ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρίνεται ευκταίο οι οργανώσεις παραγωγών να βοηθήσουν ώστε οι γεωργοί να χρησιμοποιούν 
τις δυνατότητες που προσφέρουν οι προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης/ προστατευόμενες 
γεωγραφικές ενδείξεις.

Τροπολογία 1631
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο v a (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v α) τη θέσπιση κανόνων παραγωγής και 
εμπορίας στο στάδιο της πρώτης 
διοχέτευσης στην αγορά, οι οποίοι να 
είναι αυστηρότεροι των διατάξεων που 
θεσπίζουν οι ενωσιακές ή οι εθνικές 
ρυθμίσεις·

Or. fr

Τροπολογία 1632
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο v α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v α) τη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων, 
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όσον αφορά την παραγωγή και την 
εμπορία, σε σχέση με εκείνους που 
προβλέπει η ενωσιακή ή η εθνική 
νομοθεσία,

Or. es

Τροπολογία 1633
Britta Reimers.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο v β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v β) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που 
επιτρέπουν τη βελτίωση της ποιότητας 
και την καινοτομία στον τομέα των 
τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 1634
Britta Reimers.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vi) τη διαχείριση των υποπροϊόντων και 
των αποβλήτων, ιδίως για να 
προστατεύεται η ποιότητα των υδάτων, 
του εδάφους και του τοπίου και να 
διαφυλάσσεται ή να προωθείται η 
βιοποικιλότητα· και

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1635
Anthea McIntyre
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vi) τη διαχείριση των υποπροϊόντων και 
των αποβλήτων, ιδίως για να 
προστατεύεται η ποιότητα των υδάτων, 
του εδάφους και του τοπίου και να 
διαφυλάσσεται ή να προωθείται η 
βιοποικιλότητα· και

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1636
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi) τη διαχείριση των υποπροϊόντων και 
των αποβλήτων, ιδίως για να 
προστατεύεται η ποιότητα των υδάτων,
του εδάφους και του τοπίου και να 
διαφυλάσσεται ή να προωθείται η 
βιοποικιλότητα· και

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1637
Britta Reimers.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο vii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vii) τη συμβολή στην αειφόρο χρήση των 
φυσικών πόρων και στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 1638
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο vii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vii) τη συμβολή στην αειφόρο χρήση των 
φυσικών πόρων και στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1639
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο vii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vii) τη συμβολή στην αειφόρο χρήση των 
φυσικών πόρων και στον μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής.

(vii) τη συμβολή στην  χρήση των 
προηγμένων συστημάτων αειφόρου 
παραγωγής χάριν διατήρησης των 
φυσικών πόρων συμπεριλαμβανόμενης της 
κλιματικής αλλαγής·

Or. fr

Τροπολογία 1640
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο vii α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vii a) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που 
επιτρέπουν την ενίσχυση της οικονομικής 
βιωσιμότητας και της οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας των παραγωγών και 
την ενίσχυση της καινοτομίας· 

Or. en

Τροπολογία 1641
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο vii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vii α) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που 
θα επιτρέπουν τη βελτίωση της 
ποιότητας και την προώθηση της 
καινοτομίας στα αγροτικά προϊόντα 
διατροφής 

Or. es

Τροπολογία 1642
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο vii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vii α) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που 
θα επιτρέπουν τη βελτίωση της 
ποιότητας και την προώθηση της 
καινοτομίας στα αγροτικά προϊόντα 
διατροφής 

Or. es
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Τροπολογία 1643
Esther de Lange.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – στοιχείο vii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vii a) την εξασφάλιση της καταβολής 
στους παραγωγούς που είναι μέλη 
αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών, 
εύλογης αποζημίωσης για τα έξοδα των 
επενδύσεων σε τομείς όπως το 
περιβάλλον ή η καλή μεταχείριση των 
ζώων.

Or. en

Τροπολογία 1644
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο vii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vii α) την ανάληψη συλλογικών δράσεων 
για την πρόσληψη και τη διαχείριση των 
οικονομικών κινδύνων, συγκεκριμένα 
μέσω των προβλεπομένων στο άρθρο 
109γ εξισωτικών ταμείων· 

Or. fr

Τροπολογία 1645
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana,
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο vii α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vii α) την ανάληψη δράσης για τη 
βελτίωση της ποιότητας κυρίως στο 
στάδιο της διάθεσης στην αγορά·

Or. it

Τροπολογία 1646
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο vii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vii α) την αύξηση της εμπορικής αξίας 
της παραγωγής, μεταξύ άλλων μέσω της 
μεταποίησης

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να αναφέρεται ρητά ότι ένας από τους τρόπους για την αύξηση της αξίας της 
παραγωγής είναι η μεταποίησή τους.

Τροπολογία 1647
Bastiaan Belder.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο vii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vii a) την εξασφάλιση δίκαιων και 
εύλογων τιμών για τους παραγωγούς που 
να λαμβάνουν υπόψη τους τα έξοδα που 
προκύπτουν για τους παραγωγούς όσον 
αφορά τη βιωσιμότητα και την καλή 
μεταχείριση των ζώων·

Or. en
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Τροπολογία 1648
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – στοιχείο vii β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vii β) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον 
τομέα της προώθησης και της εμπορίας·

Or. en

Τροπολογία 1649
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο vii β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vii β) την αύξηση της αξίας της 
παραγωγής των μελών τους, μεταξύ 
άλλων μέσω της μεταποίησης·

Or. es

Τροπολογία 1650
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο vii β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vii β) την εφαρμογή πολιτικών που 
αποσκοπούν στην οργανωτική, εμπορική 
και οικονομική ενίσχυση των 
οργανώσεων παραγωγών και των 
ενώσεων οργανώσεων παραγωγών.
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Or. it

Τροπολογία 1651
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο vii β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vii β) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που 
θα επιτρέπουν τη βελτίωση της 
ποιότητας και την προώθηση της 
καινοτομίας στα αγροτικά προϊόντα 
διατροφής 

Or. es

Αιτιολόγηση

Πιστεύουμε ότι οι Ο.Π. αποτελούν το κατάλληλο πλαίσιο για τη βελτίωση της ποιότητας και την 
προώθηση της καινοτομίας και, συνεπώς, θα ήταν σκόπιμο να περιληφθούν οι στόχοι αυτοί 
μεταξύ των συγκεκριμένων σκοπών τους.

Τροπολογία 1652
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο vii γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vii γ) τη διαπραγμάτευση, εξ ονόματός 
τους ή, κατά περίπτωση, εξ ονόματος των 
μελών τους, των συμβάσεων που 
συνάπτουν με τους πελάτες για την 
προμήθεια γεωργικών προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 1653
Rareş-Lucian Niculescu
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) δεν κατέχουν δεσπόζουσα θέση σε μια 
συγκεκριμένη αγορά, εκτός εάν αυτό είναι 
αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων 
του άρθρου 39 της Συνθήκης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1654
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δεν κατέχουν δεσπόζουσα θέση σε μια 
συγκεκριμένη αγορά, εκτός εάν αυτό είναι 
αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων 
του άρθρου 39 της Συνθήκης.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1655
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δεν κατέχουν δεσπόζουσα θέση σε μια 
συγκεκριμένη αγορά, εκτός εάν αυτό είναι 
αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων 
του άρθρου 39 της Συνθήκης.

διαγράφεται

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισμού απαγορεύει μόνο την 
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, έχοντας υπόψη ότι οι παραγωγοί είναι οι πλέον ασθενείς των 
φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και προκειμένου να εξασφαλισθεί η συγκέντρωση 
της προσφοράς και να εδραιωθεί η διαπραγματευτική ισχύς των παραγωγών, θα πρέπει να 
διαγραφεί το στοιχείο δε), παράγραφος 1 του άρθρου 106.

Τροπολογία 1656
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δεν κατέχουν δεσπόζουσα θέση σε μια 
συγκεκριμένη αγορά, εκτός εάν αυτό είναι 
αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων 
του άρθρου 39 της Συνθήκης.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1657
Britta Reimers.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) δεν κατέχουν δεσπόζουσα θέση σε μια 
συγκεκριμένη αγορά, εκτός εάν αυτό είναι 
αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων 
του άρθρου 39 της Συνθήκης.

(δ) δεν αποκλείουν τον ανταγωνισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 102 της Συνθήκης ΕΚ απαγορεύει την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Δεν επιβάλλει 
κυρώσεις γι αυτή καθεαυτή την κατοχή δεσπόζουσας θέσης. Για το λόγο αυτό, θα συνιστούσε 
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διάκριση εάν δεν επιτρεπόταν σε καμία περίπτωση στις οργανώσεις παραγωγών να κατέχουν 
δεσπόζουσα θέση. Αντί αυτού, προτείνεται οι οργανώσεις παραγωγών να μην "αποκλείουν τον 
ανταγωνισμό".

Τροπολογία 1658
Albert Deß.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) δεν κατέχουν δεσπόζουσα θέση σε μια 
συγκεκριμένη αγορά, εκτός εάν αυτό είναι 
αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων 
του άρθρου 39 της Συνθήκης.

(δ) δεν αποκλείουν τον ανταγωνισμό

Or. en

Τροπολογία 1659
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) δεν κατέχουν δεσπόζουσα θέση σε μια 
συγκεκριμένη αγορά, εκτός εάν αυτό είναι 
αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων του 
άρθρου 39 της Συνθήκης.

(δ) δεν κατέχουν δεσπόζουσα θέση σε μια 
συγκεκριμένη αγορά, εκτός εάν αυτό είναι 
αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων του 
άρθρου 39 της Συνθήκης. Μαχητό 
τεκμήριο για την κατοχή δεσπόζουσας 
θέσης υφίσταται σε συνάρτηση με τις 
δραστηριότητες μιας ομάδας παραγωγών 
ή μιας ένωσης ομάδων παραγωγών, εάν 
το μερίδιό της στη συνολική εθνική 
παραγωγή του εκάστοτε προϊόντος 
υπερβαίνει το 33%, ή εάν το μερίδιό της 
στη συνολική παραγωγή της Ένωσης 
υπερβαίνει το 3,5%.

Or. en
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Τροπολογία 1660
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) διαθέτουν στην αγορά προϊόντα που 
δεν συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα 
Ι της Συνθήκης, εφόσον το μερίδιο των 
πωλούμενων προϊόντων που δε 
συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα Ι 
δεν υπερβαίνει το 49% του συνολικού 
όγκου που διατίθεται στην αγορά, χωρίς 
να καθίσταται ανούσια η αναγνώριση ως 
οργάνωσης παραγωγών στον 
αναγνωρισμένο γεωργικό τομέα.  

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα ορισμένων γεωργικών προϊόντων, τα οποία 
έχουν υψηλότερο κόστος παραγωγής από παρόμοια προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες, 
μπορεί να είναι επικερδές για μια αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών, να διαθέτει στην 
αγορά προϊόντα που δε συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης (π.χ. μια 
αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών που παράγουν αλκοόλη οινικής προελεύσεως μπορεί να 
διαθέτει στην αγορά και αλκοολούχα ποτά που δεν συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της 
Συνθήκης.

Τροπολογία 1661
Elisabeth Jeggle, Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) μπορούν να διαθέτουν στην αγορά 
προϊόντα που δεν συμπεριλαμβάνονται 
στο παράρτημα Ι της Συνθήκης, εφόσον 
το μερίδιο των πωλούμενων προϊόντων 
που δε συμπεριλαμβάνονται στο 
παράρτημα Ι δεν υπερβαίνει το 49% του 
συνολικού όγκου που διατίθεται στην 
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αγορά, χωρίς να καθίσταται ανούσια η 
αναγνώριση ως οργάνωσης παραγωγών 
στον αναγνωρισμένο γεωργικό τομέα.  

Or. de

Τροπολογία 1662
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) διαθέτουν τα κατάλληλα τεχνικά 
μέσα για την ανάπτυξη της 
δραστηριότητάς τους.

Or. es

Τροπολογία 1663
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ a) διαθέτουν στο εμπόριο το σύνολο της 
παραγωγής τους μέσω της οργάνωσης 
παραγωγών·

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να αναφέρονται αυτά που περιλαμβάνονται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο 
σχετικά με την υποχρέωση να τίθεται σε εμπορία ολόκληρη η παραγωγή των μελών των Ο.Π. 
μέσω των οργανώσεων αυτών, καθώς και όσον αφορά τις ενδεχόμενες εξαιρέσεις.
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Τροπολογία 1664
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) να καταβάλλουν τις χρηματικές 
εισφορές που προβλέπονται από το 
καταστατικό για τη δημιουργία και την 
τροφοδότηση του επιχειρησιακού ταμείου 
που προβλέπεται στο άρθρο 30.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για σαφή υποχρέωση των μελών των Ο.Π. και πρέπει να αναφέρεται ως τέτοια.

Τροπολογία 1665
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρά τις ανωτέρω διατάξεις, οι 
οργανώσεις παραγωγών του τομέα των 
οπωροκηπευτικών, του ελαιολάδου και 
του οίνου πρέπει να περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον έναν από τους στόχους i), ii) 
ή iii).

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο βασικός στόχος στη βάση του οποίου λειτουργούν οι οργανώσεις παραγωγών 
οπωροκηπευτικών εδώ και χρόνια είναι η συγκέντρωση της προσφοράς για την από κοινού 
εμπορία των προϊόντων αυτών, όπως αναφέρεται στα κοινοτικά νομοθετήματα (άρθρο 122, 
στοιχείο γ) του κανονισμού 1234/2007) και αυτό αντιστοιχεί στους στόχους  i), ii) και iii) του 
στοιχείου γ).
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Τροπολογία 1666
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρά τις ανωτέρω διατάξεις, οι 
οργανώσεις παραγωγών του τομέα των 
οπωροκηπευτικών, του ελαιολάδου και 
του οίνου πρέπει να περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον έναν από τους στόχους i), ii) 
ή iii).

Or. es

Τροπολογία 1667
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οργανώσεις παραγωγών στον τομέα 
των οπωροκηπευτικών επιδιώκουν 
τουλάχιστον έναν από τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 106 παράγραφος 
1 στοιχείο γ) σημεία i) έως iii).

Or. en

Τροπολογία 1668
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στον τομέα των οπωροκηπευτικών, οι 
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οργανώσεις παραγωγών οφείλουν να 
επιδιώξουν την επίτευξη ενός 
τουλάχιστον από τους στόχους που ορίζει 
το άρθρο 106, παράγραφος 1, στοιχείο γ), 
(i) έως (iii).

Or. fr

Τροπολογία 1669
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για τους 
συνεταιρισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Co-operatives and producer organisations are different entities and it should be stated clearly 
in the regulation that the same set of rules should thus not apply to both. Cooperatives consist 
of vertical integration of farmers together with processing facilities; the farmers own the 
cooperative and cooperatives can vary considerably in size. Furthermore, there are 
significant differences in cooperative structures across Europe.Strengthening of farmers’ role 
in the food value chain is important. However, the Commission’s proposal already has the 
appropriate scope for producer organisations’ activities.

Τροπολογία 1670
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, μετά από 
αίτηση, τις οργανώσεις παραγωγών στον 
τομέα των οπωροκηπευτικών και στον 
τομέα του ελαιόλαδου και των 
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επιτραπέζιων ελιών, οι οποίες πληρούν τα 
κριτήρια της παραγράφου 1 και οι οποίες 
στην περίπτωση των οργανώσεων 
παραγωγών στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών επιδιώκουν 
τουλάχιστον έναν από τους στόχους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1(γ)(i) έως 
(iii).

Or. en

Τροπολογία 1671
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρά τα προβλεπόμενα στο στοιχείο ε) 
της παραγράφου 1, εφόσον το επιτρέπει η 
οργάνωση παραγωγών και εφόσον 
τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
που έχει καθορίσει η οργάνωση 
παραγωγών, οι παραγωγοί μέλη μπορούν:
a) να πωλούν απευθείας στους 
καταναλωτές για την κάλυψη των 
προσωπικών τους αναγκών, στις 
εγκαταστάσεις της εκμετάλλευσης ή 
εκτός αυτής, ένα ποσοστό της παραγωγής 
ή/και των προϊόντων τους που 
καθορίζουν τα κράτη μέλη και το οποίο 
δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 
10%,
β) να διαθέτουν στο εμπόριο, οι ίδιοι ή 
μέσω άλλης οργάνωσης παραγωγών που 
ορίζεται από την οργάνωσή τους, 
ποσότητες προϊόντων οι οποίες είναι 
αμελητέες σε σχέση με τον όγκο της 
εμπορεύσιμης παραγωγής της οργάνωσής 
τους·
γ) να διαθέτουν στο εμπόριο, οι ίδιοι ή 
μέσω άλλης οργάνωσης παραγωγών που 
ορίζεται από την οργάνωσή τους, 
προϊόντα τα οποία, λόγω των 
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χαρακτηριστικών τους, δεν εμπίπτουν 
κανονικά στις εμπορικές δραστηριότητες 
της συγκεκριμένης οργάνωσης 
παραγωγών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να αναφέρονται αυτά που περιλαμβάνονται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο 
σχετικά με την υποχρέωση να τίθεται σε εμπορία ολόκληρη η παραγωγή των μελών των Ο.Π. 
μέσω των οργανώσεων αυτών, καθώς και όσον αφορά τις ενδεχόμενες εξαιρέσεις.

Τροπολογία 1672
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 106 α
Καθεστώς των οργανώσεων παραγωγών
1. Το καταστατικό μιας οργάνωσης 
παραγωγών υποχρεώνει συγκεκριμένα 
τους συνεταιρισμένους παραγωγούς:
α) να εφαρμόζουν τους κανόνες που έχει 
θεσπίσει η οργάνωση παραγωγών, όσον 
αφορά τις γνώσεις σχετικά με την 
παραγωγή, την παραγωγή, την εμπορία 
και την προστασία του περιβάλλοντος·
β) να είναι μέλη μιας μόνο οργάνωσης 
παραγωγών για ένα συγκεκριμένο προϊόν 
της εκμετάλλευσης, με την επιφύλαξη 
ενδεχόμενης παρέκκλισης που χορηγεί το 
εμπλεκόμενο κράτος μέλος σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις όπου οι 
συμβαλλόμενοι παραγωγοί διαθέτουν δύο 
χωριστές μονάδες παραγωγής 
ευρισκόμενες σε διαφορετικές 
γεωγραφικές ζώνες·
γ) να παρέχουν τις πληροφορίες που 
απαιτεί η οργάνωση παραγωγών για 
στρατηγικούς σκοπούς και οι οποίες 
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αφορούν ειδικότερα τις εκτάσεις, την 
παραγωγή, τις αποδόσεις και τις άμεσες 
πωλήσεις·
2. Το καταστατικό μιας οργάνωσης 
παραγωγών περιλαμβάνει επίσης 
διατάξεις σχετικά με:
α) τις λεπτομέρειες καθορισμού, έγκρισης 
και τροποποίησης των κανόνων που 
ορίζει η παράγραφος 1·
β) την επιβολή στα μέλη των οικονομικών 
συνεισφορών που είναι απαραίτητες για 
την εξασφάλιση της χρηματοδότησης της 
οργάνωσης παραγωγών·
γ) τους κανόνες που εγγυώνται, με 
δημοκρατικό τρόπο, το δικαίωμα ελέγχου 
των συνεταιρισμένων παραγωγών στην 
οργάνωσή τους και στις αποφάσεις 
αυτής·
δ) τις κυρώσεις για παράλειψη 
καταστατικών υποχρεώσεων, όσον 
αφορά κυρίως τη μη καταβολή των 
οικονομικών συνεισφορών, ή των 
κανόνων που ορίζονται από την 
οργάνωση παραγωγών·
ε) τους κανόνες σχετικά με την αποδοχή 
νέων μελών, και κυρίως όσον αφορά την 
ελάχιστη διάρκεια της συμμετοχής στην 
οργάνωση, η οποία δεν θα πρέπει να είναι 
μικρότερη του ενός έτους· 
στ) τους λογιστικούς και 
δημοσιονομικούς κανόνες που είναι 
απαραίτητοι για την εξασφάλιση της 
καλής λειτουργίας της οργάνωσης.
3. Οι οργανώσεις παραγωγών, είτε 
πραγματοποιήθηκε μεταβίβαση 
ιδιοκτησίας των συγκεκριμένων 
προϊόντων από τους παραγωγούς στην 
οργάνωση παραγωγών, θεωρούνται ότι 
ενεργούν εξ ονόματος των μελών τους για 
οικονομικούς λόγους, και για λογαριασμό 
τους εντός των ορίων των αποστολών 
τους.  

Or. fr
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Τροπολογία 1673
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 106 α
Καταστατικό των οργανώσεων 

παραγωγών
(1) Οι παραγωγοί που προσχωρούν σε μια 
οργάνωση παραγωγών, έχουν σύμφωνα 
με το καταστατικό της τις εξής 
υποχρεώσεις: 
a) να τηρούν τους κανόνες που εκδίδουν 
οι οργανώσεις παραγωγών όσον αφορά τη 
δήλωση παραγωγής, την παραγωγή, την 
εμπορία και την προστασία του 
περιβάλλοντος·  
β) με την επιφύλαξη της χορήγησης 
παρέκκλισης από το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις εξαίρεσης, στις οποίες οι 
παραγωγοί που είναι μέλη είναι κάτοχοι 
δύο χωριστών μονάδων παραγωγής σε 
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, να 
είναι, για ένα συγκεκριμένο προϊόν της 
επιχείρησής τους, μέλη μίας μόνο 
οργάνωσης παραγωγών, η οποία 
διαπραγματεύεται τιμές γι αυτό το 
προϊόν· 
γ) να παρέχουν τις πληροφορίες που 
ζητούν οι οργανώσεις παραγωγών για 
στατιστικούς σκοπούς, οι οποίες είναι 
δυνατόν να αφορούν ειδικότερα τις 
εκτάσεις, την παραγωγή, τις αποδόσεις 
και τις άμεσες πωλήσεις.
(2) Στο καταστατικό μιας οργάνωσης 
παραγωγών πρέπει επιπλέον να 
προβλέπονται τα εξής:
a) οι λεπτομέρειες που αφορούν τον 
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ορισμό, την έκδοση και την τροποποίηση 
των διατάξεων που περιέχει η 
παράγραφος 1·
β) οι χρηματικές εισφορές των κρατών 
μελών που απαιτούνται για τη 
χρηματοδότηση των οργανώσεων 
παραγωγών· 
γ) κανόνες που παρέχουν στους 
παραγωγούς που είναι μέλη της 
οργάνωσης, δυνατότητες δημοκρατικού 
ελέγχου της οργάνωσής τους και των 
αποφάσεών της·
δ) κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων 
των καθηκόντων που απορρέουν από το 
καταστατικό, και συγκεκριμένα σε 
περίπτωση μη καταβολής των 
χρηματικών εισφορών, ή των διατάξεων 
που θεσπίζει η οργάνωση παραγωγών·  
ε) διατάξεις για την εγγραφή νέων μελών 
και ιδιαίτερα για την ελάχιστη διάρκεια 
συμμετοχής των μελών, η οποία πρέπει 
να ανέρχεται σε τουλάχιστον ένα έτος· 
στ) τους λογιστικούς και τους σχετικούς 
με τον προϋπολογισμό κανόνες που είναι 
αναγκαίοι για τη λειτουργία της 
οργάνωσης. 
(3) Οι οργανώσεις παραγωγών θεωρείται 
ότι σε οικονομικά θέματα ενεργούν εξ 
ονόματος και κατ' εντολή των μελών 
τους.

Or. de

Τροπολογία 1674
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 106a
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Αναγνώριση των οργανώσεων 
παραγωγών

1. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ως 
οργανώσεις παραγωγών όλες τις νομικές 
οντότητες ή τα σαφώς οριζόμενα μέρη 
νομικών οντοτήτων που υποβάλλουν 
αίτηση αναγνώρισης εφόσον:
а) πληρούν τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 106 πρώτο 
εδάφιο στοιχεία β) και γ)·
β) τηρούν τα ελάχιστα κατώτατα όρια 
που ορίζουν τα ενδιαφερόμενα κράτη για 
τον αριθμό των μελών και/ή την αξία της 
παραγωγής που διατίθεται στην αγορά 
στον τομέα δραστηριότητάς τους·
γ) παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις ως προς 
την ορθή εκτέλεση της δράσης τους από 
την άποψη τόσο της διάρκειας όσο και 
της αποτελεσματικότητας, της 
πραγματικής διάθεσης των ανθρωπίνων, 
υλικών και τεχνικών μέσων συνδρομής 
στα μέλη τους, και της συγκέντρωσης της 
ζήτησης·
δ) διαθέτουν καταστατικό το οποίο είναι 
σύμφωνο με τα στοιχεία α), β) και γ) της 
παρούσας παραγράφου.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν ότι οργανώσεις παραγωγών 
οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί, πριν από 
την 1η Ιανουαρίου 2014, βάσει του 
εθνικού δικαίου και οι οποίες πληρούν 
τους όρους της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου, θα θεωρούνται 
αναγνωρισμένες ως οργανώσεις 
παραγωγών δυνάμει του άρθρου 106.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν ότι οι οργανώσεις 
παραγωγών οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί 
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014, βάσει 
του εθνικού δικαίου και οι οποίες δεν 
πληρούν τους όρους της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου μπορούν να 
συνεχίσουν να ασκούν τις 
δραστηριότητές τους δυνάμει του εθνικού 
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δικαίου έως την 1η Ιανουαρίου 2015.
4. Τα κράτη μέλη:
а) αποφασίζουν σχετικά με τη χορήγηση 
αναγνώρισης μιας οργάνωσης 
παραγωγών εντός τεσσάρων μηνών από 
την υποβολή αίτησης συνοδευόμενης από 
όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία· η 
αίτηση αυτή υποβάλλεται στο κράτος 
μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η 
οργάνωση·
β) εκτελούν, σε τακτά διαστήματα που 
καθορίζονται από αυτά, ελέγχους για να 
διασφαλίζεται ότι οι αναγνωρισμένες 
οργανώσεις παραγωγών συμμορφώνονται 
με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου·
γ) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή 
παρατυπιών όσον αφορά την εφαρμογή 
των μέτρων που προβλέπονται στο παρόν 
κεφάλαιο, επιβάλλουν στις εν λόγω 
οργανώσεις και ενώσεις τις εφαρμοστέες 
κυρώσεις που προβλέπονται από αυτά και 
αποφασίζουν, εφόσον είναι αναγκαίο, εάν 
πρέπει να ανακαλέσουν την αναγνώρισή 
τους·
δ) ενημερώνουν την Επιτροπή, μία φορά 
κατ’ έτος και το αργότερο στις 31 
Μαρτίου, για κάθε απόφαση για τη 
χορήγηση, άρνηση ή ανάκληση 
αναγνώρισης την οποία έλαβαν το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Or. bg

Τροπολογία 1675
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 106 α
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Ενώσεις παραγωγών
Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, μετά από 
αίτηση, τις ενώσεις παραγωγών οι 
οποίες:
a) αποτελούνται από παραγωγούς 
οποιουδήποτε από τους τομείς που 
απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2·
β) συγκροτούνται με πρωτοβουλία των 
παραγωγών·
γ) επιδιώκουν συγκεκριμένο σκοπό, ο 
οποίος μπορεί να περιλαμβάνει έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
στόχους:
i) τη βελτιστοποίηση του κόστους 
παραγωγής και τη σταθεροποίηση των 
τιμών παραγωγού·
ii) τη διεξαγωγή ερευνών με αντικείμενο 
τις αειφόρες μεθόδους παραγωγής και τις 
εξελίξεις της αγοράς·
iii) την προώθηση και παροχή τεχνικής 
βοήθειας για τη χρήση 
φιλοπεριβαλλοντικών καλλιεργητικών 
πρακτικών και τεχνικών παραγωγής·
iv) τη διαχείριση των υποπροϊόντων και 
των αποβλήτων, ιδίως για την προστασία 
της ποιότητας των υδάτων, του εδάφους 
και του τοπίου και τη διαφύλαξη και 
προώθηση της βιοποικιλότητας,
v) τη συμβολή στην αειφόρο χρήση των 
φυσικών πόρων και στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής.
δ) δεν κατέχουν δεσπόζουσα θέση σε μια 
συγκεκριμένη αγορά, εκτός εάν αυτό είναι 
αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων 
του άρθρου 39 της Συνθήκης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η ΚΓΠ πρέπει να ευνοεί τη συγκέντρωση της προσφοράς από το στάδιο της παραγωγής, 
ενισχύοντας τις οργανώσεις παραγωγών που ακολουθούν το ισχύον πρότυπο των οργανώσεων 
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παραγωγών οπωροκηπευτικών. Θα ήταν επίσης σκόπιμο να επιτραπεί στους παραγωγούς να 
ενώνονται για την επίτευξη άλλων σκοπών. Πρέπει ωστόσο να γίνεται διάκριση ανάμεσα στις
"οργανώσεις παραγωγών" (που αποσκοπούν στη συγκέντρωση της προσφοράς) και τις "ενώσεις 
παραγωγών" (με διαφορετικούς σκοπούς), ώστε η οικονομική βοήθεια που θα δέχονται οι μεν 
και οι δε να είναι διαφορετική.

Τροπολογία 1676
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 106 α
Καθεστώς των οργανώσεων παραγωγών 

οπωροκηπευτικών
Το καταστατικό των οργανώσεων 
παραγωγών του τομέα των 
οπωροκηπευτικών υποχρεώνει ιδίως τους 
παραγωγούς μέλη:
a) να διαθέτουν στο εμπόριο το σύνολο 
της σχετικής παραγωγής τους μέσω της 
οργάνωσης παραγωγών·
β) να καταβάλλουν τις χρηματικές 
εισφορές που προβλέπονται από το 
καταστατικό για τη δημιουργία και την 
τροφοδότηση του επιχειρησιακού ταμείου 
που προβλέπεται στο άρθρο 30.
2. Παρά τα προβλεπόμενα στο στοιχείο a) 
της παραγράφου 4, εφόσον το επιτρέπει η 
οργάνωση παραγωγών και εφόσον 
τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
που έχει καθορίσει η οργάνωση 
παραγωγών, οι παραγωγοί μέλη μπορούν:
a) να πωλούν απευθείας στους 
καταναλωτές για την κάλυψη των 
προσωπικών τους αναγκών, στις 
εγκαταστάσεις της εκμετάλλευσης ή 
εκτός αυτής, ένα ποσοστό της παραγωγής 
ή/και των προϊόντων τους που 
καθορίζουν τα κράτη μέλη και το οποίο 
δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 
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10%,
β) να διαθέτουν στο εμπόριο, οι ίδιοι ή 
μέσω άλλης οργάνωσης παραγωγών που 
ορίζεται από την οργάνωσή τους, 
ποσότητες προϊόντων οι οποίες είναι 
αμελητέες σε σχέση με τον όγκο της 
εμπορεύσιμης παραγωγής της οργάνωσής 
τους·
γ) να διαθέτουν στο εμπόριο, οι ίδιοι ή 
μέσω άλλης οργάνωσης παραγωγών που 
ορίζεται από την οργάνωσή τους, 
προϊόντα τα οποία, λόγω των 
χαρακτηριστικών τους, δεν εμπίπτουν 
κανονικά στις εμπορικές δραστηριότητες 
της συγκεκριμένης οργάνωσης 
παραγωγών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αντικατοπτρίζει την ιδιαιτερότητα του τομέα των οπωροκηπευτικών. Είναι 
συμβατή με την τροπολογία αριθ. 301 του εισηγητή και θα μπορούσε να προστεθεί ως νέα 
παράγραφος 4 στην τροπολογία αυτήν.

Τροπολογία 1677
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 106 α
Προϋποθέσεις, κανόνες και αναγνώριση 

των οργανώσεων παραγωγών 
οπωροκηπευτικών και μεταποιημένων

1. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ως 
οργανώσεις παραγωγών του τομέα των 
οπωροκηπευτικών όλες τις νομικές 
οντότητες ή τα σαφώς οριζόμενα 
τμήματα νομικών οντοτήτων που 
υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης και που 
δημιουργήθηκαν με πρωτοβουλία των 
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παραγωγών ενός ή περισσότερων από τα 
προϊόντα που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΧΧ και πληρούν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:
a) ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον 
καλλιεργητικών πρακτικών, τεχνικών 
παραγωγής και πρακτικών διαχείρισης 
αποβλήτων, ιδίως προκειμένου να 
προστατευθεί η ποιότητα των υδάτων, 
του εδάφους και του τοπίου και να 
διατηρηθεί ή να προαχθεί η 
βιοποικιλότητα, καθώς επίσης και για να 
επιτευχθεί ο στόχος της συγκέντρωσης 
της προσφοράς και της εμπορίας των 
προϊόντων των μελών τους,
β) εξασφάλιση του προγραμματισμού της 
παραγωγής και της προσαρμογής της στη 
ζήτηση, ιδίως από άποψη ποιότητας και 
ποσότητας,
γ) βελτιστοποίηση του κόστους 
παραγωγής και σταθεροποίηση των 
τιμών παραγωγού,
δ) αύξηση της εμπορικής αξίας της 
παραγωγής, μεταξύ άλλων μέσω της 
μεταποίησης.
2. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τις 
οργανώσεις παραγωγών του τομέα των 
οπωροκηπευτικών, εφόσον αυτές 
πληρούν και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
a) διαθέτουν έναν ελάχιστο αριθμό μελών 
και καλύπτουν έναν ελάχιστο όγκο ή αξία 
εμπορεύσιμης παραγωγής που 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη, 
προσκομίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά 
στοιχεία·
β) παρέχουν επαρκή εχέγγυα για την ορθή 
εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους, τόσο 
όσον αφορά τη διάρκεια όσο και την 
αποτελεσματικότητα και τη συγκέντρωση 
της προσφοράς· προς τούτο, τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίζουν ποια 
προϊόντα ή ποιες ομάδες προϊόντων που 
αναφέρονται στο άρθρο … πρέπει να 
καλύπτονται από την οργάνωση 



AM\910137EL.doc 83/189 PE494.588v01-00

EL

παραγωγών·
γ) προσφέρουν πραγματικά στα μέλη 
τους, όταν χρειάζεται, τη δυνατότητα να 
λάβουν τεχνική βοήθεια για τη χρήση 
καλλιεργητικών πρακτικών φιλικών προς 
το περιβάλλον·
δ) θέτουν πραγματικά στη διάθεση των 
μελών τους, εφόσον είναι αναγκαίο, τα 
τεχνικά μέσα για τη συλλογή, την 
αποθήκευση, τη συσκευασία και την 
εμπορία των προϊόντων τους·
ε) εξασφαλίζουν ορθή εμπορική και 
λογιστική διαχείριση των 
δραστηριοτήτων τους και
στ) δεν κατέχουν δεσπόζουσα θέση σε μια 
συγκεκριμένη αγορά, εκτός εάν αυτό είναι 
αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων 
του άρθρου 33 της Συνθήκης.
3. Το καταστατικό των οργανώσεων 
παραγωγών οπωροκηπευτικών πρέπει να 
υποχρεώνει τους παραγωγούς:
a) να εφαρμόζουν τους κανόνες που 
θεσπίζει η οργάνωση παραγωγών όσον 
αφορά την παροχή πληροφοριών σχετικά 
με την παραγωγή, την εμπορία και την 
προστασία του περιβάλλοντος·
β) να είναι μέλη μιας μόνο οργάνωσης 
παραγωγών, όσον αφορά την παραγωγή 
οποιουδήποτε προϊόντος αναφερόμενου 
στο άρθρο 122 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) 
σημείο iii) από δεδομένη εκμετάλλευση·
γ) να διαθέτουν στο εμπόριο το σύνολο 
της σχετικής παραγωγής τους μέσω της 
οργάνωσης παραγωγών·
δ) να παρέχουν τις πληροφορίες που 
ζητούνται από την οργάνωση παραγωγών 
για στατιστικούς σκοπούς, ιδίως όσον 
αφορά τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, τις 
συγκομιζόμενες ποσότητες, τις αποδόσεις 
και τις απευθείας πωλήσεις·
ε) να καταβάλλουν τις χρηματικές 
εισφορές που προβλέπονται από το 
καταστατικό για τη δημιουργία και την 
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τροφοδότηση του επιχειρησιακού ταμείου 
που προβλέπεται στο άρθρο 103β.
4. Παρά τα προβλεπόμενα στο στοιχείο γ) 
της παραγράφου 1, εφόσον το επιτρέπει η 
οργάνωση παραγωγών και εφόσον 
τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
που έχει καθορίσει η οργάνωση
παραγωγών, οι παραγωγοί μέλη μπορούν:
a) να πωλούν απευθείας στους 
καταναλωτές για την κάλυψη των 
προσωπικών τους αναγκών, στις 
εγκαταστάσεις της εκμετάλλευσης ή/και 
εκτός αυτής, ένα ορισμένο ποσοστό της 
παραγωγής ή/και των προϊόντων τους, το 
οποίο καθορίζουν τα κράτη μέλη και δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο από το 10 %·
β) να διαθέτουν στο εμπόριο, οι ίδιοι ή 
μέσω άλλης οργάνωσης παραγωγών που 
ορίζεται από την οργάνωσή τους, 
ποσότητες προϊόντων οι οποίες είναι 
αμελητέες σε σχέση με τον όγκο της 
εμπορεύσιμης παραγωγής της οργάνωσής 
τους·
γ) να διαθέτουν στο εμπόριο, οι ίδιοι ή 
μέσω άλλης οργάνωσης παραγωγών που 
ορίζεται από την οργάνωσή τους, 
προϊόντα τα οποία, λόγω των 
χαρακτηριστικών τους, δεν εμπίπτουν 
κανονικά στο πεδίο των εμπορικών 
δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης 
οργάνωσης παραγωγών.
5. Το καταστατικό των οργανώσεων 
παραγωγών προβλέπει επίσης:
a) διαδικασίες για τον καθορισμό, την 
έκδοση και την τροποποίηση των 
κανόνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1·
β) την υποχρέωση των μελών να 
καταβάλλουν τις χρηματικές εισφορές 
που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση 
της οργάνωσης παραγωγών·
γ) τους κανόνες που εξασφαλίζουν στους 
παραγωγούς μέλη τον δημοκρατικό 
έλεγχο της οργάνωσής τους και των 



AM\910137EL.doc 85/189 PE494.588v01-00

EL

αποφάσεών της·
δ) κυρώσεις για παράβαση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από το 
καταστατικό, και ιδίως για μη καταβολή 
των χρηματικών εισφορών, ή των 
κανόνων που έχει θεσπίσει η οργάνωση 
παραγωγών·
ε) κανόνες σχετικά με την εγγραφή νέων 
μελών, ιδίως όσον αφορά την ελάχιστη 
διάρκεια συμμετοχής στην οργάνωση·
στ) τους λογιστικούς και οικονομικούς 
κανόνες που είναι αναγκαίοι για τη 
λειτουργία της οργάνωσης.
6. Οι οργανώσεις παραγωγών του τομέα 
των οπωροκηπευτικών τεκμαίρεται ότι 
ενεργούν εξ ονόματος των μελών τους και 
για λογαριασμό τους όσον αφορά 
οικονομικά θέματα.
7. Για την αναγνώριση των οργανώσεων 
παραγωγών οπωροκηπευτικών, τα κράτη 
μέλη:
a) αποφασίζουν σχετικά με την 
αναγνώριση μιας οργάνωσης παραγωγών 
εντός τριών μηνών από την υποβολή 
αίτησης συνοδευόμενης από όλα τα 
σχετικά δικαιολογητικά·
β) διεξάγουν ελέγχους σε τακτά 
διαστήματα προκειμένου να βεβαιώσουν 
τη συμμόρφωση των οργανώσεων 
παραγωγών προς το παρόν κεφάλαιο, 
επιβάλλουν κυρώσεις στις οργανώσεις 
αυτές σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή 
παρατυπιών όσον αφορά τις διατάξεις 
του παρόντος κανονισμού και
αποφασίζουν, εφόσον είναι αναγκαίο, την 
ανάκληση της αναγνώρισης·
γ) κοινοποιούν στην Επιτροπή, μία φορά 
ετησίως, κάθε απόφαση έγκρισης, 
άρνησης ή ανάκλησης αναγνώρισης.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί η εξαφάνιση διατάξεων που είναι θεμελιώδους σημασίας για τον τομέα των 
οπωροκηπευτικών.

Τροπολογία 1678
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 106 β
Αναγνώριση των οργανώσεων 
παραγωγών οπωροκηπευτικών

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ως 
οργανώσεις παραγωγών του τομέα των 
οπωροκηπευτικών όλες τις νομικές 
οντότητες ή τα σαφώς οριζόμενα μέρη 
νομικών οντοτήτων που υποβάλλουν 
αίτηση αναγνώρισης, εφόσον:
a) έχουν ως στόχο τη χρήση φιλικών προς 
το περιβάλλον καλλιεργητικών 
πρακτικών, τεχνικών παραγωγής και 
πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων, ιδίως 
προκειμένου να προστατευθεί η ποιότητα 
των υδάτων, του εδάφους και του τοπίου 
και να διατηρηθεί ή να προαχθεί η 
βιοποικιλότητα, και πληρούν τις 
απαιτήσεις των άρθρων 106, 106γ και 
106δ προσκομίζοντας τα σχετικά 
αποδεικτικά στοιχεία·
β) προσφέρουν πραγματικά στα μέλη 
τους, όταν χρειάζεται, τη δυνατότητα να 
λάβουν τεχνική βοήθεια για τη χρήση 
καλλιεργητικών πρακτικών φιλικών προς 
το περιβάλλον·
γ) θέτουν πραγματικά στη διάθεση των 
μελών τους, εφόσον είναι αναγκαίο, τα 
τεχνικά μέσα για τη συλλογή, την 
αποθήκευση, τη συσκευασία και την 
εμπορία των προϊόντων τους·
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δ) εξασφαλίζουν ορθή εμπορική και 
λογιστική διαχείριση των 
δραστηριοτήτων τους·

Or. es

Αιτιολόγηση

Τροπολογία συμβατή με την τροπολογία αριθ. 302 του εισηγητή, που θα μπορούσε να προστεθεί 
ως νέα παράγραφος 5 στην τροπολογία αυτήν.

Τροπολογία 1679
Britta Reimers.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 107 διαγράφεται
Ενώσεις οργανώσεων παραγωγών
Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, μετά από 
αίτηση, τις ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών οποιουδήποτε από τους 
τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 οι οποίες συγκροτούνται 
με πρωτοβουλία αναγνωρισμένων 
οργανώσεων παραγωγών.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 114 , 
οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών 
μπορούν να ασκούν οποιαδήποτε από τις 
δραστηριότητες ή λειτουργίες μιας 
οργάνωσης παραγωγών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προστιθέμενη αξία των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών είναι πολύ περιορισμένη.
Ταυτόχρονα, είναι μεγάλος ο κίνδυνος που συνεπάγεται η ύπαρξή τους από απόψεως 
υπερβολικά υψηλής συγκέντρωσης στην αγορά. Για το λόγο αυτό, προτείνεται να καταργηθεί η 
δυνατότητα συγκρότησης ενώσεων οργανώσεων παραγωγών.
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Τροπολογία 1680
Albert Deß.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, μετά από 
αίτηση, τις ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών οποιουδήποτε από τους τομείς 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2 οι οποίες συγκροτούνται με πρωτοβουλία 
αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν, 
μετά από αίτηση, τις ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών στους ειδικούς τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 οι 
οποίες συγκροτούνται με πρωτοβουλία 
αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών.

Or. en

Τροπολογία 1681
George Lyon, Marit Paulsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, μετά από 
αίτηση, τις ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών οποιουδήποτε από τους τομείς 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2 οι οποίες συγκροτούνται με πρωτοβουλία 
αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν, 
μετά από αίτηση, τις ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών οποιουδήποτε από τους τομείς 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2 οι οποίες συγκροτούνται με πρωτοβουλία 
αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την ευχέρεια να αναγνωρίζουν ή όχι τις ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών.

Τροπολογία 1682
Alfreds Rubiks.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, μετά από 
αίτηση, τις ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών οποιουδήποτε από τους τομείς 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2 οι οποίες συγκροτούνται με πρωτοβουλία 
αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν, 
μετά από αίτηση, τις ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών οποιουδήποτε από τους τομείς 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2 οι οποίες συγκροτούνται με πρωτοβουλία 
αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών.

Or. lv

Τροπολογία 1683
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, μετά από 
αίτηση, τις ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών οποιουδήποτε από τους τομείς 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2 οι οποίες συγκροτούνται με πρωτοβουλία 
αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν, 
μετά από αίτηση, τις ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών οποιουδήποτε από τους τομείς 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2 οι οποίες συγκροτούνται με πρωτοβουλία 
αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών.

Or. en

Τροπολογία 1684
Christel Schaldemose.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, μετά από 
αίτηση, τις ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών οποιουδήποτε από τους τομείς 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2 οι οποίες συγκροτούνται με πρωτοβουλία 
αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν, 
μετά από αίτηση, τις ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών οποιουδήποτε από τους τομείς 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2 οι οποίες συγκροτούνται με πρωτοβουλία 
αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών δεν είναι υποχρεωτική αλλά θα πρέπει να 
επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των επιμέρους κρατών μελών. Η προσέγγιση αυτή είναι 
σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας και επιτρέπει στα κράτη μέλη να αξιολογούν αυτές 
τις οργανώσεις σύμφωνα με τις ειδικές εθνικές συνθήκες.

Τροπολογία 1685
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, μετά από 
αίτηση, τις ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών οποιουδήποτε από τους τομείς 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2 οι οποίες συγκροτούνται με πρωτοβουλία 
αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, τα 
κράτη μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν, 
μετά από αίτηση, ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών οποιουδήποτε από τους τομείς 
που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 2 οι οποίες συγκροτούνται με 
πρωτοβουλία αναγνωρισμένων 
οργανώσεων παραγωγών.

Τα κράτη μέλη δεν αναγνωρίζουν μια 
ένωση οργανώσεων παραγωγών η οποία 
κατέχει δεσπόζουσα θέση σε μια 
συγκεκριμένη αγορά, εκτός εάν τούτο 
είναι αναγκαίο για την επίτευξη των 
στόχων του άρθρου 39 της Συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 1686
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, μετά από 
αίτηση, τις ενώσεις οργανώσεων 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2,
τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, μετά από 
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παραγωγών οποιουδήποτε από τους τομείς
που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 οι οποίες συγκροτούνται με 
πρωτοβουλία αναγνωρισμένων 
οργανώσεων παραγωγών.

αίτηση, τις ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών και μπορούν να 
αναγνωρίζουν, μετά από αίτηση, τις 
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών σε 
άλλους τομείς, οι οποίες συγκροτούνται με 
πρωτοβουλία αναγνωρισμένων 
οργανώσεων παραγωγών.

Or. en

Τροπολογία 1687
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν σε 
μια αναγνωρισμένη οργάνωση 
παραγωγών ή σε μια αναγνωρισμένη 
ένωση οργανώσεων παραγωγών να 
αναθέτει υπεργολαβικά οποιαδήποτε από 
τις δραστηριότητές της (εκτός της 
παραγωγής), μεταξύ άλλων σε 
θυγατρικές, εφόσον αποδεικνύει επαρκώς 
στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ότι, με 
τον τρόπο αυτόν, επιτυγχάνονται 
καταλλήλως οι στόχοι της συγκεκριμένης 
οργάνωσης παραγωγών ή ένωσης 
οργανώσεων παραγωγών και ότι η 
οργάνωση παραγωγών ή η ένωση 
οργανώσεων παραγωγών παραμένει 
υπεύθυνη για την εξασφάλιση της 
άσκησης της δραστηριότητας που 
ανέθεσε υπεργολαβικά και για τον 
συνολικό έλεγχο και την εποπτεία της 
διαχείρισης του εμπορικού 
διακανονισμού για την άσκηση της 
δραστηριότητας.   Συγκεκριμένα, η 
οργάνωση ή η ένωση πρέπει να διατηρεί 
την εξουσία έκδοσης δεσμευτικών 
οδηγιών για τον υπεργολάβο της σχετικά 
με τις δραστηριότητες που του έχουν 
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ανατεθεί. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα των οργανώσεων παραγωγών να αναθέτουν υπεργολαβικά δραστηριότητες 
αποτελεί σημαντική αρχή που θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη βασική πράξη. Η εξωτερική 
ανάθεση είναι ένας τομέας ο οποίος έχει προκαλέσει σημαντικές πρακτικές δυσκολίες και, για 
το λόγο αυτό, στη βασική πράξη θα πρέπει να αναφέρεται η αρχή ότι οι οργανώσεις παραγωγών 
θα πρέπει να διατηρούν την ευθύνη και τον έλεγχο της αποτελεσματικής επιτέλεσης των 
λειτουργιών που αποτελούν το αντικείμενο της εξωτερικής ανάθεσης.  Οι αρχές αυτές θα 
πρέπει να ισχύουν για την εξωτερική ανάθεση από τις οργανώσεις παραγωγών σε όλους τους 
τομείς.

Τροπολογία 1688
Albert Deß.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 114 ,
οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών 
μπορούν να ασκούν οποιαδήποτε από τις 
δραστηριότητες ή λειτουργίες μιας 
οργάνωσης παραγωγών.

Οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών 
μπορούν να υλοποιούν οποιουσδήποτε 
από τους στόχους των οργανώσεων
παραγωγών που ορίζονται στο άρθρο 106.

Or. en

Τροπολογία 1689
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 114 , οι 
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών μπορούν 
να ασκούν οποιαδήποτε από τις 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 114 , οι 
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών μπορούν 
να ασκούν οποιαδήποτε από τις 
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δραστηριότητες ή λειτουργίες μιας 
οργάνωσης παραγωγών.

δραστηριότητες ή λειτουργίες μιας 
οργάνωσης παραγωγών, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
χρηματοδότησης ενός επιχειρησιακού 
ταμείου και διαχείρισης των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων των 
οργανώσεων παραγωγών που είναι μέλη 
τους.

Or. it

Τροπολογία 1690
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 114 , οι 
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών μπορούν 
να ασκούν οποιαδήποτε από τις 
δραστηριότητες ή λειτουργίες μιας 
οργάνωσης παραγωγών.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 114 , οι 
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών μπορούν 
να ασκούν οποιαδήποτε από τις 
δραστηριότητες ή λειτουργίες μιας 
οργάνωσης παραγωγών, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
χρηματοδότησης ενός επιχειρησιακού 
ταμείου και διαχείρισης ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος.

Or. it

Τροπολογία 1691
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 114 , οι 
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών μπορούν 
να ασκούν οποιαδήποτε από τις 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 114 , οι 
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών μπορούν 
να ασκούν οποιαδήποτε από τις 
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δραστηριότητες ή λειτουργίες μιας 
οργάνωσης παραγωγών.

δραστηριότητες ή λειτουργίες μιας 
οργάνωσης παραγωγών, 
συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων 
χρηματοδότησης ενός επιχειρησιακού 
ταμείου και της διαχείρισης ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος.

Or. pt

Τροπολογία 1692
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών 
μπορούν να εφαρμόζουν ιδιωτική 
διαχείριση της προσφοράς, δυνάμει του 
άρθρου 17α.

Or. es

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1693
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών 
μπορούν να εφαρμόζουν ιδιωτική 
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διαχείριση της προσφοράς, δυνάμει του 
άρθρου 17α.

Or. es

Τροπολογία 1694
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών 
μπορούν να ασκούν οποιαδήποτε από τις 
δραστηριότητες ή λειτουργίες μιας 
οργάνωσης παραγωγών. Μπορούν να 
διαχειρίζονται ένα δικό τους 
επιχειρησιακό πρόγραμμα και, κατά 
περίπτωση, δικό τους επιχειρησιακό 
ταμείο. Αυτά τα επιχειρησιακά 
προγράμματα μπορούν να είναι συνολικά 
ή μερικά και διέπονται από εφαρμοστικές 
διατάξεις που προσδιορίζει η Επιτροπή.

Or. es

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που έχει η προσαρμογή της παραγωγής στις ανάγκες της 
ζήτησης και η συγκέντρωση της παραγωγής για την εφαρμογή συστημάτων κοινής εμπορίας, 
είναι αναγκαίο η συνδεδεμένη στήριξη να κατευθύνονται στην ενιαία ΚΟΑ και όχι στην 
ανάπτυξη της υπαίθρου, όπως προτείνει η Επιτροπή, εφόσον βέβαια επαρκεί ο προϋπολογισμός.  
Σε κάθε περίπτωση, τα προτεινόμενα κίνητρα φαίνονται ανεπαρκή για τη βελτίωση της 
διαπραγματευτικής θέσης των παραγωγών στην αλυσίδα αξίας. 

Τροπολογία 1695
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 107 α
Καταστατικό των οργανώσεων 
παραγωγών
1. Το καταστατικό των οργανώσεων 
παραγωγών του τομέα των 
οπωροκηπευτικών υποχρεώνει ειδικότερα 
τους παραγωγούς μέλη:
(α) να εφαρμόζουν τους κανόνες που 
θεσπίζει η οργάνωση παραγωγών όσον 
αφορά την παροχή πληροφοριών σχετικά 
με την παραγωγή, την εμπορία και την 
προστασία του περιβάλλοντος·
(β) να είναι μέλη μιας μόνο οργάνωσης 
παραγωγών όσον αφορά την παραγωγή 
οποιουδήποτε προϊόντος από εκείνα που 
απαριθμούνται στο άρθρο 122 στοιχείο α) 
σημείο iii) από μία δεδομένη 
εκμετάλλευση·
(γ) να διαθέτουν στο εμπόριο το σύνολο 
της σχετικής παραγωγής τους μέσω της 
οργάνωσης παραγωγών·
(δ) να παρέχουν τις πληροφορίες που 
ζητούνται από την οργάνωση παραγωγών 
για στατιστικούς σκοπούς, ιδίως όσον 
αφορά τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, τις 
συγκομιζόμενες ποσότητες, τις αποδόσεις 
και τις απευθείας πωλήσεις·
(ε) να καταβάλλουν τις χρηματικές 
εισφορές που προβλέπονται από το 
καταστατικό για τη δημιουργία και την 
τροφοδότηση του επιχειρησιακού ταμείου 
που προβλέπεται στο άρθρο 103β.
2. Κατά παρέκκλιση του στοιχείου γ) της 
παραγράφου 1, εφόσον το επιτρέπει η 
οργάνωση παραγωγών και εφόσον 
τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
που έχει καθορίσει η οργάνωση 
παραγωγών, οι παραγωγοί μέλη μπορούν:
(α) να πωλούν απευθείας στους 
καταναλωτές για την κάλυψη των 
προσωπικών τους αναγκών, στις 
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εγκαταστάσεις της εκμετάλλευσης ή/και 
εκτός αυτής, ένα ορισμένο ποσοστό της 
παραγωγής ή/και των προϊόντων τους, το 
οποίο καθορίζουν τα κράτη μέλη και δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο από το 10 %·
(β) να διαθέτουν στο εμπόριο, οι ίδιοι ή 
μέσω άλλης οργάνωσης παραγωγών που 
ορίζεται από την οργάνωσή τους, 
ποσότητες προϊόντων οι οποίες είναι 
αμελητέες σε σχέση με τον όγκο της 
εμπορεύσιμης παραγωγής της οργάνωσής 
τους·
(γ) να διαθέτουν στο εμπόριο, οι ίδιοι ή 
μέσω άλλης οργάνωσης παραγωγών που 
ορίζεται από την οργάνωσή τους, 
προϊόντα τα οποία, λόγω των 
χαρακτηριστικών τους, δεν εμπίπτουν 
κανονικά στο πεδίο των εμπορικών 
δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης 
οργάνωσης παραγωγών.
3. Το καταστατικό των οργανώσεων 
παραγωγών προβλέπει επίσης:
(α) διαδικασίες για τον καθορισμό, την 
έκδοση και την τροποποίηση των 
κανόνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1·
(β) την υποχρέωση των μελών να 
καταβάλλουν τις χρηματικές εισφορές 
που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση 
της οργάνωσης παραγωγών·
(γ) τους κανόνες που εξασφαλίζουν στους 
παραγωγούς μέλη τον δημοκρατικό 
έλεγχο της οργάνωσής τους και των 
αποφάσεών της·
(δ) κυρώσεις για παράβαση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από το 
καταστατικό, και ιδίως για μη καταβολή 
των χρηματικών εισφορών, ή των 
κανόνων που έχει θεσπίσει η οργάνωση 
παραγωγών·
(ε) κανόνες σχετικά με την εγγραφή νέων 
μελών, ιδίως όσον αφορά την ελάχιστη 
διάρκεια συμμετοχής στην οργάνωση·
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(στ) τους λογιστικούς και οικονομικούς 
κανόνες που είναι αναγκαίοι για τη 
λειτουργία της οργάνωσης.
4. Οι οργανώσεις παραγωγών του τομέα 
των οπωροκηπευτικών τεκμαίρεται ότι 
ενεργούν εξ ονόματος των μελών τους και 
για λογαριασμό τους όσον αφορά 
οικονομικά θέματα.

Άρθρο 107 β
Αναγνώριση

1. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ως 
οργανώσεις παραγωγών του τομέα των 
οπωροκηπευτικών όλες τις νομικές 
οντότητες ή τα σαφώς οριζόμενα μέρη 
νομικών οντοτήτων που υποβάλλουν 
αίτηση αναγνώρισης εφόσον:
(α) έχουν ως στόχο τη χρήση φιλικών 
προς το περιβάλλον καλλιεργητικών 
πρακτικών, τεχνικών παραγωγής και 
πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων, ιδίως 
προκειμένου να προστατευθεί η ποιότητα 
των υδάτων, του εδάφους και του τοπίου 
και να διατηρηθεί ή να προαχθεί η 
βιοποικιλότητα, και πληρούν τις 
απαιτήσεις των άρθρων 122 και 125α 
προσκομίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά 
στοιχεία·
(β) διαθέτουν έναν ελάχιστο αριθμό 
μελών και καλύπτουν έναν ελάχιστο όγκο 
ή αξία εμπορεύσιμης παραγωγής που 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη, 
προσκομίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά 
στοιχεία·
(γ) παρέχουν επαρκή εχέγγυα για την 
ορθή εκτέλεση των δραστηριοτήτων 
τους, τόσο όσον αφορά τη διάρκεια όσο 
και την αποτελεσματικότητα και τη 
συγκέντρωση της προσφοράς· προς 
τούτο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν ποια προϊόντα ή ποιες 
ομάδες προϊόντων που αναφέρονται στο 
άρθρο 122 στοιχείο α) σημείο iii) πρέπει 
να καλύπτονται από την οργάνωση 
παραγωγών·
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(δ) προσφέρουν πραγματικά στα μέλη 
τους, όταν χρειάζεται, τη δυνατότητα να 
λάβουν τεχνική βοήθεια για τη χρήση 
καλλιεργητικών πρακτικών φιλικών προς 
το περιβάλλον·
(ε) θέτουν πραγματικά στη διάθεση των 
μελών τους, εφόσον είναι αναγκαίο, τα 
τεχνικά μέσα για τη συλλογή, την 
αποθήκευση, τη συσκευασία και την 
εμπορία των προϊόντων τους·
(στ) εξασφαλίζουν ορθή εμπορική και 
λογιστική διαχείριση των 
δραστηριοτήτων τους· και
(ζ) δεν κατέχουν δεσπόζουσα θέση σε μια 
συγκεκριμένη αγορά, εκτός εάν αυτό είναι 
αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων 
του άρθρου 33 της Συνθήκης.
2. Τα κράτη μέλη:
(α) αποφασίζουν σχετικά με την 
αναγνώριση μιας οργάνωσης παραγωγών 
εντός τριών μηνών από την υποβολή 
αίτησης συνοδευόμενης από όλα τα 
σχετικά δικαιολογητικά·
(β) διεξάγουν ελέγχους σε τακτά 
διαστήματα προκειμένου να 
διαπιστώνουν τη συμμόρφωση των 
οργανώσεων παραγωγών προς το παρόν 
κεφάλαιο, επιβάλλουν κυρώσεις στις 
οργανώσεις αυτές σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης ή παρατυπιών όσον αφορά 
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
και αποφασίζουν, εφόσον είναι αναγκαίο, 
την ανάκληση της αναγνώρισης·
(γ) κοινοποιούν στην Επιτροπή, μία φορά 
ετησίως, κάθε απόφαση έγκρισης, 
άρνησης ή ανάκλησης αναγνώρισης.
Ενώσεις οργανώσεων παραγωγών του 
τομέα των οπωροκηπευτικών
Ένωση οργανώσεων παραγωγών στον 
τομέα των οπωροκηπευτικών 
συγκροτείται με πρωτοβουλία 
αναγνωρισμένων οργανώσεων 
παραγωγών και μπορεί να ασκεί 
οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες 
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μιας οργάνωσης παραγωγών που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 
Για το σκοπό αυτό τα κράτη μέλη 
μπορούν, κατόπιν σχετικής αίτησης, να 
αναγνωρίζουν μια ένωση οργανώσεων 
παραγωγών όταν:
(α) το κράτος μέλος κρίνει ότι η ένωση 
είναι σε θέση να ασκεί όντως τις εν λόγω 
δραστηριότητες· και
(β) η ένωση δεν κατέχει δεσπόζουσα θέση 
σε μια συγκεκριμένη αγορά, εκτός εάν 
αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη των 
στόχων του άρθρου 33 της συνθήκης.
Το άρθρο 125, στοιχείο α, παράγραφος 4 
εφαρμόζεται αναλόγως.

Or. en

Τροπολογία 1696
Albert Deß.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, μετά από 
αίτηση, τις διεπαγγελματικές οργανώσεις
οποιουδήποτε από τους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 
οι οποίες:

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να
αναγνωρίζουν, μετά από αίτηση, 
διεπαγγελματικές οργανώσεις σε έναν 
ειδικό τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2, οι οποίες:

Or. en

Τροπολογία 1697
Britta Reimers.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, μετά από 1. Τα κράτη μέλη μπορούν να
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αίτηση, τις διεπαγγελματικές οργανώσεις 
οποιουδήποτε από τους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 
οι οποίες:

αναγνωρίζουν, μετά από αίτηση, τις 
διεπαγγελματικές οργανώσεις 
οποιουδήποτε από τους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 
οι οποίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την ευχέρεια να αναγνωρίζουν ή όχι τις διεπαγγελματικές 
οργανώσεις. Ακόμη και αν πληρούνται ορισμένα κριτήρια, δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωμένα 
να τις αναγνωρίζουν.

Τροπολογία 1698
Diane Dodds.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, μετά από 
αίτηση, τις διεπαγγελματικές οργανώσεις 
οποιουδήποτε από τους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 
οι οποίες:

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να
αναγνωρίζουν, μετά από αίτηση, τις 
διεπαγγελματικές οργανώσεις 
οποιουδήποτε από τους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 
οι οποίες:

Or. en

Τροπολογία 1699
Christel Schaldemose.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, μετά από 
αίτηση, τις διεπαγγελματικές οργανώσεις 
οποιουδήποτε από τους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 
οι οποίες:

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αναγνωρίζουν, μετά από αίτηση, τις 
διεπαγγελματικές οργανώσεις 
οποιουδήποτε από τους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 
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οι οποίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναγνώριση των διεπαγγελματικών οργανώσεων δεν είναι υποχρεωτική αλλά θα πρέπει να 
επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των επιμέρους κρατών μελών. Η προσέγγιση αυτή είναι 
σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας και επιτρέπει στα κράτη μέλη να αξιολογούν αυτές 
τις οργανώσεις σύμφωνα με τις ειδικές εθνικές συνθήκες.

Τροπολογία 1700
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, μετά από 
αίτηση, τις διεπαγγελματικές οργανώσεις 
οποιουδήποτε από τους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 
οι οποίες:

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να
αναγνωρίζουν, μετά από αίτηση, τις 
διεπαγγελματικές οργανώσεις 
οποιουδήποτε από τους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 
οι οποίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να απαιτείται από τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν υποχρεωτικά τις 
διεπαγγελματικές οργανώσεις. Δεν είναι σαφές για ποιο σκοπό θα πρέπει η αναγνώριση να 
καταστεί υποχρεωτική ενώ οι συνέπειες μιας τέτοιας ενέργειας είναι απρόβλεπτες. Όλες οι 
πολιτικές πρωτοβουλίες στην τροφική αλυσίδα θα πρέπει να έχουν εθελοντικό χαρακτήρα.

Τροπολογία 1701
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, μετά από 
αίτηση, τις διεπαγγελματικές οργανώσεις 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να
αναγνωρίζουν, μετά από αίτηση, τις 
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οποιουδήποτε από τους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 
οι οποίες:

διεπαγγελματικές οργανώσεις 
οποιουδήποτε από τους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 
οι οποίες:

Or. en

Τροπολογία 1702
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, μετά από 
αίτηση, τις διεπαγγελματικές οργανώσεις
οποιουδήποτε από τους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 
οι οποίες:

1. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, μετά από 
αίτηση, τις διεπαγγελματικές οργανώσεις
στον τομέα των οπωροκηπευτικών και 
μπορούν να αναγνωρίζουν, μετά από 
αίτηση, τις διεπαγγελματικές οργανώσεις 
σε άλλους τομείς, οι οποίες:

Or. en

Τροπολογία 1703
Albert Deß.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) αποτελούνται από εκπροσώπους 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
αφορούν την παραγωγή, την εμπορία και/ή 
τη μεταποίηση προϊόντων σε έναν ή 
περισσότερους τομείς:

(α) αποτελούνται από εκπροσώπους 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
αφορούν την παραγωγή, και τουλάχιστον 
ένα από τα ακόλουθα στάδια της 
αλυσίδας εφοδιασμού όπως η μεταποίηση 
ή η εμπορία, συμπεριλαμβανομένης της 
διανομής, προϊόντων σε έναν ειδικό 
τομέα:

Or. en
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Τροπολογία 1704
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αποτελούνται από εκπροσώπους 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
αφορούν την παραγωγή, την εμπορία και/ή 
τη μεταποίηση προϊόντων σε έναν ή 
περισσότερους τομείς:

α) αποτελούνται από εκπροσώπους 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
αφορούν την παραγωγή και, τουλάχιστον, 
έναν από τους ακόλουθους κρίκους της 
αλυσίδας: τη μεταποίηση ή την εμπορία, 
περιλαμβανομένης της διανομής,

Or. es

Τροπολογία 1705
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αποτελούνται από εκπροσώπους 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
αφορούν την παραγωγή, την εμπορία 
και/ή τη μεταποίηση προϊόντων σε έναν ή 
περισσότερους τομείς:

α) αποτελούνται από εκπροσώπους 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
αφορούν την παραγωγή και συνδέονται με 
τουλάχιστον ένα από τα επόμενα στάδια 
της αλυσίδας εφοδιασμού:  τη μεταποίηση 
ή την εμπορία, συμπεριλαμβανόμενης της 
διανομής,  προϊόντων σε έναν ή 
περισσότερους τομείς, καθώς και από τη 
δημόσια αρχή·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πράγματι, μόνο μια παρέμβαση της δημόσιας αρχής ως παράγοντα ρύθμισης θα μπορεί να 
προσαρμόσει την προσφορά στη ζήτηση και να καταπολεμήσει αποτελεσματικά την πτητικότητα 
των τιμών των γεωργικών πρώτων υλών, γεγονός που θα επιτρέψει την προστασία των 
διαφόρων γεωργικών κλάδων από μια προαναγγελλόμενη πτώχευση.
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Τροπολογία 1706
Britta Reimers.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a a) καλύπτουν μία ή περισσότερες 
περιφέρειες στην Ένωση, 
αντιπροσωπεύοντας με αυτόν τον τρόπο 
σημαντικό μερίδιο στις οικονομικές 
δραστηριότητες του τομέα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη που προβλέπει ότι οι διεπαγγελματικές οργανώσεις μπορούν επίσης να καλύπτουν 
περισσότερες από μία περιφέρειες της Ένωσης είναι αναγκαία για την ευθυγράμμιση της ενιαίας 
ΚΟΑ με τη δέσμη για τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Τροπολογία 1707
Albert Deß.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a a) καλύπτουν μία ή περισσότερες 
περιφέρειες στην Ένωση, 
αντιπροσωπεύοντας με αυτόν τον τρόπο 
σημαντικό μερίδιο στις οικονομικές 
δραστηριότητες του τομέα·

Or. en

Τροπολογία 1708
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συγκροτούνται με πρωτοβουλία όλων ή 
ορισμένων από τις οργανώσεις ή ενώσεις 
από τις οποίες αποτελούνται·

β) συγκροτούνται με πρωτοβουλία όλων ή 
ορισμένων από τους εκπροσώπους στους 
οποίους αναφέρεται το στοιχείο α)

Or. es

Τροπολογία 1709
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) επιδιώκουν συγκεκριμένο σκοπό, ο 
οποίος μπορεί να περιλαμβάνει έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
στόχους:

(γ) επιδιώκουν συγκεκριμένο σκοπό, ο 
οποίος μπορεί να περιλαμβάνει έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
στόχους:

Or. en

Τροπολογία 1710
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) βελτίωση των γνώσεων και της 
διαφάνειας όσον αφορά την παραγωγή 
και την αγορά, μεταξύ άλλων με τη 
δημοσίευση στατιστικών στοιχείων για τις 
τιμές, τις ποσότητες και τη διάρκεια των 
συμβάσεων που συνάπτονται εκ των 
προτέρων, και με την παροχή αναλύσεων 
για δυνητικές μελλοντικές εξελίξεις της 
αγοράς σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·

(i) δημοσίευση μελετών αγοράς και
στατιστικών στοιχείων για τις τιμές και τις 
ποσότητες και με την παροχή αναλύσεων 
για τις εξελίξεις της αγοράς·

Or. en
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Τροπολογία 1711
Britta Reimers.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) βελτίωση των γνώσεων και της 
διαφάνειας όσον αφορά την παραγωγή και 
την αγορά, μεταξύ άλλων με τη 
δημοσίευση στατιστικών στοιχείων για 
τις τιμές, τις ποσότητες και τη διάρκεια 
των συμβάσεων που συνάπτονται εκ των 
προτέρων, και με την παροχή αναλύσεων 
για δυνητικές μελλοντικές εξελίξεις της 
αγοράς σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·

(i) βελτίωση των γνώσεων και της 
διαφάνειας όσον αφορά την παραγωγή και 
την αγορά, και με την παροχή αναλύσεων 
για δυνητικές μελλοντικές εξελίξεις της 
αγοράς σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημοσίευση δεδομένων της αγοράς είναι δύσκολη υπόθεση από την άποψη των κανόνων του 
ανταγωνισμού. Θα πρέπει να αποφασίζεται κατά περίπτωση εάν επιτρέπεται ή όχι η δημοσίευση 
συγκεκριμένων δεδομένων.

Τροπολογία 1712
Albert Deß.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) βελτίωση των γνώσεων και της 
διαφάνειας όσον αφορά την παραγωγή και 
την αγορά, μεταξύ άλλων με τη 
δημοσίευση στατιστικών στοιχείων για 
τις τιμές, τις ποσότητες και τη διάρκεια 
των συμβάσεων που συνάπτονται εκ των 
προτέρων, και με την παροχή αναλύσεων 
για δυνητικές μελλοντικές εξελίξεις της 
αγοράς σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·

(i) βελτίωση των γνώσεων και της 
διαφάνειας όσον αφορά την παραγωγή και 
την αγορά, με την παροχή αναλύσεων για 
δυνητικές μελλοντικές εξελίξεις της 
αγοράς σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·
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Or. en

Τροπολογία 1713
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) βελτίωση των γνώσεων και της 
διαφάνειας όσον αφορά την παραγωγή και 
την αγορά, μεταξύ άλλων με τη 
δημοσίευση στατιστικών στοιχείων για τις 
τιμές, τις ποσότητες και τη διάρκεια των 
συμβάσεων που συνάπτονται εκ των 
προτέρων, και με την παροχή αναλύσεων 
για δυνητικές μελλοντικές εξελίξεις της 
αγοράς σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·

i) βελτίωση των γνώσεων και της 
διαφάνειας όσον αφορά την παραγωγή και 
την αγορά, μεταξύ άλλων με τη 
δημοσίευση στατιστικών στοιχείων για τις 
τιμές, τις ποσότητες και τη διάρκεια των 
συμβάσεων που συνάπτονται εκ των 
προτέρων, και με την παροχή αναλύσεων 
για δυνητικές μελλοντικές εξελίξεις της 
αγοράς σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές 
επίπεδο, θεσπίζοντας δείκτες αναφοράς 
ώστε όλα τα μέλη να μπορούν να 
καλύψουν τουλάχιστον το κόστος 
παραγωγής και, με τον τρόπο αυτόν, να 
εξασφαλίζεται η κερδοφορία όλων των 
μερών που συμμετέχουν στην οργάνωση, 
ή να αποφεύγεται η πώληση με ζημία·

Or. es

Τροπολογία 1714
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) βελτίωση των γνώσεων και της 
διαφάνειας όσον αφορά την παραγωγή και 
την αγορά, μεταξύ άλλων με τη 
δημοσίευση στατιστικών στοιχείων για τις 
τιμές, τις ποσότητες και τη διάρκεια των 
συμβάσεων που συνάπτονται εκ των 

i) βελτίωση των γνώσεων και της 
διαφάνειας όσον αφορά την παραγωγή και 
την αγορά, μεταξύ άλλων με τη 
δημοσίευση στατιστικών στοιχείων για τις 
τιμές, τις ποσότητες και τη διάρκεια των 
συμβάσεων που συνάπτονται εκ των 
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προτέρων, και με την παροχή αναλύσεων 
για δυνητικές μελλοντικές εξελίξεις της 
αγοράς σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·

προτέρων, και με την παροχή αναλύσεων 
για δυνητικές μελλοντικές εξελίξεις στην 
εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες·

Or. fr

Τροπολογία 1715
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) διευκόλυνση του συντονισμού της 
διάθεσης στην αγορά των προϊόντων, 
ιδίως με έρευνες και μελέτες αγοράς·

(ii) βελτίωση του συντονισμού της 
διάθεσης στην αγορά, για παράδειγμα με:

Or. en

Τροπολογία 1716
Jens Rohde.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) διευκόλυνση του συντονισμού της 
διάθεσης στην αγορά των προϊόντων,
ιδίως με έρευνες και μελέτες αγοράς·

(ii) διευκόλυνση του συντονισμού της 
διάθεσης στην αγορά των προϊόντων,
μέσω ερευνών και μελετών αγοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκχώρηση διευρυμένων εξουσιών στις διεπαγγελματικές οργανώσεις θα μπορούσε να 
επαναφέρει τη διαχείριση της αγοράς με τη δημιουργία φορέων που μπορούν να περιορίζουν 
την παραγωγή, να καθορίζουν τις τιμές και να εμποδίζουν τον ανταγωνισμό. Τούτο θα είχε 
ανασταλτική επίδραση στις προσπάθειες δημιουργίας μιας πολιτικής περισσότερο 
προσανατολισμένης προς στην αγορά στον τομέα της γεωργίας, θα οδηγούσε ενδεχομένως σε 
επανεθνικοποίηση της πολιτικής και - το χειρότερο - θα αντίβαινε ενδεχομένως στις διατάξεις 
της Συνθήκης για την ενιαία αγορά. Έχει, ως εκ τούτου, ζωτική σημασία να περιοριστούν και 
να οριστούν σαφώς οι δραστηριότητες και η λειτουργία των διεπαγγελματικών οργανώσεων.
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Τροπολογία 1717
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) διευκόλυνση του συντονισμού της 
διάθεσης στην αγορά των προϊόντων, ιδίως 
με έρευνες και μελέτες αγοράς·

(ii) διευκόλυνση του συντονισμού της 
διάθεσης στην αγορά των προϊόντων, ιδίως 
με έρευνες και μελέτες αγοράς, 
συμπεριλαμβανόμενης της εκπόνησης 
δεικτών που να περιλαμβάνουν το 
κόστος, συγκεκριμένα το κόστος των 
εισροών που ευθύνεται εν μέρει για τις 
δυσλειτουργίες της αλυσίδας εφοδιασμού, 
τις τάσεις και την εξέλιξη των αγορών·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διαθέτει η αγορά έναν δείκτη αναφοράς όσο αφορά τις τιμές, ο οποίος να 
ενσωματώνει διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων εκείνους που βρίσκονται στην αρχή 
της αλυσίδας, ακόμη και αν ο δείκτης αυτός δεν πρέπει απαραιτήτως να εφαρμόζεται με 
δεσμευτικό τρόπο.

Τροπολογία 1718
Albert Deß.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) κατάρτιση υποδειγμάτων συμβάσεων 
που είναι σύμφωνα με τους ενωσιακούς 
κανόνες·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1719
Jens Rohde.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) κατάρτιση υποδειγμάτων συμβάσεων 
που είναι σύμφωνα με τους ενωσιακούς 
κανόνες·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκχώρηση διευρυμένων εξουσιών στις διεπαγγελματικές οργανώσεις θα μπορούσε να 
επαναφέρει τη διαχείριση της αγοράς με τη δημιουργία φορέων που μπορούν να περιορίζουν 
την παραγωγή, να καθορίζουν τις τιμές και να εμποδίζουν τον ανταγωνισμό. Τούτο θα είχε 
ανασταλτική επίδραση στις προσπάθειες δημιουργίας μιας πολιτικής περισσότερο 
προσανατολισμένης προς στην αγορά στον τομέα της γεωργίας, θα οδηγούσε ενδεχομένως σε 
επανεθνικοποίηση της πολιτικής και - το χειρότερο - θα αντίβαινε ενδεχομένως στις διατάξεις 
της Συνθήκης για την ενιαία αγορά. Έχει, ως εκ τούτου, ζωτική σημασία να περιοριστούν και 
να οριστούν σαφώς οι δραστηριότητες και η λειτουργία των διεπαγγελματικών οργανώσεων.

Τροπολογία 1720
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) πληρέστερη αξιοποίηση του 
δυναμικού των προϊόντων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1721
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iv
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) πληρέστερη αξιοποίηση του 
δυναμικού των προϊόντων·

(iv) πληρέστερη αξιοποίηση του 
δυναμικού των προϊόντων και ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών ενίσχυσης της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας και της 
καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 1722
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) πληρέστερη αξιοποίηση του δυναμικού 
των προϊόντων·

iv) πληρέστερη αξιοποίηση του δυναμικού 
των προϊόντων και των υποπροϊόντων, 
ακόμη και για μη γεωργικές ή τροφικές 
διεξόδους·

Or. fr

Τροπολογία 1723
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v) παροχή των πληροφοριών και 
διεξαγωγή των ερευνών που είναι 
αναγκαίες για τον εξορθολογισμό, τη 
βελτίωση και την προσαρμογή της 
παραγωγής προς προϊόντα που 
ανταποκρίνονται περισσότερο στις 
απαιτήσεις της αγοράς και στις 
προτιμήσεις και προσδοκίες των 
καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά την 
ποιότητα των προϊόντων, 

διαγράφεται
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περιλαμβανομένων των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών των προϊόντων με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, και 
την προστασία του περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 1724
Jens Rohde.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v) παροχή των πληροφοριών και 
διεξαγωγή των ερευνών που είναι 
αναγκαίες για τον εξορθολογισμό, τη 
βελτίωση και την προσαρμογή της 
παραγωγής προς προϊόντα που 
ανταποκρίνονται περισσότερο στις 
απαιτήσεις της αγοράς και στις 
προτιμήσεις και προσδοκίες των 
καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά την 
ποιότητα των προϊόντων, 
περιλαμβανομένων των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών των προϊόντων με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, και 
την προστασία του περιβάλλοντος·

(v) παροχή των πληροφοριών και 
διεξαγωγή των ερευνών που είναι 
αναγκαίες για τον εξορθολογισμό, τη 
βελτίωση και την προσαρμογή της 
παραγωγής προς προϊόντα που 
ανταποκρίνονται περισσότερο στις 
απαιτήσεις της αγοράς και στις 
προτιμήσεις και προσδοκίες των 
καταναλωτών όσον αφορά την ποιότητα 
των προϊόντων και την προστασία του 
περιβάλλοντος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκχώρηση διευρυμένων εξουσιών στις διεπαγγελματικές οργανώσεις θα μπορούσε να 
επαναφέρει τη διαχείριση της αγοράς με τη δημιουργία φορέων που μπορούν να περιορίζουν 
την παραγωγή, να καθορίζουν τις τιμές και να εμποδίζουν τον ανταγωνισμό. Τούτο θα είχε 
ανασταλτική επίδραση στις προσπάθειες δημιουργίας μιας πολιτικής περισσότερο 
προσανατολισμένης προς στην αγορά στον τομέα της γεωργίας, θα οδηγούσε ενδεχομένως σε 
επανεθνικοποίηση της πολιτικής και - το χειρότερο - θα αντίβαινε ενδεχομένως στις διατάξεις 
της Συνθήκης για την ενιαία αγορά. Έχει, ως εκ τούτου, ζωτική σημασία να περιοριστούν και 
να οριστούν σαφώς οι δραστηριότητες και η λειτουργία των διεπαγγελματικών οργανώσεων.
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Τροπολογία 1725
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vi) αναζήτηση μεθόδων περιορισμού της 
χρήσης φυτοπροστατευτικών ή 
κτηνιατρικών προϊόντων και άλλων 
εισροών και διασφάλιση της ποιότητας 
των προϊόντων καθώς και της 
προστασίας του εδάφους και των υδάτων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1726
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vi) αναζήτηση μεθόδων περιορισμού της 
χρήσης φυτοπροστατευτικών ή 
κτηνιατρικών προϊόντων και άλλων 
εισροών και διασφάλιση της ποιότητας 
των προϊόντων καθώς και της 
προστασίας του εδάφους και των υδάτων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1727
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi) αναζήτηση μεθόδων περιορισμού της vi) περιορισμός της χρήσης 
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χρήσης φυτοπροστατευτικών ή 
κτηνιατρικών προϊόντων και άλλων 
εισροών και διασφάλιση της ποιότητας των 
προϊόντων καθώς και της προστασίας του 
εδάφους και των υδάτων·

φυτοπροστατευτικών ή κτηνιατρικών 
προϊόντων και άλλων εισροών και 
διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων 
καθώς και της προστασίας του εδάφους και 
των υδάτων·

Or. fr

Τροπολογία 1728
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο vii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vii) ανάπτυξη μεθόδων και μέσων για τη 
βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων 
σε όλα τα στάδια παραγωγής και 
εμπορίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1729
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο vii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vii) ανάπτυξη μεθόδων και μέσων για τη 
βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων σε 
όλα τα στάδια παραγωγής και εμπορίας·

(vii) ανάπτυξη μεθόδων και μέσων για τη 
βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων σε 
όλα τα στάδια παραγωγής και εμπορίας·
και ειδικότερα όσον αφορά την οινοποιία 
προκειμένου για τον αμπελοοινικό τομέα.

Or. fr

Τροπολογία 1730
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο viii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

viii) εκμετάλλευση του δυναμικού της 
βιολογικής γεωργίας και προστασία και 
προώθηση της εν λόγω γεωργίας καθώς 
και των ονομασιών προέλευσης, των 
σημάτων ποιότητας και των γεωγραφικών 
ενδείξεων·

viii) αύξηση του δυναμικού της βιολογικής 
γεωργίας και προστασία και προώθηση της 
εν λόγω γεωργίας καθώς και των 
ονομασιών προέλευσης, των σημάτων 
ποιότητας και των γεωγραφικών 
ενδείξεων·

Or. fr

Τροπολογία 1731
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ix

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ix) προώθηση και διενέργεια ερευνών
ολοκληρωμένης, βιώσιμης παραγωγής ή 
άλλων μεθόδων παραγωγής φιλικών προς 
το περιβάλλον·

(ix) προώθηση και διενέργεια ερευνών με 
αντικείμενο μεθόδους παραγωγής φιλικές
προς το περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 1732
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ix α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ix α) προώθηση του ορισμού και της 
διάδοσης παραγωγικών συστημάτων 
βιώσιμων από περιβαλλοντική, 
οικονομική και κοινωνική άποψη

Or. it
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Τροπολογία 1733
Britta Reimers.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο x

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(x) ενθάρρυνση της συνετής 
κατανάλωσης των προϊόντων και 
ενημέρωση σχετικά με τις βλάβες που 
συνδέονται με την παρακινδυνευμένη 
κατανάλωση·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προώθηση της κατανάλωσης συγκεκριμένων προϊόντων δε θα έπρεπε να αποτελεί ρητό στόχο 
των διεπαγγελματικών οργανώσεων.  

Τροπολογία 1734
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο x

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(x) ενθάρρυνση της συνετής 
κατανάλωσης των προϊόντων και 
ενημέρωση σχετικά με τις βλάβες που 
συνδέονται με την παρακινδυνευμένη 
κατανάλωση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1735
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο x



PE494.588v01-00 118/189 AM\910137EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

x) ενθάρρυνση της συνετής κατανάλωσης 
των προϊόντων και ενημέρωση σχετικά με 
τις βλάβες που συνδέονται με την 
παρακινδυνευμένη κατανάλωση·

x) ενθάρρυνση της υπεύθυνης
κατανάλωσης των προϊόντων και 
ενημέρωση σχετικά με τις υγιεινές 
καταναλωτικές συνήθειες·

Or. es

Τροπολογία 1736
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο x

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

x) ενθάρρυνση της συνετής κατανάλωσης 
των προϊόντων και ενημέρωση σχετικά με 
τις βλάβες που συνδέονται με την 
παρακινδυνευμένη κατανάλωση·

x) ενθάρρυνση της συνετής κατανάλωσης 
των προϊόντων στην εσωτερική αγορά 
και/ή ενημέρωση σχετικά με τις βλάβες 
που συνδέονται με την παρακινδυνευμένη 
κατανάλωση, προώθηση της 
κατανάλωσης και/ή παροχή πληροφοριών 
σχετικά με τα προϊόντα στις εσωτερικές 
και εξωτερικές αγορές, και εις ό,τι αφορά 
τον αμπελοοινικό τομέα, προώθηση μιας 
μετρημένης και υπεύθυνης κατανάλωσης 
οίνου·  

Or. fr

Τροπολογία 1737
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο x

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

x) ενθάρρυνση της συνετής κατανάλωσης 
των προϊόντων και ενημέρωση σχετικά με 
τις βλάβες που συνδέονται με την 
παρακινδυνευμένη κατανάλωση·

x) ενθάρρυνση της συνετής κατανάλωσης 
των προϊόντων και, για τον οίνο και τα 
οινοπνευματώδη προώθηση μιας 
μετρημένης και υπεύθυνης κατανάλωσης, 
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και ενημέρωση σχετικά με τις βλάβες που 
συνδέονται με την παρακινδυνευμένη 
κατανάλωση

Or. fr

Τροπολογία 1738
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο x

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(x) ενθάρρυνση της συνετής κατανάλωσης 
των προϊόντων και ενημέρωση σχετικά με 
τις βλάβες που συνδέονται με την 
παρακινδυνευμένη κατανάλωση·

(x) ενθάρρυνση της συνετής, μη 
υπερβολικής και υπεύθυνης κατανάλωσης 
των προϊόντων και ενημέρωση σχετικά με 
τις βλάβες που συνδέονται με την 
παρακινδυνευμένη κατανάλωση·

Or. en

Τροπολογία 1739
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο x

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(x) ενθάρρυνση της συνετής κατανάλωσης 
των προϊόντων και ενημέρωση σχετικά με 
τις βλάβες που συνδέονται με την 
παρακινδυνευμένη κατανάλωση·

(x) ενθάρρυνση της συνετής, μη 
υπερβολικής και υπεύθυνης κατανάλωσης 
των προϊόντων και ενημέρωση σχετικά με 
τις βλάβες που συνδέονται με την 
παρακινδυνευμένη κατανάλωση·

Or. en

Τροπολογία 1740
Elisabeth Jeggle
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο x

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

x) ενθάρρυνση της συνετής κατανάλωσης 
των προϊόντων και ενημέρωση σχετικά με 
τις βλάβες που συνδέονται με την 
παρακινδυνευμένη κατανάλωση·

x) ενθάρρυνση της συνετής, μη 
υπερβολικής και υπεύθυνης κατανάλωσης 
των προϊόντων και ενημέρωση σχετικά με 
τις βλάβες που συνδέονται με την 
παρακινδυνευμένη κατανάλωση·

Or. de

Τροπολογία 1741
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο xi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

xi) διενέργεια ενεργειών προώθησης των 
οίνων, ιδίως σε τρίτες χώρες.

xi) διενέργεια ενεργειών προώθησης των 
οίνων στο εσωτερικό της ΕΕ και κάλυψης 
των αναγκών των τρίτων αγορών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πράγματι, εκτός από την ανάγκη ενεργειών προώθησης στην αγορά της ΕΕ, δεν θα πρέπει να 
παραμελήσουμε τις εξωτερικές αγορές των οποίων ζητούμε να καλύψουμε τα ελλείμματα 
παραγωγής.

Τροπολογία 1742
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο xi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(xi) διενέργεια ενεργειών προώθησης των 
οίνων, ιδίως σε τρίτες χώρες.

(xi) διενέργεια ενεργειών προώθησης των 
οίνων.
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Or. en

Τροπολογία 1743
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο xi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

xi) διενέργεια ενεργειών προώθησης των 
οίνων, ιδίως σε τρίτες χώρες.

xi) διενέργεια ενεργειών προώθησης των 
οίνων, ιδίως όσον αφορά προϊόντα 
ποιότητας.

Or. fr

Τροπολογία 1744
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο xi α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

xi α) (vii α) ανάληψη συλλογικών 
δράσεων για την πρόσληψη και τη 
διαχείριση των οικονομικών κινδύνων, 
συγκεκριμένα μέσω των προβλεπομένων 
στο άρθρο 109γ εξισωτικών ταμείων· 

Or. fr

Τροπολογία 1745
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο xi α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

xi α) θέσπιση μιας συγκροτημένης 
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απόσυρσης ή συντονισμένης μεταποίησης 
του προϊόντος σε στιγμές σαφούς 
ανισορροπίας της αγοράς στη διάρκεια 
μιας εμπορικής περιόδου, με στόχο την 
αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας 
της αγοράς·

Or. es

Τροπολογία 1746
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο xi α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

xi α) θέσπιση μιας συγκροτημένης 
απόσυρσης ή συντονισμένης μεταποίησης 
του προϊόντος σε στιγμές σαφούς 
ανισορροπίας της αγοράς στη διάρκεια 
μιας εμπορικής περιόδου, με στόχο την 
αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας 
της αγοράς·

Or. es

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η επέκταση σε όλες τις διεπαγγελματικές οργανώσεις της δυνατότητας που έχουν 
σήμερα τρεις μόνο τομείς (ελαιόλαδο, επιτραπέζιες ελιές και καπνός), εφαρμόζοντας την ίδια 
φιλοσοφία που έχει υιοθετήσει η Επιτροπή, δίδοντας σε όλους τους τομείς τη δυνατότητα 
δημιουργίας διεπαγγελματικών οργανώσεων 

Τροπολογία 1747
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο xi α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

συγκέντρωση και συντονισμός της 
προσφοράς και της εμπορίας των 
προϊόντων των μελών·

Or. es

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η επέκταση σε όλες τις διεπαγγελματικές οργανώσεις της δυνατότητας που έχουν 
σήμερα τρεις μόνο τομείς (ελαιόλαδο, επιτραπέζιες ελιές και καπνός), εφαρμόζοντας την ίδια 
φιλοσοφία που έχει υιοθετήσει η Επιτροπή, δίδοντας σε όλους τους τομείς τη δυνατότητα 
δημιουργίας διεπαγγελματικών οργανώσεων.

Τροπολογία 1748
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο xi α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

xi α) συγκέντρωση και συντονισμός της 
προσφοράς και της εμπορίας των 
προϊόντων των μελών,

Or. es

Τροπολογία 1749
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο xi α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

xi α) συντονισμός της διαχείρισης και της 
εμπορίας της παραγωγής των μελών της·

Or. fr
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Τροπολογία 1750
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο xi α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

xi α) συμβολή στη διαχείριση των 
υποπροϊόντων και στη διαχείριση των 
αποβλήτων·

Or. fr

Τροπολογία 1751
Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο xi α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

xi α) συμβολή στη διαχείριση των 
υποπροϊόντων και στη διαχείριση των 
αποβλήτων·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ένας ορισμένος αριθμός διεπαγγελματικών οργανώσεων συμβάλλει στη διαχείριση και στη 
χρηματοδότηση της συλλογής και της διάθεσης των ζώων που βρίσκονται νεκρά στη γεωργική 
εκμετάλλευση. Στόχος της τροπολογίας είναι να κατοχυρωθεί η ικανότητα των 
διεπαγγελματικών οργανώσεων να πληρούν την αποστολή αυτή. Αποσκοπεί επίσης, γενικότερα, 
στο να μπορούν οι διεπαγγελματικές οργανώσεις να εκτελούν αποστολές σχετικές με τη 
διαχείριση των αποβλήτων για τα οποία ευθύνεται εν μέρει κάθε κρίκος του κλάδου.

Τροπολογία 1752
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο xi α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

xi α) συμβολή στα μέτρα που ορίζονται 
στα άρθρα 38έως 40 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […] [RDR].

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι οργανώσεις παραγωγών και οι διεπαγγελματικές οργανώσεις δύνανται να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της κάλυψης των κινδύνων, μεταξύ των οποίων ο κίνδυνος της 
τιμής. Θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν προκειμένου να θέσουν σε εφαρμογή τους μηχανισμούς 
που προτείνει η πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου.

Τροπολογία 1753
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο xi α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

xi α) προσαρμογή της παραγωγής και της 
μεταποίησης στις απαιτήσεις της αγοράς 
και βελτίωση του προϊόντος·

Or. fr

Τροπολογία 1754
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο xi α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

xi α) την από κοινού προσαρμογή της 
παραγωγής και της μεταποίησης στις 
απαιτήσεις της αγοράς και τη βελτίωση 
του προϊόντος,
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Or. es

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η επέκταση σε όλες τις διεπαγγελματικές οργανώσεις της δυνατότητας που έχουν 
σήμερα τρεις μόνο τομείς (ελαιόλαδο, επιτραπέζιες ελιές και καπνός), εφαρμόζοντας την ίδια 
φιλοσοφία που έχει υιοθετήσει η Επιτροπή, δίδοντας σε όλους τους τομείς τη δυνατότητα 
δημιουργίας διεπαγγελματικών οργανώσεων.

Τροπολογία 1755
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο xi α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

xi a) από κοινού προσαρμογή της 
παραγωγής και της μεταποίησης στις 
απαιτήσεις της αγοράς και βελτίωση του 
προϊόντος,

Or. es

Τροπολογία 1756
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο xi α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

xi α) προαγωγή της ορθολογικής 
οργάνωσης και της βελτίωσης της 
παραγωγής και της μεταποίησης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η επέκταση σε όλες τις διεπαγγελματικές οργανώσεις της δυνατότητας που έχουν 
σήμερα τρεις μόνο τομείς (ελαιόλαδο, επιτραπέζιες ελιές και καπνός), εφαρμόζοντας την ίδια 
φιλοσοφία που έχει υιοθετήσει η Επιτροπή, δίδοντας σε όλους τους τομείς τη δυνατότητα 
δημιουργίας διεπαγγελματικών οργανώσεων.
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Τροπολογία 1757
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο xi α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

xi α) προώθηση του εξορθολογισμού και 
της βελτίωσης της παραγωγής και της 
μεταποίησης,

Or. es

Τροπολογία 1758
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο xi α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

xi α) προώθηση της βελτίωσης της 
παραγωγής και της μεταποίησης. 

Or. fr

Τροπολογία 1759
Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) όσον αφορά προϊόντα ή ομάδες 
προϊόντων που δεν ανήκουν σε 
αναγνωρισμένη εκ των προτέρων 
διεπαγγελματική οργάνωση.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Χάριν διατήρησης της σταθερότητας των κλάδων, και προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
καταστάσεις που προϋπήρχαν στα κράτη μέλη κατά την αναγνώριση μιας διεπαγγελματικής 
οργάνωσης, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι δεν είναι δυνατόν να αναγνωρισθεί μια νέα 
διεπαγγελματική οργάνωση για ένα προϊόν ή ομάδα προϊόντων όταν έχει ήδη αναγνωρισθεί μια 
διεπαγγελματική οργάνωση για τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Τροπολογία 1760
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. οι δραστηριότητες των 
διεπαγγελματικών οργανώσεων δεν 
πρέπει να επιφέρουν στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών 
στα διάφορα κράτη μέλη και πρέπει να 
είναι ευθυγραμμισμένες με τις αρχές που 
ορίζονται στο άρθρο 145.

Or. en

Αιτιολόγηση

Competition rules should be clarified and the scope of interbranch organisation clearly 
defined. To give extended powers to interbranch organisations is to reintroduce market 
management by creating bodies that can limit production, set prizes and keep competition out. 
This would be counterproductive to the efforts of creating a more market oriented policy in 
the agricultural sector, potentially a renationalisation of the policy and – even worse –
potentially in breach of the Treaty’s provisions concerning the single market. It is important 
to ensure that measures to strengthen the functioning of the supply chain do not threaten the 
single market.

Τροπολογία 1761
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 106 
έως 108, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, 
κατόπιν αίτησης, τις οργανώσεις 
παραγωγών:
i) στον τομέα οπωροκηπευτικών,
(ii) το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες 
ελιές,
(iii) στον τομέα της σηροτροφίας,
iv) στον τομέα του λυκίσκου.

Or. fr

Τροπολογία 1762
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 106 
έως 108, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, 
μετά από αίτηση, τις οργανώσεις 
παραγωγών:
(i) στον τομέα των οπωροκηπευτικών

Or. en

Τροπολογία 1763
Alfreds Rubiks.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, μετά 
από αίτηση, τις διεπαγγελματικές 
οργανώσεις στους ακόλουθους τομείς 
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(κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 106, 107 
και 108):
(i) στον τομέα των οπωροκηπευτικών·
(ii) στον τομέα του ελαιολάδου και των
επιτραπέζιων ελιών·
(iii) στον τομέα του μεταξιού·
(iv) στον τομέα της μελισσοκομίας.
Οι διεπαγγελματικές οργανώσεις στον 
τομέα των οπωροκηπευτικών επιδιώκουν 
τουλάχιστον έναν από τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 106 παράγραφος 
1 στοιχείο γ) σημεία i) έως iii).

Or. lv

Τροπολογία 1764
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Όταν τα κράτη μέλη κάνουν χρήση 
της δυνατότητας να αναγνωρίσουν μια 
διεπαγγελματική οργάνωση:
(α) αποφασίζουν σχετικά με τη χορήγηση 
αναγνώρισης εντός τεσσάρων μηνών από 
την υποβολή αίτησης συνοδευόμενης από 
όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία·
(β) διενεργούν, σε τακτά διαστήματα που 
καθορίζονται από αυτά, ελέγχους για να 
εξακριβωθεί εάν οι εν λόγω 
διεπαγγελματικές οργανώσεις 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις που 
διέπουν την αναγνώρισή τους·
(γ) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή 
παρατυπιών επιβάλλουν στις εν λόγω 
οργανώσεις τις εφαρμοστέες κυρώσεις 
που προβλέπονται από αυτά και 
αποφασίζουν, εφόσον είναι αναγκαίο, να 
ανακαλέσουν την αναγνώρισή τους·
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(δ) ανακαλούν την αναγνώριση εάν δεν 
πληρούνται πλέον οι απαιτήσεις 
αναγνώρισης και η διεπαγγελματική 
οργάνωση συμμετέχει σε δραστηριότητες 
ή εναρμονισμένες πρακτικές που είναι 
πιθανό να επιφέρουν στρεβλώσεις της 
αγοράς με τρόπο ασύμβατο με τις 
Συνθήκες ή τους εν λόγω κανονισμούς.

Or. en

Τροπολογία 1765
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τις διεπαγγελματικές οργανώσεις 
στους τομείς του ελαιόλαδου και των 
επιτραπέζιων ελιών και του καπνού, ο 
συγκεκριμένος σκοπός που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) μπορεί 
επίσης να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν 
από τους ακόλουθους στόχους:

διαγράφεται

a) τη συγκέντρωση και τον συντονισμό 
της προσφοράς και της εμπορίας των 
προϊόντων των μελών,
β) την από κοινού προσαρμογή της 
παραγωγής και της μεταποίησης στις 
απαιτήσεις της αγοράς και τη βελτίωση 
του προϊόντος,
γ) την προαγωγή της ορθολογικής 
οργάνωσης και της βελτίωσης της 
παραγωγής και της μεταποίησης.

Or. es

Τροπολογία 1766
Britta Reimers.
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τις διεπαγγελματικές οργανώσεις 
στους τομείς του ελαιόλαδου και των 
επιτραπέζιων ελιών και του καπνού, ο 
συγκεκριμένος σκοπός που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) μπορεί 
επίσης να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν 
από τους ακόλουθους στόχους:

διαγράφεται

(α) τη συγκέντρωση και τον συντονισμό 
της προσφοράς και της εμπορίας των 
προϊόντων των μελών,
(β) την από κοινού προσαρμογή της 
παραγωγής και της μεταποίησης στις 
απαιτήσεις της αγοράς και τη βελτίωση 
του προϊόντος,
(γ) την προαγωγή της ορθολογικής 
οργάνωσης και της βελτίωσης της 
παραγωγής και της μεταποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πιθανοί στόχοι των διεπαγγελματικών οργανώσεων θα πρέπει να είναι οι ίδιοι για όλα τα 
είδη τομέων. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις για συγκεκριμένους τομείς (π.χ. καμία 
εξαίρεση για τον τομέα του ελαιόλαδου).

Τροπολογία 1767
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τις διεπαγγελματικές οργανώσεις 
στους τομείς του ελαιόλαδου και των 
επιτραπέζιων ελιών και του καπνού, ο 
συγκεκριμένος σκοπός που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) μπορεί 

supprimé
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επίσης να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν 
από τους ακόλουθους στόχους:
a) τη συγκέντρωση και τον συντονισμό 
της προσφοράς και της εμπορίας των 
προϊόντων των μελών,
β) την από κοινού προσαρμογή της 
παραγωγής και της μεταποίησης στις 
απαιτήσεις της αγοράς και τη βελτίωση 
του προϊόντος,
γ) την προαγωγή της ορθολογικής 
οργάνωσης και της βελτίωσης της 
παραγωγής και της μεταποίησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λεπτομερείς στόχοι (α, β, γ) αφορούν αποκλειστικά το ελαιόλαδο και 
τις επιτραπέζιες ελιές, καθώς και τους τομείς του καπνού, έχοντας υπόψη ότι οι εν λόγω στόχοι 
θα πρέπει να επεκταθούν και σε άλλους τομείς, επειδή είναι ουσιαστικής σημασίας για κάθε 
διεπαγγελματική οργάνωση, προτείνεται νέα διατύπωση του άρθρου 108, μέσω διαγραφής της 
παραγράφου 2 και συμπερίληψης του περιεχομένου της στο στοιχείο γ)

Τροπολογία 1768
Albert Deß.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τις διεπαγγελματικές οργανώσεις 
στους τομείς του ελαιόλαδου και των 
επιτραπέζιων ελιών και του καπνού, ο 
συγκεκριμένος σκοπός που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) μπορεί 
επίσης να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν 
από τους ακόλουθους στόχους:

διαγράφεται

(α) τη συγκέντρωση και τον συντονισμό 
της προσφοράς και της εμπορίας των 
προϊόντων των μελών,
(β) την από κοινού προσαρμογή της 
παραγωγής και της μεταποίησης στις 
απαιτήσεις της αγοράς και τη βελτίωση 
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του προϊόντος,
(γ) την προαγωγή της ορθολογικής 
οργάνωσης και της βελτίωσης της 
παραγωγής και της μεταποίησης.

Or. en

Τροπολογία 1769
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τις διεπαγγελματικές οργανώσεις 
στους τομείς του ελαιόλαδου και των 
επιτραπέζιων ελιών και του καπνού, ο 
συγκεκριμένος σκοπός που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) μπορεί 
επίσης να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν 
από τους ακόλουθους στόχους:

διαγράφεται

(α) τη συγκέντρωση και τον συντονισμό 
της προσφοράς και της εμπορίας των 
προϊόντων των μελών,
(β) την από κοινού προσαρμογή της 
παραγωγής και της μεταποίησης στις 
απαιτήσεις της αγοράς και τη βελτίωση 
του προϊόντος,
(γ) την προαγωγή της ορθολογικής 
οργάνωσης και της βελτίωσης της 
παραγωγής και της μεταποίησης.

Or. en

Τροπολογία 1770
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τις διεπαγγελματικές οργανώσεις 
στους τομείς του ελαιόλαδου και των 
επιτραπέζιων ελιών και του καπνού, ο
συγκεκριμένος σκοπός που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) μπορεί 
επίσης να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν 
από τους ακόλουθους στόχους:

διαγράφεται

a) τη συγκέντρωση και τον συντονισμό 
της προσφοράς και της εμπορίας των 
προϊόντων των μελών,
β) την από κοινού προσαρμογή της 
παραγωγής και της μεταποίησης στις 
απαιτήσεις της αγοράς και τη βελτίωση 
του προϊόντος,
γ) την προαγωγή της ορθολογικής 
οργάνωσης και της βελτίωσης της 
παραγωγής και της μεταποίησης.

Or. es

Τροπολογία 1771
Marit Paulsen, George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τις διεπαγγελματικές οργανώσεις 
στους τομείς του ελαιόλαδου και των 
επιτραπέζιων ελιών και του καπνού, ο 
συγκεκριμένος σκοπός που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) μπορεί 
επίσης να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν 
από τους ακόλουθους στόχους:

2. Για τις διεπαγγελματικές οργανώσεις 
στους τομείς του ελαιόλαδου και των 
επιτραπέζιων ελιών, ο συγκεκριμένος 
σκοπός που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο γ) μπορεί επίσης να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους 
στόχους:

Or. en

Τροπολογία 1772
Albert Deß.
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ a) δεν δραστηριοποιούνται οι ίδιες 
στην παραγωγή, μεταποίηση ή εμπορία 
των προϊόντων του συγκεκριμένου τομέα.

Or. en

Τροπολογία 1773
George Lyon.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 a. Για τις διεπαγγελματικές οργανώσεις 
στον αμπελοοινικό τομέα, ο 
συγκεκριμένος σκοπός που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) μπορεί 
επίσης να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν 
από τους ακόλουθους στόχους:
(α) το συντονισμό της διαχείρισης του 
δυναμικού παραγωγής·
(β) την προσαρμογή της παραγωγής και 
της μεταποίησης στις απαιτήσεις της 
αγοράς και τη βελτίωση του προϊόντος·
(γ) την προαγωγή της ορθολογικής 
οργάνωσης και της βελτίωσης της 
παραγωγής και της μεταποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με δεδομένη την εκπνοή των δικαιωμάτων καλλιέργειας αμπελιών, οι διεπαγγελματικές 
οργανώσεις θα πρέπει να είναι το προτιμώμενο πεδίο παραγωγής και εμπορίας, ώστε να 
προσδιοριστούν από κοινού, λαμβανομένων υπόψη της ιδιαιτερότητας των αγορών και της 
εξέλιξης των αναγκών των καταναλωτών, οι απαιτήσεις όσον αφορά τη βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα διαθέσιμη παραγωγή.
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Τροπολογία 1774
Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 108 α
Αναγνώριση των διεπαγγελματικών 

οργανώσεων
1. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τις 
διεπαγγελματικές οργανώσεις που το 
ζητούν, με την προϋπόθεση ότι:
α) ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που 
ορίζει το άρθρο 108·
β) ασκούν τις δραστηριότητές τους σε μία 
ή περισσότερες περιοχές τους 
συγκεκριμένου εδάφους·
γ) αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος 
των οικονομικών δραστηριοτήτων που 
ορίζει το άρθρο 108, παράγραφος1, 
στοιχείο α)·
δ) δεν ασκούν οι ίδιες δραστηριότητες 
παραγωγής, μεταποίησης και/ή εμπορίας, 
εκτός των περιπτώσεων που προβλέπει το 
άρθρο 108, παράγραφος 2, ούτε 
δραστηριότητες που συνδέονται με 
πειράματα και την έρευνα και ανάπτυξη.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν ότι οι διεπαγγελματικές 
οργανώσεις οι οποίες, πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 2014, έχουν αναγνωρισθεί 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και οι 
οποίες πληρούν τους όρους που προβλέπει 
η παράγραφος 1, θεωρούνται ότι έχουν 
αναγνωρισθεί ως διεπαγγελματικές 
οργανώσεις δυνάμει του άρθρου 108.
3. Οι διεπαγγελματικές οργανώσεις οι 
οποίες, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014, 
έχουν αναγνωρισθεί σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο και οι οποίες δεν πληρούν 
τους όρους που προβλέπει η παράγραφος 
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1,μπορούν να συνεχίσουν τις 
δραστηριότητές τους δυνάμει του εθνικού 
δικαίου έως την 1η Ιανουαρίου 20154. 
4. Όταν αναγνωρίζουν μια 
διεπαγγελματική οργάνωση σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 και/ή την παράγραφο 2, 
τα κράτη μέλη:
α) αποφαίνονται σχετικά με τη χορήγηση 
της αναγνώρισης εντός προθεσμίας 
τεσσάρων μηνών από την υποβολή της 
αίτησης συνοδευόμενης από όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά·  η αίτηση 
υποβάλλεται στο κράτος μέλος στο οποίο 
έχει την έδρα της η οργάνωση·
β)  σε διαστήματα που έχουν ορίσει τα 
ίδια, διενεργούν ελέγχους προκειμένου να 
βεβαιωθούν ότι οι αναγνωρισμένες 
διεπαγγελματικές οργανώσεις τηρούν 
τους όρους που συνδέονται με την 
αναγνώριση·
γ) επιβάλλουν στις εν λόγω οργανώσεις 
τις εφαρμοστέες και θεσπισθείσες από τα 
ίδια κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης 
ή παρατυπιών κατά την εφαρμογή των 
μέτρων που προβλέπει ο παρών 
κανονισμός, και αποφασίζουν, εάν 
χρειασθεί, να αποσύρουν την αναγνώριση 
που χορήγησαν·
δ) Αποσύρουν την αναγνώριση εφόσον 
δεν τηρούνται πλέον οι απαιτήσεις και οι 
όροι που προβλέπει το παρόν άρθρο για 
την αναγνώριση·
ε) ενημερώνουν σε ετήσια βάση την 
Επιτροπή, το αργότερο έως τις 31 
Μαρτίου, σχετικά με οιαδήποτε απόφαση 
χορήγησης, άρνησης ή απόσυρσης της 
αναγνώρισης που λαμβάνουν κατά τη 
διάρκεια του προηγουμένου 
ημερολογιακού έτους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συμπληρώνει την τροπολογία 319 του εισηγητή. Η απόσυρση αναγνώρισης 
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λόγω εφαρμογής αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών, ή λόγω μη κοινοποίησης δυνάμει του 
άρθρου 145, παράγραφος 2 θα συνιστούσε διπλή ποινή. Στην πρώτη περίπτωση, οι αρμόδιες για 
τον ανταγωνισμό αρχές δύνανται να επιβάλουν αποτρεπτικές κυρώσεις και στη δεύτερη, η 
έλλειψη κοινοποίησης αφαιρεί από τη διεπαγγελματική οργάνωση κάθε δικαίωμα παρέκκλισης  
από την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία που προβλέπει το άρθρο 145, με αποτέλεσμα να προκύψει 
ο κίνδυνος χαρακτηρισμού αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών.

Τροπολογία 1775
Britta Reimers.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 109

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 109 διαγράφεται
Οργανώσεις επιχειρήσεων

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, οι οργανώσεις επιχειρήσεων 
στον τομέα του ελαιολάδου και των 
επιτραπέζιων ελιών περιλαμβάνουν τις 
αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών, 
τις αναγνωρισμένες διεπαγγελματικές 
οργανώσεις ή τις αναγνωρισμένες 
οργανώσεις άλλων επιχειρήσεων ή τις 
ενώσεις τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να υπάρχει ειδική μεταχείριση για συγκεκριμένους τομείς.

Τροπολογία 1776
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 109

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 109 διαγράφεται
Οργανώσεις επιχειρήσεων
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Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, οι οργανώσεις επιχειρήσεων 
στον τομέα του ελαιολάδου και των 
επιτραπέζιων ελιών περιλαμβάνουν τις 
αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών, 
τις αναγνωρισμένες διεπαγγελματικές 
οργανώσεις ή τις αναγνωρισμένες 
οργανώσεις άλλων επιχειρήσεων ή τις 
ενώσεις τους.

Or. it

Τροπολογία 1777
Albert Deß.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 109 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, οι οργανώσεις επιχειρήσεων 
στον τομέα του ελαιολάδου και των 
επιτραπέζιων ελιών περιλαμβάνουν τις 
αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών, 
τις αναγνωρισμένες διεπαγγελματικές 
οργανώσεις ή τις αναγνωρισμένες 
οργανώσεις άλλων επιχειρήσεων ή τις 
ενώσεις τους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1778
Albert Deß.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 109 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 109 α
Αναγνώριση

1. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν μόνο τις 
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οργανώσεις παραγωγών, τις ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών και τις 
διεπαγγελματικές οργανώσεις οι οποίες:
(α) πληρούν τους όρους του παρόντος 
κεφαλαίου·
(β) είναι νομικές οντότητες ή σαφώς 
οριζόμενα μέρη νομικών οντοτήτων·
(γ) έχουν καταστατικό που 
χαρακτηρίζεται από συμμόρφωση με 
τους όρους του παρόντος κεφαλαίου· και
(δ) στην περίπτωση των οργανώσεων 
παραγωγών και των ενώσεων 
οργανώσεων παραγωγών:
(i) διαθέτουν έναν ελάχιστο αριθμό μελών 
και/ή καλύπτουν μία ελάχιστη ποσότητα 
παραγωγής που μπορεί να διατεθεί στο
εμπόριο, που καθορίζονται από τα κράτη 
μέλη, στον τομέα δραστηριότητας της 
οργάνωσης ή της ένωσης·
(ii) ασκούν με ορθό τρόπο τις 
δραστηριότητές τους, όσον αφορά τόσο 
τη διάρκεια, όσο και την 
αποτελεσματικότητα και τη συγκέντρωση 
της προσφοράς·
2. Προκειμένου τα κριτήρια αναγνώρισης 
για τις οργανώσεις και τις ενώσεις που 
ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο να 
προσαρμόζονται στις ειδικές 
διαρθρώσεις των κρατών μελών, τα 
κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
συμπληρωματικά κριτήρια σε όλους τους 
τομείς ή σε ένα συγκεκριμένο τομέα, 
χωρίς να θίγεται με αυτόν τον τρόπο η 
ομαλή λειτουργία της οργάνωσης αγοράς.
3. Οι οργανώσεις και οι ενώσεις που 
έχουν αναγνωριστεί από τα κράτη μέλη 
πριν από [x] και που πληρούν τους όρους 
που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο 
θεωρούνται αναγνωρισμένες σύμφωνα με 
το παρόν κεφάλαιο.
4. Οι οργανώσεις και οι ενώσεις που 
έχουν αναγνωριστεί από τα κράτη μέλη 
πριν από [x] και που δεν πληρούν τους 
όρους που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο 
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μπορούν να εξακολουθήσουν να ασκούν 
τις δραστηριότητές τους έως την [x + ένα 
έτος].

Or. en

Τροπολογία 1779
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 109 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 109 α
Ο ρόλος των οργανώσεων επιχειρήσεων

1. Για τη βελτίωση και τη σταθεροποίηση 
της λειτουργίας της  αγοράς προϊόντων 
με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης 
ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[COM(2010)0353 (COD)],  για τα 
συστήματα ποιότητας των γεωργικών 
προϊόντων, τα κράτη μέλη παραγωγής 
μπορούν να καθορίζουν κανόνες εμπορίας 
για τη ρύθμιση της προσφοράς, ιδίως 
μέσω αποφάσεων που λαμβάνονται από 
τις οργανώσεις παραγωγών, τις 
διεπαγγελματικές οργανώσεις και τις 
οργανώσεις επιχειρήσεων που ορίζει το 
άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[COM(2010)0353 (COD)],  για τα 
συστήματα ποιότητας των γεωργικών 
προϊόντων.
2. Οι κανόνες αυτοί είναι ανάλογοι προς 
τον επιδιωκόμενο στόχο: 
α) καλύπτουν μόνο τη ρύθμιση της 
προσφοράς και έχουν ως αντικείμενο την 
προσαρμογή της προσφοράς του 
προϊόντος στη ζήτηση·
β) δεν μπορούν να καταστούν 
υποχρεωτικοί για περίοδο μεγαλύτερη 
από μία πενταετία εμπορίας, με 
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δυνατότητα ανανέωσης· 
γ) δεν αφορούν καμία συναλλαγή μετά 
την πρώτη εμπορία του σχετικού 
προϊόντος·
δ) δεν επιτρέπουν τον καθορισμό των 
τιμών είτε ενδεικτικά είτε υπό μορφήν 
σύστασης·
ε) δεν οδηγούν στην έλλειψη 
διαθεσιμότητας υπερβολικά μεγάλου 
ποσοστού του αντίστοιχου προϊόντος το 
οποίο, διαφορετικά, θα ήταν διαθέσιμο·
στ) δεν εμποδίζουν τον φορέα 
εκμετάλλευσης να ξεκινήσει την 
παραγωγή του αντίστοιχου προϊόντος.
3. Οι κανόνες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 πρέπει να κοινοποιούνται 
στους ενδιαφερόμενους φορείς 
εκμετάλλευσης με δημοσίευση 
λεπτομερώς σε επίσημο έντυπο του 
οικείου κράτους μέλους.
4. Οι αποφάσεις και τα μέτρα που 
λαμβάνουν τα κράτη μέλη το έτος ν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου κοινοποιούνται στην Επιτροπή 
πριν από την 1η Μαρτίου του έτους ν+1.
5. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από ένα 
κράτος μέλος να αποσύρει την απόφασή 
του στην περίπτωση που διαπιστώσει ότι 
η απόφαση αυτή αποκλείει τον 
ανταγωνισμό σε σημαντικό τμήμα της 
εσωτερικής αγοράς, παρεμποδίζει την 
ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, ή 
αντιβαίνει τους στόχους του άρθρου 39 
της Συνθήκης για τη λειτουργία  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Or. fr

Τροπολογία 1780
Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 109 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 109 α
Ο ρόλος των οργανώσεων επιχειρήσεων

1. Για τη βελτίωση και τη σταθεροποίηση 
της λειτουργίας της  αγοράς προϊόντων 
με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης 
ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[COM(2010)0353 (COD)],  για τα 
συστήματα ποιότητας των γεωργικών 
προϊόντων, τα κράτη μέλη παραγωγής 
μπορούν να καθορίζουν κανόνες εμπορίας 
για τη ρύθμιση της προσφοράς, 
εξαιρουμένου του τομέα του γάλακτος και 
των γαλακτοκομικών προϊόντων, ιδίως 
μέσω αποφάσεων που λαμβάνονται από 
τις  οργανώσεις επιχειρήσεων που ορίζει 
το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[COM(2010)0353 (COD)],  για τα 
συστήματα ποιότητας των γεωργικών 
προϊόντων.
2. Οι κανόνες αυτοί είναι ανάλογοι προς 
τον επιδιωκόμενο στόχο: 
α) καλύπτουν μόνο τη ρύθμιση της 
προσφοράς και έχουν ως αντικείμενο την 
προσαρμογή της προσφοράς του 
προϊόντος στη ζήτηση·
β) δεν μπορούν να καταστούν 
υποχρεωτικοί για περίοδο μεγαλύτερη 
από μία πενταετία εμπορίας, με 
δυνατότητα ανανέωσης· 
γ) δεν αφορούν καμία συναλλαγή μετά 
την πρώτη εμπορία του σχετικού 
προϊόντος·
δ) δεν επιτρέπουν τον καθορισμό των 
τιμών είτε ενδεικτικά είτε υπό μορφήν 
σύστασης·
ε) δεν οδηγούν στην έλλειψη 
διαθεσιμότητας υπερβολικά μεγάλου 
ποσοστού του αντίστοιχου προϊόντος το 
οποίο, διαφορετικά, θα ήταν διαθέσιμο.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να συμπληρώσει την τροπολογία 321 που προτείνει ο εισηγητής 
μέσω ενός άρθρου 119 β. Για τις διεπαγγελματικές οργανώσεις του αμπελοοινικού και 
γαλακτοκομικού τομέα προβλέπεται ήδη ειδική διάταξη για τη βελτίωση και τη σταθεροποίηση 
της αγοράς προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
εξαιρεθούν ρητά τα εν λόγω προϊόντα από τη διάταξη του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 1781
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 109 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 109 α
Εξισωτικά ταμεία

1. Οι οργανώσεις παραγωγών, οι ενώσεις 
παραγωγών και οι διεπαγγελματικές 
οργανώσεις δύνανται να συστήσουν 
εξισωτικά ταμεία για του οικονομικούς 
κινδύνους. Η συνεισφορά στα εν λόγω 
ταμεία είναι προαιρετική για τα μέλη της 
οργάνωσης και δεν μπορεί να καταστεί 
υποχρεωτική.
2. Τα εξισωτικά ταμεία μπορούν να 
καταβάλουν αποζημιώσεις στους φορείς 
εκμετάλλευσης σε περίπτωση 
οικονομικής απώλειας που σχετίζεται με 
τη γεωργική δραστηριότητα στο πλαίσιο 
των οργανώσεων που αναφέρει η πρώτη 
παράγραφος.
Η εν λόγω απώλεια υπολογίζεται βάσει 
οικονομικού δείκτη που ορίζει το ταμείο 
και ο οποίος αντικατοπτρίζει την 
αποδοτικότητα της δραστηριότητας. 
Καθορίζεται συγκρίνοντας την τιμή του 
ως άνω δείκτη με τον ετήσιο μέσον όρο 
της κατά τη διάρκεια των τριών 
τελευταίων ετών ή τον τριετή μέσον όρο 
της υπολογιζόμενο βάσει της τελευταίας 
πενταετίας, εξαιρώντας την μέγιστη και 
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την ελάχιστη τιμή.
3. Η καταβολή των πόρων των 
εξισωτικών ταμείων στα μέλη τους 
πραγματοποιείται κατόπιν έγκρισης του 
κράτους μέλους.   Το ποσό πρέπει να είναι 
ανάλογο προς την οικονομική ζημία. Τα 
κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες 
λειτουργίας των εν λόγω επαγγελματικών 
εξισωτικών ταμείων, ειδικότερα το 
κατώφλι μείωσης του δείκτη αναφοράς 
που δικαιολογεί την καταβολή των 
αποζημιώσεων.

Or. fr

Τροπολογία 1782
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 109 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 109α
Ομάδες παραγωγών του τομέα των 

οπωροκηπευτικών
1. Στα κράτη μέλη με χαμηλό αριθμό 
οργανώσεων παραγωγών, οι ομάδες 
παραγωγών μπορούν να συγκροτούνται 
ως νομικές οντότητες ή σαφώς οριζόμενα 
μέρη νομικών οντοτήτων, με 
πρωτοβουλία γεωργών που καλλιεργούν 
ένα ή περισσότερα προϊόντα του τομέα 
οπωροκηπευτικών και/ή προϊόντα που 
προορίζονται αποκλειστικά για 
μεταποίηση, προκειμένου να 
αναγνωριστούν ως οργάνωση 
παραγωγών. 
Στις εν λόγω ομάδες παραγωγών είναι 
δυνατόν να παραχωρείται μεταβατική 
περίοδος προκειμένου να ανταποκριθούν 
στις προϋποθέσεις αναγνώρισής τους ως 
οργανώσεων παραγωγών σύμφωνα με το 
άρθρο 106.
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Για να είναι επιλέξιμες οι εν λόγω ομάδες 
παραγωγών, υποβάλλουν στο οικείο 
κράτος μέλος σχέδιο σταδιακής 
αναγνώρισης, του οποίου η αποδοχή 
ισοδυναμεί με προαναγνώριση και 
λογίζεται ως έναρξη της μεταβατικής 
περιόδου που αναφέρεται στο δεύτερο 
εδάφιο. Η μεταβατική περίοδος διαρκεί 
το πολύ πέντε έτη.
2. Πριν αποδεχθούν το σχέδιο 
αναγνώρισης, τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με 
την πρόθεσή τους και τις πιθανές 
δημοσιονομικές συνέπειές της.

Or. bg

Τροπολογία 1783
Britta Reimers.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επέκταση των κανόνων στα μη μέλη δεν είναι αποδεκτή. Αντιβαίνει στις θεμελιώδεις αρχές 
της ελεύθερης οικονομίας.

Τροπολογία 1784
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο επιτρέπει στα κράτη μέλη να καθιστούν τους κανόνες μιας οργάνωσης 
παραγωγών ή μιας διεπαγγελματικής οργάνωσης δεσμευτικούς για μη μέλη και να καταβάλλουν 
εισφορές. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται ο ανταγωνισμός της αγοράς μέσω του περιορισμού 
της ελευθερίας δράσης των οικονομικών φορέων.

Τροπολογία 1785
Mairead McGuinness.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1786
Diane Dodds.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1787
Marian Harkin.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 1788
Christel Schaldemose.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν έχει αποδειχθεί ότι οι αγορές λειτουργούν καλύτερα όταν οι κανόνες μιας οργάνωσης 
παραγωγών ή μιας διεπαγγελματικής οργάνωσης καθίστανται δεσμευτικοί για τα μη μέλη, 
περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ελευθερία των μεμονωμένων οικονομικών φορέων.

Τροπολογία 1789
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στις περιπτώσεις στις οποίες μια 
αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών, 
μια αναγνωρισμένη ένωση οργάνωσης 
παραγωγών ή μια αναγνωρισμένη 
διεπαγγελματική οργάνωση που 
αναπτύσσει δραστηριότητες σε 
συγκεκριμένη οικονομική περιφέρεια ή 
οικονομικές περιφέρειες κράτους μέλους 
θεωρείται αντιπροσωπευτική της 
παραγωγής, της εμπορίας ή της 
μεταποίησης ενός συγκεκριμένου 
προϊόντος, το οικείο κράτος μέλος 
μπορεί, κατόπιν αιτήματος της εν λόγω 
οργάνωσης, να καταστήσει δεσμευτικές, 
για περιορισμένη χρονική περίοδο, 
ορισμένες συμφωνίες, αποφάσεις ή 
εναρμονισμένες πρακτικές που 

διαγράφεται
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συνάπτονται στο πλαίσιο της οργάνωσης 
αυτής για άλλες επιχειρήσεις που 
αναπτύσσουν δραστηριότητες στη 
σχετική περιφέρεια ή περιφέρειες και δεν 
ανήκουν στην οργάνωση ή ένωση αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δεσμευτικοί κανόνες δεν πρέπει να επεκτείνονται στα μη μέλη μιας οργάνωσης παραγωγών, 
μιας ένωσης οργανώσεων παραγωγών ή μιας διεπαγγελματικής οργάνωσης. Η επέκταση 
δεσμευτικών κανόνων στα μη μέλη αντιβαίνει στην ελεύθερη αγορά. Η εν λόγω επέκταση 
δεσμευτικών κανόνων θα μπορούσε να κλείσει ολωσδιόλου μια αγορά για τους φορείς που δεν 
ανήκουν στις οργανώσεις παραγωγών ή στις διεπαγγελματικές οργανώσεις. Είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ότι τα μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της λειτουργίας της αλυσίδας 
εφοδιασμού δεν απειλούν την ελεύθερη αγορά.

Τροπολογία 1790
Albert Deß.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στις περιπτώσεις στις οποίες μια 
αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών, μια 
αναγνωρισμένη ένωση οργάνωσης 
παραγωγών ή μια αναγνωρισμένη 
διεπαγγελματική οργάνωση που 
αναπτύσσει δραστηριότητες σε 
συγκεκριμένη οικονομική περιφέρεια ή 
οικονομικές περιφέρειες κράτους μέλους 
θεωρείται αντιπροσωπευτική της 
παραγωγής, της εμπορίας ή της 
μεταποίησης ενός συγκεκριμένου 
προϊόντος, το οικείο κράτος μέλος μπορεί, 
κατόπιν αιτήματος της εν λόγω 
οργάνωσης, να καταστήσει δεσμευτικές, 
για περιορισμένη χρονική περίοδο, 
ορισμένες συμφωνίες, αποφάσεις ή 
εναρμονισμένες πρακτικές που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της οργάνωσης 
αυτής για άλλες επιχειρήσεις που 
αναπτύσσουν δραστηριότητες στη σχετική 

1. Στις περιπτώσεις στις οποίες μια 
αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών, μια 
αναγνωρισμένη ένωση οργάνωσης 
παραγωγών ή μια αναγνωρισμένη 
διεπαγγελματική οργάνωση στον τομέα 
των οπωροκηπευτικών ή μια 
αναγνωρισμένη διεπαγγελματική 
οργάνωση στο τομέα του καπνού και στον 
τομέα των οπωροκηπευτικών που 
αναπτύσσει δραστηριότητες σε 
συγκεκριμένη οικονομική περιφέρεια ή 
οικονομικές περιφέρειες κράτους μέλους 
θεωρείται αντιπροσωπευτική της 
παραγωγής, της εμπορίας ή της 
μεταποίησης ενός συγκεκριμένου 
προϊόντος, το οικείο κράτος μέλος μπορεί, 
κατόπιν αιτήματος της εν λόγω 
οργάνωσης, να καταστήσει δεσμευτικές, 
για περιορισμένη χρονική περίοδο, 
ορισμένες συμφωνίες, αποφάσεις ή 
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περιφέρεια ή περιφέρειες και δεν ανήκουν 
στην οργάνωση ή ένωση αυτή.

εναρμονισμένες πρακτικές που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της οργάνωσης 
αυτής για άλλες επιχειρήσεις που 
αναπτύσσουν δραστηριότητες στη σχετική 
περιφέρεια ή περιφέρειες και δεν ανήκουν 
στην οργάνωση ή ένωση αυτή.

Or. en

Τροπολογία 1791
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ως «οικονομική περιφέρεια» νοείται 
μια γεωγραφική περιοχή που αποτελείται 
από όμορες ή γειτονικές περιοχές 
παραγωγής στις οποίες οι συνθήκες 
παραγωγής και εμπορίας είναι 
ομοιογενείς.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δεσμευτικοί κανόνες δεν πρέπει να επεκτείνονται στα μη μέλη μιας οργάνωσης παραγωγών, 
μιας ένωσης οργανώσεων παραγωγών ή μιας διεπαγγελματικής οργάνωσης. Η επέκταση 
δεσμευτικών κανόνων στα μη μέλη αντιβαίνει στην ελεύθερη αγορά. Η εν λόγω επέκταση 
δεσμευτικών κανόνων θα μπορούσε να κλείσει ολωσδιόλου μια αγορά για τους φορείς που δεν 
ανήκουν στις οργανώσεις παραγωγών ή στις διεπαγγελματικές οργανώσεις. Είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ότι τα μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της λειτουργίας της αλυσίδας 
εφοδιασμού δεν απειλούν την ελεύθερη αγορά.

Τροπολογία 1792
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οργανώσεις ή ενώσεις θεωρούνται 
αντιπροσωπευτικές εφόσον στις οικείες 
οικονομικές περιφέρειες ενός κράτους 
μέλους:

διαγράφεται

(α) συγκεντρώνουν, ως μέρος του όγκου 
της παραγωγής ή του εμπορίου ή της 
μεταποίησης των σχετικών προϊόντων:
(i) για τις οργανώσεις παραγωγών του 
τομέα των οπωροκηπευτικών, 
τουλάχιστον το 60%, ή
(ii) σε άλλες περιπτώσεις, τουλάχιστον τα 
δύο τρίτα και
(β) συγκεντρώνει, στην περίπτωση 
οργανώσεων παραγωγών, πάνω από το 
50% των σχετικών παραγωγών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δεσμευτικοί κανόνες δεν πρέπει να επεκτείνονται στα μη μέλη μιας οργάνωσης παραγωγών, 
μιας ένωσης οργανώσεων παραγωγών ή μιας διεπαγγελματικής οργάνωσης. Η επέκταση 
δεσμευτικών κανόνων στα μη μέλη αντιβαίνει στην ελεύθερη αγορά. Η εν λόγω επέκταση 
δεσμευτικών κανόνων θα μπορούσε να κλείσει ολωσδιόλου μια αγορά για τους φορείς που δεν 
ανήκουν στις οργανώσεις παραγωγών ή στις διεπαγγελματικές οργανώσεις. Είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ότι τα μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της λειτουργίας της αλυσίδας 
εφοδιασμού δεν απειλούν την ελεύθερη αγορά.

Τροπολογία 1793
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) αντιπροσωπεύει, στην περίπτωση 
των διεπαγγελματικών οργανώσεων, 
σημαντικό μέρος των οικονομικών 
δραστηριοτήτων που ορίζει το άρθρο 
108, παράγραφος1, στοιχείο α), υπό όρους 
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που θεσπίζει το κράτος μέλος.

Or. fr

Τροπολογία 1794
Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) αντιπροσωπεύει, στην περίπτωση 
των διεπαγγελματικών οργανώσεων, 
σημαντικό μέρος των οικονομικών 
δραστηριοτήτων που ορίζει το άρθρο 
108, παράγραφος1, στοιχείο α), υπό τους 
όρους που θεσπίζει το κράτος μέλος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το οικονομικό κριτήριο με βάση τον όγκο δεν μπορεί να εφαρμοστεί στη διεπαγγελματική 
οργάνωση, υπό την έννοια ότι δεν αντανακλά την πραγματικότητα, όπως η ετερογένεια των 
οικονομικών παραγόντων του γεωργικού τομέα. Η αντιπροσωπευτικότητα μιας οργάνωσης 
μπορεί να εκτιμηθεί βάσει πολλών κριτηρίων. Κρίνεται σκόπιμο να υπαχθεί ο καθορισμός των 
κριτηρίων αυτών στην αρμοδιότητα του κράτους μέλους.

Τροπολογία 1795
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η αίτηση επέκτασης των κανόνων 
της σε άλλες επιχειρήσεις καλύπτει 
περισσότερες από μία περιφέρειες, η 
οργάνωση ή ένωση αποδεικνύει τη 
στοιχειώδη αντιπροσωπευτικότητα όπως 
ορίζεται στο πρώτο εδάφιο για καθέναν 
από τους κλάδους που συγκεντρώνει, σε 

διαγράφεται
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καθεμία από τις καλυπτόμενες 
περιφέρειες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δεσμευτικοί κανόνες δεν πρέπει να επεκτείνονται στα μη μέλη μιας οργάνωσης παραγωγών, 
μιας ένωσης οργανώσεων παραγωγών ή μιας διεπαγγελματικής οργάνωσης. Η επέκταση 
δεσμευτικών κανόνων στα μη μέλη αντιβαίνει στην ελεύθερη αγορά. Η εν λόγω επέκταση 
δεσμευτικών κανόνων θα μπορούσε να κλείσει ολωσδιόλου μια αγορά για τους φορείς που δεν 
ανήκουν στις οργανώσεις παραγωγών ή στις διεπαγγελματικές οργανώσεις. Είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ότι τα μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της λειτουργίας της αλυσίδας 
εφοδιασμού δεν απειλούν την ελεύθερη αγορά.

Τροπολογία 1796
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι κανόνες για τους οποίους μπορεί να 
ζητηθεί επέκταση σε άλλες επιχειρήσεις, 
όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 
έχουν ένα από τους ακόλουθους στόχους:

διαγράφεται

(α) την παροχή πληροφοριών όσον αφορά 
την παραγωγή και την αγορά,
(β) την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων 
όσον αφορά την παραγωγή, σε σχέση με 
εκείνους που προβλέπει η ενωσιακή ή η 
εθνική νομοθεσία,
(γ) την κατάρτιση τυποποιημένων 
συμβάσεων σύμφωνων με τους 
ενωσιακούς κανόνες,
(δ) κανόνες εμπορίας,
(ε) κανόνες για την προστασία του 
περιβάλλοντος,
(στ) μέτρα για την προώθηση και την 
αξιοποίηση του δυναμικού των 
προϊόντων,
(ζ) μέτρα προστασίας της βιολογικής 
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γεωργίας και των ονομασιών προέλευσης, 
των σημάτων ποιότητας και των 
γεωγραφικών ενδείξεων,
(η) έρευνα για την αξιοποίηση των 
προϊόντων, ιδίως με νέες χρήσεις οι 
οποίες να μη θέτουν σε κίνδυνο τη 
δημόσια υγεία,
(θ) μελέτες για τη βελτίωση της 
ποιότητας των προϊόντων,
(ι) την έρευνα, ιδίως για καλλιεργητικές 
μεθόδους που επιτρέπουν τον περιορισμό 
της χρήσης φυτοπροστατευτικών ή 
κτηνιατρικών προϊόντων και 
εξασφαλίζουν την προστασία του 
εδάφους και του περιβάλλοντος,
(ια) τον ορισμό των στοιχειωδών 
ποιοτήτων και τον ορισμό των 
στοιχειωδών προτύπων όσον αφορά την 
παρουσίαση και τη συσκευασία,
(ιβ) τη χρησιμοποίηση πιστοποιημένων 
σπόρων για σπορά και τον ποιοτικό 
έλεγχο των προϊόντων.
Οι εν λόγω κανόνες δεν ζημιώνουν άλλους 
οικονομικούς φορείς του συγκεκριμένου 
κράτους μέλους ή της Ένωσης και δεν 
έχουν τα αποτελέσματα που αναφέρονται 
στο άρθρο 145 παράγραφος 4 ή ειδάλλως 
αντιβαίνουν στους ισχύοντες ενωσιακούς 
ή εθνικούς κανόνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δεσμευτικοί κανόνες δεν πρέπει να επεκτείνονται στα μη μέλη μιας οργάνωσης παραγωγών, 
μιας ένωσης οργανώσεων παραγωγών ή μιας διεπαγγελματικής οργάνωσης. Η επέκταση 
δεσμευτικών κανόνων στα μη μέλη αντιβαίνει στην ελεύθερη αγορά. Η εν λόγω επέκταση 
δεσμευτικών κανόνων θα μπορούσε να κλείσει ολωσδιόλου μια αγορά για τους φορείς που δεν 
ανήκουν στις οργανώσεις παραγωγών ή στις διεπαγγελματικές οργανώσεις. Είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ότι τα μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της λειτουργίας της αλυσίδας 
εφοδιασμού δεν απειλούν την ελεύθερη αγορά.
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Τροπολογία 1797
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κανόνες για τους οποίους μπορεί να 
ζητηθεί επέκταση σε άλλες επιχειρήσεις, 
όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 
έχουν ένα από τους ακόλουθους στόχους:

Οι κανόνες για τους οποίους μπορεί να 
ζητηθεί επέκταση σε άλλες επιχειρήσεις, 
όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 
αφορούν μία από τις δραστηριότητες που 
ανταποκρίνονται στους στόχους που 
ορίζει το άρθρο 106, στοιχείο γ), πλην του 
στόχου που ορίζεται στο σημείο vii a (νέο) 
ή το άρθρο 108, παράγραφος 1, στοιχείο 
γ), πλην του στόχου που ορίζεται στο 
σημείο xi a (νέο).   

Or. fr

Τροπολογία 1798
Albert Deß.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κανόνες για τους οποίους μπορεί να 
ζητηθεί επέκταση σε άλλες επιχειρήσεις, 
όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1
έχουν ένα από τους ακόλουθους στόχους:

Οι κανόνες για τους οποίους μπορεί να 
ζητηθεί επέκταση σε άλλες επιχειρήσεις, 
όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις για την 
οργάνωση ή την ένωση, όπως ορίζονται 
στο παρόν κεφάλαιο.

Or. en

Τροπολογία 1799
Albert Deß.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) την παροχή πληροφοριών όσον αφορά 
την παραγωγή και την αγορά,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1800
Albert Deß.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων 
όσον αφορά την παραγωγή, σε σχέση με 
εκείνους που προβλέπει η ενωσιακή ή η 
εθνική νομοθεσία,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1801
Albert Deß.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) την κατάρτιση τυποποιημένων 
συμβάσεων σύμφωνων με τους 
ενωσιακούς κανόνες,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1802
Albert Deß.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) κανόνες εμπορίας, διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1803
Albert Deß.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) κανόνες για την προστασία του 
περιβάλλοντος,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1804
Albert Deß.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) μέτρα για την προώθηση και την 
αξιοποίηση του δυναμικού των 
προϊόντων,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1805
Albert Deß.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) μέτρα προστασίας της βιολογικής 
γεωργίας και των ονομασιών προέλευσης, 
των σημάτων ποιότητας και των 
γεωγραφικών ενδείξεων,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1806
Albert Deß.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) έρευνα για την αξιοποίηση των 
προϊόντων, ιδίως με νέες χρήσεις οι 
οποίες να μη θέτουν σε κίνδυνο τη 
δημόσια υγεία,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1807
Albert Deß.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) μελέτες για τη βελτίωση της 
ποιότητας των προϊόντων,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1808
Albert Deß.
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι) την έρευνα, ιδίως για καλλιεργητικές 
μεθόδους που επιτρέπουν τον περιορισμό 
της χρήσης φυτοπροστατευτικών ή 
κτηνιατρικών προϊόντων και 
εξασφαλίζουν την προστασία του 
εδάφους και του περιβάλλοντος,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1809
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) την έρευνα, ιδίως για καλλιεργητικές 
μεθόδους που επιτρέπουν τον περιορισμό 
της χρήσης φυτοπροστατευτικών ή 
κτηνιατρικών προϊόντων και εξασφαλίζουν 
την προστασία του εδάφους και του 
περιβάλλοντος,

θ) την έρευνα, ιδίως για καλλιεργητικές 
μεθόδους που επιτρέπουν τον περιορισμό 
της χρήσης φυτοπροστατευτικών ή 
κτηνιατρικών προϊόντων και εξασφαλίζουν 
την προστασία του εδάφους, του ύδατος
και του περιβάλλοντος,

Or. fr

Τροπολογία 1810
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) την έρευνα, ιδίως για καλλιεργητικές 
μεθόδους που επιτρέπουν τον περιορισμό 
της χρήσης φυτοπροστατευτικών ή 
κτηνιατρικών προϊόντων και εξασφαλίζουν 

ι) την έρευνα, ιδίως για καλλιεργητικές 
μεθόδους που επιτρέπουν τον περιορισμό 
της χρήσης φυτοπροστατευτικών ή 
κτηνιατρικών προϊόντων και εξασφαλίζουν 
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την προστασία του εδάφους και του 
περιβάλλοντος,

την προστασία του εδάφους και του 
περιβάλλοντος. Σε περιπτώσεις 
περιορισμένης χρήσης, θα πρέπει επίσης 
να επιτρέπεται η πραγματοποίηση 
μελετών για την αδειοδότηση δραστικών 
ουσιών ή φαρμάκων ειδικά για τις 
παραγωγές αυτές, ιδίως εάν δεν υπάρχουν 
άλλες εγκεκριμένες θεραπείες·

Or. es

Τροπολογία 1811
Albert Deß.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) τον ορισμό των στοιχειωδών 
ποιοτήτων και τον ορισμό των 
στοιχειωδών προτύπων όσον αφορά την 
παρουσίαση και τη συσκευασία,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1812
Albert Deß.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιβ) τη χρησιμοποίηση πιστοποιημένων 
σπόρων για σπορά και τον ποιοτικό 
έλεγχο των προϊόντων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1813
José Bové
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) τη χρησιμοποίηση πιστοποιημένων
σπόρων για σπορά και τον ποιοτικό έλεγχο 
των προϊόντων.

ιβ) τη χρησιμοποίηση σπόρων 
προσαρμοσμένων στις ανάγκες των 
βιώσιμων συστημάτων παραγωγής και 
τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων.

Or. fr

Τροπολογία 1814
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – σημείο ιβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ α) απόσυρση ή συντονισμένη 
μεταποίηση του προϊόντος σε στιγμές 
σαφούς ανισορροπίας της αγοράς στη 
διάρκεια μιας εμπορικής περιόδου, με 
στόχο την αποκατάσταση της ομαλής 
λειτουργίας της αγοράς·

Or. es

Τροπολογία 1815
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ α) συμβολή στα μέτρα που ορίζονται 
στα άρθρα 38 έως 40 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […] [RDR].

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Οι οργανώσεις παραγωγών και οι διεπαγγελματικές οργανώσεις δύνανται να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της κάλυψης των κινδύνων, μεταξύ των οποίων ο κίνδυνος της 
τιμής. Θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν προκειμένου να θέσουν σε εφαρμογή τους μηχανισμούς 
που προτείνει η πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου.

Τροπολογία 1816
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – σημείο ιβ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ β) θέσπιση ειδικών δεικτών αναφοράς 
για κάθε προϊόν, ώστε όλα τα μέλη της 
διεπαγγελματικής οργάνωσης να 
καλύπτουν τουλάχιστον το κόστος 
παραγωγής·

Or. es

Τροπολογία 1817
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – σημείο ιβ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ γ) δέσμευση κάθε παραγωγής η οποία 
δεν ανταποκρίνεται στα επίπεδα 
ποιότητας που ζητεί η αγορά.

Or. es

Τροπολογία 1818
Albert Deß.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω κανόνες δεν ζημιώνουν άλλους 
οικονομικούς φορείς του συγκεκριμένου 
κράτους μέλους ή της Ένωσης και δεν
έχουν τα αποτελέσματα που αναφέρονται 
στο άρθρο 145 παράγραφος 4 ή ειδάλλως
αντιβαίνουν στους ισχύοντες ενωσιακούς ή 
εθνικούς κανόνες.

Η επέκταση των κανόνων δεν ζημιώνει
άλλους οικονομικούς φορείς του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους ή της 
Ένωσης και δεν έχει τα αποτελέσματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 145 παράγραφος 4 
ή ειδάλλως αντιβαίνει στους ισχύοντες 
ενωσιακούς ή εθνικούς κανόνες.

Or. en

Τροπολογία 1819
Britta Reimers.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 111 διαγράφεται
Χρηματικές εισφορές από μη μέλη

Στην περίπτωση επέκτασης των κανόνων 
αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών, 
αναγνωρισμένης ένωσης οργάνωσης 
παραγωγών ή αναγνωρισμένης 
διεπαγγελματικής οργάνωσης δυνάμει του 
άρθρου 110 και που οι δραστηριότητες 
που καλύπτονται από τους κανόνες 
αυτούς παρουσιάζουν γενικό οικονομικό 
ενδιαφέρον για άτομα των οποίων οι 
δραστηριότητες είναι συναφείς προς τα 
εν λόγω προϊόντα, το κράτος μέλος το 
οποίο χορήγησε την αναγνώριση μπορεί 
να αποφασίζει ότι τα μεμονωμένα 
πρόσωπα ή οι ομάδες, που δεν είναι μέλη 
της διεπαγγελματικής οργάνωσης αλλά 
επωφελούνται των εν λόγω 
δραστηριοτήτων, οφείλουν στην 
οργάνωση το σύνολο ή μέρος των 
εισφορών που καταβάλλονται από τα 
μέλη, εφόσον οι εισφορές αυτές 
προορίζονται για να καλύψουν τις 
δαπάνες που απορρέουν άμεσα από την 
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άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι είμαστε εναντίον της επέκτασης των κανόνων στα μη μέλη, είμαστε επίσης 
εναντίον των διατάξεων που επιτρέπουν να υποχρεώνονται τα μη μέλη να συνεισφέρουν 
οικονομικά στο κόστος ορισμένων μέτρων που λαμβάνουν οργανώσεις των οποίων δεν είναι 
μέλη.

Τροπολογία 1820
Mairead McGuinness.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 111 διαγράφεται
Χρηματικές εισφορές από μη μέλη

Στην περίπτωση επέκτασης των κανόνων 
αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών, 
αναγνωρισμένης ένωσης οργάνωσης 
παραγωγών ή αναγνωρισμένης 
διεπαγγελματικής οργάνωσης δυνάμει του 
άρθρου 110 και που οι δραστηριότητες 
που καλύπτονται από τους κανόνες 
αυτούς παρουσιάζουν γενικό οικονομικό 
ενδιαφέρον για άτομα των οποίων οι 
δραστηριότητες είναι συναφείς προς τα 
εν λόγω προϊόντα, το κράτος μέλος το 
οποίο χορήγησε την αναγνώριση μπορεί 
να αποφασίζει ότι τα μεμονωμένα 
πρόσωπα ή οι ομάδες, που δεν είναι μέλη 
της διεπαγγελματικής οργάνωσης αλλά 
επωφελούνται των εν λόγω 
δραστηριοτήτων, οφείλουν στην 
οργάνωση το σύνολο ή μέρος των 
εισφορών που καταβάλλονται από τα 
μέλη, εφόσον οι εισφορές αυτές 
προορίζονται για να καλύψουν τις 
δαπάνες που απορρέουν άμεσα από την 
άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων.
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Or. en

Τροπολογία 1821
Diane Dodds.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 111 διαγράφεται
Χρηματικές εισφορές από μη μέλη

Στην περίπτωση επέκτασης των κανόνων 
αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών, 
αναγνωρισμένης ένωσης οργάνωσης 
παραγωγών ή αναγνωρισμένης 
διεπαγγελματικής οργάνωσης δυνάμει του 
άρθρου 110 και που οι δραστηριότητες 
που καλύπτονται από τους κανόνες 
αυτούς παρουσιάζουν γενικό οικονομικό 
ενδιαφέρον για άτομα των οποίων οι 
δραστηριότητες είναι συναφείς προς τα 
εν λόγω προϊόντα, το κράτος μέλος το 
οποίο χορήγησε την αναγνώριση μπορεί 
να αποφασίζει ότι τα μεμονωμένα 
πρόσωπα ή οι ομάδες, που δεν είναι μέλη 
της διεπαγγελματικής οργάνωσης αλλά 
επωφελούνται των εν λόγω 
δραστηριοτήτων, οφείλουν στην 
οργάνωση το σύνολο ή μέρος των 
εισφορών που καταβάλλονται από τα 
μέλη, εφόσον οι εισφορές αυτές 
προορίζονται για να καλύψουν τις 
δαπάνες που απορρέουν άμεσα από την 
άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 1822
Marian Harkin.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 111 διαγράφεται
Χρηματικές εισφορές από μη μέλη

Στην περίπτωση επέκτασης των κανόνων 
αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών, 
αναγνωρισμένης ένωσης οργάνωσης 
παραγωγών ή αναγνωρισμένης 
διεπαγγελματικής οργάνωσης δυνάμει του 
άρθρου 110 και που οι δραστηριότητες 
που καλύπτονται από τους κανόνες 
αυτούς παρουσιάζουν γενικό οικονομικό 
ενδιαφέρον για άτομα των οποίων οι 
δραστηριότητες είναι συναφείς προς τα 
εν λόγω προϊόντα, το κράτος μέλος το 
οποίο χορήγησε την αναγνώριση μπορεί 
να αποφασίζει ότι τα μεμονωμένα 
πρόσωπα ή οι ομάδες, που δεν είναι μέλη 
της διεπαγγελματικής οργάνωσης αλλά 
επωφελούνται των εν λόγω 
δραστηριοτήτων, οφείλουν στην 
οργάνωση το σύνολο ή μέρος των 
εισφορών που καταβάλλονται από τα 
μέλη, εφόσον οι εισφορές αυτές 
προορίζονται για να καλύψουν τις 
δαπάνες που απορρέουν άμεσα από την 
άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 1823
Christel Schaldemose.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 111 διαγράφεται
Χρηματικές εισφορές από μη μέλη

Στην περίπτωση επέκτασης των κανόνων 
αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών, 
αναγνωρισμένης ένωσης οργάνωσης 
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παραγωγών ή αναγνωρισμένης 
διεπαγγελματικής οργάνωσης δυνάμει του 
άρθρου 110 και που οι δραστηριότητες 
που καλύπτονται από τους κανόνες 
αυτούς παρουσιάζουν γενικό οικονομικό 
ενδιαφέρον για άτομα των οποίων οι 
δραστηριότητες είναι συναφείς προς τα 
εν λόγω προϊόντα, το κράτος μέλος το 
οποίο χορήγησε την αναγνώριση μπορεί 
να αποφασίζει ότι τα μεμονωμένα 
πρόσωπα ή οι ομάδες, που δεν είναι μέλη 
της διεπαγγελματικής οργάνωσης αλλά 
επωφελούνται των εν λόγω 
δραστηριοτήτων, οφείλουν στην 
οργάνωση το σύνολο ή μέρος των 
εισφορών που καταβάλλονται από τα 
μέλη, εφόσον οι εισφορές αυτές 
προορίζονται για να καλύψουν τις 
δαπάνες που απορρέουν άμεσα από την 
άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως και στην περίπτωση της επέκτασης των κανόνων σε μη μέλη (άρθρο 110) δεν θα έπρεπε 
να είναι δυνατή ούτε η επέκταση σε μη μέλη της απαίτησης καταβολής χρηματικών εισφορών. 

Τροπολογία 1824
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χρηματικές εισφορές από μη μέλη διαγράφεται
Στην περίπτωση επέκτασης των κανόνων 
αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών, 
αναγνωρισμένης ένωσης οργάνωσης 
παραγωγών ή αναγνωρισμένης 
διεπαγγελματικής οργάνωσης δυνάμει του 
άρθρου 110 και που οι δραστηριότητες 
που καλύπτονται από τους κανόνες 
αυτούς παρουσιάζουν γενικό οικονομικό 
ενδιαφέρον για άτομα των οποίων οι 
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δραστηριότητες είναι συναφείς προς τα 
εν λόγω προϊόντα, το κράτος μέλος το 
οποίο χορήγησε την αναγνώριση μπορεί 
να αποφασίζει ότι τα μεμονωμένα 
πρόσωπα ή οι ομάδες, που δεν είναι μέλη 
της διεπαγγελματικής οργάνωσης αλλά 
επωφελούνται των εν λόγω 
δραστηριοτήτων, οφείλουν στην 
οργάνωση το σύνολο ή μέρος των 
εισφορών που καταβάλλονται από τα 
μέλη, εφόσον οι εισφορές αυτές 
προορίζονται για να καλύψουν τις 
δαπάνες που απορρέουν άμεσα από την 
άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο θα παρείχε τη δυνατότητα να υποχρεώνονται τα μη μέλη των οργανώσεων 
παραγωγών ή των διεπαγγελματικών οργανώσεων να καταβάλλουν χρηματικές εισφορές στις 
οργανώσεις παραγωγών των οποίων δεν είναι μέλη.

Τροπολογία 1825
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χρηματικές εισφορές από μη μέλη διαγράφεται
Στην περίπτωση επέκτασης των κανόνων 
αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών, 
αναγνωρισμένης ένωσης οργάνωσης 
παραγωγών ή αναγνωρισμένης 
διεπαγγελματικής οργάνωσης δυνάμει του 
άρθρου 110 και που οι δραστηριότητες 
που καλύπτονται από τους κανόνες 
αυτούς παρουσιάζουν γενικό οικονομικό 
ενδιαφέρον για άτομα των οποίων οι 
δραστηριότητες είναι συναφείς προς τα 
εν λόγω προϊόντα, το κράτος μέλος το 
οποίο χορήγησε την αναγνώριση μπορεί 
να αποφασίζει ότι τα μεμονωμένα 
πρόσωπα ή οι ομάδες, που δεν είναι μέλη 
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της διεπαγγελματικής οργάνωσης αλλά 
επωφελούνται των εν λόγω 
δραστηριοτήτων, οφείλουν στην 
οργάνωση το σύνολο ή μέρος των 
εισφορών που καταβάλλονται από τα 
μέλη, εφόσον οι εισφορές αυτές 
προορίζονται για να καλύψουν τις 
δαπάνες που απορρέουν άμεσα από την 
άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με το ίδιο σκεπτικό, δεν θα πρέπει να καταβάλλεται χρηματική εισφορά από μη μέλη σε μια 
οργάνωση παραγωγών, ένωση οργανώσεων παραγωγών ή διεπαγγελματική οργάνωση.

Τροπολογία 1826
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση επέκτασης των κανόνων 
αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών, 
αναγνωρισμένης ένωσης οργάνωσης 
παραγωγών ή αναγνωρισμένης 
διεπαγγελματικής οργάνωσης δυνάμει του 
άρθρου 110 και που οι δραστηριότητες που 
καλύπτονται από τους κανόνες αυτούς 
παρουσιάζουν γενικό οικονομικό 
ενδιαφέρον για άτομα των οποίων οι 
δραστηριότητες είναι συναφείς προς τα εν 
λόγω προϊόντα, το κράτος μέλος το οποίο 
χορήγησε την αναγνώριση μπορεί να 
αποφασίζει ότι τα μεμονωμένα πρόσωπα
ή οι ομάδες, που δεν είναι μέλη της 
διεπαγγελματικής οργάνωσης αλλά 
επωφελούνται των εν λόγω 
δραστηριοτήτων, οφείλουν στην οργάνωση 
το σύνολο ή μέρος των εισφορών που 
καταβάλλονται από τα μέλη, εφόσον οι 
εισφορές αυτές προορίζονται για να 
καλύψουν τις δαπάνες που απορρέουν 

Στην περίπτωση επέκτασης των κανόνων 
αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών, 
αναγνωρισμένης ένωσης οργάνωσης 
παραγωγών ή αναγνωρισμένης 
διεπαγγελματικής οργάνωσης δυνάμει του 
άρθρου 110 και που οι δραστηριότητες που 
καλύπτονται από τους κανόνες αυτούς 
παρουσιάζουν γενικό οικονομικό 
ενδιαφέρον για οικονομικούς παράγοντες
των οποίων οι δραστηριότητες είναι 
συναφείς προς τα εν λόγω προϊόντα, το 
κράτος μέλος το οποίο χορήγησε την 
αναγνώριση μπορεί να αποφασίζει ότι οι 
μεμονωμένοι οικονομικοί παράγοντες ή οι 
ομάδες, που δεν είναι μέλη της 
διεπαγγελματικής οργάνωσης αλλά 
επωφελούνται των εν λόγω 
δραστηριοτήτων, οφείλουν στην οργάνωση 
το σύνολο ή μέρος των εισφορών που 
καταβάλλονται από τα μέλη, εφόσον οι 
εισφορές αυτές προορίζονται για να 
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άμεσα από την άσκηση των εν λόγω 
δραστηριοτήτων.

καλύψουν τις δαπάνες που απορρέουν 
άμεσα από την άσκηση των εν λόγω 
δραστηριοτήτων.

Or. es

Τροπολογία 1827
Peter Jahr, Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση επέκτασης των κανόνων 
αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών, 
αναγνωρισμένης ένωσης οργάνωσης 
παραγωγών ή αναγνωρισμένης 
διεπαγγελματικής οργάνωσης δυνάμει του 
άρθρου 110 και που οι δραστηριότητες που 
καλύπτονται από τους κανόνες αυτούς 
παρουσιάζουν γενικό οικονομικό 
ενδιαφέρον για άτομα των οποίων οι 
δραστηριότητες είναι συναφείς προς τα εν 
λόγω προϊόντα, το κράτος μέλος το οποίο 
χορήγησε την αναγνώριση μπορεί να 
αποφασίζει ότι τα μεμονωμένα πρόσωπα ή 
οι ομάδες, που δεν είναι μέλη της 
διεπαγγελματικής οργάνωσης αλλά 
επωφελούνται των εν λόγω 
δραστηριοτήτων, οφείλουν στην οργάνωση 
το σύνολο ή μέρος των εισφορών που 
καταβάλλονται από τα μέλη, εφόσον οι 
εισφορές αυτές προορίζονται για να 
καλύψουν τις δαπάνες που απορρέουν 
άμεσα από την άσκηση των εν λόγω 
δραστηριοτήτων.

Στην περίπτωση επέκτασης των κανόνων 
αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών, 
αναγνωρισμένης ένωσης οργάνωσης 
παραγωγών ή αναγνωρισμένης 
διεπαγγελματικής οργάνωσης δυνάμει του 
άρθρου 110 και που οι δραστηριότητες που 
καλύπτονται από τους κανόνες αυτούς 
παρουσιάζουν γενικό οικονομικό 
ενδιαφέρον για άτομα των οποίων οι 
δραστηριότητες είναι συναφείς προς τα εν 
λόγω προϊόντα, το κράτος μέλος το οποίο 
χορήγησε την αναγνώριση μπορεί να 
αποφασίζει ότι τα μεμονωμένα πρόσωπα ή 
οι ομάδες, που δεν είναι μέλη της 
διεπαγγελματικής οργάνωσης αλλά 
επωφελούνται των εν λόγω 
δραστηριοτήτων, οφείλουν στην οργάνωση 
το σύνολο ή μέρος των εισφορών που 
καταβάλλονται από τα μέλη, εφόσον οι 
εισφορές αυτές προορίζονται για να 
καλύψουν τις δαπάνες για την άσκηση των 
εν λόγω δραστηριοτήτων.

Or. de

Τροπολογία 1828
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση επέκτασης των κανόνων 
αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών, 
αναγνωρισμένης ένωσης οργάνωσης 
παραγωγών ή αναγνωρισμένης 
διεπαγγελματικής οργάνωσης δυνάμει του 
άρθρου 110 και που οι δραστηριότητες που 
καλύπτονται από τους κανόνες αυτούς 
παρουσιάζουν γενικό οικονομικό 
ενδιαφέρον για άτομα των οποίων οι 
δραστηριότητες είναι συναφείς προς τα εν 
λόγω προϊόντα, το κράτος μέλος το οποίο 
χορήγησε την αναγνώριση μπορεί να 
αποφασίζει ότι τα μεμονωμένα πρόσωπα ή 
οι ομάδες, που δεν είναι μέλη της 
διεπαγγελματικής οργάνωσης αλλά 
επωφελούνται των εν λόγω 
δραστηριοτήτων, οφείλουν στην οργάνωση 
το σύνολο ή μέρος των εισφορών που 
καταβάλλονται από τα μέλη, εφόσον οι 
εισφορές αυτές προορίζονται για να 
καλύψουν τις δαπάνες που απορρέουν 
άμεσα από την άσκηση των εν λόγω 
δραστηριοτήτων.

Στην περίπτωση επέκτασης των κανόνων 
αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών, 
αναγνωρισμένης ένωσης οργάνωσης 
παραγωγών ή αναγνωρισμένης 
διεπαγγελματικής οργάνωσης δυνάμει του 
άρθρου 110 και που οι δραστηριότητες που 
καλύπτονται από τους κανόνες αυτούς 
παρουσιάζουν γενικό οικονομικό 
ενδιαφέρον για άτομα των οποίων οι 
δραστηριότητες είναι συναφείς προς τα εν 
λόγω προϊόντα, το κράτος μέλος το οποίο 
χορήγησε την αναγνώριση μπορεί να 
αποφασίζει ότι τα μεμονωμένα πρόσωπα ή 
οι ομάδες, καθώς και οι μεταποιητές και 
οι έμποροι, που δεν είναι μέλη της 
διεπαγγελματικής οργάνωσης αλλά 
επωφελούνται των εν λόγω 
δραστηριοτήτων, οφείλουν στην οργάνωση 
το σύνολο ή μέρος των εισφορών που 
καταβάλλονται από τα μέλη, εφόσον οι 
εισφορές αυτές προορίζονται για να 
καλύψουν τις δαπάνες που απορρέουν 
άμεσα από την άσκηση των εν λόγω 
δραστηριοτήτων.

Or. it

Τροπολογία 1829
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ακόμη, στην περίπτωση κατά την οποία 
μία ή περισσότερες από τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
δεύτερο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου και πραγματοποιούνται από 



AM\910137EL.doc 173/189 PE494.588v01-00

EL

αναγνωρισμένη διεπαγγελματική 
οργάνωση στον τομέα του καπνού 
παρουσιάζουν γενικό οικονομικό 
ενδιαφέρον για οικονομικούς παράγοντες 
των οποίων οι δραστηριότητες είναι 
συναφείς προς ένα ή περισσότερα από τα 
εν λόγω προϊόντα, το κράτος μέλος το 
οποίο χορήγησε την αναγνώριση ή η 
Επιτροπή, αν η ίδια αναγνώρισε την 
οργάνωση, μπορεί να αποφασίζει ότι οι 
μεμονωμένοι οικονομικοί παράγοντες, ή 
οι ομάδες που δεν είναι μέλη της 
διεπαγγελματικής οργάνωσης αλλά 
επωφελούνται των εν λόγω 
δραστηριοτήτων, οφείλουν να 
καταβάλουν στην οργάνωση το σύνολο ή 
μέρος των εισφορών που καταβάλλονται 
από τα μέλη, εφόσον οι εισφορές αυτές 
προορίζονται για να καλύψουν τις 
δαπάνες που απορρέουν άμεσα από την 
άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων.
Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
προηγούμενο εδάφιο έχουν έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
στόχους:
a) έρευνα για την αξιοποίηση των 
προϊόντων, ιδίως με νέες χρήσεις οι 
οποίες να μη θέτουν σε κίνδυνο τη 
δημόσια υγεία,
β) μελέτες για τη βελτίωση της ποιότητας 
του καπνού σε φύλλα ή του 
δεματοποιημένου καπνού,
γ) την έρευνα, ιδίως για καλλιεργητικές 
μεθόδους που επιτρέπουν τον περιορισμό 
της χρήσης φυτοπροστατευτικών ή 
κτηνιατρικών προϊόντων και 
εξασφαλίζουν την προστασία του 
εδάφους και του περιβάλλοντος.

Or. es

Τροπολογία 1830
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ακόμη, στην περίπτωση κατά την οποία 
μία ή περισσότερες από τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
δεύτερο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου και πραγματοποιούνται από 
αναγνωρισμένη διεπαγγελματική 
οργάνωση στον τομέα του καπνού 
παρουσιάζουν γενικό οικονομικό 
ενδιαφέρον για οικονομικούς παράγοντες 
των οποίων οι δραστηριότητες είναι 
συναφείς προς ένα ή περισσότερα από τα 
εν λόγω προϊόντα, το κράτος μέλος το 
οποίο χορήγησε την αναγνώριση ή η 
Επιτροπή, αν η ίδια αναγνώρισε την 
οργάνωση, μπορεί να αποφασίζει ότι οι 
μεμονωμένοι οικονομικοί παράγοντες, ή 
οι ομάδες που δεν είναι μέλη της 
διεπαγγελματικής οργάνωσης αλλά 
επωφελούνται των εν λόγω 
δραστηριοτήτων, οφείλουν να 
καταβάλουν στην οργάνωση το σύνολο ή 
μέρος των εισφορών που καταβάλλονται 
από τα μέλη, εφόσον οι εισφορές αυτές 
προορίζονται για να καλύψουν τις 
δαπάνες που απορρέουν άμεσα από την 
άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων.
Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
προηγούμενο εδάφιο έχουν έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
στόχους:
a) έρευνα για την αξιοποίηση των 
προϊόντων, ιδίως με νέες χρήσεις οι 
οποίες να μη θέτουν σε κίνδυνο τη 
δημόσια υγεία,
β) μελέτες για τη βελτίωση της ποιότητας 
του καπνού σε φύλλα ή του 
δεματοποιημένου καπνού,
γ) την έρευνα, ιδίως για καλλιεργητικές 
μεθόδους που επιτρέπουν τον περιορισμό 
της χρήσης φυτοπροστατευτικών ή 
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κτηνιατρικών προϊόντων και 
εξασφαλίζουν την προστασία του 
εδάφους και του περιβάλλοντος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμη η ενσωμάτωση μιας νέας παραγράφου που προβλέπει τα οριζόμενα στο 
ισχύον άρθρο 126, παράγραφοι 1 και 2 της ενιαίας ΚΟΑ, όσον αφορά την καταβολή των 
εισφορών από μη μέλη, στην περίπτωση των διεπαγγελματικών οργανώσεων του τομέα του 
καπνού, που δεν σχετίζονται με ενδεχόμενη επέκταση των κανόνων, αλλά με δραστηριότητες 
από τις οποίες επωφελούνται οικονομικοί παράγοντες που δεν ανήκουν στη διεπαγγελματική 
οργάνωση.

Τροπολογία 1831
Brian Simpson, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 112 διαγράφεται
Μέτρα για τη διευκόλυνση της 

προσαρμογής της προσφοράς στις 
απαιτήσεις της αγοράς

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
ενθαρρυνθούν οι πρωτοβουλίες των 
οργανώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 
106 έως 108 για να διευκολυνθεί η 
προσαρμογή της προσφοράς στις 
απαιτήσεις της αγοράς, εξαιρουμένων 
εκείνων που αφορούν την απόσυρση από 
την αγορά, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 όσον αφορά τα μέτρα που 
αφορούν τους τομείς των ζώντων φυτών, 
του βοείου, του χοιρείου και του 
αιγοπροβείου κρέατος, των αυγών και του 
κρέατος πουλερικών:
(α) για τη βελτίωση της ποιότητας,
(β) για την προώθηση καλύτερης 
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οργάνωσης της παραγωγής, της 
μεταποίησης και της εμπορίας,
(γ) για τη διευκόλυνση της καταγραφής 
των τάσεων των αγοραίων τιμών,
(δ) για την κατάρτιση βραχυπρόθεσμων 
και μακροπρόθεσμων προβλέψεων, με 
βάση τα χρησιμοποιούμενα μέσα 
παραγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
σε ορισμένους τομείς για να προσαρμόζεται η προσφορά στις απαιτήσεις της αγοράς. Η 
παρούσα διάταξη δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ και είναι ασύμβατη με τον συνεχή 
προσανατολισμό της ΚΓΠ προς την αγορά.

Τροπολογία 1832
Britta Reimers.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 112 διαγράφεται
Μέτρα για τη διευκόλυνση της 

προσαρμογής της προσφοράς στις 
απαιτήσεις της αγοράς

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
ενθαρρυνθούν οι πρωτοβουλίες των 
οργανώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 
106 έως 108 για να διευκολυνθεί η 
προσαρμογή της προσφοράς στις 
απαιτήσεις της αγοράς, εξαιρουμένων 
εκείνων που αφορούν την απόσυρση από 
την αγορά, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 όσον αφορά τα μέτρα που 
αφορούν τους τομείς των ζώντων φυτών, 
του βοείου, του χοιρείου και του 
αιγοπροβείου κρέατος, των αυγών και του 
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κρέατος πουλερικών:
(α) για τη βελτίωση της ποιότητας,
(β) για την προώθηση καλύτερης 
οργάνωσης της παραγωγής, της 
μεταποίησης και της εμπορίας,
(γ) για τη διευκόλυνση της καταγραφής 
των τάσεων των αγοραίων τιμών,
(δ) για την κατάρτιση βραχυπρόθεσμων 
και μακροπρόθεσμων προβλέψεων, με 
βάση τα χρησιμοποιούμενα μέσα 
παραγωγής.

Or. en

Τροπολογία 1833
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 112 διαγράφεται
Μέτρα για τη διευκόλυνση της 

προσαρμογής της προσφοράς στις 
απαιτήσεις της αγοράς

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
ενθαρρυνθούν οι πρωτοβουλίες των 
οργανώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 
106 έως 108 για να διευκολυνθεί η 
προσαρμογή της προσφοράς στις 
απαιτήσεις της αγοράς, εξαιρουμένων 
εκείνων που αφορούν την απόσυρση από 
την αγορά, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 όσον αφορά τα μέτρα που 
αφορούν τους τομείς των ζώντων φυτών, 
του βοείου, του χοιρείου και του 
αιγοπροβείου κρέατος, των αυγών και του 
κρέατος πουλερικών:
(α) για τη βελτίωση της ποιότητας,
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(β) για την προώθηση καλύτερης 
οργάνωσης της παραγωγής, της 
μεταποίησης και της εμπορίας,
(γ) για τη διευκόλυνση της καταγραφής 
των τάσεων των αγοραίων τιμών,
(δ) για την κατάρτιση βραχυπρόθεσμων 
και μακροπρόθεσμων προβλέψεων, με 
βάση τα χρησιμοποιούμενα μέσα 
παραγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο είναι ασύμβατο με τον συνεχή προσανατολισμό της ΚΓΠ προς την αγορά.

Τροπολογία 1834
Diane Dodds.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 112 διαγράφεται
Μέτρα για τη διευκόλυνση της 

προσαρμογής της προσφοράς στις 
απαιτήσεις της αγοράς

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
ενθαρρυνθούν οι πρωτοβουλίες των 
οργανώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 
106 έως 108 για να διευκολυνθεί η 
προσαρμογή της προσφοράς στις 
απαιτήσεις της αγοράς, εξαιρουμένων 
εκείνων που αφορούν την απόσυρση από 
την αγορά, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 όσον αφορά τα μέτρα που 
αφορούν τους τομείς των ζώντων φυτών, 
του βοείου, του χοιρείου και του 
αιγοπροβείου κρέατος, των αυγών και του 
κρέατος πουλερικών:
(α) για τη βελτίωση της ποιότητας,
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(β) για την προώθηση καλύτερης 
οργάνωσης της παραγωγής, της 
μεταποίησης και της εμπορίας,
(γ) για τη διευκόλυνση της καταγραφής 
των τάσεων των αγοραίων τιμών,
(δ) για την κατάρτιση βραχυπρόθεσμων 
και μακροπρόθεσμων προβλέψεων, με 
βάση τα χρησιμοποιούμενα μέσα 
παραγωγής.

Or. en

Τροπολογία 1835
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
ενθαρρυνθούν οι πρωτοβουλίες των 
οργανώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 
106 έως 108 για να διευκολυνθεί η 
προσαρμογή της προσφοράς στις 
απαιτήσεις της αγοράς, εξαιρουμένων 
εκείνων που αφορούν την απόσυρση από 
την αγορά, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 όσον αφορά τα μέτρα που 
αφορούν τους τομείς των ζώντων φυτών, 
του βοείου, του χοιρείου και του 
αιγοπροβείου κρέατος, των αυγών και του 
κρέατος πουλερικών:

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
ενθαρρυνθούν οι πρωτοβουλίες των 
οργανώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 
106 έως 108 για να διευκολυνθεί η 
προσαρμογή της προσφοράς στις 
απαιτήσεις της αγοράς, εξαιρουμένων 
εκείνων που αφορούν την απόσυρση από 
την αγορά, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 όσον αφορά τα μέτρα που 
αφορούν τους τομείς οι οποίοι δεν 
διαθέτουν ειδικά συστήματα για τον 
περιορισμό της παραγωγής:

Or. es

Αιτιολόγηση

Το πεδίο των μέτρων του ανωτέρω άρθρου διευρύνεται για να καλύψει όλους τους τομείς εκτός 
εκείνων που διαθέτουν συστήματα περιορισμού της παραγωγής.
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Τροπολογία 1836
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
ενθαρρυνθούν οι πρωτοβουλίες των 
οργανώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 
106 έως 108 για να διευκολυνθεί η 
προσαρμογή της προσφοράς στις 
απαιτήσεις της αγοράς, εξαιρουμένων 
εκείνων που αφορούν την απόσυρση από 
την αγορά, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 όσον αφορά τα μέτρα που 
αφορούν τους τομείς των ζώντων φυτών, 
του βοείου, του χοιρείου και του 
αιγοπροβείου κρέατος, των αυγών και του 
κρέατος πουλερικών:

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
ενθαρρυνθούν οι πρωτοβουλίες των 
οργανώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 
106 έως 108 για να διευκολυνθεί η 
προσαρμογή της προσφοράς στις 
απαιτήσεις της αγοράς, εξαιρουμένων 
εκείνων που αφορούν την απόσυρση από 
την αγορά, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 όσον αφορά τα μέτρα που 
αφορούν όλους τους τομείς που ορίζει το 
άρθρο 1, παράγραφος 2:

Or. es

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1837
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
ενθαρρυνθούν οι πρωτοβουλίες των 

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
ενθαρρυνθούν οι πρωτοβουλίες των 
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οργανώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 
106 έως 108 για να διευκολυνθεί η 
προσαρμογή της προσφοράς στις 
απαιτήσεις της αγοράς, εξαιρουμένων 
εκείνων που αφορούν την απόσυρση από 
την αγορά, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 όσον αφορά τα μέτρα που 
αφορούν τους τομείς των ζώντων φυτών, 
του βοείου, του χοιρείου και του 
αιγοπροβείου κρέατος, των αυγών και του 
κρέατος πουλερικών:

οργανώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 
106 έως 108 για να διευκολυνθεί η 
προσαρμογή της προσφοράς στις 
απαιτήσεις της αγοράς, εξαιρουμένων 
εκείνων που αφορούν την απόσυρση από 
την αγορά, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 όσον αφορά τα μέτρα που 
αφορούν όλους τους τομείς που ορίζει το 
άρθρο 1, παράγραφος 2:

Or. es

Αιτιολόγηση

Επέκταση σε όλους τους τομείς της δυνατότητας να επωφελούνται από τα μέτρα αυτά, διότι τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι κοινά για όλους.

Τροπολογία 1838
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
ενθαρρυνθούν οι πρωτοβουλίες των 
οργανώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 
106 έως 108 για να διευκολυνθεί η 
προσαρμογή της προσφοράς στις 
απαιτήσεις της αγοράς, εξαιρουμένων 
εκείνων που αφορούν την απόσυρση από 
την αγορά, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 όσον αφορά τα μέτρα που 
αφορούν τους τομείς των ζώντων φυτών, 
του βοείου, του χοιρείου και του 
αιγοπροβείου κρέατος, των αυγών και του 
κρέατος πουλερικών:

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
ενθαρρυνθούν οι πρωτοβουλίες των 
οργανώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 
106 έως 108 για να διευκολυνθεί η 
προσαρμογή της προσφοράς στις 
απαιτήσεις της αγοράς, εξαιρουμένων 
εκείνων που αφορούν την απόσυρση από 
την αγορά, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160:

Or. en
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Τροπολογία 1839
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
ενθαρρυνθούν οι πρωτοβουλίες των 
οργανώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 
106 έως 108 για να διευκολυνθεί η 
προσαρμογή της προσφοράς στις 
απαιτήσεις της αγοράς, εξαιρουμένων 
εκείνων που αφορούν την απόσυρση από 
την αγορά, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 όσον αφορά τα μέτρα που 
αφορούν τους τομείς των ζώντων φυτών, 
του βοείου, του χοιρείου και του 
αιγοπροβείου κρέατος, των αυγών και του 
κρέατος πουλερικών:

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
ενθαρρυνθούν οι πρωτοβουλίες των 
οργανώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 
106 έως 108 για να διευκολυνθεί η 
προσαρμογή της προσφοράς στις 
απαιτήσεις της αγοράς, εξαιρουμένων 
εκείνων που αφορούν την απόσυρση από 
την αγορά, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 όσον αφορά τα μέτρα που 
αφορούν:

Or. pt

Τροπολογία 1840
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να διευκολύνουν την 
προσαρμογή της γεωργικής προσφοράς 
στις απαιτήσεις της αγοράς, τα κράτη 
μέλη μπορούν να λαμβάνουν μέτρα 
αναδασμού, μέσω διευκολύνσεων που θα 
παρέχονται μόνο σε νεαρούς 
επιχειρηματίες για την αγορά νέων 
επιχειρήσεων.

Or. it
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Τροπολογία 1841
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έλλειψη κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, 
εγκριθείσας από την Επιτροπή, δεν 
εμποδίζει τις οργανώσεις που προβλέπουν 
τα άρθρα 106 έως 108 να εγκρίνουν 
μέτρα που εντάσσονται στους εν λόγω 
τομείς παρέμβασης.

Or. fr

Τροπολογία 1842
Brian Simpson, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 113 διαγράφεται
Κανόνες εμπορίας για τη βελτίωση και τη 

σταθεροποίηση της λειτουργίας της 
κοινής αγοράς οίνου

Για τη βελτίωση και τη σταθεροποίηση 
της λειτουργίας της κοινής αγοράς οίνων, 
συμπεριλαμβανομένων των σταφυλιών, 
των γλευκών και των οίνων από τα οποία 
προέρχονται, τα κράτη μέλη παραγωγής 
μπορούν να καθορίζουν κανόνες εμπορίας 
για τη ρύθμιση της προσφοράς, ιδίως 
μέσω αποφάσεων που λαμβάνονται από 
τις διεπαγγελματικές οργανώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 108.
Οι κανόνες αυτοί είναι ανάλογοι προς τον 
επιδιωκόμενο στόχο και:
(α) δεν αφορούν καμία συναλλαγή μετά 
την πρώτη εμπορία του σχετικού 
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προϊόντος·
(β) δεν επιτρέπουν τον καθορισμό της 
τιμής, ακόμη και σε περιπτώσεις που οι 
τιμές καθορίζονται ενδεικτικά ή για 
σύσταση·
(γ) δεν παρεμποδίζουν τη διάθεση στην 
αγορά υπερβολικού ποσοστού του
κανονικά διαθέσιμου τρυγητού·
(δ) δεν παρέχουν καμία δυνατότητα 
απόρριψης αιτήσεων έκδοσης των 
εθνικών και ενωσιακών πιστοποιητικών 
που απαιτούνται για την κυκλοφορία και 
την εμπορία οίνων, εφόσον η εμπορία 
είναι σύμφωνη με τους κανόνες αυτούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να θεσπίζουν κανόνες εμπορίας για να 
ρυθμίζουν την προσφορά στην αγορά οίνου. Τούτο είναι ασύμβατο με τον συνεχή 
προσανατολισμό της ΚΓΠ προς την αγορά.

Τροπολογία 1843
Britta Reimers.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 113 διαγράφεται
Κανόνες εμπορίας για τη βελτίωση και τη 

σταθεροποίηση της λειτουργίας της 
κοινής αμπελοοινικής αγοράς

Για τη βελτίωση και τη σταθεροποίηση 
της λειτουργίας της κοινής αγοράς οίνων, 
συμπεριλαμβανομένων των σταφυλιών, 
των γλευκών και των οίνων από τα οποία 
προέρχονται, τα κράτη μέλη παραγωγής 
μπορούν να καθορίζουν κανόνες εμπορίας 
για τη ρύθμιση της προσφοράς, ιδίως 
μέσω αποφάσεων που λαμβάνονται από 
τις διεπαγγελματικές οργανώσεις που 
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αναφέρονται στο άρθρο 108.
Οι κανόνες αυτοί είναι ανάλογοι προς τον 
επιδιωκόμενο στόχο και:
(α) δεν αφορούν καμία συναλλαγή μετά 
την πρώτη εμπορία του σχετικού 
προϊόντος·
(β) δεν επιτρέπουν τον καθορισμό της 
τιμής, ακόμη και σε περιπτώσεις που οι 
τιμές καθορίζονται ενδεικτικά ή για 
σύσταση·
(γ) δεν παρεμποδίζουν τη διάθεση στην 
αγορά υπερβολικού ποσοστού του 
κανονικά διαθέσιμου τρυγητού·
(δ) δεν παρέχουν καμία δυνατότητα 
απόρριψης αιτήσεων έκδοσης των 
εθνικών και ενωσιακών πιστοποιητικών 
που απαιτούνται για την κυκλοφορία και 
την εμπορία οίνων, εφόσον η εμπορία 
είναι σύμφωνη με τους κανόνες αυτούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τασσόμαστε εναντίον της ειδικής μεταχείρισης ορισμένων τομέων της ενιαίας ΚΟΑ.

Τροπολογία 1844
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 113 διαγράφεται
Κανόνες εμπορίας για τη βελτίωση και τη 

σταθεροποίηση της λειτουργίας της 
κοινής αμπελοοινικής αγοράς

Για τη βελτίωση και τη σταθεροποίηση 
της λειτουργίας της κοινής αγοράς οίνων, 
συμπεριλαμβανομένων των σταφυλιών, 
των γλευκών και των οίνων από τα οποία 
προέρχονται, τα κράτη μέλη παραγωγής 
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μπορούν να καθορίζουν κανόνες εμπορίας 
για τη ρύθμιση της προσφοράς, ιδίως 
μέσω αποφάσεων που λαμβάνονται από 
τις διεπαγγελματικές οργανώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 108.
Οι κανόνες αυτοί είναι ανάλογοι προς τον 
επιδιωκόμενο στόχο και:
(α) δεν αφορούν καμία συναλλαγή μετά 
την πρώτη εμπορία του σχετικού 
προϊόντος·
(β) δεν επιτρέπουν τον καθορισμό της 
τιμής, ακόμη και σε περιπτώσεις που οι 
τιμές καθορίζονται ενδεικτικά ή για 
σύσταση·
(γ) δεν παρεμποδίζουν τη διάθεση στην 
αγορά υπερβολικού ποσοστού του 
κανονικά διαθέσιμου τρυγητού·
(δ) δεν παρέχουν καμία δυνατότητα 
απόρριψης αιτήσεων έκδοσης των 
εθνικών και ενωσιακών πιστοποιητικών 
που απαιτούνται για την κυκλοφορία και 
την εμπορία οίνων, εφόσον η εμπορία 
είναι σύμφωνη με τους κανόνες αυτούς.

Or. en

Τροπολογία 1845
Albert Deß.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 113 διαγράφεται
Κανόνες εμπορίας για τη βελτίωση και τη 

σταθεροποίηση της λειτουργίας της 
κοινής αγοράς οίνου

Για τη βελτίωση και τη σταθεροποίηση 
της λειτουργίας της κοινής αγοράς οίνων, 
συμπεριλαμβανομένων των σταφυλιών, 
των γλευκών και των οίνων από τα οποία 
προέρχονται, τα κράτη μέλη παραγωγής 
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μπορούν να καθορίζουν κανόνες εμπορίας 
για τη ρύθμιση της προσφοράς, ιδίως 
μέσω αποφάσεων που λαμβάνονται από 
τις διεπαγγελματικές οργανώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 108.
Οι κανόνες αυτοί είναι ανάλογοι προς τον 
επιδιωκόμενο στόχο και:
(α) δεν αφορούν καμία συναλλαγή μετά 
την πρώτη εμπορία του σχετικού 
προϊόντος·
(β) δεν επιτρέπουν τον καθορισμό της 
τιμής, ακόμη και σε περιπτώσεις που οι 
τιμές καθορίζονται ενδεικτικά ή για 
σύσταση·
(γ) δεν παρεμποδίζουν τη διάθεση στην 
αγορά υπερβολικού ποσοστού του 
κανονικά διαθέσιμου τρυγητού·
(δ) δεν παρέχουν καμία δυνατότητα 
απόρριψης αιτήσεων έκδοσης των 
εθνικών και ενωσιακών πιστοποιητικών 
που απαιτούνται για την κυκλοφορία και 
την εμπορία οίνων, εφόσον η εμπορία 
είναι σύμφωνη με τους κανόνες αυτούς.

Or. en

Τροπολογία 1846
Diane Dodds.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 113 διαγράφεται
Κανόνες εμπορίας για τη βελτίωση και τη 

σταθεροποίηση της λειτουργίας της 
κοινής αμπελοοινικής αγοράς

Για τη βελτίωση και τη σταθεροποίηση 
της λειτουργίας της κοινής αγοράς οίνων, 
συμπεριλαμβανομένων των σταφυλιών, 
των γλευκών και των οίνων από τα οποία 
προέρχονται, τα κράτη μέλη παραγωγής 
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μπορούν να καθορίζουν κανόνες εμπορίας 
για τη ρύθμιση της προσφοράς, ιδίως 
μέσω αποφάσεων που λαμβάνονται από 
τις διεπαγγελματικές οργανώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 108.
Οι κανόνες αυτοί είναι ανάλογοι προς τον 
επιδιωκόμενο στόχο και:
(α) δεν αφορούν καμία συναλλαγή μετά 
την πρώτη εμπορία του σχετικού 
προϊόντος·
(β) δεν επιτρέπουν τον καθορισμό της 
τιμής, ακόμη και σε περιπτώσεις που οι 
τιμές καθορίζονται ενδεικτικά ή για 
σύσταση·
(γ) δεν παρεμποδίζουν τη διάθεση στην 
αγορά υπερβολικού ποσοστού του 
κανονικά διαθέσιμου τρυγητού·
(δ) δεν παρέχουν καμία δυνατότητα 
απόρριψης αιτήσεων έκδοσης των 
εθνικών και ενωσιακών πιστοποιητικών 
που απαιτούνται για την κυκλοφορία και 
την εμπορία οίνων, εφόσον η εμπορία 
είναι σύμφωνη με τους κανόνες αυτούς.

Or. en

Τροπολογία 1847
George Lyon.

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κανόνες εμπορίας για τη βελτίωση και τη 
σταθεροποίηση της λειτουργίας της κοινής
αμπελοοινικής αγοράς

Κανόνες για τη βελτίωση και τη 
σταθεροποίηση της λειτουργίας της κοινής 
αμπελοοινικής αγοράς

Or. en

Τροπολογία 1848
George Lyon.
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη βελτίωση και τη σταθεροποίηση της 
λειτουργίας της κοινής αγοράς οίνων, 
συμπεριλαμβανομένων των σταφυλιών, 
των γλευκών και των οίνων από τα οποία 
προέρχονται, τα κράτη μέλη παραγωγής 
μπορούν να καθορίζουν κανόνες εμπορίας
για τη ρύθμιση της προσφοράς, ιδίως μέσω 
αποφάσεων που λαμβάνονται από τις 
διεπαγγελματικές οργανώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 108.

Για τη βελτίωση και τη σταθεροποίηση της 
λειτουργίας της κοινής αγοράς οίνων, 
συμπεριλαμβανομένων των σταφυλιών, 
των γλευκών και των οίνων από τα οποία 
προέρχονται, τα κράτη μέλη παραγωγής 
μπορούν να καθορίζουν κανόνες για τη 
ρύθμιση της προσφοράς, ιδίως μέσω 
αποφάσεων που λαμβάνονται από τις 
διεπαγγελματικές οργανώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 108.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα κράτη μέλη παραγωγούς θα πρέπει να επιτρέπεται να λαμβάνουν μέτρα όσον αφορά το 
δυναμικό παραγωγής, ενόψει της εκπνοής των δικαιωμάτων καλλιέργειας, τα οποία ενδέχεται 
να μην είναι κανόνες εμπορίας.


