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Τροπολογία 97
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 291, 295-300, 1602, 1605,1611, 
1624, 1627, 1628

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 106 Άρθρο 106

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

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

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

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

β) συγκροτούνται με πρωτοβουλία των 
παραγωγών·

β) συγκροτούνται με πρωτοβουλία των 
γεωργών·

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

γ) επιδιώκουν συγκεκριμένο σκοπό, ο 
οποίος περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν από 
τους στόχους που αναφέρονται στα 
σημεία (i), (ii) ή (iii) και μπορεί να 
περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους από 
τους ακόλουθους άλλους στόχους:

(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,

(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, ιδίως μέσω 
απευθείας πωλήσεων,

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

(iii) τη βελτιστοποίηση του κόστους 
παραγωγής, τη σταθεροποίηση των τιμών 
παραγωγού, ιδίως όσον αφορά την 
αποζημίωση για τα έξοδα των 
επενδύσεων σε τομείς όπως το 
περιβάλλον και η καλή μεταχείριση των 
ζώων, και τη συνεισφορά σε λογικές τιμές 
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για τους καταναλωτές,
(iv) τη διεξαγωγή ερευνών με αντικείμενο 
τις βιώσιμες μεθόδους παραγωγής και τις 
εξελίξεις της αγοράς,

(iv) τη διεξαγωγή ερευνών και την 
ανάπτυξη πρωτοβουλιών με αντικείμενο 
τις βιώσιμες μεθόδους παραγωγής, τις 
καινοτόμους πρακτικές, την οικονομική 
ανταγωνιστικότητα και τις εξελίξεις της 
αγοράς,

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

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

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

(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 

(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, 

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

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

(vii α) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον 
τομέα της προώθησης και της εμπορίας,
(vii β) τη διαχείριση των ταμείων 
αλληλοβοήθειας που αναφέρονται στο 
άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
σχετικά με τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ),
(vii γ) την εφαρμογή μηχανισμών 
πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, 
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ειδικότερα μέσω δράσεων για την 
ιδιωτική αποθεματοποίηση, τη 
μεταποίηση, την προώθηση προϊόντων, 
τις πωλήσεις προσφοράς, και, ως ύστατη 
λύση, για την απόσυρση από την αγορά,
(vii δ) την παροχή της απαραίτητης 
τεχνικής βοήθειας για τη χρησιμοποίηση 
των προθεσμιακών αγορών και των 
ασφαλιστικών συστημάτων,
(vii ε) τη διαπραγμάτευση, εξ ονόματός 
τους ή, κατά περίπτωση, εξ ονόματος των 
μελών τους, των συμβάσεων προμηθειών 
εισροών με τις επιχειρήσεις των κλάδων 
από τις οποίες προμηθεύονται·
(vii στ) τη διαπραγμάτευση, εξ ονόματός 
τους ή, κατά περίπτωση, εξ ονόματος των 
μελών τους, των συμβάσεων προμηθειών 
γεωργικών προϊόντων και γεωργικών 
ειδών διατροφής με τις επιχειρήσεις των 
κλάδων που προμηθεύουν, 

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

δα) μπορούν να διαθέτουν στην αγορά 
προϊόντα που εξαιρούνται βάσει του 
κώδικα ΣΟ ex 22.08 που αναφέρεται στο 
παράρτημα Ι της Συνθήκης, εφόσον το 
μερίδιο των πωλούμενων προϊόντων που 
δεν 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. en

Τροπολογία 98
Britta Reimers, James Nicholson
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 294, 296, 297, 1592, 1600, 1602, 
1605, 1628, 1648, 1660
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 106 Άρθρο 106
Οργανώσεις παραγωγών Οργανώσεις παραγωγών

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 αναγνωρίσουν, μετά από 
αίτηση, τις οργανώσεις παραγωγών σε 
άλλους τομείς, οι οποίες:

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·

β) συγκροτούνται με πρωτοβουλία των 
παραγωγών·

β) συγκροτούνται με πρωτοβουλία των 
γεωργών·

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 τους 
ακόλουθους στόχους:

(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,

(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,

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

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

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

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

(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,

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

(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 

(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, 

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

(vii) τη συμβολή στην αειφόρο χρήση των 
φυσικών πόρων,

(vii a) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον 
τομέα της προώθησης και της εμπορίας·
(vii β) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που 
επιτρέπουν την ενίσχυση της 
καινοτομίας·
(vii γ) την εφαρμογή μηχανισμών 
πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, μέσω 
δράσεων για την ιδιωτική 
αποθεματοποίηση, τη μεταποίηση, την 
προώθηση προϊόντων και μέσω των 
πωλήσεων προσφοράς,
(vii δ) την προώθηση των προθεσμιακών 
αγορών και των ασφαλιστικών 
συστημάτων και την παροχή της 
απαραίτητης τεχνικής βοήθειας για την 
χρησιμοποίησή τους από τα μέλη τους,

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.

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 
αγορά, χωρίς να καθίσταται ανούσια η 
αναγνώριση ως οργάνωσης παραγωγών 
στον αναγνωρισμένο γεωργικό τομέα.
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Or. en

Τροπολογία 99
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 301

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Άρθρο 106a

Καταστατικό των οργανώσεων 
παραγωγών

1. Το καταστατικό της οργάνωσης 
παραγωγών υποχρεώνει ιδίως 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 μίας 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 
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. Το καταστατικό των οργανώσεων 
παραγωγών προβλέπει επίσης:
α) τις διαδικασίες για τον καθορισμό, την 
έγκριση και την τροποποίηση των 
κανόνων που αναφέρονται στην 



AM\921910EL.doc 9/133 PE501.994v01-00

EL

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 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) 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 οικονομικούς 
κανόνες που είναι αναγκαίοι για τη 
λειτουργία της οργάνωσης.
3. Οι οργανώσεις παραγωγών, είτε 
πραγματοποιήθηκε μεταβίβαση 
ιδιοκτησίας των συγκεκριμένων 
προϊόντων από τους παραγωγούς στην 
οργάνωση παραγωγών είτε όχι, 
θεωρούνται ότι ενεργούν εξ ονόματος των 
μελών τους για οικονομικούς λόγους, και 
για λογαριασμό τους εντός των ορίων των 
αποστολών τους.

Or. en

Τροπολογία 100
Britta Reimers, James Nicholson
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 301
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 106a
Καταστατικό των οργανώσεων 

παραγωγών
1. Το καταστατικό της οργάνωσης 
παραγωγών υποχρεώνει ιδίως 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 μίας 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 
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. Το καταστατικό των οργανώσεων 
παραγωγών προβλέπει επίσης:
α) τις διαδικασίες για τον καθορισμό, την 
έγκριση 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 
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έλεγχο 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) 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 οικονομικούς 
κανόνες που είναι αναγκαίοι για τη 
λειτουργία της οργάνωσης.
3. Οι οργανώσεις παραγωγών, είτε 
πραγματοποιήθηκε μεταβίβαση 
ιδιοκτησίας των συγκεκριμένων 
προϊόντων από τους παραγωγούς στην 
οργάνωση παραγωγών είτε όχι, 
θεωρούνται ότι ενεργούν εξ ονόματος των 
μελών τους για οικονομικούς λόγους, και 
για λογαριασμό τους εντός των ορίων των 
αποστολών τους.

Or. en

Τροπολογία 101
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 302

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 106β
Αναγνώριση των οργανώσεων 

παραγωγών
1. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ως 
οργανώσεις παραγωγών όλες τις νομικές 
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οντότητες ή τα σαφώς οριζόμενα μέρη 
νομικών οντοτήτων που υποβάλλουν 
αίτηση αναγνώρισης εφόσον:
α) πληρούν τις απαιτήσεις που
καθορίζονται στο άρθρο 106 πρώτη 
παράγραφος στοιχεία β) και γ)·
β) διαθέτουν ελάχιστο αριθμό μελών 
και/ή αφορούν ελάχιστη ποσότητα 
παραγωγής που μπορεί να διατεθεί στο 
εμπόριο, προς καθορισμό από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, στην 
περιοχή 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. 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 δικαίου έως την 1η 
Ιανουαρίου 2015.
4. Τα κράτη μέλη:
α) αποφασίζουν σχετικά με τη χορήγηση 
αναγνώρισης μιας οργάνωσης 
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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 έχουν θεσπίσει τα ίδια και 
αποφασίζουν, εφόσον είναι αναγκαίο, εάν 
πρέπει να ανακληθεί η αναγνώρισή τους·
δ) 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. en

Τροπολογία 102
Britta Reimers, James Nicholson
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 302

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 106β
Αναγνώριση των οργανώσεων 

παραγωγών
1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αναγνωρίζουν ως οργανώσεις παραγωγών 
όλες τις νομικές οντότητες ή τα σαφώς 
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οριζόμενα μέρη νομικών οντοτήτων που 
υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης εφόσον:
α) πληρούν τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 106 πρώτη 
παράγραφος στοιχεία β) και γ)·
β) διαθέτουν ελάχιστο αριθμό μελών 
και/ή αφορούν ελάχιστη ποσότητα 
παραγωγής που μπορεί να διατεθεί στο 
εμπόριο, προς καθορισμό από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, στην 
περιοχή 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. 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 δικαίου έως την 1η 
Ιανουαρίου 2015.
4. Τα κράτη μέλη:
α) αποφασίζουν σχετικά με τη χορήγηση 
αναγνώρισης μιας οργάνωσης 
παραγωγών εντός τεσσάρων μηνών από 



AM\921910EL.doc 15/133 PE501.994v01-00

EL

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 έχουν θεσπίσει τα ίδια και 
αποφασίζουν, εφόσον είναι αναγκαίο, εάν 
πρέπει να ανακληθεί η αναγνώρισή τους·
δ) 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. en

Τροπολογία 103
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 303

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 106γ
Εξωτερική ανάθεση

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν σε 
μια αναγνωρισμένη οργάνωση 
παραγωγών ή σε μια αναγνωρισμένη 
ένωση οργανώσεων παραγωγών να 
αναθέτει υπεργολαβικά οποιαδήποτε από 
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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 
ανατεθεί.

Or. en

Τροπολογία 104
Britta Reimers, James Nicholson
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 303

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 106γ
Εξωτερική ανάθεση

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 
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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 
ανατεθεί.

Or. en

Τροπολογία 105
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 1680

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 107 Άρθρο 107

Ενώσεις οργανώσεων παραγωγών 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. 

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν, 
μετά από αίτηση, τις ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών συγκεκριμένου τομέα 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 τις λειτουργίες μιας 

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



PE501.994v01-00 18/133 AM\921910EL.doc

EL

οργάνωσης παραγωγών. οργάνωσης παραγωγών.

Or. en

Τροπολογία 106
Britta Reimers, James Nicholson
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 1680

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 107 Άρθρο 107
Ενώσεις οργανώσεων παραγωγών 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. 

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν, 
μετά από αίτηση, τις ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών συγκεκριμένου τομέα 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 τις 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 τις λειτουργίες μιας 
οργάνωσης παραγωγών.

Or. en

Τροπολογία 107
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 304-318, 1721, 1738, 1750

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Άρθρο 108 Άρθρο 108
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Διεπαγγελματικές οργανώσεις Διεπαγγελματικές οργανώσεις
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 τις διεπαγγελματικές 
οργανώσεις οποιουδήποτε από τους τομείς 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2, οι οποίες έχουν υποβάλει επισήμως 
αίτηση αναγνώρισης και:

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 σχετίζονται 
με τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα 
στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού: τη 
μεταποίηση ή εμπορία, 
συμπεριλαμβανομένης της διανομής,
προϊόντων σε έναν ή περισσότερους 
τομείς·

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

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

βα) αφορούν προϊόντα ή ομάδες 
προϊόντων που δεν υπάγονται σε 
αναγνωρισμένη εκ των προτέρων 
διεπαγγελματική οργάνωση·

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

γ) επιδιώκουν, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συμφέροντα των μελών τους και εκείνα 
των καταναλωτών, συγκεκριμένο σκοπό, 
ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει 
συγκεκριμένα έναν από τους ακόλουθους 
στόχους:

(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 το 
κόστος παραγωγής, τις τιμές, 
ενδεχομένως με μνεία σχετικών με τις 
τιμές δεικτών, 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·

(i α) διευκόλυνση της εκ των προτέρων 
γνώσης των παραγωγικών δυνατοτήτων, 
καθώς και της διαπίστωσης των τιμών 
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στην αγορά·
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·

(ii α) διερεύνηση δυνητικών αγορών 
εξαγωγής·

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

(iii) με την επιφύλαξη των διατάξεων των 
άρθρων 104α και 113α, κατάρτιση 
υποδειγμάτων συμβάσεων που είναι 
σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες
σχετικά με την πώληση γεωργικών 
προϊόντων σε αγοραστές και/ή την 
παροχή μεταποιημένων προϊόντων σε 
διανομείς και λιανοπωλητές, 
λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα 
επίτευξης ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
και αποφυγής των στρεβλώσεων της 
αγοράς·

(iv) πληρέστερη αξιοποίηση του 
δυναμικού των προϊόντων·

(iv) πληρέστερη αξιοποίηση του 
δυναμικού των προϊόντων, και σε επίπεδο 
αγορών διάθεσης, και ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών ενίσχυσης της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας και της 
καινοτομίας·

(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 την καινοτομία, τον 
εξορθολογισμό, τη βελτίωση και την 
προσαρμογή της παραγωγής και, 
ενδεχομένως, της μεταποίησης και/ή της 
εμπορίας, 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·

(vi) αναζήτηση μεθόδων περιορισμού της 
χρήσης φυτοπροστατευτικών ή 
κτηνιατρικών προϊόντων και άλλων 
εισροών και διασφάλιση της ποιότητας 

(vi) περιορισμό της χρήσης 
φυτοπροστατευτικών ή κτηνιατρικών 
προϊόντων, καλύτερη διαχείριση άλλων 
εισροών, διασφάλιση της ποιότητας των 
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των προϊόντων καθώς και της προστασίας 
του εδάφους και των υδάτων·

προϊόντων καθώς και της προστασίας του 
εδάφους και των υδάτων, ενίσχυση της 
υγειονομικής ασφάλειας των τροφίμων, 
ειδικότερα μέσω ιχνηλασιμότητας των 
προϊόντων, και βελτίωση της υγείας και 
των συνθηκών διαβίωσης των ζώων·

(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, 
ενδεχομένως, της μεταποίησης και/ή της
εμπορίας·

vii a) ορισμό των στοιχειωδών ποιοτήτων 
και ορισμό των στοιχειωδών προτύπων 
όσον αφορά την παρουσίαση και τη 
συσκευασία·

(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) ανάληψη κάθε δυνατής δράσης για 
την προάσπιση και την προστασία της 
βιολογικής γεωργίας καθώς και των 
ονομασιών προέλευσης, των σημάτων 
ποιότητας και των γεωγραφικών 
ενδείξεων·

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

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

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

(x) ενθάρρυνση της μη υπερβολικής και 
υπεύθυνης κατανάλωσης των προϊόντων 
που διατίθενται στην εσωτερική αγορά 
και/ή ενημέρωση σχετικά με τις βλάβες 
που συνδέονται με την παρακινδυνευμένη 
κατανάλωση· 

(x a) προώθηση της κατανάλωσης και/ή 
της παροχής πληροφοριών σχετικά με τα 
προϊόντα που διατίθενται στις εσωτερικές 
και εξωτερικές αγορές·

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

(xi α) ανάληψη συλλογικών δράσεων για 
την πρόληψη και τη διαχείριση των 
υγειονομικών, φυτοϋγειονομικών και 
περιβαλλοντικών κινδύνων και 
απρόβλεπτων συμβάντων που συνδέονται 
με την παραγωγή και, ενδεχομένως, με τη 
μεταποίηση και/ή την εμπορία και/ή τη 
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διανομή των γεωργικών προϊόντων και 
των τροφίμων·
(xi β) συμβολή στη διαχείριση των 
υποπροϊόντων και στη μείωση της 
παραγωγής αποβλήτων και στη 
διαχείριση αυτών·

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 και του καπνού, ο 
συγκεκριμένος σκοπός που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) μπορεί 
επίσης να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν 
από τους ακόλουθους στόχους:

α) τη συγκέντρωση και τον συντονισμό της 
προσφοράς και της εμπορίας των 
προϊόντων των μελών,

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,

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.

γ) την προαγωγή της ορθολογικής 
οργάνωσης και της βελτίωσης της 
παραγωγής και της μεταποίησης.

Or. en

Τροπολογία 108
Britta Reimers, James Nicholson
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 304-318, 1697, 1706, 1738, 1750 
και 1766

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 108 Άρθρο 108

Διεπαγγελματικές οργανώσεις Διεπαγγελματικές οργανώσεις
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 τις διεπαγγελματικές 
οργανώσεις οποιουδήποτε από τους τομείς 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2, οι οποίες έχουν υποβάλει επισήμως 



AM\921910EL.doc 23/133 PE501.994v01-00

EL

αίτηση αναγνώρισης και:/
α) αποτελούνται από εκπροσώπους 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
συνδέονται με την παραγωγή, το εμπόριο 
και/ή τη μεταποίηση προϊόντων σε έναν ή 
περισσότερους τομείς·

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

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

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

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

βα) αφορούν προϊόντα ή ομάδες 
προϊόντων που δεν υπάγονται σε 
παλιότερα αναγνωρισμένη 
διεπαγγελματική οργάνωση·

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

γ) επιδιώκουν, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συμφέροντα των μελών τους και εκείνα 
των καταναλωτών, συγκεκριμένο σκοπό, 
ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει 
συγκεκριμένα έναν από τους ακόλουθους 
στόχους:

(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 το 
κόστος παραγωγής, τις τιμές, 
ενδεχομένως με μνεία σχετικών με τις 
τιμές δεικτών, 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·

(i α) διευκόλυνση της εκ των προτέρων 
γνώσης των παραγωγικών δυνατοτήτων, 
καθώς και της διαπίστωσης των τιμών 
στην αγορά·

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

διάθεσης στην αγορά των προϊόντων, ιδίως 
με έρευνες και μελέτες αγοράς·

(ii α) διερεύνηση δυνητικών αγορών 
εξαγωγής·

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

(iii) με την επιφύλαξη των διατάξεων των 
άρθρων 104α και 113α, κατάρτιση 
υποδειγμάτων συμβάσεων που είναι 
σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες
σχετικά με την πώληση γεωργικών 
προϊόντων σε αγοραστές και/ή την 
παροχή μεταποιημένων προϊόντων σε 
διανομείς και λιανοπωλητές, 
λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα 
επίτευξης ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
και αποφυγής των στρεβλώσεων της 
αγοράς·

(iv) πληρέστερη αξιοποίηση του 
δυναμικού των προϊόντων·

(iv) πληρέστερη αξιοποίηση του 
δυναμικού των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένου και στο επίπεδο 
των αγορών διάθεσης, και πιο 
συγκεκριμένα της πράσινης χημείας·

(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 την καινοτομία, τον 
εξορθολογισμό, τη βελτίωση και την 
προσαρμογή της παραγωγής και, 
ενδεχομένως, της μεταποίησης και/ή της 
εμπορίας, 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·

(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·

(vi) αναζήτηση μεθόδων περιορισμού της 
χρήσης φυτοπροστατευτικών ή 
κτηνιατρικών προϊόντων, καλύτερης 
διαχείρισης άλλων εισροών, διασφάλισης 
της ποιότητας των προϊόντων καθώς και 
της προστασίας του εδάφους και των 
υδάτων, ενίσχυσης της υγειονομικής 
ασφάλειας των τροφίμων, ειδικότερα 
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μέσω ιχνηλασιμότητας των προϊόντων, 
και βελτίωσης της υγείας και των 
συνθηκών διαβίωσης των ζώων·

(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, 
ενδεχομένως, της μεταποίησης και/ή της
εμπορίας·

(vii a) ορισμό των στοιχειωδών 
ποιοτήτων και ορισμό των στοιχειωδών 
προτύπων όσον αφορά την παρουσίαση 
και τη συσκευασία·

(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) ανάληψη κάθε δυνατής δράσης για 
την προάσπιση και την προστασία της 
βιολογικής γεωργίας καθώς και των 
ονομασιών προέλευσης, των σημάτων 
ποιότητας και των γεωγραφικών 
ενδείξεων·

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

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

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

(x) ενθάρρυνση της μη υπερβολικής και 
υπεύθυνης κατανάλωσης των προϊόντων 
που διατίθενται στην εσωτερική αγορά 
και/ή ενημέρωση σχετικά με τις βλάβες 
που συνδέονται με την παρακινδυνευμένη 
κατανάλωση και προώθηση της 
κατανάλωσης και/ή της παροχής 
πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα που 
διατίθενται στις εσωτερικές και 
εξωτερικές αγορές·

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

(xi α) ανάληψη συλλογικών δράσεων για 
την πρόληψη και τη διαχείριση των 
υγειονομικών, φυτοϋγειονομικών και 
περιβαλλοντικών κινδύνων και 
απρόβλεπτων συμβάντων που συνδέονται 
με την παραγωγή και, ενδεχομένως, με τη 
μεταποίηση και/ή την εμπορία και/ή τη 
διανομή των γεωργικών προϊόντων και 
των τροφίμων·
(xi β) συμβολή στη διαχείριση των 
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υποπροϊόντων και στη διαχείριση των 
αποβλήτων.

2. Για τις διεπαγγελματικές οργανώσεις 
στους τομείς του ελαιόλαδου και των 
επιτραπέζιων ελιών και του καπνού, ο 
συγκεκριμένος σκοπός που αναφέρεται 
στο σημείο 
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 109
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 1774

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Άρθρο 108α

Αναγνώριση των διεπαγγελματικών 
οργανώσεων

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αναγνωρίζουν τις διεπαγγελματικές 
οργανώσεις που το ζητούν, με την 
προϋπόθεση ότι:
α) πληρούν τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο Άρθρο 108·
β) ασκούν τις δραστηριότητές τους σε μία 
ή περισσότερες περιοχές του οικείου 
εδάφους·
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γ) ασκούν σημαντικό μερίδιο των 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 108 παράγραφος 
1 στοιχείο α)·
δ) δεν δραστηριοποιούνται οι ίδιες στην 
παραγωγή, μεταποίηση και/ή εμπορία, 
εξαιρουμένων των περιπτώσεων που 
ορίζει το άρθρο 108, παράγραφος 2.
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 
1, μπορούν να συνεχίσουν τις 
δραστηριότητές τους δυνάμει του εθνικού 
δικαίου έως την 1η Ιανουαρίου 2015.
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 
αυτή υποβάλλεται στο κράτος μέλος στο 
οποίο έχει την έδρα της η οργάνωση·
β) διενεργούν, σε διαστήματα που ορίζουν 
τα ίδια, ελέγχους προκειμένου να 
βεβαιωθούν ότι οι αναγνωρισμένες 
διεπαγγελματικές οργανώσεις τηρούν 
τους όρους που διέπουν την αναγνώρισή 
τους·
γ) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή 
παρατυπιών όσον αφορά την εφαρμογή 
των μέτρων που προβλέπονται στον 
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παρόντα κανονισμό, επιβάλλουν στις εν 
λόγω οργανώσεις τις εφαρμοστέες 
κυρώσεις που έχουν θεσπίσει τα ίδια και 
αποφασίζουν, εφόσον είναι αναγκαίο, να 
ανακαλέσουν την αναγνώρισή τους·
δ) ανακαλούν 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. en

Τροπολογία 110
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 1775

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 109

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 109 διαγράφεται
Οργανώσεις επιχειρήσεων

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

Or. en
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Τροπολογία 111
Britta Reimers, James Nicholson
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 1775

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 109

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 109 διαγράφεται
Οργανώσεις επιχειρήσεων

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

Or. en

Τροπολογία 112
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 321

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 109 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 109α
Ρόλος των ομάδων

1. Προκειμένου να βελτιωθεί και να 
σταθεροποιηθεί η λειτουργία της αγοράς 
των προϊόντων τα οποία δικαιούνται 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη 
βάσει του κανονισμού (ΕΚ) XXXXXXX 
σχετικά με τα συστήματα ποιότητας που
εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα, τα 
κράτη μέλη παραγωγοί μπορούν να 
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ορίζουν κανόνες εμπορίας για τη ρύθμιση 
της προσφοράς, ιδίως με την εφαρμογή 
των αποφάσεων που λαμβάνουν οι 
ομάδες οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 
42 του κανονισμού (ΕΚ) XXXXXXX 
σχετικά με τα συστήματα ποιότητας που 
εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα.
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 παρεμποδίζουν τη διάθεση 
υπερβολικά μεγάλου μέρους του σχετικού 
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 
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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. en

Τροπολογία 113
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 322-325, 1793

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 110 Άρθρο 110
Επέκταση κανόνων Επέκταση κανόνων

1. Στις περιπτώσεις όπου μια 
αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών, μια 
αναγνωρισμένη ένωση οργανώσεων 
παραγωγών ή μια αναγνωρισμένη 
διεπαγγελματική οργάνωση που 
αναπτύσσει δραστηριότητες σε 
συγκεκριμένη οικονομική περιφέρεια ή 
οικονομικές περιφέρειες κράτους μέλους 
θεωρείται αντιπροσωπευτική της 
παραγωγής, του εμπορίου ή της 
μεταποίησης ενός συγκεκριμένου 
προϊόντος, το οικείο κράτος μέλος μπορεί, 
κατόπιν αιτήματος της εν λόγω 
οργάνωσης, να καθιστά δεσμευτικές, για 
περιορισμένη χρονική περίοδο, ορισμένες 
συμφωνίες, αποφάσεις ή εναρμονισμένες 
πρακτικές που εγκρίνονται στο πλαίσιο της 
οργάνωσης αυτής για άλλες επιχειρήσεις 
που αναπτύσσουν δραστηριότητες στη 
σχετική οικονομική περιφέρεια ή 
περιφέρειες και δεν ανήκουν στην 
οργάνωση ή την ένωση αυτή.

1. Στις περιπτώσεις όπου μια 
αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών, μια 
αναγνωρισμένη ένωση οργανώσεων 
παραγωγών ή μια αναγνωρισμένη 
διεπαγγελματική οργάνωση που 
αναπτύσσει δραστηριότητες σε 
συγκεκριμένη οικονομική περιφέρεια ή 
οικονομικές περιφέρειες κράτους μέλους 
θεωρείται αντιπροσωπευτική της 
παραγωγής, του εμπορίου ή της 
μεταποίησης ενός συγκεκριμένου 
προϊόντος, το οικείο κράτος μέλος μπορεί, 
κατόπιν αιτήματος της εν λόγω 
οργάνωσης, να καθιστά δεσμευτικές, για 
περιορισμένη χρονική περίοδο, ορισμένες 
συμφωνίες, αποφάσεις ή εναρμονισμένες 
πρακτικές που εγκρίνονται στο πλαίσιο της 
οργάνωσης αυτής για άλλες επιχειρήσεις 
που αναπτύσσουν δραστηριότητες στη 
σχετική οικονομική περιφέρεια ή 
περιφέρειες και δεν ανήκουν στην 
οργάνωση ή την ένωση αυτή.

2. Ως «οικονομική περιφέρεια» νοείται μια 
γεωγραφική περιοχή που αποτελείται από 

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

όμορες ή γειτονικές περιοχές παραγωγής 
στις οποίες οι συνθήκες παραγωγής και 
εμπορίας είναι ομοιογενείς.

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

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

α) συγκεντρώνουν, ως μέρος του όγκου της 
παραγωγής ή του εμπορίου ή της 
μεταποίησης των σχετικών προϊόντων:

α) συγκεντρώνουν, ως μέρος του όγκου της 
παραγωγής ή του εμπορίου ή της 
μεταποίησης των σχετικών προϊόντων:

(i) για τις οργανώσεις παραγωγών στον 
τομέα των οπωροκηπευτικών, τουλάχιστον 
το 60%, ή

(i) για τις οργανώσεις παραγωγών στον 
τομέα των οπωροκηπευτικών, τουλάχιστον 
το 60%, ή

(ii) στις λοιπές περιπτώσεις, τουλάχιστον 
τα δύο τρίτα, και 

(ii) στις λοιπές περιπτώσεις, τουλάχιστον 
τα δύο τρίτα, και 

β) συγκεντρώνει, στην περίπτωση 
οργανώσεων παραγωγών, πάνω από το 
50% των σχετικών παραγωγών.

β) συγκεντρώνουν, στην περίπτωση 
οργανώσεων παραγωγών, πάνω από το 
50% των σχετικών παραγωγών, και

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

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

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

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

4. Οι κανόνες για τους οποίους μπορεί να 
ζητηθεί επέκταση σε άλλες επιχειρήσεις, 
όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, 
αφορούν κάποια από τις δράσεις για την 
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 
στο άρθρο 106 στοιχείο γ) ή στο άρθρο 
108 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

α) την παροχή πληροφοριών όσον αφορά 
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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 
γεωργίας και των ονομασιών προέλευσης, 
των σημάτων ποιότητας και των 
γεωγραφικών ενδείξεων,
η) έρευνα για την αξιοποίηση των 
προϊόντων, ιδίως με νέες χρήσεις που 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 

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 
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εθνικούς κανόνες. εθνικούς κανόνες.

4α. Όπου υπάρχει αναγνωρισμένη 
διεπαγγελματική οργάνωση για ένα ή 
περισσότερα προϊόντα, τα κράτη μέλη δεν 
επεκτείνουν τις αποφάσεις και δράσεις 
των οργανώσεων παραγωγών που 
εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της 
εν λόγω διεπαγγελματικής οργάνωσης.
4β. Η επέκταση των κανόνων που 
ορίζεται στην παράγραφο 1 πρέπει να 
κοινοποιείται στις ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις με λεπτομερή δημοσίευση σε 
επίσημο έντυπο του οικείου κράτους 
μέλους.
4γ. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή σε ετήσια βάση, το αργότερο 
έως τις 31 Μαρτίου, σχετικά με κάθε 
απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 114
Britta Reimers, James Nicholson
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 1783

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 110 διαγράφεται
Επέκταση κανόνων

1. Στις περιπτώσεις όπου μια 
αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών, 
μια αναγνωρισμένη ένωση οργανώσεων 
παραγωγών ή μια αναγνωρισμένη 
διεπαγγελματική οργάνωση που 
αναπτύσσει δραστηριότητες σε 
συγκεκριμένη οικονομική περιφέρεια ή 
οικονομικές περιφέρειες κράτους μέλους 
θεωρείται αντιπροσωπευτική της 
παραγωγής, του εμπορίου ή της 
μεταποίησης ενός συγκεκριμένου 
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προϊόντος, το οικείο κράτος μέλος 
μπορεί, κατόπιν αιτήματος της εν λόγω 
οργάνωσης, να καθιστά δεσμευτικές, για 
περιορισμένη χρονική περίοδο, ορισμένες 
συμφωνίες, αποφάσεις ή εναρμονισμένες 
πρακτικές που εγκρίνονται στο πλαίσιο 
της οργάνωσης αυτής για άλλες 
επιχειρήσεις που αναπτύσσουν 
δραστηριότητες στη σχετική οικονομική 
περιφέρεια ή περιφέρειες και δεν ανήκουν 
στην οργάνωση ή την ένωση αυτή.
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.
3. Οι οργανώσεις ή ενώσεις θεωρούνται 
αντιπροσωπευτικές εφόσον στις οικείες 
οικονομικές περιφέρειες ενός κράτους 
μέλους:
α) συγκεντρώνουν, ως μέρος του όγκου 
της παραγωγής ή του εμπορίου ή της 
μεταποίησης των σχετικών προϊόντων:
(i) για τις οργανώσεις παραγωγών στον 
τομέα των οπωροκηπευτικών, 
τουλάχιστον το 60%, ή
(ii) στις λοιπές περιπτώσεις, τουλάχιστον 
τα δύο τρίτα, και 
β) συγκεντρώνει, στην περίπτωση 
οργανώσεων παραγωγών, πάνω από το 
50% των σχετικών παραγωγών.
Όταν η αίτηση επέκτασης των κανόνων 
της σε άλλες επιχειρήσεις καλύπτει 
περισσότερες από μία οικονομικές 
περιφέρειες, η οργάνωση ή η ένωση 
αποδεικνύει τη στοιχειώδη 
αντιπροσωπευτικότητά της όπως 
ορίζεται στο πρώτο εδάφιο για καθέναν 
από τους κλάδους που συγκεντρώνει, σε 
καθεμία από τις καλυπτόμενες 
οικονομικές περιφέρειες.
4. Οι κανόνες για τους οποίους μπορεί να 
ζητηθεί επέκταση σε άλλες επιχειρήσεις, 
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όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, 
έχουν ένα από τους ακόλουθους στόχους:
α) την παροχή πληροφοριών όσον αφορά 
την παραγωγή και την αγορά,
β) την εφαρμογή κανόνων παραγωγής 
αυστηρότερων από 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 
γεωργίας και των ονομασιών προέλευσης, 
των σημάτων ποιότητας και των 
γεωγραφικών ενδείξεων,
η) έρευνα για την αξιοποίηση των 
προϊόντων, ιδίως με νέες χρήσεις που 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 
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έχουν τα αποτελέσματα που αναφέρονται 
στο άρθρο 145 παράγραφος 4 ή ειδάλλως 
αντιβαίνουν στους ισχύοντες ενωσιακούς 
ή εθνικούς κανόνες.

Or. en

Τροπολογία 115
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 1826

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 111 Άρθρο 111
Χρηματικές εισφορές από μη μέλη Χρηματικές εισφορές από μη μέλη

Στην περίπτωση επέκτασης των κανόνων 
αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών, 
αναγνωρισμένης ένωσης οργανώσεων 
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 σχετίζονται με 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 
οργάνωσης αλλά επωφελούνται από τις εν 
λόγω δραστηριότητες οφείλουν στην 
οργάνωση το σύνολο ή μέρος των 
εισφορών που καταβάλλονται από τα μέλη, 
εφόσον οι εισφορές αυτές προορίζονται για 
να καλύψουν δαπάνες που απορρέουν
άμεσα από την άσκηση των εν λόγω 
δραστηριοτήτων.

Στην περίπτωση επέκτασης των κανόνων 
αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών, 
αναγνωρισμένης ένωσης οργανώσεων 
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 σχετίζονται 
με τα εν λόγω προϊόντα, το κράτος μέλος 
το οποίο χορήγησε την αναγνώριση μπορεί 
να αποφασίζει, μετά από διαβούλευση με 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ότι οι 
συγκεκριμένοι οικονομικοί παράγοντες ή 
οι ομάδες που δεν είναι μέλη της 
οργάνωσης αλλά επωφελούνται από τις εν 
λόγω δραστηριότητες 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 
από την άσκηση των εν λόγω 
δραστηριοτήτων.

Or. en
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Τροπολογία 116
Britta Reimers, James Nicholson
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 1819

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 οργανώσεων 
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 σχετίζονται με 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 
οργάνωσης αλλά επωφελούνται από τις εν 
λόγω δραστηριότητες οφείλουν στην 
οργάνωση το σύνολο ή μέρος των 
εισφορών που καταβάλλονται από τα 
μέλη, εφόσον οι εισφορές αυτές 
προορίζονται για να καλύψουν δαπάνες 
που απορρέουν άμεσα από την άσκηση 
των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 117
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 327
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 112 Άρθρο 112
Μέτρα για τη διευκόλυνση της 

προσαρμογής της προσφοράς στις 
απαιτήσεις της αγοράς

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:

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 που ορίζει το άρθρο 
1, παράγραφος 2:

α) για τη βελτίωση της ποιότητας, α) για τη βελτίωση της ποιότητας,

β) για την προώθηση καλύτερης 
οργάνωσης της παραγωγής, της 
μεταποίησης και της εμπορίας,

β) για την προώθηση καλύτερης 
οργάνωσης της παραγωγής, της 
μεταποίησης και της εμπορίας,

γ) για τη διευκόλυνση της καταγραφής των 
τάσεων των αγοραίων τιμών,

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.

δ) για την κατάρτιση βραχυπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων προβλέψεων, με βάση τα 
χρησιμοποιούμενα μέσα παραγωγής.

Or. en

Τροπολογία 118
Britta Reimers, James Nicholson
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 1832



PE501.994v01-00 40/133 AM\921910EL.doc

EL

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 
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 119
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 331, 332
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 113 Άρθρο 113
Κανόνες εμπορίας για τη βελτίωση και 
τη σταθεροποίηση της λειτουργίας της 

κοινής αμπελοοινικής αγοράς

Κανόνες εμπορίας για τη βελτίωση και 
τη σταθεροποίηση της λειτουργίας της 

κοινής αμπελοοινικής αγοράς
1. Για τη βελτίωση και τη σταθεροποίηση 
της λειτουργίας της κοινής αγοράς οίνου, 
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 
διεπαγγελματικές οργανώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 108.

1. Για τη βελτίωση και τη σταθεροποίηση 
της λειτουργίας της κοινής αγοράς οίνου, 
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 
διεπαγγελματικές οργανώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 108.

Οι κανόνες αυτοί είναι ανάλογοι προς τον 
επιδιωκόμενο στόχο και:

Οι κανόνες αυτοί είναι ανάλογοι προς τον 
επιδιωκόμενο στόχο και:

α) δεν αφορούν καμία συναλλαγή μετά την 
πρώτη εμπορία του σχετικού προϊόντος,

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,

β) δεν επιτρέπουν τον καθορισμό της 
τιμής, ακόμη και σε περιπτώσεις που οι 
τιμές καθορίζονται ενδεικτικά ή για 
σύσταση,

γ) δεν παρεμποδίζουν τη διάθεση 
υπερβολικά μεγάλου μέρους του κανονικά 
διαθέσιμου τρυγητού στην αγορά,

γ) δεν παρεμποδίζουν τη διάθεση 
υπερβολικά μεγάλου μέρους του κανονικά 
διαθέσιμου τρυγητού στην αγορά,

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.

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.

1α. Οι κανόνες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 πρέπει να κοινοποιούνται 
στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις με 
εκτεταμένη δημοσίευση σε επίσημο 
έντυπο του οικείου κράτους μέλους.
1β. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή σε ετήσια βάση, το αργότερο 
έως τις 31 Μαρτίου, σχετικά με κάθε 
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απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 120
Britta Reimers, James Nicholson
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 1843

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 οίνου, 
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 
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 
υπερβολικά μεγάλου μέρους του κανονικά 
διαθέσιμου τρυγητού στην αγορά,
δ) δεν παρέχουν καμία δυνατότητα 
απόρριψης αιτήσεων έκδοσης των 
εθνικών και ενωσιακών πιστοποιητικών 
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που απαιτούνται για την κυκλοφορία και 
την εμπορία οίνων, εφόσον η εμπορία 
είναι σύμφωνη με τους κανόνες αυτούς.

Or. en

Τροπολογία 121
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 333

Πρόταση κανονισμού
Μέρος ΙΙ – τίτλος ΙΙ – κεφάλαιο ΙΙΙ – τμήμα 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΤΜΗΜΑ 3 Α
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 113α
Συμβατικές σχέσεις

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

Or. en

Τροπολογία 122
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 334
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 113β
Συμβατικές διαπραγματεύσεις

1. Μια οργάνωση παραγωγών υπαγόμενη 
σε έναν από τους τομείς που ορίζει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού, η οποία έχει αναγνωριστεί 
δυνάμει του άρθρου 106 μπορεί να 
διεξάγει διαπραγματεύσεις εξ ονόματος 
των παραγωγών μελών της, όσον αφορά 
μέρος ή το σύνολο της κοινής παραγωγής 
τους, για τις συμβάσεις παράδοσης 
γεωργικών προϊόντων από παραγωγό σε 
μεταποιητή, σε μεσάζοντα ή σε διανομέα. 
2. Οι διαπραγματεύσεις μπορούν να 
διεξάγονται από την οργάνωση 
παραγωγών:
α) είτε μεταβιβάζεται είτε όχι η 
κυριότητα των προϊόντων από τους 
παραγωγούς στην οργάνωση παραγωγών·
β) είτε είναι ίδια είτε όχι η τιμή 
διαπραγμάτευσης όσον αφορά την κοινή 
παραγωγή μέρους ή του συνόλου των 
παραγωγών μελών της οργάνωσης 
παραγωγών ή μόνο ορισμένων εξ αυτών·
γ) υπό τον όρο ότι οι σχετικοί γεωργοί δεν 
είναι μέλη άλλης οργάνωσης παραγωγών 
που επίσης διαπραγματεύεται τέτοιου 
είδους συμβάσεις εξ ονόματός τους· 
ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
παρεκκλίνουν από τον όρο αυτό σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις 
κατά τις οποίες παραγωγοί διατηρούν δύο 
χωριστές μονάδες παραγωγής που 
ευρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές 
περιοχές·
δ) υπό τον όρο ότι τα εν λόγω προϊόντα 
δεν καλύπτονται από υποχρέωση 
παράδοσης η οποία προκύπτει από τη 
συμμετοχή του γεωργού σε συνεταιρισμό 
σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στα 
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καταστατικά του συνεταιρισμού ή τους 
κανόνες και τις αποφάσεις που ορίζονται 
ή βασίζονται τα καταστατικά αυτά· και
ε) υπό τον όρο ότι η οργάνωση 
παραγωγών γνωστοποιεί στις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους ή των κρατών 
μελών στα οποία ασκεί τις 
δραστηριότητές της την ποσότητα 
γεωργικών προϊόντων που αποτελούν 
αντικείμενο των εν λόγω 
διαπραγματεύσεων.
3. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, οι αναφορές στις οργανώσεις 
παραγωγών περιλαμβάνουν επίσης τις 
ενώσεις αυτών. 
4. Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις που 
αφορούν περισσότερα του ενός κράτη 
μέλη, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από 
την Επιτροπή, με εκτελεστική πράξη, που 
εγκρίνεται χωρίς την εφαρμογή του 
άρθρου 162 παράγραφος 2 ή 3. Στις 
λοιπές περιπτώσεις, λαμβάνεται από την 
εθνική αρχή ανταγωνισμού του κράτους 
μέλους το οποίο αφορούν οι 
διαπραγματεύσεις. 
Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο δεν εφαρμόζονται 
πριν από την ημερομηνία της 
κοινοποίησής τους στις σχετικές 
επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 123
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 335-341, 1862, 1864

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 114 Άρθρο 114
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Ανατιθέμενες αρμοδιότητες Ανατιθέμενες αρμοδιότητες
Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι και οι 
αρμοδιότητες των οργανώσεων 
παραγωγών, των οργανώσεων 
επιχειρήσεων του τομέα του ελαιολάδου 
και των επιτραπέζιων ελιών και των 
διεπαγγελματικών οργανώσεων ορίζονται 
με σαφήνεια, ώστε να προάγεται η 
αποτελεσματικότητα των ενεργειών των εν 
λόγω οργανώσεων, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 όσον αφορά τις οργανώσεις 
παραγωγών, τις ομάδες οργανώσεων 
παραγωγών και τις διεπαγγελματικές 
οργανώσεις και τις οργανώσεις 
επιχειρήσεων για τα εξής:

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

-α) τους ειδικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται σε έναν ή περισσότερους 
τομείς που ορίζει το άρθρο 1, 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού·

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

α) τους συγκεκριμένους σκοπούς που 
πρέπει να επιδιώκουν ή να μην επιδιώκουν 
οι εν λόγω οργανώσεις και ενώσεις, και 
ενδεχομένως για σκοπούς επιπλέον αυτών
που αναφέρονται στα άρθρα 106 έως 109, 

αα) οριζόντιες συστάσεις για 
διεπαγγελματικές συμφωνίες που 
συνάπτονται από τις οργανώσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 108,

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

β) τα καταστατικά των οργανώσεων πλην 
των οργανώσεων παραγωγών, τους 
ειδικούς όρους που ισχύουν για τα 
καταστατικά των οργανώσεων 
παραγωγών σε ορισμένους τομείς, τη 
δομή, τη νομική προσωπικότητα, τα μέλη, 
το μέγεθος, τις υποχρεώσεις λογοδοσίας 
και τις δραστηριότητες των εν λόγω 
οργανώσεων και ενώσεων, τα 
αποτελέσματα των συγχωνεύσεων,
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αναγνώρισης και τις συγχωνεύσεις,

βα) τις προϋποθέσεις αναγνώρισης, 
αναστολής και ανάκλησης της 
αναγνώρισης, τα αποτελέσματα της 
αναγνώρισης, της αναστολής και της 
ανάκλησης της αναγνώρισης, καθώς και 
τις απαιτήσεις για παρόμοιες οργανώσεις 
και ενώσεις ώστε να λαμβάνουν 
διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση μη 
σεβασμού των κριτηρίων αναγνώρισης,

γ) τις διεθνικές οργανώσεις και ενώσεις 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του 
παρόντος άρθρου,

γ) τις διεθνικές οργανώσεις και ενώσεις 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που 
αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και βα) 
του παρόντος άρθρου,

γα) κανόνων για τη θέσπιση της 
διοικητικής συνδρομής και τους όρους 
για την παροχή της από τις αντίστοιχες 
αρμόδιες αρχές σε περιπτώσεις 
διακρατικής συνεργασίας,

δ) την ανάθεση δραστηριοτήτων σε 
υπεργολάβους και την παροχή τεχνικών 
μέσων από οργανώσεις ή ενώσεις·

δ) τους όρους ανάθεσης δραστηριοτήτων 
σε υπεργολάβους και την παροχή τεχνικών 
μέσων από οργανώσεις ή ενώσεις·

ε) τον ελάχιστο όγκο ή αξία της 
εμπορεύσιμης παραγωγής οργανώσεων και 
ενώσεων·

ε) τον ελάχιστο όγκο ή αξία της 
εμπορεύσιμης παραγωγής οργανώσεων και 
ενώσεων·

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

στ) την επέκταση ορισμένων κανόνων των 
οργανώσεων που προβλέπεται στο άρθρο 
110 σε μη μέλη και την υποχρεωτική 
πληρωμή εισφοράς από μη μέλη που 
αναφέρεται στο άρθρο 111, περαιτέρω 
απαιτήσεις όσον αφορά την 
αντιπροσωπευτικότητα, τις σχετικές 
οικονομικές περιφέρειες, 
συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου από 
την Επιτροπή του ορισμού τους, των 
ελάχιστων περιόδων κατά τις οποίες θα 
πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες πριν 
από την επέκτασή τους, τα άτομα ή τις 
οργανώσεις στις οποίες οι κανόνες ή οι 
εισφορές μπορούν να επιβληθούν και οι 
περιστάσεις υπό τις οποίες η Επιτροπή 
μπορεί να απαιτήσει να απορριφθεί ή να 
ανακληθεί, για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, η επέκταση των κανόνων ή οι 
υποχρεωτικές εισφορές·
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μπορεί να απαιτήσει να απορριφθεί ή να 
ανακληθεί η επέκταση των κανόνων ή οι 
υποχρεωτικές εισφορές.

στ α) τους ειδικούς όρους εφαρμογής των 
συμβατικών συστημάτων στους τομείς 
που ορίζει το άρθρο 113α παράγραφος 1, 
ιδίως δε τα κατώτατα όρια που 
καθορίζουν τους όγκους παραγωγής 
στους οποίους μπορούν να εφαρμόζονται 
συλλογικές διαπραγματεύσεις·
στ β) τους όρους υπό τους οποίους 
αναγνωρισμένοι παραγωγοί μπορούν να 
επιτυγχάνουν συλλογικές οριζόντιες και 
κάθετες συμφωνίες με ανταγωνιστές και 
με εταίρους της αλυσίδας τροφίμων που 
θα έχουν ως αποτέλεσμα να 
ενσωματωθούν στις τιμές οι επενδυτικές 
δαπάνες στη βιώσιμη παραγωγή.

Or. en

Τροπολογία 124
Britta Reimers, James Nicholson
Συμβιβαστική τροπολογία

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 114 Άρθρο 114

Ανατιθέμενες αρμοδιότητες Ανατιθέμενες αρμοδιότητες
Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι και οι 
αρμοδιότητες των οργανώσεων 
παραγωγών, των οργανώσεων 
επιχειρήσεων του τομέα του ελαιολάδου 
και των επιτραπέζιων ελιών και των 
διεπαγγελματικών οργανώσεων ορίζονται 
με σαφήνεια, ώστε να προάγεται η 
αποτελεσματικότητα των ενεργειών των εν 
λόγω οργανώσεων, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

Για να εξασφαλίζεται ότι οι στόχοι και οι 
αρμοδιότητες των οργανώσεων 
παραγωγών και των ενώσεων
οργανώσεων παραγωγών ορίζονται με 
σαφήνεια, ώστε να προάγεται η 
αποτελεσματικότητα των ενεργειών των εν 
λόγω οργανώσεων, χωρίς περιττές 
επιβαρύνσεις, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160, οι οποίες καθορίζουν:
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άρθρο 160 όσον αφορά τις οργανώσεις 
παραγωγών, τις ομάδες οργανώσεων 
παραγωγών και τις διεπαγγελματικές 
οργανώσεις και τις οργανώσεις 
επιχειρήσεων για τα εξής:

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

α) τις ειδικές προϋποθέσεις αναγνώρισης 
οργανώσεων παραγωγών και ενώσεων 
οργανώσεων παραγωγών που ασκούν 
δραστηριότητες σε περισσότερα του ενός 
κράτη μέλη,

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

β) τους κανόνες σχετικά με τη θέσπιση 
και τους όρους παροχής διοικητικής 
συνδρομής από τις αντίστοιχες αρμόδιες 
αρχές στην περίπτωση οργανώσεων που 
ασκούν δραστηριότητες σε περισσότερα 
του ενός κράτη μέλη, 

γ) τις διεθνικές οργανώσεις και ενώσεις 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του 
παρόντος άρθρου,

γ) στην περίπτωση των οργανώσεων που 
ρυθμίζονται από τα άρθρα 109α, στοιχεία 
α), αα) και β), 

(i) τους συγκεκριμένους σκοπούς που 
μπορεί, πρέπει ή δεν πρέπει να 
επιδιώκουν οι εν λόγω οργανώσεις και 
ενώσεις, 
(ii) τους κανόνες που αφορούν την 
αναγνώριση, τη δομή, τα μέλη, το
μέγεθος, τις υποχρεώσεις λογοδοσίας, τις 
δραστηριότητες και τις συγχωνεύσεις 
των εν λόγω οργανώσεων και των 
ενώσεων αυτών,
(iii) την ανάθεση δραστηριοτήτων σε 
υπεργολάβους και την παροχή τεχνικών 
μέσων από οργανώσεις ή ενώσεις,
(iv) τον ελάχιστο όγκο ή αξία της 
εμπορεύσιμης παραγωγής οργανώσεων 
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και ενώσεων,
δ) την ανάθεση δραστηριοτήτων σε 
υπεργολάβους και την παροχή τεχνικών 
μέσων από οργανώσεις ή ενώσεις·

δ) στην περίπτωση οργανώσεων 
παραγωγών που ρυθμίζονται από το 
άρθρο 109 α, στοιχεία α), ββ), τους 
κανόνες που αφορούν τα μέλη, 
περιλαμβανομένης της υποχρέωσης των 
μελών οργάνωσης παραγωγών να 
παραδίδουν το σύνολο ή ορισμένο μέρος 
της παραγωγής τους στην οργάνωση 
παραγωγών. 

ε) τον ελάχιστο όγκο ή αξία της 
εμπορεύσιμης παραγωγής οργανώσεων 
και ενώσεων·
στ) την επέκταση ορισμένων κανόνων 
των οργανώσεων που προβλέπεται στο 
άρθρο 110 σε μη μέλη και την 
υποχρεωτική πληρωμή εισφοράς από μη 
μέλη που αναφέρεται στο άρθρο 111, 
συμπεριλαμβανομένου καταλόγου 
αυστηρότερων κανόνων παραγωγής που 
μπορούν να επεκταθούν σύμφωνα με το 
άρθρο 110 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο β), περαιτέρω απαιτήσεις όσον 
αφορά την αντιπροσωπευτικότητα, τις 
σχετικές οικονομικές περιφέρειες, 
συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου από 
την Επιτροπή του ορισμού τους, των 
ελάχιστων περιόδων κατά τις οποίες θα 
πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες πριν 
από την επέκτασή τους, τα άτομα ή τις 
οργανώσεις στις οποίες οι κανόνες ή οι 
εισφορές μπορούν να επιβληθούν και οι 
περιστάσεις υπό τις οποίες η Επιτροπή 
μπορεί να απαιτήσει να απορριφθεί ή να 
ανακληθεί η επέκταση των κανόνων ή οι 
υποχρεωτικές εισφορές.

Or. en

(Point d becomes point iii of the amendment text and point e becomes point iv)

Τροπολογία 125
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 342
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Άρθρο 115 Άρθρο 115

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης

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

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, τα αναγκαία μέτρα 
για το παρόν κεφάλαιο, και ιδίως μέτρα 
σχετικά με:

α) την εφαρμογή των όρων για την 
αναγνώριση οργανώσεων παραγωγών και 
των διεπαγγελματικών οργανώσεων που 
ορίζονται στα άρθρα 106β και 108α,
β) τις κοινοποιήσεις που πρέπει να γίνουν 
από τα κράτη μέλη προς την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 105α παράγραφος 
8, το άρθρο 105β παράγραφος 7, το 
άρθρο 106β παράγραφος 4 στοιχείο δ) και 
το άρθρο 108α παράγραφος 4 στοιχείο ε),
γ) τις διαδικασίες σχετικά με τη 
διοικητική συνδρομή στην περίπτωση 
διεθνικής συνεργασίας·
δ) τις διαδικασίες και τους τεχνικούς όρους 
σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που 
αναφέρονται στα άρθρα 110 και 112, ιδίως 
την εφαρμογή της έννοιας της 
«οικονομικής περιφέρειας» όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 110 παράγραφος 
2.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2.

Or. en
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Τροπολογία 126
Britta Reimers, James Nicholson
Συμβιβαστική τροπολογία

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 115 Άρθρο 115

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης

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

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 162 παράγραφος 2, τα ακόλουθα 
μέτρα:

α) την εφαρμογή των προϋποθέσεων 
αναγνώρισης των οργανώσεων 
παραγωγών και των ενώσεων αυτών και 
των διεπαγγελματικών οργανώσεων, 
ιδίως δε των οργανώσεων που ασκούν 
δραστηριότητες σε περισσότερα του ενός
κράτη μέλη·
β) τις διαδικασίες που αφορούν τη 
διοικητική συνδρομή στην περίπτωση 
οργανώσεων που ασκούν δραστηριότητες 
σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη·
γ) στην περίπτωση οργανώσεων που 
ρυθμίζονται από το άρθρο 109α, την 
απόρριψη ή την ανάκληση αναγνώρισης·
δ) τη διαβίβαση πληροφοριών προς την 
Επιτροπή σχετικά με τον αριθμό των 
αναγνωρισμένων οργανώσεων και 
ενώσεων, περιλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με την απόρριψη ή 
την ανάκληση αναγνώρισης.

Or. en
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Τροπολογία 127
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 343-345

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 116

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Άρθρο 116 Άρθρο 116

Άλλες εκτελεστικές αρμοδιότητες Άλλες εκτελεστικές αρμοδιότητες
Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να εκδίδει μεμονωμένες 
αποφάσεις σχετικά με:

1. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να εκδίδει μεμονωμένες 
αποφάσεις σχετικά με:

α) την αναγνώριση των οργανώσεων που 
ασκούν δραστηριότητες σε περισσότερα 
του ενός κράτη μέλη, σύμφωνα με τους 
κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει του 
άρθρου 114 στοιχείο γ)·

α) την αναγνώριση, την απόρριψη ή την 
αναστολή αναγνώρισης των οργανώσεων 
που ασκούν δραστηριότητες σε 
περισσότερα του ενός κράτη μέλη, 
σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται 
δυνάμει του άρθρου 114 στοιχείο γ)·

β) την απόρριψη ή την ανάκληση της 
αναγνώρισης των διεπαγγελματικών 
οργανώσεων, ανάκληση της επέκτασης
κανόνων ή των υποχρεωτικών εισφορών, 
την έγκρισή τους ή των αποφάσεων για 
την τροποποίηση των οικονομικών 
περιφερειών που κοινοποιούνται από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με κανόνες που 
θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 114 
στοιχείο στ).

β) την επέκταση των κανόνων ή των 
υποχρεωτικών εισφορών των οργανώσεων 
που αναφέρονται στο στοιχείο α) και την 
ανάκλησή τους.

1α. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να υιοθετεί 
αποφάσεις σχετικά με την έγκριση ή τις 
αποφάσεις για την τροποποίηση των 
οικονομικών περιφερειών που 
κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με κανόνες που θεσπίζονται 
δυνάμει του άρθρου 114 στοιχείο στ).
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται χωρίς εφαρμογή της 
διαδικασίας του άρθρου 162 παράγραφος 
2 ή 3.
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Or. en

Τροπολογία 128
Britta Reimers, James Nicholson
Συμβιβαστική τροπολογία

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 116

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 116 διαγράφεται
Άλλες εκτελεστικές αρμοδιότητες

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να εκδίδει μεμονωμένες 
αποφάσεις σχετικά με:
α) την αναγνώριση των οργανώσεων που 
ασκούν δραστηριότητες σε περισσότερα 
του ενός κράτη μέλη, σύμφωνα με τους 
κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει του 
άρθρου 114 στοιχείο γ)·
β) την απόρριψη ή την ανάκληση της 
αναγνώρισης των διεπαγγελματικών 
οργανώσεων, ανάκληση της επέκτασης 
κανόνων ή των υποχρεωτικών εισφορών, 
την έγκρισή τους ή των αποφάσεων για 
την τροποποίηση των οικονομικών 
περιφερειών που κοινοποιούνται από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με κανόνες που 
θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 114 
στοιχείο στ).

Or. en

Τροπολογία 129
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 346, 643
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος ΙΙ – τίτλος ΙΙ – κεφάλαιο ΙΙΙ – τμήμα 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΤΜΗΜΑ 4α
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Άρθρο 116α

Μέσο παρακολούθησης των ευρωπαϊκών 
τιμών τροφίμων

1. Για την ενημέρωση των οικονομικών 
παραγόντων και του συνόλου των 
δημοσίων αρχών σχετικά με τη 
διαμόρφωση των τιμών σε ολόκληρη την 
αλυσίδα εφοδιασμού σε τρόφιμα, και 
προκειμένου να διευκολυνθεί η 
καταγραφή και καταχώριση των 
εξελίξεων στην αγορά, η Επιτροπή 
υποβάλλει τακτικά έκθεση 
δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων των 
μελετών του Ευρωπαϊκού Μέσου για την 
παρακολούθηση των τιμών των 
τροφίμων, προς το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεριμνώντας 
για τη δημοσίευση αυτών των 
αποτελεσμάτων.
2. Με σκοπό την εφαρμογή της 
παραγράφου 1 και σε συνάρτηση με τις 
δραστηριότητες των εθνικών 
στατιστικών υπηρεσιών και των εθνικών 
παρατηρητηρίων των τιμών, το Μέσο 
συλλέγει, χωρίς να δημιουργεί πρόσθετες 
επιβαρύνσεις για τους γεωργούς, κυρίως 
τα στατιστικά στοιχεία και τις 
απαραίτητες πληροφορίες για την 
εκπόνηση των αναλύσεων και των 
μελετών που αφορούν:
α) την παραγωγή και τον εφοδιασμό·
β) τους μηχανισμούς διαμόρφωσης των 
τιμών και, στο μέτρο του δυνατού, των 
περιθωρίων κέρδους κατά μήκος της 
αλυσίδας εφοδιασμού σε τρόφιμα της 
Ένωσης και των κρατών μελών·
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γ) τις τάσεις εξέλιξης των τιμών και, στο 
μέτρο του δυνατού, των περιθωρίων 
κέρδους σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας 
εφοδιασμού σε τρόφιμα της Ένωσης και 
των κρατών μελών και σε όλους τους 
γεωργικούς τομείς και τους τομείς 
γεωργικών τροφίμων, ειδικότερα στους 
τομείς οπωροκηπευτικών, γάλακτος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων και κρέατος·
δ) τις προβλέψεις όσο αφορά τις εξελίξεις 
της αγοράς, βραχυπρόθεσμα και 
μεσοπρόθεσμα.
Για τους σκοπούς της παρούσας 
παραγράφου, το Μέσο μελετά ειδικότερα 
τις εξαγωγές και τις εισαγωγές, τις τιμές 
παραγωγού, τις τιμές που καταβάλλουν οι 
καταναλωτές, τα περιθώρια κέρδους, το 
κόστος παραγωγής, μεταποίησης και 
διανομής σε όλα τα στάδια της αλυσίδας 
εφοδιασμού σε τρόφιμα της Ένωσης και 
των κρατών μελών.
3. Οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται 
μέσω των δράσεων του Μέσου 
θεωρούνται εμπιστευτικές. Η Επιτροπή 
μεριμνά ώστε οι δημοσιευόμενες 
πληροφορίες να μην επιτρέπουν τον 
εντοπισμό των συγκεκριμένων 
παραγόντων.

Or. en

Τροπολογία 130
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 1917

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 129 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 129a
Εισαγωγές λυκίσκου

1. Η εισαγωγή προϊόντων του τομέα του 
λυκίσκου από τρίτες χώρες επιτρέπεται 
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μόνον εφόσον παρουσιάζουν ποιοτικά 
χαρακτηριστικά τουλάχιστον ισοδύναμα 
με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
θεσπίζονται για τα ίδια προϊόντα που 
συγκομίζονται στην Ένωση ή 
παρασκευάζονται από τέτοια προϊόντα.
2. Τα προϊόντα θεωρείται ότι 
παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, εάν 
συνοδεύονται από βεβαίωση που 
εκδίδεται από τις αρχές της χώρας 
καταγωγής και αναγνωρίζεται ως 
ισοδύναμη του πιστοποιητικού που 
αναφέρεται στο άρθρο 59β.
Σε περίπτωση σκόνης λυκίσκου, σκόνης 
λυκίσκου με υψηλό ποσοστό λουπουλίνης, 
εκχυλισμάτων λυκίσκου και ανάμικτων 
προϊόντων λυκίσκου, το πιστοποιητικό 
θεωρείται μόνο τότε ως ισότιμο όταν η 
περιεκτικότητα σε οξύ άλφα των εν λόγω 
προϊόντων αντιστοιχεί τουλάχιστον στην 
ποσότητα του λυκίσκου από τον οποίον 
παρασκευάστηκαν τα προϊόντα αυτά.
3. Για να μειωθεί στο ελάχιστο ο 
διοικητικός φόρτος, η Επιτροπή μπορεί, 
με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, που 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 160, να 
καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους 
δεν εφαρμόζονται οι υποχρεώσεις που 
αφορούν τη βεβαίωση ισοδυναμίας και 
την επισήμανση της συσκευασίας.
4. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 162 παράγραφος 
2, κανόνες που σχετίζονται με το παρόν 
άρθρο, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων για την αναγνώριση των 
πιστοποιητικών ισοτιμίας και τον έλεγχο 
των εισαγωγών λυκίσκου.

Or. en
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Τροπολογία 131
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 362

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 130 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 130α
Εισαγωγή ακατέργαστης ζάχαρης για 

ραφινάρισμα: αποκλειστικότητα 3 μηνών 
για εργοστάσια ραφιναρίσματος 

αποκλειστικής παραγωγής
1. Έως τη λήξη της περιόδου εμπορίας 
2019-2020 χορηγείται στα εργοστάσια 
ραφιναρίσματος αποκλειστικής 
παραγωγής αποκλειστική εισαγωγή 
ύψους 2.500.000 τόνων ανά περίοδο 
εμπορίας, ποσότητα εκφραζόμενη σε 
λευκή ζάχαρη.
2. Το μοναδικό εργοστάσιο μεταποίησης 
ζαχαρότευτλων εν λειτουργία το 2005 
στην Πορτογαλία θεωρείται εργοστάσιο 
ραφιναρίσματος αποκλειστικής 
παραγωγής.
3. Τα πιστοποιητικά για την εισαγωγή 
ζάχαρης για ραφινάρισμα μπορούν να 
χορηγούνται μόνο σε εργοστάσια 
ραφιναρίσματος αποκλειστικής 
παραγωγής, υπό τον όρο ότι οι σχετικές 
ποσότητες δεν υπερβαίνουν τις ποσότητες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι 
άδειες μπορούν να μεταβιβάζονται μόνον 
μεταξύ εργοστασίων ραφιναρίσματος 
αποκλειστικής παραγωγής, η δε ισχύς 
τους λήγει στο τέλος της περιόδου 
εμπορίας για την οποία εκδίδονται.
Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται για 
τους τρεις πρώτους μήνες κάθε περιόδου 
εμπορίας.
4. Έχοντας υπόψη την ανάγκη να 
εξασφαλίζεται ότι το ραφινάρισμα της 
εισαγόμενης ζάχαρης που προορίζεται για 
ραφινάρισμα γίνεται σύμφωνα με το 
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παρόν υποτμήμα, η Επιτροπή μπορεί, με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 160, να θεσπίζει: 
α) ορισμένους ορισμούς για την εφαρμογή 
των καθεστώτων εισαγωγών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1·
β) τους όρους και τις προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας που πρέπει να εκπληρώνει 
μια επιχείρηση για να καταθέσει αίτηση 
έκδοσης άδειας εισαγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της σύστασης 
εγγύησης·
γ) κανόνες σχετικά με τις διοικητικές 
κυρώσεις που πρέπει να επιβάλλονται.
5. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις που εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που ορίζει το άρθρο 
162 παράγραφος 2, να θεσπίζει τους 
αναγκαίους κανόνες για τα αποδεικτικά 
στοιχεία και τα έγγραφα που πρέπει να 
υποβάλλονται όσον αφορά τις σχετικές με 
τις εξαγωγές προϋποθέσεις και 
υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, και ιδίως 
των εργοστασίων ραφιναρίσματος 
αποκλειστικής παραγωγής.

Or. en

Τροπολογία 132
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 363

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 130 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 130β
Αναστολή των εισαγωγικών δασμών στον 

τομέα της ζάχαρης
Σύμφωνα με τον μηχανισμό που 
περιγράφεται στο άρθρο 101δα και έως 
τη λήξη της περιόδου εμπορίας 
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2019/2020, η Επιτροπή μπορεί, με 
εκτελεστικές πράξεις, να αναστέλλει, εν 
όλω ή εν μέρει, τους εισαγωγικούς 
δασμούς για ορισμένες ποσότητες των 
ακόλουθων προϊόντων, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ο αναγκαίος εφοδιασμός 
για την ευρωπαϊκή αγορά ζάχαρης: 
α) ζάχαρη του κωδικού ΣΟ 1701·
β) ισογλυκόζη που υπάγεται στους 
κωδικούς ΣΟ 1702 30 10, 1702 40 10, 
1702 60 10 και 1702 90 30.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 133
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 1945, 1947, 1948

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 133

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Άρθρο 133 Άρθρο 133

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

1. Στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να 
καταστούν δυνατές οι εξαγωγές με βάση 
τις τιμές της διεθνούς αγοράς όταν οι 
συνθήκες στην εσωτερική αγορά 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής που 
περιγράφεται στο άρθρο 154 παράγραφος 
1 και εντός των ορίων που απορρέουν από 
συμφωνίες οι οποίες συνάπτονται δυνάμει 
του άρθρου 218 της Συνθήκης, και 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η διαφορά μεταξύ των εν λόγω 
τιμών και των τιμών στην Ένωση μπορεί 
να καλύπτεται με τη χορήγηση επιστροφών 
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κατά την εξαγωγή:
α) των προϊόντων των ακόλουθων τομέων 
που εξάγονται χωρίς περαιτέρω 
μεταποίηση:

α) των προϊόντων των ακόλουθων τομέων 
που εξάγονται χωρίς περαιτέρω 
μεταποίηση:

 των σιτηρών, (i) των σιτηρών,
(ii) του ρυζιού, (ii) του ρυζιού,

(iii) της ζάχαρης, όσον αφορά τα προϊόντα 
που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρος 
ΙΙΙ στοιχεία β) έως δ) και ζ),

(iii) της ζάχαρης, όσον αφορά τα προϊόντα 
που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρος 
ΙΙΙ στοιχεία β) έως δ) και ζ),

(iv) του βοείου κρέατος, (iv) του βοείου κρέατος,

(v) του γάλακτος και των γαλακτοκομικών 
προϊόντων,

(v) του γάλακτος και των γαλακτοκομικών 
προϊόντων,

(vi) του χοιρείου κρέατος, (vi) του χοιρείου κρέατος,
(vii) των αυγών, (vii) των αυγών,

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

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

2. Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή 
προϊόντων που εξάγονται υπό μορφή 
μεταποιημένων εμπορευμάτων δεν 
μπορούν να είναι υψηλότερες από τις 
επιστροφές που ισχύουν για τα ίδια 
προϊόντα που εξάγονται χωρίς περαιτέρω 
μεταποίηση.

2. Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή 
προϊόντων που εξάγονται υπό μορφή 
μεταποιημένων εμπορευμάτων δεν 
μπορούν να είναι υψηλότερες από τις 
επιστροφές που ισχύουν για τα ίδια 
προϊόντα που εξάγονται χωρίς περαιτέρω 
μεταποίηση.

2α. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του 
άρθρου 154 παράγραφος 1 και του 
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άρθρου 159, η επιστροφή που διατίθεται 
για τα προϊόντα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 ορίζεται σε 0 ευρώ.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τα απαιτούμενα μέτρα για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τα απαιτούμενα μέτρα για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 134
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 364

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 135

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Άρθρο 135 Άρθρο 135

Καθορισμός των επιστροφών κατά την 
εξαγωγή

Καθορισμός των επιστροφών κατά την 
εξαγωγή

1. Οι ίδιες επιστροφές κατά την εξαγωγή
εφαρμόζονται στα ίδια προϊόντα σε 
ολόκληρη την Ένωση. Είναι δυνατή η 
διαφοροποίησή τους ανάλογα με τον τόπο 
προορισμού, ιδίως εάν το επιβάλλουν η 
κατάσταση της διεθνούς αγοράς, οι ειδικές 
ανάγκες ορισμένων αγορών ή οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
συμφωνίες που συνάπτονται δυνάμει του 
άρθρου 218 της Συνθήκης.

1. Οι ίδιες επιστροφές κατά την εξαγωγή 
εφαρμόζονται στα ίδια προϊόντα σε 
ολόκληρη την Ένωση. Είναι δυνατή η 
διαφοροποίησή τους ανάλογα με τον τόπο 
προορισμού, ιδίως εάν το επιβάλλουν η 
κατάσταση της διεθνούς αγοράς, οι ειδικές 
ανάγκες ορισμένων αγορών ή οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
συμφωνίες που συνάπτονται δυνάμει του 
άρθρου 218 της Συνθήκης.

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

2. Οι επιστροφές καθορίζονται, για 
περιορισμένη χρονική περίοδο, από την 
Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων 
που εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 162 παράγραφος 2.
Για τα σιτηρά, το ρύζι, τη ζάχαρη, το 
γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα 
μπορούν να καθορίζονται με 
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διαγωνισμούς.
2α. Κατά τον καθορισμό των επιστροφών 
για ένα συγκεκριμένο προϊόν, 
λαμβάνονται υπόψη ένα ή περισσότερα 
από τα ακόλουθα στοιχεία:
α) η υφιστάμενη κατάσταση και οι 
μελλοντικές τάσεις όσον αφορά:
(i) τις τιμές και τις διαθέσιμες ποσότητες 
του εν λόγω προϊόντος στην ενωσιακή 
αγορά,
(ii) τις τιμές του εν λόγω προϊόντος στη 
διεθνή αγορά·
β) οι στόχοι της κοινής οργάνωσης 
αγοράς, που συνίστανται στη διασφάλιση 
της ισορροπίας της εν λόγω αγοράς και 
της φυσικής εξέλιξης των τιμών και των 
συναλλαγών σε αυτήν·
γ) η ανάγκη της αποφυγής διαταραχών 
που ενδέχεται να δημιουργήσουν 
παρατεταμένη ανισορροπία μεταξύ 
προσφοράς και ζήτησης στην αγορά της 
Ένωσης·
δ) οι οικονομικές πτυχές των 
προτεινόμενων εξαγωγών·
ε) τα όρια που απορρέουν από συμφωνίες 
που έχουν συναφθεί σύμφωνα με το 
άρθρο 218 της Συνθήκης·
στ) η ανάγκη εξισορρόπησης της χρήσης 
ενωσιακών βασικών προϊόντων στην 
παρασκευή μεταποιημένων 
εμπορευμάτων που προορίζονται για 
εξαγωγή σε τρίτες χώρες και της χρήσης 
προϊόντων τρίτων χωρών που γίνονται 
δεκτά υπό καθεστώς τελειοποίησης·
ζ) τα ευνοϊκότερα έξοδα εμπορίας και 
μεταφοράς από τις ενωσιακές αγορές 
μέχρι τα λιμάνια ή άλλους τόπους 
εξαγωγής της Ένωσης καθώς και τα 
έξοδα διακίνησης μέχρι τις χώρες 
προορισμού·
η) η ζήτηση στην αγορά της Ένωσης·
θ) όσον αφορά τον τομέα του χοιρείου 
κρέατος, των αυγών και του κρέατος 
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πουλερικών, η διαφορά που παρατηρείται 
όσον αφορά την τιμή, στην Ένωση και 
στην παγκόσμια αγορά, της ποσότητας 
των κτηνοτροφικών σιτηρών που είναι 
αναγκαία για την παραγωγή των 
προϊόντων των εν λόγω τομέων στην 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 135
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 367

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 141

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 141 Άρθρο 141
Άλλες εκτελεστικές αρμοδιότητες Άλλες εκτελεστικές αρμοδιότητες

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

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

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται χωρίς εφαρμογή της 
διαδικασίας του άρθρου 162 παράγραφος 
2 ή 3.

Or. en

Τροπολογία 136
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 368, 369, 2018
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 143

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 143 Άρθρο 143
Εφαρμογή των άρθρων 101 έως 106 της 

συνθήκης
Εφαρμογή των άρθρων 101 έως 106 της 

συνθήκης
Πλην αντιθέτων διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού, τα άρθρα 101 έως 106 της 
Συνθήκης και οι εκτελεστικές διατάξεις 
αυτών εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη 
των άρθρων 144 έως 145 του παρόντος 
κανονισμού, σε όλες τις συμφωνίες, 
αποφάσεις και πρακτικές που αναφέρονται 
στο άρθρο 101 παράγραφος 1 και στο 
άρθρο 102 της Συνθήκης, οι οποίες 
σχετίζονται με την παραγωγή ή την 
εμπορία των γεωργικών προϊόντων.

Πλην αντιθέτων διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού, τα άρθρα 101 έως 106 της 
Συνθήκης και οι εκτελεστικές διατάξεις 
αυτών εφαρμόζονται, σύμφωνα με το 
άρθρο 42 της Συνθήκης, με την 
επιφύλαξη των άρθρων 143α έως 145 του 
παρόντος κανονισμού, σε όλες τις 
συμφωνίες, αποφάσεις και πρακτικές που 
αναφέρονται στο άρθρο 101 παράγραφος 1 
και στο άρθρο 102 της Συνθήκης, οι οποίες 
σχετίζονται με την παραγωγή ή την 
εμπορία των γεωργικών προϊόντων.

Προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς και να 
διασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή των 
ενωσιακών κανόνων περί ανταγωνισμού 
στον γεωργικό τομέα και στον τομέα των 
γεωργικών τροφίμων, η Επιτροπή 
συντονίζει τις δράσεις που 
αναλαμβάνονται από τις επιμέρους 
εθνικές αρχές ανταγωνισμού. Για τον 
σκοπό αυτό η Επιτροπή δημοσιεύει 
ειδικότερα κατευθυντήριες γραμμές και 
εγχειρίδια ορθών πρακτικών ώστε να 
συνδράμει τις επιμέρους εθνικές αρχές 
ανταγωνισμού, καθώς και τις 
επιχειρήσεις στον γεωργικό τομέα και 
στον τομέα των γεωργικών τροφίμων.

Or. en

Τροπολογία 137
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 370
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 143 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Άρθρο 143α

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

Or. en

Τροπολογία 138
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 371

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 143 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Άρθρο 143β

Δεσπόζουσα θέση
1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, ως «δεσπόζουσα θέση» 
νοείται η θέση οικονομικής ισχύος εκ 
μέρους επιχειρήσεως, η οποία της 
παρέχει τη δυνατότητα να εμποδίσει τη 
διατήρηση αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού επί της σχετικής αγοράς, 
επιτρέποντάς της να συμπεριφέρεται, σε 
σημαντικό βαθμό, ανεξάρτητα από τους 
ανταγωνιστές της και τους πελάτες της 
και, σε τελευταίο βαθμό, από τους 
καταναλωτές.
2. Δεν υφίσταται δεσπόζουσα θέση όταν 
το μερίδιο της αγοράς που κατέχει μια 
επιχείρηση σε σχετική αγορά ή διάφορες 
επιχειρήσεις που συνδέονται με οριζόντια 
συμφωνία, στον γεωργικό τομέα και στον 
τομέα των γεωργικών τροφίμων, είναι 
μικρότερο από το μερίδιο της αγοράς που 
κατέχει η μεγαλύτερη επιχείρηση στην 
αντίστοιχη αγορά στο επόμενο κατάντη 
στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού.
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Or. en

Τροπολογία 139
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 372-376

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 144

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Άρθρο 144 Άρθρο 144

Εξαιρέσεις όσον αφορά τους στόχους της 
ΚΓΠ, τους γεωργούς και τις ενώσεις 

τους

Εξαιρέσεις όσον αφορά τους στόχους της 
ΚΓΠ, τους γεωργούς και τις οργανώσεις 

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

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

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

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

Οι συμφωνίες, αποφάσεις και 
εναρμονισμένες πρακτικές που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 
θεωρούνται ότι συμμορφώνονται προς 
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τους όρους του άρθρου 101 παράγραφος 
3 της Συνθήκης. 
Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται 
σε περίπτωση εξαίρεσης του 
ανταγωνισμού.
1α. Οι συμφωνίες, αποφάσεις και 
εναρμονισμένες πρακτικές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν 
περιλαμβάνουν υποχρέωση εφαρμογής 
καθορισμένης τιμής, εξαιρουμένων των 
συμβάσεων που ορίζουν τα άρθρα 104α, 
105α, 113α και 113β.
1β. Οι συμφωνίες, αποφάσεις και 
εναρμονισμένες πρακτικές γεωργών, 
οργανώσεων παραγωγών ή ενώσεων 
οργανώσεων παραγωγών που 
αναφέρονται στο άρθρο 143 εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1/2003. 

2. Μετά από διαβούλευση με τα κράτη 
μέλη και ακρόαση των ενδιαφερόμενων 
επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, 
καθώς και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού 
προσώπου που κρίνει σκόπιμο, η 
Επιτροπή έχει την αποκλειστική 
αρμοδιότητα, υπό τον έλεγχο του 
Δικαστηρίου, να κρίνει, εκδίδοντας, με 
εκτελεστικές πράξεις, απόφαση η οποία 
δημοσιεύεται, ποιες συμφωνίες, 
αποφάσεις και πρακτικές πληρούν τους 
όρους της παραγράφου 1.
Η Επιτροπή προβαίνει στη διαπίστωση 
αυτή είτε με δική της πρωτοβουλία, είτε 
κατόπιν αιτήσεως αρμόδιας αρχής 
κράτους μέλους ή ενδιαφερόμενης 
επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων.
3. Η δημοσιευόμενη απόφαση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 πρώτο 
εδάφιο αναφέρει τα συμμετέχοντα μέρη 
και το ουσιώδες περιεχόμενο της 
απόφασης. Στην απόφαση αυτή 
λαμβάνεται επίσης υπόψη το έννομο 
συμφέρον των επιχειρήσεων για την 
προστασία του επαγγελματικού 
απορρήτου.
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Or. en

Τροπολογία 140
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 381-385, 2029

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 145

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Άρθρο 145 Άρθρο 145

Συμφωνίες και εναρμονισμένες 
πρακτικές των αναγνωρισμένων 
διεπαγγελματικών οργανώσεων

Συμφωνίες και εναρμονισμένες 
πρακτικές των αναγνωρισμένων 
διεπαγγελματικών οργανώσεων

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

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

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

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

α) οι συμφωνίες, οι αποφάσεις και οι 
εναρμονισμένες πρακτικές έχουν 
κοινοποιηθεί στην Επιτροπή·

α) οι συμφωνίες, οι αποφάσεις και οι 
εναρμονισμένες πρακτικές έχουν 
κοινοποιηθεί στην Επιτροπή·

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

β) εντός δύο μηνών από την παραλαβή της 
απαιτούμενης κοινοποίησης, η Επιτροπή 
δεν έχει κηρύξει, με εκτελεστικές πράξεις, 
εγκριθείσες χωρίς την εφαρμογή του 
άρθρου 162 παράγραφος 2 ή 3, τις εν 
λόγω συμφωνίες εμπίπτουσες στο πεδίο 
εφαρμογής της παραγράφου 4·

3. Οι συμφωνίες, αποφάσεις και 
εναρμονισμένες πρακτικές δεν επιτρέπεται 
να τίθενται σε ισχύ πριν από την 
παρέλευση της περιόδου που αναφέρεται 

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

3α. Παρά τις διατάξεις που ορίζουν οι 
παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος 
άρθρου, σε κατάσταση κρίσης, οι 
συμφωνίες, αποφάσεις και 
εναρμονισμένες πρακτικές που ορίζει η 
παράγραφος 1 τίθενται σε ισχύ και 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή μόλις 
εγκριθούν.
Από την ημερομηνία κοινοποίησης, η 
Επιτροπή διαθέτει προθεσμία 21 ημερών 
για να δηλώσει, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων που εγκρίθηκαν χωρίς εφαρμογή 
του άρθρου 162 παράγραφος 2 ή 3, ότι οι 
εν λόγω συμφωνίες εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παραγράφου 4.

4. Σε κάθε περίπτωση, οι συμφωνίες, 
αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές 
κηρύσσονται ασυμβίβαστες προς τους 
ενωσιακούς κανόνες αν:

4. Σε κάθε περίπτωση, οι συμφωνίες, 
αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές 
κηρύσσονται ασυμβίβαστες προς τους 
ενωσιακούς κανόνες αν:

α) μπορούν να οδηγήσουν σε 
οποιασδήποτε μορφής κατακερματισμό 
των αγορών στην Ένωση,

α) μπορούν να οδηγήσουν σε 
οποιασδήποτε μορφής κατακερματισμό 
των αγορών στην Ένωση,

β) μπορούν να επηρεάσουν την εύρυθμη 
λειτουργία της οργάνωσης αγοράς·

β) μπορούν να επηρεάσουν την εύρυθμη 
λειτουργία της οργάνωσης αγοράς·

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

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

δ) περιλαμβάνουν τον καθορισμό τιμών ή 
ποσοστώσεων,

δ) περιλαμβάνουν τον καθορισμό τιμών,

ε) μπορούν να προκαλέσουν διακριτική 
μεταχείριση ή να καταργήσουν τον 
ανταγωνισμό για σημαντικό μέρος των εν 
λόγω προϊόντων. 

ε) μπορούν να προκαλέσουν διακριτική 
μεταχείριση ή να καταργήσουν τον 
ανταγωνισμό για σημαντικό μέρος των εν 
λόγω προϊόντων. 

5. Εάν, μετά την παρέλευση της δίμηνης 
προθεσμίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β), η Επιτροπή 
διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι όροι 
εφαρμογής της παραγράφου 1, λαμβάνει 
απόφαση, με εκτελεστικές πράξεις, στην 
οποία αναφέρεται ότι στη συγκεκριμένη 

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

συμφωνία, απόφαση ή εναρμονισμένη 
πρακτική εφαρμόζεται το άρθρο 101 
παράγραφος 1 της Συνθήκης.

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

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

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

6. Στην περίπτωση πολυετών συμφωνιών, 
η κοινοποίηση για το πρώτο έτος ισχύει 
και για τα επόμενα έτη της συμφωνίας. 

6α. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση 
απαραίτητων για την ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου μέτρων. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 141
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 387, 2050, 2054

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 154

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 154 Άρθρο 154

Μέτρα κατά της διαταραχής της αγοράς Μέτρα κατά της διαταραχής της αγοράς
1. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
ουσιαστικής και αποτελεσματικής 

1. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
ουσιαστικής και αποτελεσματικής 
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αντίδρασης σε περιπτώσεις που απειλείται 
να διαταραχθεί η αγορά από σημαντικές 
αυξήσεις ή πτώσεις των τιμών σε 
εσωτερικές ή εξωτερικές αγορές ή τυχόν 
άλλους παράγοντες που μπορούν να 
επηρεάσουν την αγορά, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 160, για τη λήψη των αναγκαίων 
μέτρων για τον σχετικό τομέα, τηρώντας 
τυχόν υποχρεώσεων που απορρέουν από 
συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με 
το άρθρο 218 της Συνθήκης.

αντίδρασης σε περιπτώσεις διαταραχών 
της αγοράς από σημαντικές αυξήσεις ή 
πτώσεις των τιμών σε εσωτερικές ή 
εξωτερικές αγορές ή σημαντική αύξηση 
του κόστους παραγωγής όπως ορίζεται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 2 ή τυχόν 
άλλους παράγοντες που μπορούν να 
επηρεάσουν την αγορά, όταν η εν λόγω 
κατάσταση είναι πιθανόν να συνεχιστεί ή 
να χειροτερεύσει, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 160, για τη λήψη των αναγκαίων 
μέτρων για τον σχετικό τομέα, τηρώντας 
τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με 
το άρθρο 218 της Συνθήκης και υπό την 
προϋπόθεση ότι οιαδήποτε άλλα μέτρα 
που είναι διαθέσιμα σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό αποδειχθούν ως 
ανεπαρκή.

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

Όταν, στις περιπτώσεις διαταραχών της 
αγοράς που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο, συντρέχουν δεόντως 
αιτιολογημένοι επιτακτικοί λόγοι 
επείγουσας ανάγκης, τότε στις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 
εφαρμόζεται η διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 161 του παρόντος 
κανονισμού.

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

Τα μέτρα αυτά μπορούν, στον βαθμό και 
για το χρονικό διάστημα που είναι 
απολύτως αναγκαία, να επεκτείνουν ή να 
τροποποιούν το πεδίο εφαρμογής, τη 
διάρκεια ή άλλες πτυχές άλλων μέτρων 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, ή να αναστέλλουν τους 
εισαγωγικούς δασμούς εν όλω ή εν μέρει 
για ορισμένες ποσότητες ή περιόδους, 
εφόσον είναι αναγκαίο, ή να χορηγούν 
πόρους για την ενεργοποίηση των 
επιστροφών κατά την εξαγωγή που 
αναφέρονται στο κεφάλαιο IV του μέρους 
III ή να παρέχουν ειδική στήριξη σε 
παραγωγούς για τον μετριασμό των 
συνεπειών σοβαρής διαταραχής της 
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αγοράς. 
2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν εφαρμόζονται στα 
προϊόντα που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι μέρος XXIV τμήμα 2.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 133 
παράγραφος 1, τα μέτρα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται στο 
σύνολο των προϊόντων που απαριθμούνται 
στο παράρτημα Ι.

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

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

Or. en

Τροπολογία 142
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 389, 2069, 2074, 2086, 2088, 
2092

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 155

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 155 Άρθρο 155
Μέτρα σχετικά με τις ασθένειες ζώων 

και τον κλονισμό της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών λόγω κινδύνων για τη 

δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων ή 
των φυτών

Μέτρα σχετικά με τους επιβλαβείς 
οργανισμούς, τις ασθένειες ζώων και 

φυτών και τον κλονισμό της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών λόγω 
κινδύνων για τη δημόσια υγεία ή την 

υγεία των ζώων ή των φυτών
1. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, έκτακτα μέτρα 
στήριξης:

1. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις εγκριθείσες 
σύμφωνα με τη διαδικασία του 
επείγοντος που προβλέπει το άρθρο 161,
έκτακτα μέτρα στήριξης για τη θιγόμενη 
αγορά:

α) για τη θιγόμενη αγορά, προκειμένου να 
λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί στις 

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

εντός της Ένωσης ή με τρίτες χώρες οι 
οποίοι ενδεχομένως προκύπτουν από την 
εφαρμογή μέτρων για την αποτροπή της 
εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών και
ασθενειών των ζώων και των φυτών, και

β) προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
σοβαρές διαταράξεις της αγοράς που 
αποδίδονται ευθέως στον κλονισμό της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών λόγω 
αμέσων κινδύνων για τη δημόσια υγεία ή 
για την υγεία των ζώων ή των φυτών.

β) προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
σοβαρές διαταράξεις της αγοράς που 
αποδίδονται ευθέως στον κλονισμό της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών λόγω
αμέσων κινδύνων για τη δημόσια υγεία ή 
για την υγεία των ζώων ή των φυτών.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2.
2. Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 εφαρμόζονται στους 
ακόλουθους τομείς:

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

α) του βοείου κρέατος, α) του βοείου κρέατος,
β) του γάλακτος και των γαλακτοκομικών 
προϊόντων,

β) του γάλακτος και των γαλακτοκομικών 
προϊόντων,

γ) του χοιρείου κρέατος, γ) του χοιρείου κρέατος,

δ) του αιγοπροβείου κρέατος, δ) του αιγοπροβείου κρέατος,
ε) των αυγών, ε) των αυγών,

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

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

2α. Η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις εγκριθείσες 
σύμφωνα με τη διαδικασία του 
επείγοντος που προβλέπει το άρθρο 161, 
να επεκτείνει τον κατάλογο των 
προϊόντων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.

3. Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνονται κατόπιν 

3. Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνονται κατόπιν 
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αιτήματος των ενδιαφερόμενων κρατών 
μελών.

αιτήματος των ενδιαφερόμενων κρατών 
μελών.

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

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

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

5. Η Ένωση συμμετέχει κατά 50% και 
75%, αντιστοίχως, στη χρηματοδότηση 
των δαπανών που αναλαμβάνουν τα κράτη 
μέλη για τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 στοιχεία α) και β). Τα εν 
λόγω μέτρα μπορούν να 
συμπεριλαμβάνουν φορολογικά 
πλεονεκτήματα ή δάνεια με 
προτιμησιακούς όρους που χορηγούνται 
σε γεωργούς και που χρηματοδοτούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό [για την 
αγροτική ανάπτυξη].

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

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

6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, όταν οι 
παραγωγοί συνεισφέρουν στις δαπάνες των 
κρατών μελών, να μην δημιουργούνται 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ 
παραγωγών στα διάφορα κράτη μέλη.

6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, όταν οι 
παραγωγοί συνεισφέρουν στις δαπάνες των 
κρατών μελών, να μην δημιουργούνται 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ 
παραγωγών στα διάφορα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 143
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Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 390
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 156

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 156 Άρθρο 156
Μέτρα για την επίλυση ειδικών 

προβλημάτων
Μέτρα για την επίλυση ειδικών 

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

1. Η Επιτροπή θεσπίζει, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις εγκριθείσες 
σύμφωνα με τη διαδικασία του 
επείγοντος που προβλέπει το άρθρο 161, 
τα αναγκαία και δικαιολογημένα μέτρα 
έκτακτης ανάγκης για την επίλυση ειδικών 
προβλημάτων. Τα μέτρα μπορούν να 
παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού μόνο στον βαθμό 
και για το χρονικό διάστημα που είναι 
απολύτως αναγκαία.

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

2. Για την επίλυση ειδικών προβλημάτων, 
όταν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι 
λόγοι επιτακτικής ανάγκης, η Επιτροπή 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 161.

Or. en

Τροπολογία 144
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 391, 2104

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 156 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 156a
Μέτρα για την επίλυση των σοβαρών 
ανισορροπιών στην αγορά γάλακτος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων
1. Από 1ης Απριλίου 2015, σε περίπτωση 
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σοβαρής ανισορροπίας στην αγοράς 
γάλακτος και γαλακτοκομικών 
προϊόντων, η Επιτροπή μπορεί να 
αποφασίζει, με εκτελεστικές πράξεις 
εγκριθείσες σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης του άρθρου 162 παράγραφος 2, 
να χορηγήσει, για περίοδο τουλάχιστον 3 
μηνών, που μπορεί να παραταθεί, 
ενίσχυση στους γαλακτοπαραγωγούς που 
μειώνουν εθελοντικά την παραγωγή τους 
τουλάχιστον κατά 5% σε σχέση με την 
ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.
Όταν χορηγεί αυτή την ενίσχυση, η 
Επιτροπή αποφασίζει επίσης, με 
εκτελεστικές πράξεις εγκριθείσες 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 
άρθρου 162 παράγραφος 2, να επιβάλει, 
για περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών, 
που μπορεί να παραταθεί, εισφορά στους 
γαλακτοπαραγωγούς που αυξάνουν την 
παραγωγή τους κατά τουλάχιστον 5% σε 
σχέση με την ίδια περίοδο του 
προηγούμενου έτους.
2. Όταν ενεργοποιεί το μέτρο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις 
στο κόστος παραγωγής, ιδίως το κόστος 
των εισροών.
3. Η δωρεάν παροχή γάλακτος σε 
φιλανθρωπικές οργανώσεις, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 29 παράγραφος 3 
στοιχείο β) του κανονισμού COM (2012) 
617 με τον τίτλο «οργανώσεις-εταίροι», 
μπορεί να θεωρηθεί ως μείωση της 
παραγωγής, υπό τους όρους που 
προβλέπει η Επιτροπή κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 4.
4. Τα προϊόντα των επιχειρήσεων που 
θέτουν σε εφαρμογή το σύστημα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο 
εδάφιο, αποτελούν κατά προτεραιότητα 
αντικείμενο μέτρων παρέμβασης στην 
αγορά γάλακτος και γαλακτοκομικών 
προϊόντων, όπως αναφέρεται στο μέρος 
ΙΙ, τίτλος Ι.
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5. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
λειτουργίας του συστήματος αυτού κατά 
τρόπο αποτελεσματικό και πρόσφορο, 
ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 160 προκειμένου 
να καθορίσει:
α) τα κριτήρια επιλεξιμότητας που πρέπει 
να πληρούνται για την ενίσχυση·
β) τους ειδικούς όρους ενεργοποίησης του 
μηχανισμού·
γ) τους όρους υπό τους οποίους οι δωρεάν 
διανομές γάλακτος στις φιλανθρωπικές 
οργανώσεις που ορίζει η παράγραφος 2 
δύνανται να θεωρηθούν ως μείωση της 
παραγωγής·
δ) τις προϋποθέσεις που διέπουν την 
ανάκτηση της ενίσχυσης σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης προς τις δεσμεύσεις για 
μείωση της παραγωγής, μαζί με κάθε 
τόκο που προκύπτει βάσει των 
αντίστοιχων κανονισμών που είναι σε 
ισχύ.
6. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να θεσπίζει τα απαραίτητα 
μέτρα όσον αφορά το ύψος της ενίσχυσης 
και της εισφοράς που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2.

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 156 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 156β
Μέτρα κατά των διαταραχών στην αγορά 

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

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος V - κεφάλαιο Ι - τμήμα 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΤΜΗΜΑ 3α
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ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΣΟΒΑΡΩΝ 

ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 156 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 156γ
Εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 1 

της Συνθήκης
1. Κατά τις περιόδους σοβαρών 
ανισορροπιών στις αγορές, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις εγκριθείσες σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης του άρθρου 162 
παράγραφος 2, ότι το άρθρο 101 
παράγραφος 1 της Συνθήκης δεν 
εφαρμόζεται σε καμία περίπτωση στις 
συμφωνίες, αποφάσεις και 
εναρμονισμένες πρακτικές των 
αναγνωρισμένων οργανώσεων 
παραγωγών, των ενώσεών τους και των 
αναγνωρισμένων διεπαγγελματικών 
οργανώσεων που εμπίπτουν σε 
οποιονδήποτε από τους τομείς που ορίζει 
το άρθρο 1, παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού, στο μέτρο όπου οι εν λόγω 
συμφωνίες, αποφάσεις και 
εναρμονισμένες πρακτικές αποσκοπούν 
στη σταθεροποίηση του οικείου τομέα, 
μέσω μέτρων που στοχεύουν στον 
καθορισμό των τιμών και τον έλεγχο της 
παραγωγής.



PE501.994v01-00 86/133 AM\921910EL.doc

EL

Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται 
επίσης στις συμφωνίες, αποφάσεις και 
εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ 
οργανώσεων.
2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται μόνο εάν 
η Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει ένα από τα 
μέτρα που αναφέρονται στο παρόν 
κεφάλαιο, ή έχει εγκρίνει την 
ενεργοποίηση της δημόσιας παρέμβασης 
ή της ενίσχυσης στην ιδιωτική 
αποθεματοποίηση σύμφωνα με το Μέρος 
ΙΙ, τίτλος Ι, κεφάλαιο Ι, και εφόσον οι 
συμφωνίες, αποφάσεις και 
εναρμονισμένες πρακτικές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
θεωρούνται ως δικαιολογημένες από το 
οικείο κράτος μέλος (ή κράτη μέλη), υπό 
το πρίσμα της ανισορροπίας της αγοράς.
3. Οι συμφωνίες, αποφάσεις και 
εναρμονισμένες πρακτικές που ορίζει η 
παράγραφος 1 δεν δύνανται να ισχύουν 
για περίοδο ανώτερη των 6 μηνών, εκτός 
εάν η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικής 
απόφασης, έχει εγκρίνει πρόσθετη 
περίοδο 6 μηνών.

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 157 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 157α
Υποχρεωτικές δηλώσεις στον τομέα του 

γάλακτος και των γαλακτοκομικών 
προϊόντων

Από 1ης Απριλίου 2015, οι πρώτοι 
αγοραστές νωπού γάλακτος δηλώνουν 
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στην αρμόδια εθνική αρχή την ποσότητα 
νωπού γάλακτος που τους παραδίδεται 
κάθε μήνα.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 
και του άρθρου 104α, ως «πρώτος 
αγοραστής» νοείται επιχείρηση ή ομάδα η 
οποία αγοράζει γάλα από παραγωγούς 
προκειμένου:
α) να το υποβάλει σε διεργασία συλλογής, 
συσκευασίας, αποθήκευσης, ψύξης ή 
μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένων 
διεργασιών βάσει σύμβασης·
β) να το διαθέσει σε μία ή περισσότερες 
επιχειρήσεις επεξεργασίας ή μεταποίησης 
γάλακτος ή άλλων γαλακτοκομικών 
προϊόντων.
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή σχετικά με την ποσότητα 
νωπού γάλακτος που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο.
Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση 
κανόνων σχετικά με το περιεχόμενο, τη 
μορφή και το χρονοδιάγραμμα των εν 
λόγω δηλώσεων, καθώς και μέτρων 
σχετικά με τις κοινοποιήσεις που πρέπει 
να πραγματοποιούν τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 
2.

Or. en

Τροπολογία 149
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 398-404, 2120, 2130



PE501.994v01-00 88/133 AM\921910EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 158

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 158 Άρθρο 158
Υποχρέωση υποβολής εκθέσεων από την 

Επιτροπή
Υποχρέωση υποβολής εκθέσεων από την 

Επιτροπή
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο:

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο:

α) ανά τριετία μετά το 2013 σχετικά με 
την υλοποίηση των μέτρων που αφορούν 
τον τομέα της μελισσοκομίας και 
προβλέπονται στα άρθρα 52 έως 54·

α) ανά τριετία μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού:

(i) σχετικά με την υλοποίηση των μέτρων 
που αφορούν τον τομέα της 
μελισσοκομίας και προβλέπονται στα 
άρθρα 52 έως 54·
(ii) σχετικά με την εφαρμογή των 
κανόνων ανταγωνισμού στον γεωργικό 
τομέα και στον τομέα των γεωργικών 
τροφίμων σε όλα τα κράτη μέλη, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην 
εφαρμογή των εξαιρέσεων που 
αναφέρονται στα άρθρα 144 και 145 και 
των πιθανών διαφορών κατά την 
ερμηνεία και την εφαρμογή τόσο των 
εθνικών όσο και των ευρωπαϊκών 
κανόνων ανταγωνισμού, και τυχόν 
κατάλληλες προτάσεις· 
(iii) σχετικά με τις διατάξεις που 
θεσπίζονται για την προστασία των 
ονομασιών προέλευσης και των 
γεωγραφικών ενδείξεων από τις 
υποκλοπές σε τρίτες χώρες·

β) έως τις 30 Ιουνίου 2014 και επίσης έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την 
εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς στον 
τομέα του γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων και, ιδίως, 
σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων 
των άρθρων 104 έως 107 και 145 στον εν 
λόγω τομέα, η οποία περιλαμβάνει ιδίως
ενδεχόμενα κίνητρα για την ενθάρρυνση 

β) έως τις 30 Ιουνίου 2014 και επίσης έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την 
εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς στον 
τομέα του γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων και, ιδίως, 
σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων 
των άρθρων 104α, 105α, 105β και 157α, 
στον εν λόγω τομέα όπου θα 
αξιολογούνται οι συνέπειες στους 
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των γεωργών να συνάπτουν συμφωνίες 
από κοινού παραγωγής και τυχόν 
κατάλληλες προτάσεις.

παραγωγούς γάλακτος και την παραγωγή 
γάλακτος σε μειονεκτικές περιοχές, σε 
συνάρτηση με τον γενικό στόχο της 
διατήρησης της παραγωγής στις περιοχές 
αυτές, και η οποία περιλαμβάνει 
ενδεχόμενα κίνητρα για την ενθάρρυνση 
των γεωργών να συνάπτουν συμφωνίες 
από κοινού παραγωγής και τυχόν 
κατάλληλες προτάσεις·

βα) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014:
(i) σχετικά με τη σκοπιμότητα θέσπισης 
ειδικών κανόνων εμπορίας για το χοίρειο 
και το αιγοπρόβειο κρέας. Η εν λόγω 
έκθεση παραθέτει σε γενικές γραμμές τις 
σχετικές διατάξεις που η Επιτροπή 
προτίθεται να θεσπίσει με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις·
(ii) σχετικά με τη θέσπιση 
απλοποιημένων προτύπων εμπορίας 
προσαρμοσμένων στις τοπικές φυλές των 
ζώων και στις ποικιλίες των φυτών που 
χρησιμοποιούνται και παράγονται από 
παραγωγούς μικρής κλίμακας, με τυχόν 
κατάλληλες προτάσεις για την 
αντιμετώπιση των δυσκολιών που 
γνωρίζουν οι εν λόγω παραγωγοί στην 
προσπάθειά τους να συμμορφωθούν προς 
τα πρότυπα εμπορίας της ΕΕ· 
(iii) σχετικά με την ανταγωνιστικότητα 
και τη βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα 
και του τομέα των γεωργικών τροφίμων, 
με μια δεύτερη έκθεση να έπεται έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2019·
(iv) σχετικά με την εξέλιξη της 
κατάστασης της αγοράς και τη 
λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού στον 
τομέα της ζάχαρης, με νέα έκθεση να 
έπεται έως την 1η Ιουλίου 2018 σχετικά 
με την εξέλιξη της κατάσταση της αγοράς 
στον τομέα της ζάχαρης, δίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στους κατάλληλους 
τρόπους διακοπής του σημερινού 
συστήματος των ποσοστώσεων και για το 
μέλλον του τομέα μετά το 2020, με 
ιδιαίτερη προσοχή να αποδίδεται στην 
ανάγκη διατήρησης ενός δίκαιου 
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συμβατικού συστήματος και ενός 
συστήματος δηλώσεων των τιμών 
ζάχαρης και τυχόν κατάλληλες 
προτάσεις. 
(v) σχετικά με ένα απλοποιημένο 
καθεστώς προαιρετικών αποκλειστικών 
όρων στον τομέα του βοείου κρέατος, με 
ιδιαίτερη προσοχή να αποδίδεται στο 
τρέχον πλαίσιο προαιρετικής 
επισήμανσης, καθώς και τις κατάλληλες 
μνείες σχετικά με το σύστημα εκτροφής, 
παραγωγής και διατροφής που μπορούν 
να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία 
στον τομέα του βοείου κρέατος και τυχόν 
κατάλληλες προτάσεις·
βα) το αργότερο τέσσερα έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
σχετικά με τη λειτουργία και την 
αποτελεσματικότητα των εργαλείων 
διαχείρισης των γεωργικών αγορών, την 
καταλληλότητα αυτών στο νέο διεθνές 
πλαίσιο, αποδίδοντας ιδιαίτερη μέριμνα 
ώστε να συνάδουν με τους στόχους του 
άρθρου 39 της Συνθήκης και τυχόν 
κατάλληλες προτάσεις·

Or. en

Τροπολογία 150
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 2146

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 159

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 159 Άρθρο 159

Χρήση του αποθεματικού Χρήση του αποθεματικού
Τα κονδύλια που μεταφέρονται από το 
αποθεματικό για την αντιμετώπιση 
κρίσεων στον γεωργικό τομέα σύμφωνα με 
τους όρους και τη διαδικασία που 
προβλέπονται στην παράγραφο 14 της 

Τα κονδύλια που μεταφέρονται από το 
αποθεματικό για την αντιμετώπιση 
κρίσεων στον γεωργικό τομέα σύμφωνα με 
τους όρους και τη διαδικασία που 
προβλέπονται στην παράγραφο 14 της 



AM\921910EL.doc 91/133 PE501.994v01-00

EL

διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και 
τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 
διατίθενται για τα μέτρα στα οποία 
εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός για το 
έτος ή τα έτη για τα οποία απαιτείται 
πρόσθετη στήριξη και τα οποία 
εφαρμόζονται σε περιστάσεις που 
υπερβαίνουν τις φυσιολογικές εξελίξεις της 
αγοράς. 

διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και 
τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 
διατίθενται για τα μέτρα στα οποία 
εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός για το 
έτος ή τα έτη για τα οποία απαιτείται 
πρόσθετη στήριξη και τα οποία 
εφαρμόζονται σε περιστάσεις που 
υπερβαίνουν τις φυσιολογικές εξελίξεις της 
αγοράς. 

Ειδικότερα, μεταφέρονται κονδύλια για 
δαπάνες στο πλαίσιο:

Ειδικότερα, μεταφέρονται κονδύλια για 
δαπάνες στο πλαίσιο:

α) του μέρους IΙ τίτλος I κεφάλαιο I, α) του μέρους IΙ τίτλος I κεφάλαιο I,
β) του μέρους IΙΙ κεφάλαιο VI, και β) του μέρους IΙΙ κεφάλαιο VI, και 

γ) του παρόντος μέρους κεφάλαιο Ι. γ) του παρόντος μέρους κεφάλαιο Ι.

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

Or. en

Τροπολογία 151
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 163

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 163 Άρθρο 163



PE501.994v01-00 92/133 AM\921910EL.doc

EL

Κατάργηση πράξεων Κατάργηση πράξεων
1. Ο κανονισμός (EK) αριθ. 1234/2007 
καταργείται.

1. Ο κανονισμός (EK) αριθ. 1234/2007 
καταργείται.

Ωστόσο, οι ακόλουθες διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 
[Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. COM(2010)799]
συνεχίζουν να ισχύουν:

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

α) όσον αφορά τον τομέα της ζάχαρης, 
μέρος ΙΙ τίτλος Ι, άρθρο 142, άρθρο 153 
παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, άρθρο 153 
παράγραφοι 2 και 3, άρθρο 156, 
παράρτημα ΙΙΙ μέρος ΙΙ και παράρτημα 
VI [μέρος ΙΙ τίτλος Ι, άρθρα 248, 260 έως 
262 και παράρτημα ΙΙΙ μέρος ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. COM (2010) 799] 
έως το τέλος της περιόδου εμπορίας 
2014/2015 για τη ζάχαρη, στις 30 
Σεπτεμβρίου 2015·
β) οι διατάξεις που αφορούν το σύστημα 
περιορισμού της παραγωγής γάλακτος, το 
οποίο ορίζεται στο μέρος ΙΙ τίτλος Ι 
κεφάλαιο ΙΙΙ και στα παραρτήματα ΙΧ και 
Χ [μέρος ΙΙ τίτλος Ι κεφάλαιο ΙΙΙ και 
παραρτήματα VIII και IX του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. COM (2010) 799], 
έως τις 31 Μαρτίου 2015·

β) οι διατάξεις που αφορούν το σύστημα 
περιορισμού της παραγωγής γάλακτος, το 
οποίο ορίζεται στο μέρος ΙΙ τίτλος Ι 
κεφάλαιο ΙΙΙ και στα παραρτήματα ΙΧ και 
Χ, έως τις 31 Μαρτίου 2015· 

γ) όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα: γ) όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα:
(i) τα άρθρα 85α έως 85ε [άρθρα 82 έως 
87 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
COM(2010)799] για τις εκτάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 85α παράγραφος 2 
[άρθρο 82 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. COM(2010)799] στις οποίες 
δεν έχει γίνει ακόμη εκρίζωση και για τις 
εκτάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 85β 
παράγραφος 1 [άρθρο 83 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
COM(2010)799] οι οποίες δεν έχουν 
αποτελέσει αντικείμενο διευθέτησης έως 
ότου στις εκτάσεις αυτές γίνει εκρίζωση ή 
αποτελέσουν αντικείμενο διευθέτησης,

(i) τα άρθρα 85α έως 85ε για τις εκτάσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 85α 
παράγραφος 2 στις οποίες δεν έχει γίνει 
ακόμη εκρίζωση και για τις εκτάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 85β παράγραφος 1 
οι οποίες δεν έχουν αποτελέσει 
αντικείμενο διευθέτησης έως ότου στις 
εκτάσεις αυτές γίνει εκρίζωση ή 
αποτελέσουν αντικείμενο διευθέτησης,

(ii) το μεταβατικό καθεστώς 
δικαιωμάτων φύτευσης που προβλέπεται 
στο μέρος ΙΙ τίτλος Ι κεφάλαιο ΙΙΙ τμήμα 
IVα υποτμήμα ΙΙ [μέρος ΙΙ τίτλος Ι 
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κεφάλαιο ΙΙΙ τμήμα V υποτμήμα ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. COM(2010)799] 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, ή στον 
βαθμό που απαιτείται για την εφαρμογή 
κάθε απόφασης που λαμβάνεται από τα 
κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 89ζ 
παράγραφος 5 [άρθρο 89 παράγραφος 5 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
COM(2010)799], έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2018,
(iii) το άρθρο 118ιγ παράγραφος 5 και το 
άρθρο 118ιθ παράγραφος 5·

(iii) το άρθρο 118ιγ παράγραφος 5 και το 
άρθρο 118ιθ παράγραφος 5·

δ) το άρθρο 182 παράγραφος 7 [άρθρο 291 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
COM(2010)799], έως τις 31 Μαρτίου 
2014·

δ) το άρθρο 182 παράγραφος 7, έως τις 31 
Μαρτίου 2014·

ε) το άρθρο 182 παράγραφος 3 πρώτο και 
δεύτερο εδάφιο [άρθρο 293 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. COM(2010)799]
έως το τέλος της περιόδου εμπορίας 
2013/2014 για τη ζάχαρη·

ε) το άρθρο 182 παράγραφος 3 πρώτο και 
δεύτερο εδάφιο έως το τέλος της περιόδου 
εμπορίας 2013/2014 για τη ζάχαρη·

στ) το άρθρο 182 παράγραφος 4 [άρθρο 
294 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
COM(2010)799], έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2017·

στ) το άρθρο 182 παράγραφος 4 έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2017·

ζ) το άρθρο 326 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. COM(2010)799.
2. Κάθε παραπομπή στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1234/2007 [COM(2010)799]
θεωρείται ότι γίνεται στον παρόντα 
κανονισμό και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[…] [για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση 
και την παρακολούθηση της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής] σύμφωνα με τους 
πίνακες αντιστοιχίας που περιέχονται στο 
παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού.

2. Κάθε παραπομπή στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1234/2007 θεωρείται ότι γίνεται στον 
παρόντα κανονισμό και στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. […] [για τη χρηματοδότηση, τη 
διαχείριση και την παρακολούθηση της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής] σύμφωνα με 
τους πίνακες αντιστοιχίας που περιέχονται 
στο παράρτημα VIII του παρόντος 
κανονισμού.

3. Οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, 
(ΕΚ) αριθ. 1601/96 και (ΕΚ) αριθ. 
1037/2001 του Συμβουλίου καταργούνται.

3. Οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, 
(ΕΚ) αριθ. 1601/96 και (ΕΚ) αριθ. 
1037/2001 του Συμβουλίου καταργούνται.

Or. en
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Τροπολογία 152
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 415

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 163 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 163α
Ημερομηνία εφαρμογής των κανόνων 

εμπορίας
Για να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου 
όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων 
εμπορίας, η Επιτροπή καθορίζει, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνονται 
δυνάμει του άρθρου 160, την ημερομηνία 
κατά την οποία παύουν να εφαρμόζονται 
για τον συγκεκριμένο τομέα οι διατάξεις 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007:
– τα άρθρα 113α, 113β, 114, 115, 116 και 
το άρθρο 117 παράγραφοι 1 έως 4, 
– το δεύτερο εδάφιο του σημείου ΙΙ του 
παραρτήματος ΧΙα, τα σημεία IV έως IX 
του παραρτήματος ΧΙα, η παράγραφος 2 
του σημείου IV του παραρτήματος ΧΙΙ, 
το δεύτερο εδάφιο του σημείου VΙ του 
παραρτήματος ΧΙΙΙ, το μέρος Α του 
παραρτήματος XIV, οι παράγραφοι 2 και 
3 του σημείου Ι του μέρους Β του 
παραρτήματος XIV, το σημείο III του 
μέρους B του παραρτήματος XIV, το 
μέρος Γ του παραρτήματος XIV και τα 
σημεία II, III, IV και VI του 
παραρτήματος XV.
Η εν λόγω ημερομηνία αντιστοιχεί στην 
ημερομηνία εφαρμογής των αντίστοιχων 
κανόνων εμπορίας, οι οποίοι θα 
θεσπιστούν δυνάμει των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που 
προβλέπονται στο μέρος ΙΙ τίτλος ΙΙ 
κεφάλαιο Ι τμήμα Ι του παρόντος 
κανονισμού.
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(The amendment is based on the COM document COM(2012) 535)
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Τροπολογία 153
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 417

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 164

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 164 Άρθρο 164

Μεταβατικές διατάξεις Μεταβατικές διατάξεις
Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από τις 
ρυθμίσεις που προβλέπονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [COM(2010)799]
προς τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 160 όσον 
αφορά τα μέτρα που είναι αναγκαία για 
την προστασία δικαιωμάτων που έχουν 
αποκτηθεί και των θεμιτών προσδοκιών 
των επιχειρήσεων.

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από τις 
ρυθμίσεις που προβλέπονται στον 
κανονισμό αριθ. 1234/2007 προς τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού, 
ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 160 όσον αφορά τα 
μέτρα που είναι αναγκαία για την 
προστασία δικαιωμάτων που έχουν 
αποκτηθεί και των θεμιτών προσδοκιών 
των επιχειρήσεων.

Όλα τα πολυετή προγράμματα 
ενισχύσεων, που θα εγκριθούν πριν από 
την 1η Ιανουαρίου 2014 δυνάμει των 
άρθρων 103, 103θ και 105α του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, θα 
εξακολουθήσουν να διέπονται από τις εν 
λόγω διατάξεις μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού μέχρις εκπνοής 
τους.

Or. en

Τροπολογία 154
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 418
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 165

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 165 Άρθρο 165
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει 
την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει 
την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από 1ης 
Ιανουαρίου 2014.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από 1ης 
Ιανουαρίου 2014.

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

Ωστόσο, τα άρθρα 7 και 16 εφαρμόζονται 
μόνο μετά το τέλος της περιόδου εμπορίας 
2019/2020 για τη ζάχαρη, την 1η 
Οκτωβρίου 2020. 

2. Όσον αφορά τον τομέα του γάλακτος 
και των γαλακτοκομικών προϊόντων, τα 
άρθρα 104 και 105 εφαρμόζονται έως τις 
30 Ιουνίου 2020.

2. Όσον αφορά τον τομέα του γάλακτος 
και των γαλακτοκομικών προϊόντων, τα 
άρθρα 104α, 105, 105β και 157α
εφαρμόζονται έως τις 30 Ιουνίου 2020.

Or. en

Τροπολογία 155
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 424, 2182

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙI – μέρος I α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρος Ια: Ορισμοί που αφορούν τον 
τομέα της ζάχαρης

1. Νοείται ως «λευκή ζάχαρη»: η μη 
αρωματισμένη ζάχαρη, χωρίς προσθήκη 
χρωστικών ή άλλων ουσιών, 
περιεκτικότητας επί ξηρού βάρους 99,5% 
ή περισσότερο σε σακχαρόζη, 
προσδιοριζόμενης με την πολωσιμετρική 
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μέθοδο. 
2. Νοείται ως «ακατέργαστη ζάχαρη»: η 
μη αρωματισμένη ζάχαρη, χωρίς 
προσθήκη χρωστικών ή άλλων ουσιών, 
περιεκτικότητας επί ξηρού βάρους 
λιγότερο από 99,5 % σε σακχαρόζη, 
προσδιοριζόμενης με την πολωσιμετρική 
μέθοδο. 
3. Νοείται ως «ισογλυκόζη»: το προϊόν 
που λαμβάνεται από τη γλυκόζη ή τα 
πολυμερή της, περιεκτικότητας κατά 
βάρος, επί ξηράς ουσίας, τουλάχιστον 
10% σε φρουκτόζη.
4. Νοείται ως «σιρόπι ινουλίνης»: το 
προϊόν που λαμβάνεται απευθείας με 
υδρόλυση ινουλίνης ή ολιγοφρουκτόζης 
και περιέχει, επί ξηράς ουσίας, 
φρουκτόζη βάρους τουλάχιστον 10% σε 
μορφή ελεύθερη ή σε μορφή σακχαρόζης, 
εκφραζόμενη σε ισοδύναμα ζάχαρης ή 
ισογλυκόζης. Για να αποφεύγονται οι 
περιορισμοί στην αγορά των προϊόντων 
με χαμηλή γλυκαντική δύναμη που 
παράγονται από τις επιχειρήσεις 
μεταποίησης ινών ινουλίνης χωρίς 
ποσόστωση σιροπιού ινουλίνης, η 
Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί τον 
παρόντα ορισμό.
5. Νοείται ως «ζάχαρη ποσόστωσης», 
«ισογλυκόζη ποσόστωσης» και «σιρόπι 
ινουλίνης ποσόστωσης»: οιαδήποτε 
ποσότητα ζάχαρης, ισογλυκόζης ή 
σιροπιού ινουλίνης που παράγεται σε μία 
συγκεκριμένη περίοδο εμπορίας στο 
πλαίσιο της ποσόστωσης της σχετικής 
επιχείρησης.
6. Νοείται ως «βιομηχανική ζάχαρη»: η 
ποσότητα ζάχαρης που παράγεται σε μία 
συγκεκριμένη περίοδο εμπορίας επιπλέον 
της ποσότητας ζάχαρης που αναφέρεται 
στο σημείο 5), και η οποία προορίζεται 
για τη βιομηχανική παραγωγή ενός από 
τα προϊόντα που απαριθμούνται στο 
άρθρο 101ιγ παράγραφος 2. 
7. Νοείται ως «βιομηχανική ισογλυκόζη» 
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και «βιομηχανικό σιρόπι ινουλίνης»: 
οιαδήποτε ποσότητα ισογλυκόζης ή 
σιροπιού ινουλίνης, η οποία κατανέμεται 
σε μια συγκεκριμένη περίοδο εμπορίας, 
και η οποία προορίζεται για τη 
βιομηχανική παραγωγή ενός από τα 
προϊόντα που απαριθμούνται στο άρθρο 
101ιγ παράγραφος 2. 
8. Νοείται ως «πλεόνασμα ζάχαρης», 
«πλεόνασμα ισογλυκόζης» και 
«πλεόνασμα σιροπιού ινουλίνης»: η 
ποσότητα ζάχαρης, ισογλυκόζης ή 
σιροπιού ινουλίνης που παράγεται σε μία 
συγκεκριμένη περίοδο εμπορίας επιπλέον 
των αντίστοιχων ποσοτήτων που 
αναφέρονται στα σημεία 5), 6) και 7).
9. Νοούνται ως «τεύτλα ποσόστωσης:» 
όλα τα ζαχαρότευτλα που μεταποιούνται 
σε ζάχαρη ποσόστωσης.
10. Νοείται ως «σύμβαση παράδοσης»: η 
σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του 
πωλητή και μιας επιχείρησης για την 
παράδοση τεύτλων που προορίζονται για 
ζαχαροποιία.
11. Νοείται ως «διεπαγγελματική 
συμφωνία»:
α) η συμφωνία που συνάπτεται σε 
ενωσιακό επίπεδο, πριν από τη σύναψη 
σύμβασης παράδοσης, μεταξύ, αφενός, 
ομάδας εθνικών οργανώσεων 
επιχειρήσεων και, αφετέρου, μιας ομάδας 
εθνικών οργανώσεων πωλητών·
β) η συμφωνία που συνάπτεται, πριν από 
τη σύναψη σύμβασης παράδοσης, 
μεταξύ, αφενός, επιχειρήσεων ή 
οργάνωσης επιχειρήσεων 
αναγνωρισμένης από το οικείο κράτος 
μέλος, και, αφετέρου, ένωσης πωλητών 
αναγνωρισμένης από το οικείο κράτος 
μέλος·
γ) εάν δεν υπάρχει συμφωνία που 
αναφέρεται στο στοιχείο α) ή β), το 
δίκαιο περί εταιριών και το δίκαιο περί 
συνεταιρισμών στο βαθμό που διέπουν 
την παράδοση ζαχαρότευτλων από τους 
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μετόχους ή τα μέλη εταιρείας ή 
συνεταιρισμού ζαχαροποιίας,
δ) εάν δεν υπάρχει συμφωνία όπως 
αναφέρεται στο στοιχείο α) ή β), οι 
ρυθμίσεις που υπάρχουν πριν από τη 
σύναψη συμβάσεως παράδοσης, εφόσον 
οι πωλητές που αποδέχονται τη ρύθμιση 
προμηθεύουν το 60% τουλάχιστον της 
συνολικής ποσότητας ζαχαροτεύτλων που 
αγοράζει η επιχείρηση για την παρασκευή 
ζάχαρης σε ένα ή περισσότερα 
εργοστάσια.
12. Νοείται ως «εργοστάσιο 
ραφιναρίσματος αποκλειστικής 
παραγωγής»: η μονάδα παραγωγής: 
– της οποίας η μοναδική δραστηριότητα 
είναι το ραφινάρισμα εισαγόμενης 
ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκαλάμου, 
ή 
– η οποία ραφινάρισε, κατά την περίοδο 
εμπορίας 2004/2005, ποσότητα 
τουλάχιστον 15.000 τόνων εισαγόμενης 
ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκαλάμου. 
Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, 
στην περίπτωση της Κροατίας, η 
περίοδος εμπορίας είναι η περίοδος 
εμπορίας 2007/2008.

Or. en

Τροπολογία 156
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΤΥΠΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΡΥΖΙΟΥ ΚΑΙ 
ΖΑΧΑΡΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 7

ΤΥΠΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΡΥΖΙΟΥ ΚΑΙ 
ΖΑΧΑΡΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 7 ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 101στ
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Or. en

Τροπολογία 157
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 426, 2198

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIIa

ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΦΑΓΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7

A: Ενωσιακή κλίμακα ταξινόμησης των σφαγίων των ενήλικων βοοειδών

Ι. Ορισμοί

Ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

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

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

II. Κατηγορίες

Τα σφάγια ενήλικων βοοειδών κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Α: σφάγια νεαρών μη ευνουχισμένων αρρένων ζώων, ηλικίας κάτω των δύο ετών,
Β: σφάγια άλλων μη ευνουχισμένων αρρένων ζώων,
Γ: σφάγια ευνουχισμένων αρρένων ζώων,
Δ: σφάγια θηλέων ζώων που έχουν γεννήσει,
Ε: σφάγια άλλων θηλέων ζώων.

ΙΙΙ. Ταξινόμηση
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Η ταξινόμηση των σφαγίων πραγματοποιείται με διαδοχική εκτίμηση των εξής:

1. Διάπλαση, η οποία ορίζεται ως εξής:

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

Κατηγορία 
διάπλασης

Περιγραφή

S 
ανώτερη

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

Ε 
εξαιρετική

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

U 
πολύ καλή

Πλάγιες όψεις ευθύγραμμες στο σύνολό τους· πολύ καλή μυϊκή 
ανάπτυξη

R 
καλή

Πλάγιες όψεις ευθύγραμμες στο σύνολό τους· καλή μυϊκή ανάπτυξη

O 
αρκετά καλή

Πλάγιες όψεις ευθύγραμμες έως κοίλες· μέση μυϊκή ανάπτυξη

P 
μέτρια

Όλες οι πλάγιες όψεις κοίλες έως πολύ κοίλες· μέτρια μυϊκή ανάπτυξη

2. Κατάσταση πάχυνσης, η οποία ορίζεται ως εξής:

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

Κατηγορία της 
κατάστασης 
πάχυνσης

Περιγραφή

1 
χαμηλή

Στρώμα λίπους ανύπαρκτο έως πολύ λεπτό

2 
μικρή

Ελαφρό στρώμα λίπους, μύες σχεδόν παντού εμφανείς

3 
μέτρια

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

4
μεγάλη

Μύες καλυμμένοι από λίπος, αλλά ακόμη μερικώς ορατοί στο ύψος 
του μηρού και της ωμοπλάτης· μερικά εμφανή αποθέματα λίπους 
στο εσωτερικό της θωρακικής κοιλότητας

5 
πολύ μεγάλη

Όλο το σφάγιο καλύπτεται από λίπος, σημαντικά αποθέματα στο 
εσωτερικό της θωρακικής κοιλότητας

Τα κράτη μέλη μπορούν να υποδιαιρούν καθεμία από τις κατηγορίες που προβλέπονται 
στα σημεία 1 και 2 σε τρεις το πολύ υποκατηγορίες.
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IV. Παρουσίαση

Τα σφάγια και τα ημιμόρια σφαγίων παρουσιάζονται :

1. χωρίς το κεφάλι και χωρίς τα πόδια· το κεφάλι χωρίζεται από το σφάγιο στο ύψος της 
ατλαντοϊνιακής άρθρωσης, τα πόδια κόβονται στο ύψος της καρπο-μετακαρπίου ή 
ταρσο-μεταταρσίου άρθρωσης,

2. χωρίς τα όργανα που περιέχονται στη θωρακική και στην κοιλιακή κοιλότητα, με ή 
χωρίς τους νεφρούς, το νεφρικό λίπος και το πυελικό λίπος,

3. χωρίς τα γεννητικά όργανα με τους προσκολλημένους μύες, χωρίς τον μαστό και το 
περιμαστικό λίπος.

V. Ταξινόμηση και ταυτοποίηση

Τα σφαγεία που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου λαμβάνουν μέτρα για να 
εξασφαλίζουν ότι όλα τα σφάγια ή τα ημιμόρια σφαγίων ενήλικων βοοειδών που 
σφάζονται στα σφαγεία αυτά και φέρουν σήμα καταλληλότητας, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι τμήμα Ι κεφάλαιο ΙΙΙ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
ταξινομούνται και ταυτοποιούνται σύμφωνα με την ενωσιακή κλίμακα.

Πριν από την ταυτοποίηση με την απόδοση σήματος, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν την αφαίρεση του εξωτερικού λίπους από τα σφάγια ή τα ημιμόρια σφαγίων 
εάν αυτό δικαιολογείται από την κατάσταση πάχυνσης.

Β: Ενωσιακή κλίμακα ταξινόμησης των σφαγίων των χοίρων

I. Ορισμός

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

II. Ταξινόμηση

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

Κατηγορίες Άπαχο κρέας ως ποσοστό του βάρους του σφαγίου
S 60 ή περισσότερο (*)
Ε 55 και άνω
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U 50 ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 55
R 45 ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 50
O 40 ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 45
P λιγότερο από 40
(*) [Για τους χοίρους που σφάζονται στην επικράτειά τους, τα κράτη μέλη μπορούν να 
εισάγουν χωριστή κατηγορία με περιεκτικότητα σε άπαχο κρέας 60 % ή περισσότερο, η 
οποία χαρακτηρίζεται με το γράμμα S.]

ΙΙΙ. Παρουσίαση

Τα σφάγια παρουσιάζονται χωρίς τη γλώσσα, τις τρίχες, τις οπλές, τα γεννητικά όργανα, 
το περινεφρικό λίπος, τους νεφρούς και το διάφραγμα.

IV. Περιεκτικότητα σε άπαχο κρέας

1. Η περιεκτικότητα σε άπαχο κρέας εκτιμάται με μεθόδους κατάταξης που εγκρίνονται 
από την Επιτροπή. Επιτρέπεται να εγκρίνονται μόνο στατιστικώς αποδεδειγμένες μέθοδοι 
που βασίζονται στη φυσική μέτρηση ενός ή περισσότερων ανατομικών μερών του 
σφαγίου του χοίρου. Η έγκριση των μεθόδων κατάταξης εξαρτάται από την τήρηση 
μέγιστης ανοχής για το στατιστικό σφάλμα εκτίμησης.

2. Ωστόσο, η εμπορική αξία των σφαγίων δεν καθορίζεται αποκλειστικά από την 
εκτιμώμενη περιεκτικότητά τους σε άπαχο κρέας.

V. Ταυτοποίηση σφαγίων

Τα ταξινομημένα σφάγια ταυτοποιούνται με σήμανση σύμφωνα με την ενωσιακή κλίμακα, 
εκτός εάν η Επιτροπή ορίζει διαφορετικά.

Γ. Ενωσιακή κλίμακα ταξινόμησης των σφαγίων προβάτων

I. Ορισμός

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

II. Κατηγορίες

Τα σφάγια προβάτων κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Α: σφάγια προβάτων ηλικίας μικρότερης των δώδεκα μηνών,
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Β: σφάγια άλλων προβάτων.

ΙΙΙ. Ταξινόμηση

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

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

α) βάρος σφαγίου,
β) χρώμα κρέατος,
γ) κατάσταση πάχυνσης. 

IV. Παρουσίαση

Τα σφάγια και τα ημιμόρια σφαγίων παρουσιάζονται χωρίς το κεφάλι (το οποίο 
αποκόπτεται στο ύψος της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης), τα πόδια (τα οποία αποκόπτονται 
στο ύψος της καρπο-μετακαρπίου ή ταρσο-μεταταρσίου άρθρωσης), την ουρά (η οποία 
αποκόπτεται μεταξύ του έκτου και του έβδομου ουραίου σπονδύλου), τους μαστούς, τα 
γεννητικά όργανα, το συκώτι και τη συκωταριά. Οι νεφροί και το λίπος των νεφρών 
περιλαμβάνονται στο σφάγιο.

V. Ταυτοποίηση σφαγίων

Τα ταξινομημένα σφάγια και ημιμόρια σφαγίων ταυτοποιούνται με σήμανση σύμφωνα με 
την ενωσιακή κλίμακα.

Or. en

Τροπολογία 158
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 427

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III β (νέο)

Κείμενο που προτείνει το Κοινοβούλιο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIIβ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ, 
ΙΣΟΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙΟΥ ΙΝΟΥΛΙΝΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ

101η  
(τόνοι)

Κράτη μέλη ή περιφέρειες 

(1)

Ζάχαρη 

(2)

Ισογλυκόζη 

(3)

Σιρόπι 
ινουλίνης 

(4)

Bέλγιο 676 235,0 114 580,2 0

Βουλγαρία 0 89 198,0

Τσεχική Δημοκρατία 372 459,3

Δανία 372 383,0

Γερμανία 2 898 255,7 56 638,2

Ιρλανδία 0

Ελλάδα 158 702,0 0

Ισπανία 498 480,2 53 810,2

Γαλλία (μητροπολιτική) 3 004 811,15 0

Γαλλικά Υπερπόντια 
Διαμερίσματα

432 220,05

Ιταλία 508 379,0 32 492,5

Λετονία 0

Λιθουανία 90 252,0

Ουγγαρία 105 420,0 250 265,8

Κάτω Χώρες 804 888,0 0 0

Αυστρία 351 027,4

Πολωνία 1 405 608,1 42 861,4

Πορτογαλία (ηπειρωτική χώρα) 0 12 500,0
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Αυτόνομη Περιφέρεια Αζορών 9 953,0

Ρουμανία 104 688,8 0

Σλοβενία 0

Σλοβακία 112 319,5 68 094,5

Φινλανδία 80 999,0 0

Σουηδία 293 186,0

Ηνωμένο Βασίλειο 1 056 474,0 0

Κροατία π.υ. π.υ. π.υ.

ΣΥΝΟΛΟ 13 336 741,2 720 440,8 0

Or. en

Τροπολογία 159
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 428, 2181

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει το Κοινοβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙγ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΖΑΧΑΡΗΣ Ή 
ΙΣΟΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 101ια

I

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, νοούνται ως:

α) «συγχώνευση επιχειρήσεων»: η συνένωση σε μια ενιαία επιχείρηση δύο ή 
περισσοτέρων επιχειρήσεων,

β) «μεταβίβαση επιχείρησης»: η μεταβίβαση ή η απορρόφηση των περιουσιακών 
στοιχείων μιας επιχείρησης που διαθέτει ποσοστώσεις υπέρ μίας ή περισσοτέρων 
επιχειρήσεων,
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γ) «μεταβίβαση εργοστασίου»: η μεταβίβαση της κυριότητας μιας τεχνικής μονάδας, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για την 
παρασκευή του σχετικού προϊόντος, σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, με 
αποτέλεσμα τη μερική ή ολική απορρόφηση της παραγωγής της επιχείρησης που 
μεταφέρει την κυριότητα,

δ) «εκμίσθωση εργοστασίου»: το μ ισθωτήριο  μιας τεχνικής μονάδας, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για την 
παρασκευή ζάχαρης, με σκοπό την εκμετάλλευσή της, το οποίο συνάπτεται για 
διάρκεια τουλάχιστον τριών συναπτών περιόδων εμπορίας και το οποίο τα μέρη 
συμφωνούν να μην διακόψουν πριν από τη λήξη της τρίτης περιόδου εμπορίας, με 
επιχείρηση η οποία είναι εγκατεστημένη στο ίδιο κράτος μέλος με το συγκεκριμένο 
εργοστάσιο, εάν, μετά την έναρξη ισχύος της μίσθωσης, η επιχείρηση η οποία 
μισθώνει το εργοστάσιο μπορεί να θεωρείται ως επιχείρηση αποκλειστικής 
παραγωγής ζάχαρης για ολόκληρη την παραγωγή της.

II

1. Με την επιφύλαξη του σημείου 2, σε περίπτωση συγχώνευσης ή μεταβίβασης 
επιχειρήσεων παραγωγής ζάχαρης ή μεταβίβασης εργοστασίων ζάχαρης, η 
ποσόστωση αναπροσαρμόζεται ως εξής:

α) σε περίπτωση συγχώνευσης επιχειρήσεων παραγωγής ζάχαρης, το κράτος 
μέλος χορηγεί στην επιχείρηση που προκύπτει από τη συγχώνευση ποσόστωση 
ίση με το άθροισμα των ποσοστώσεων που είχαν χορηγηθεί πριν από τη 
συγχώνευση στις σχετικές επιχειρήσεις παραγωγής ζάχαρης,

β) σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης παραγωγής ζάχαρης, το κράτος μέλος 
χορηγεί την ποσόστωση της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης για την παραγωγή 
ζάχαρης στην επιχείρηση προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση ή, προκειμένου 
για μεταβίβαση προς περισσότερες της μιας επιχειρήσεις, η κατανομή 
πραγματοποιείται κατ’ αναλογία προς την παραγωγή ζάχαρης που απορροφάται 
από την καθεμία,

γ) σε περίπτωση μεταβίβασης εργοστασίου ζάχαρης, το κράτος μέλος μειώνει την 
ποσόστωση της επιχείρησης που μεταβιβάζει την κυριότητα του εργοστασίου 
και αυξάνει την ποσόστωση της επιχείρησης ή των επιχειρήσεων παραγωγής 
ζάχαρης που αγοράζουν το εν λόγω εργοστάσιο κατά την αφαιρούμενη 
ποσότητα κατ’ αναλογία προς την απορροφούμενη παραγωγή.

2. Όταν ορισμένοι καλλιεργητές ζαχαρότευτλων ή ζαχαροκάλαμου που θίγονται άμεσα 
από μία από τις πράξεις που αναφέρονται στο σημείο 1 δηλώνουν ρητά ότι επιθυμούν 
να προμηθεύουν με τα ζαχαρότευτλα ή το ζαχαροκάλαμό τους επιχείρηση 
παραγωγής ζάχαρης η οποία δεν είναι μέρος σε αυτές τις πράξεις, το κράτος μέλος 
μπορεί να πραγματοποιεί την κατανομή βάσει της παραγωγής που απορροφά η 
επιχείρηση την οποία προτίθενται να προμηθεύουν με τα ζαχαρότευτλα ή το 
ζαχαροκάλαμό τους.
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3. Σε περίπτωση παύσης δραστηριοτήτων, υπό όρους διαφορετικούς από αυτούς που 
προβλέπονται στο σημείο 1:

α) μιας επιχείρησης παραγωγής ζάχαρης,

β) ενός ή περισσοτέρων εργοστασίων μιας επιχείρησης παραγωγής ζάχαρης.

Το κράτος μέλος μπορεί να κατανέμει το μέρος των ποσοστώσεων τις οποίες αφορά 
η παύση δραστηριοτήτων σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις παραγωγής ζάχαρης.

Επίσης, στην περίπτωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β), όταν 
ορισμένοι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί δηλώνουν ρητά ότι επιθυμούν να προμηθεύουν 
με τα ζαχαρότευτλα ή το ζαχαροκάλαμό τους μια συγκεκριμένη επιχείρηση 
παραγωγής ζάχαρης, το κράτος μέλος μπορεί να κατανέμει το μέρος των 
ποσοστώσεων που αντιστοιχεί στα εν λόγω ζαχαρότευτλα ή ζαχαροκάλαμο στην 
επιχείρηση την οποία προτίθενται να προμηθεύουν με τα προϊόντα αυτά.

4. Όταν χρησιμοποιείται η παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 101 παράγραφος 5, 
το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να απαιτεί από τους ενδιαφερόμενους 
καλλιεργητές ζαχαρότευτλων και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ζάχαρης να 
συμπεριλαμβάνουν στις διεπαγγελματικές τους συμφωνίες ειδικές ρήτρες που να 
επιτρέπουν στο κράτος μέλος να εφαρμόζει τα σημεία 2 και 3 του παρόντος 
τμήματος.

5. Σε περίπτωση εκμίσθωσης εργοστασίου που ανήκει σε επιχείρηση παραγωγής 
ζάχαρης, το κράτος μέλος μπορεί να μειώσει την ποσόστωση της επιχείρησης η 
οποία παραχωρεί το εργοστάσιο προς εκμίσθωση και να κατανείμει το κλάσμα κατά 
το οποίο μειώνεται η ποσόστωση στην επιχείρηση η οποία μισθώνει το εργοστάσιο 
για να παράγει σε αυτό ζάχαρη.

Εάν η εκμίσθωση λήξει κατά τη διάρκεια των τριών περιόδων εμπορίας που 
αναφέρονται στο σημείο Ι στοιχείο δ), η αναπροσαρμογή της ποσόστωσης δυνάμει 
του πρώτου εδαφίου του παρόντος σημείου ακυρώνεται από το κράτος μέλος με 
αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία κατά την οποία άρχισε να ισχύει η εκμίσθωση. 
Ωστόσο, εάν η εκμίσθωση λήξει για λόγους ανωτέρας βίας, το κράτος μέλος δεν 
υποχρεούται να ακυρώσει την αναπροσαρμογή.

6. Όταν μια επιχείρηση παραγωγής ζάχαρης δεν μπορεί πλέον να διασφαλίσει την 
τήρηση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από την ενωσιακή νομοθεσία έναντι 
των ενδιαφερομένων παραγωγών ζαχαρότευτλων ή ζαχαροκάλαμου και η κατάσταση 
αυτή βεβαιώνεται από τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους, το κράτος 
μέλος αυτό μπορεί να κατανέμει, για μία ή περισσότερες περιόδους εμπορίας, το 
αντίστοιχο τμήμα των ποσοστώσεων σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις παραγωγής 
ζάχαρης κατ’ αναλογία προς την απορροφούμενη παραγωγή.

7. Όταν ένα κράτος μέλος παρέχει σε μια επιχείρηση παραγωγής ζάχαρης εγγυήσεις 
τιμών και διάθεσης για τη μεταποίηση ζαχαρότευτλων σε αιθυλική αλκοόλη, το εν 
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λόγω κράτος μέλος μπορεί, σε συμφωνία με την εν λόγω επιχείρηση και τους 
ενδιαφερόμενους καλλιεργητές ζαχαρότευτλων, να κατανέμει, για μία ή περισσότερες 
περιόδους εμπορίας, το σύνολο ή μέρος των ποσοστώσεων παραγωγής ζάχαρης σε 
μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις.

ΙΙΙ

Σε περίπτωση συγχώνευσης ή μεταβίβασης επιχειρήσεων παραγωγής ισογλυκόζης ή 
μεταβίβασης εργοστασίου παραγωγής ισογλυκόζης, το κράτος μέλος μπορεί να κατανέμει 
τις ποσοστώσεις που αφορούν την παραγωγή ισογλυκόζης σε μία ή περισσότερες άλλες 
επιχειρήσεις, είτε έχουν ποσόστωση παραγωγής, είτε όχι.

IV

Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τα τμήματα ΙΙ και ΙΙΙ μπορούν να τεθούν σε ισχύ 
μόνον εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχουν ληφθεί υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών·

β) το οικείο κράτος μέλος θεωρεί ότι τα μέτρα είναι ικανά να βελτιώσουν τη δομή των 
τομέων των ζαχαρότευτλων, του ζαχαροκάλαμου και της παραγωγής ζάχαρης·

γ) αφορούν επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην ίδια επικράτεια για την οποία 
ορίζεται ποσόστωση στο παράρτημα III β.

V

Όταν η συγχώνευση ή μεταβίβαση πραγματοποιείται μεταξύ της 1ης Οκτωβρίου και της 
30ής Απριλίου του επόμενου έτους, τα μέτρα που προβλέπονται στα τμήματα ΙΙ και ΙΙΙ 
τίθενται σε ισχύ την τρέχουσα περίοδο εμπορίας.

Όταν η συγχώνευση ή μεταβίβαση πραγματοποιείται μεταξύ της 1ης Μαΐου και της 30ής 
Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους, τα μέτρα που προβλέπονται στα τμήματα ΙΙ και ΙΙΙ τίθενται 
σε ισχύ την επόμενη περίοδο εμπορίας.

VI

Όταν εφαρμόζονται τα τμήματα II και III, τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή 
τις αναπροσαρμοσμένες ποσοστώσεις το αργότερο 15 ημέρες μετά τη λήξη των 
προθεσμιών που προβλέπονται στο τμήμα V.

Or. en

Τροπολογία 160
Michel Dantin
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Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 429

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει το Κοινοβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIIδ
Όροι αγοράς ζαχαροτεύτλων, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 101

ΣΗΜΕΙΟ I

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, νοούνται ως «συμβαλλόμενα μέρη»:

α) οι επιχειρήσεις ζάχαρης (εφεξής καλούμενες «ζαχαροβιομηχανίες»)·

β) οι πωλητές τεύτλων (εφεξής καλούμενοι «πωλητές»).

ΣΗΜΕΙΟ II

1. Οι συμβάσεις παράδοσης συνάπτονται γραπτώς και για ορισμένη ποσότητα τεύτλων 
ποσόστωσης.

2. Οι συμβάσεις παράδοσης καθορίζουν εάν είναι δυνατόν να παραδοθεί πρόσθετη 
ποσότητα τεύτλων και με ποιους όρους.

ΣΗΜΕΙΟ III

1. Οι συμβάσεις παράδοσης αναφέρουν τις τιμές αγοράς για τις ποσότητες τεύτλων που 
αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση και, ανάλογα με την περίπτωση, στο άρθρο 101, 
παράγραφος 2α, στοιχείο α) και, ενδεχομένως, στοιχείο β), του παρόντος κανονισμού. 
Στην περίπτωση των ποσοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 101, παράγραφος 2α, 
στοιχείο α), οι εν λόγω τιμές δεν μπορεί να είναι χαμηλότερες από την ελάχιστη τιμή 
για τα ζαχαρότευτλα ποσόστωσης που προβλέπεται στο άρθρο 101 ζ, παράγραφος 1.

2. Οι συμβάσεις παράδοσης ορίζουν για τα τεύτλα μια καθορισμένη περιεκτικότητα σε 
ζάχαρη. Περιλαμβάνουν κλίμακα μετατροπής που δείχνει τις διάφορες 
περιεκτικότητες σε ζάχαρη και τους συντελεστές με τους οποίους οι ποσότητες 
τεύτλων που παραδίδονται μετατρέπονται σε ποσότητες που αντιστοιχούν στην 
περιεκτικότητα σε ζάχαρη που αναγράφεται στη σύμβαση παράδοσης.

Η κλίμακα βασίζεται στις αποδόσεις που αντιστοιχούν στις διάφορες 
περιεκτικότητες σε ζάχαρη.
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3. Όταν ο πωλητής έχει υπογράψει συμφωνητικό με βιομήχανο ζάχαρης για την 
παράδοση ζαχαροτεύτλων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 101 παράγραφος 2α, 
στοιχείο α), όλες οι παραδόσεις από τον εν λόγω πωλητή, που μετατρέπονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος σημείου, θεωρούνται ως παραδόσεις 
κατά την έννοια του άρθρου 101 παράγραφος 2α, στοιχείο α), έως την ποσότητα 
ζαχαροτεύτλων που προσδιορίζεται στο συμφωνητικό.

4. Οι ζαχαροβιομηχανίες που παράγουν ποσότητα ζάχαρης κατώτερη από την 
ποσόστωσή τους από τεύτλα για τα οποία έχουν συνάψει συμβάσεις παράδοσης πριν 
από τη σπορά δυνάμει του άρθρου 101 παράγραφος 2α, στοιχείο α), κατανέμουν την 
ποσότητα τεύτλων που αντιστοιχεί σε τυχόν πρόσθετη παραγωγή, έως του ποσού της 
ποσόστωσής τους, μεταξύ των πωλητών με τους οποίους έχουν συνάψει συμβάσεις 
παράδοσης πριν από τη σπορά κατά την έννοια του άρθρου 101 παράγραφος 2α, 
στοιχείο α).

Οι διεπαγγελματικές συμφωνίες είναι δυνατόν να παρεκκλίνουν από αυτή τη διάταξη.

ΣΗΜΕΙΟ IV

1. Οι συμβάσεις παράδοσης περιλαμβάνουν διατάξεις που αφορούν την κανονική 
διάρκεια των παραδόσεων τεύτλων και τη χρονική κλιμάκωσή τους.

2. Οι διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι αυτές που ισχύουν κατά τη 
διάρκεια της προηγούμενης περιόδου εμπορίας, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο της 
πραγματικής παραγωγής. Οι διεπαγγελματικές συμφωνίες είναι δυνατόν να 
παρεκκλίνουν από αυτές τις διατάξεις.

ΣΗΜΕΙΟ V

1. Οι συμβάσεις παράδοσης προβλέπουν τα κέντρα συγκέντρωσης τεύτλων.

2. Εάν οι πωλητές και οι ζαχαροβιομηχανίες έχουν ήδη υπογράψει σύμβαση παράδοσης 
για την προηγούμενη περίοδο εμπορίας, εξακολουθούν να λειτουργούν τα κέντρα 
συγκέντρωσης που συμφωνήθηκαν από αυτούς για τις παραδόσεις κατά τη διάρκεια 
της εν λόγω περιόδου εμπορίας. Οι διεπαγγελματικές συμφωνίες είναι δυνατόν να 
παρεκκλίνουν από αυτή τη διάταξη.

3. Οι συμβάσεις παράδοσης προβλέπουν ότι τα έξοδα φόρτωσης και μεταφοράς από τα 
κέντρα συγκέντρωσης βαρύνουν τη ζαχαροβιομηχανία, με την επιφύλαξη ιδιαίτερων 
συμφωνιών που βασίζονται σε τοπικούς κανόνες ή συνήθειες που ίσχυαν πριν από 
την προηγούμενη περίοδο εμπορίας.

4. Ωστόσο, στη Δανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, τη 
Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο όπου τα τεύτλα παραδίδονται ελεύθερα στο 
εργοστάσιο, οι συμβάσεις παράδοσης προβλέπουν συμμετοχή της ζαχαροβιομηχανίας 
στα έξοδα φόρτωσης και μεταφοράς και καθορίζουν το σχετικό ποσοστό ή τα 
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σχετικά ποσά.

ΣΗΜΕΙΟ VI

1. Οι συμβάσεις παράδοσης προβλέπουν τους τόπους παραλαβής των τεύτλων.

2. Εάν οι πωλητές και οι ζαχαροβιομηχανίες έχουν ήδη υπογράψει σύμβαση παράδοσης 
για την προηγούμενη περίοδο εμπορίας, εξακολουθούν να λειτουργούν οι τόποι 
παραλαβής που συμφωνήθηκαν από αυτούς για τις παραδόσεις κατά τη διάρκεια της 
εν λόγω περιόδου εμπορίας. Οι διεπαγγελματικές συμφωνίες είναι δυνατόν να 
παρεκκλίνουν από αυτή τη διάταξη.

ΣΗΜΕΙΟ VII

1. Οι συμβάσεις παράδοσης προβλέπουν ότι η περιεκτικότητα σε ζάχαρη καθορίζεται 
με την πολωσιμετρική μέθοδο. Το δείγμα τεύτλων λαμβάνεται κατά την παραλαβή.

2. Οι διεπαγγελματικές συμφωνίες είναι δυνατόν να προβλέπουν διαφορετικό στάδιο για 
τη δειγματοληψία. Στην περίπτωση αυτήν, οι συμβάσεις παράδοσης προβλέπουν 
διόρθωση για την αντιστάθμιση της ενδεχόμενης μείωσης της περιεκτικότητας σε 
ζάχαρη μεταξύ της παραλαβής και της διενέργειας δειγματοληψίας.

ΣΗΜΕΙΟ VIII

Οι συμβάσεις παράδοσης προβλέπουν ότι το μεικτό βάρος, το απόβαρο και η 
περιεκτικότητα σε ζάχαρη προσδιορίζονται με μια από τις ακόλουθες διαδικασίες:

α) από κοινού, από τη ζαχαροβιομηχανία και την επαγγελματική οργάνωση των 
καλλιεργητών τεύτλων, εάν το προβλέπει διεπαγγελματική συμφωνία·

β) από τη ζαχαροβιομηχανία, υπό την επίβλεψη της επαγγελματικής οργάνωσης των 
καλλιεργητών τεύτλων·

γ) από τη ζαχαροβιομηχανία, υπό την επίβλεψη ενός εμπειρογνώμονα εγκεκριμένου από 
το οικείο κράτος μέλος, με την προϋπόθεση ότι ο πωλητής αναλαμβάνει τα σχετικά 
έξοδα.

ΣΗΜΕΙΟ IX

1. Οι συμβάσεις παράδοσης υποχρεώνουν τις ζαχαροβιομηχανίες να πράττουν ένα ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα, για ολόκληρη την παραδιδόμενη ποσότητα τεύτλων:

α) τη δωρεάν επιστροφή στον πωλητή, στη θύρα του εργοστασίου, της νωπής 
πούλπας που προέρχεται από την παραδοθείσα ποσότητα ζαχαροτεύτλων·
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β) τη δωρεάν επιστροφή στον πωλητή, στη θύρα του εργοστασίου, μέρους της 
πούλπας αυτής, πεπιεσμένης, ξηρής ή ξηρής και μελασομένης·

γ) την επιστροφή στον πωλητή, παραδοτέας στην πόρτα του εργοστασίου, πούλπας 
πεπιεσμένης ή ξηρής· σε αυτή την περίπτωση, ο βιομήχανος ζάχαρης δύναται να 
απαιτήσει από τον πωλητή την πληρωμή των εξόδων συμπίεσης ή αποξήρανσης·

δ) την πληρωμή στον πωλητή ενός αντισταθμιστικού ποσού που λαμβάνει υπόψη τις 
δυνατότητες πώλησης της εν λόγω πούλπας.

Όταν μέρη της συνολικής ποσότητας των παραδοθέντων τεύτλων υπόκεινται σε 
διαφορετική επεξεργασία, η σύμβαση παράδοσης επιβάλλει περισσότερες της μίας
από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο.

2.  Οι διεπαγγελματικές συμφωνίες μπορούν να προβλέπουν ένα στάδιο παράδοσης της 
πούλπας διαφορετικό από εκείνο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) 
και γ).

ΣΗΜΕΙΟ X

1. Οι συμβάσεις παράδοσης καθορίζουν τις προθεσμίες για την καταβολή τυχόν 
προκαταβολών και την εξόφληση της τιμής αγοράς των τεύτλων.

2. Τα χρονικά όρια που προβλέπονται στην παράγραφο 1 είναι εκείνα που ισχύουν κατά 
τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου εμπορίας. Οι διεπαγγελματικές συμφωνίες 
είναι δυνατόν να παρεκκλίνουν από αυτή τη διάταξη.

ΣΗΜΕΙΟ XI

Όταν οι συμβάσεις παράδοσης καθορίζουν κανόνες για θέματα που αποτελούν αντικείμενο 
του παρόντος παραρτήματος, ή όταν περιλαμβάνουν διατάξεις που διέπουν άλλα θέματα, 
οι διατάξεις και οι επιπτώσεις τους δεν αντιβαίνουν στο παρόν παράρτημα.

ΣΗΜΕΙΟ XII

1. Οι διεπαγγελματικές συμφωνίες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, μέρος Ι α, 
σημείο 11, του παρόντος κανονισμού προβλέπουν ρήτρες διαιτησίας.

2. Όταν οι διεπαγγελματικές συμφωνίες κοινοτικού, περιφερειακού ή τοπικού επιπέδου, 
καθορίζουν κανόνες διέποντες θέματα που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος 
κανονισμού, ή όταν περιλαμβάνουν διατάξεις που διέπουν άλλα θέματα, οι διατάξεις 
και οι επιπτώσεις τους δεν αντιβαίνουν στο παρόν παράρτημα.

3. Οι συμφωνίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 ορίζουν ιδίως:
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α) κανόνες για την κατανομή, μεταξύ των πωλητών, των ποσοτήτων τεύτλων που 
η ζαχαροβιομηχανία αποφασίζει να αγοράσει πριν από τη σπορά, για την 
παρασκευή ζάχαρης εντός των ορίων της ποσόστωσης·

β) κανόνες για την κατανομή που αναφέρεται στο σημείο ΙΙΙ, παράγραφος 4·

γ) την κλίμακα μετατροπής που αναφέρεται στο σημείο ΙΙΙ, παράγραφος 2·

δ) κανόνες για την επιλογή και τη χορήγηση σπόρων ποικιλιών τεύτλων προς 
παραγωγή·

ε) την ελάχιστη περιεκτικότητα σε ζάχαρη των προς παράδοση τεύτλων·

στ) υποχρέωση διαβούλευσης μεταξύ της ζαχαροβιομηχανίας και των 
αντιπροσώπων των πωλητών πριν από τον καθορισμό της ημερομηνίας 
έναρξης παράδοσης των τεύτλων·

ζ) την καταβολή πριμοδοτήσεων στους πωλητές για πρόωρες ή όψιμες 
παραδόσεις·

η) λεπτομέρειες όσον αφορά:

(i) το μέρος της πούλπας που αναφέρεται στο σημείο ΙΧ παράγραφος 1 
στοιχείο β),

(ii) τα έξοδα που αναφέρονται στο σημείο ΙΧ παράγραφος 1 στοιχείο γ),
(iii) το αντισταθμιστικό ποσό που αναφέρεται στο σημείο ΙΧ παράγραφος 1 

στοιχείο δ)·

θ) την παραλαβή της πούλπας από τον πωλητή·

ι) με την επιφύλαξη του άρθρου 101ζ, παράγραφος 1, κανόνες για την κατανομή 
μεταξύ της ζαχαροβιομηχανίας και των πωλητών της ενδεχομένης διαφοράς 
μεταξύ της τιμής αναφοράς και της πραγματικής τιμής πώλησης της ζάχαρης.

ΣΗΜΕΙΟ XIII

Εφόσον δεν έχει συναφθεί διεπαγγελματική συμφωνία για την κατανομή μεταξύ των 
πωλητών των ποσοτήτων ζαχαροτεύτλων που ο βιομήχανος προσφέρεται να αγοράσει πριν 
από την σπορά για την παραγωγή ζάχαρης εντός των ορίων της ποσόστωσης, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δύναται να θεσπίσει το ίδιο κανόνες για την κατανομή.

Οι εν λόγω κανόνες είναι επιπλέον δυνατόν να χορηγούν στους παραδοσιακούς πωλητές 
που πωλούν ζαχαρότευτλα σε συνεταιρισμούς δικαιώματα παράδοσης, διαφορετικά από 
τα δικαιώματα που θα είχαν, εάν ήταν μέλη των εν λόγω συνεταιρισμών.

Or. en
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Τροπολογία 161
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 2209

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 162
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 2210-2213

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος III – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] [...]
2. Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους, 
ως «γαλακτοκομικά προϊόντα» νοούνται τα 
προϊόντα που προέρχονται αποκλειστικά 
από το γάλα· εννοείται ότι είναι δυνατό να 
προστίθενται ουσίες που είναι απαραίτητες 
για την παρασκευή τους, εφόσον οι εν 
λόγω ουσίες δεν χρησιμοποιούνται με 
σκοπό την ολική ή μερική αντικατάσταση 
οποιουδήποτε από τα συστατικά του 
γάλακτος.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους, 
ως «γαλακτοκομικά προϊόντα» νοούνται τα 
προϊόντα που προέρχονται αποκλειστικά 
από το γάλα· εννοείται ότι είναι δυνατό να 
προστίθενται ουσίες που είναι απαραίτητες 
για την παρασκευή τους, εφόσον οι εν 
λόγω ουσίες δεν χρησιμοποιούνται με 
σκοπό την ολική ή μερική αντικατάσταση 
οποιουδήποτε από τα συστατικά του 
γάλακτος.

Για τα γαλακτοκομικά προϊόντα 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά:

Για τα γαλακτοκομικά προϊόντα 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά:

α) οι ακόλουθες ονομασίες, σε όλα τα 
στάδια της εμπορίας:

α) οι ακόλουθες ονομασίες, σε όλα τα 
στάδια της εμπορίας:

(i) ορός γάλακτος, (i) ορός γάλακτος,

(ii) κρέμα γάλακτος, (ii) κρέμα γάλακτος,
(iii) βούτυρο, (iii) βούτυρο,

(iv) βουτυρόγαλα, (iv) βουτυρόγαλα,
 βουτυρέλαιο, (v) βουτυρέλαιο,
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(vi) καζεΐνες, (vi) καζεΐνες,
(vii) άνυδρες λιπαρές ουσίες του γάλακτος 
(AMF),

(vii) άνυδρες λιπαρές ουσίες του γάλακτος 
(AMF),

(viii) τυρί, (viii) τυρί,

(ix) γιαούρτι, (ix) γιαούρτι,
(x) κεφίρ, (x) κεφίρ,

(xi) κούμις, (xi) κούμις,
(xii) viili/fil, (xii) viili/fil,

(xiii) smetana, (xiii) smetana,
(xiv) fil· (xiv) fil·

(xiv α) τυρόπηγμα,
(xiv β) όξινη κρέμα,
(xiv γ) rjaženka,
(xiv δ) rūgušpiens·

β) τα ονόματα κατά την έννοια του άρθρου 
5 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ που πράγματι 
χρησιμοποιούνται για τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα.

β) τα ονόματα κατά την έννοια του άρθρου 
5 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ που πράγματι 
χρησιμοποιούνται για τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα.

Or. en

Τροπολογία 163
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 2214

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος V – τμήμα ΙΙ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

II Ορισμοί II Ορισμοί
(1) κρέας πουλερικών, κατάλληλο για 
ανθρώπινη διατροφή, το οποίο δεν έχει 
υποστεί άλλη επεξεργασία πλην της ψύξης·

(1) κρέας πουλερικών, κατάλληλο για 
ανθρώπινη διατροφή, το οποίο δεν έχει 
υποστεί άλλη επεξεργασία πλην της ψύξης·

(2) «νωπό κρέας πουλερικών»: κρέας 
πουλερικών το οποίο δεν έχει σκληρυνθεί 
με τη διεργασία ψύξης ποτέ πριν από τη 
διατήρησή του σε θερμοκρασία όχι 
χαμηλότερη από – 2 °C και όχι υψηλότερη 

(2) «νωπό κρέας πουλερικών»: κρέας 
πουλερικών το οποίο δεν έχει σκληρυνθεί 
με τη διεργασία ψύξης ποτέ πριν από τη 
διατήρησή του σε θερμοκρασία όχι 
χαμηλότερη από – 2 °C και όχι υψηλότερη 
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από + 4 °C. Ωστόσο, τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίζουν ελαφρώς 
διαφορετικές απαιτήσεις θερμοκρασίας για 
το ελάχιστο αναγκαίο χρονικό διάστημα 
για τον τεμαχισμό και τον χειρισμό του 
νωπού κρέατος πουλερικών σε 
καταστήματα λιανικής πώλησης ή σε 
εγκαταστάσεις παρακείμενες στα σημεία 
πώλησης, εφόσον ο τεμαχισμός και ο 
χειρισμός πραγματοποιούνται μόνο για την 
απευθείας και επιτόπου πώληση στον 
καταναλωτή·

από + 4 °C. Ωστόσο, τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίζουν ελαφρώς 
διαφορετικές απαιτήσεις θερμοκρασίας για 
το ελάχιστο αναγκαίο χρονικό διάστημα 
για τον τεμαχισμό και τον χειρισμό του 
νωπού κρέατος πουλερικών σε 
καταστήματα λιανικής πώλησης ή σε 
εγκαταστάσεις παρακείμενες στα σημεία 
πώλησης, εφόσον ο τεμαχισμός και ο 
χειρισμός πραγματοποιούνται μόνο για την 
απευθείας και επιτόπου πώληση στον 
καταναλωτή·

(3) «κατεψυγμένο κρέας πουλερικών»: 
κρέας πουλερικών το οποίο πρέπει να 
καταψύχεται το ταχύτερο δυνατόν, 
λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών 
των συνήθων διαδικασιών σφαγής, και το 
οποίο πρέπει να διατηρείται συνεχώς σε 
θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους – 12 
°C·

(3) «κατεψυγμένο κρέας πουλερικών»: 
κρέας πουλερικών το οποίο πρέπει να 
καταψύχεται το ταχύτερο δυνατόν, 
λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών 
των συνήθων διαδικασιών σφαγής, και το 
οποίο πρέπει να διατηρείται συνεχώς σε 
θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους – 12 
°C·

(4) «κρέας πουλερικών βαθείας 
κατάψυξης»: κρέας πουλερικών το οποίο 
πρέπει να διατηρείται σε θερμοκρασία που 
δεν υπερβαίνει ποτέ τους -18°C, εντός των 
ορίων ανοχής που προβλέπει η οδηγία 
89/108/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

(4) «κρέας πουλερικών βαθείας 
κατάψυξης»: κρέας πουλερικών το οποίο 
πρέπει να διατηρείται σε θερμοκρασία που 
δεν υπερβαίνει ποτέ τους -18°C, εντός των 
ορίων ανοχής που προβλέπει η οδηγία 
89/108/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

(5) «παρασκεύασμα κρέατος πουλερικών»: 
κρέας πουλερικών συμπεριλαμβανομένου 
του κρέατος πουλερικών που έχει 
μετατραπεί σε λεπτά τεμάχια, στο οποίο 
έχουν προστεθεί τρόφιμα, καρυκεύματα ή 
πρόσθετα ή το οποίο έχει υποβληθεί σε 
επεξεργασίες που δεν μεταβάλλουν την 
εσωτερική δομή των μυϊκών ινών του 
κρέατος·

(5) «παρασκεύασμα κρέατος πουλερικών»: 
κρέας πουλερικών συμπεριλαμβανομένου 
του κρέατος πουλερικών που έχει 
μετατραπεί σε λεπτά τεμάχια, στο οποίο 
έχουν προστεθεί τρόφιμα, καρυκεύματα ή 
πρόσθετα ή το οποίο έχει υποβληθεί σε 
επεξεργασίες που δεν μεταβάλλουν την 
εσωτερική δομή των μυϊκών ινών του 
κρέατος·

(6) «παρασκεύασμα νωπού κρέατος 
πουλερικών»: παρασκεύασμα κρέατος 
πουλερικών για το οποίο χρησιμοποιήθηκε 
νωπό κρέας πουλερικών· 

(6) «παρασκεύασμα νωπού κρέατος 
πουλερικών»: παρασκεύασμα κρέατος 
πουλερικών για το οποίο χρησιμοποιήθηκε 
νωπό κρέας πουλερικών· 

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίζουν ελαφρώς διαφορετικές 
απαιτήσεις θερμοκρασίας για το ελάχιστο 
αναγκαίο χρονικό διάστημα και μόνο στον 
βαθμό που είναι αναγκαίο για τη 
διευκόλυνση του χειρισμού και του 
τεμαχισμού στο εργοστάσιο κατά την 

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίζουν ελαφρώς διαφορετικές 
απαιτήσεις θερμοκρασίας για το ελάχιστο 
αναγκαίο χρονικό διάστημα και μόνο στον 
βαθμό που είναι αναγκαίο για τη 
διευκόλυνση του χειρισμού και του 
τεμαχισμού στο εργοστάσιο κατά την 
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παραγωγή των παρασκευασμάτων νωπού 
κρέατος πουλερικών·

παραγωγή των παρασκευασμάτων νωπού 
κρέατος πουλερικών·

(7) «προϊόν με βάση κρέας πουλερικών»: 
προϊόν με βάση το κρέας, όπως ορίζεται 
στο παράρτημα I σημείο 7.1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, για το 
οποίο χρησιμοποιήθηκε κρέας πουλερικών.

(7) «προϊόν με βάση κρέας πουλερικών»: 
προϊόν με βάση το κρέας, όπως ορίζεται 
στο παράρτημα I σημείο 7.1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, για το 
οποίο χρησιμοποιήθηκε κρέας πουλερικών.

Το κρέας πουλερικών διατίθεται στο 
εμπόριο σε μία από τις ακόλουθες 
καταστάσεις:
– νωπό,
– κατεψυγμένο,
– βαθείας κατάψυξης.

Or. en

Τροπολογία 164
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 431

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος V α (νέο)

Κείμενο που προτείνει το Κοινοβούλιο

Μέρος Vα. Αυγά ορνίθων του είδους Gallus gallus

I. Πεδίο εφαρμογής

1) Το μέρος αυτό εφαρμόζεται στην εμπορία, στο εσωτερικό της Ένωσης, των αυγών που 
παράγονται στην Ένωση, εισάγονται από τρίτες χώρες ή προορίζονται για την εξαγωγή 
εκτός της Ένωσης.

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

α) στη μονάδα παραγωγής, ή

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

Όταν χορηγείται αυτή η απαλλαγή, κάθε παραγωγός είναι σε θέση να επιλέγει εάν θα την 
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εφαρμόσει ή όχι. Όταν εφαρμόζεται η εν λόγω απαλλαγή, δεν χρησιμοποιούνται οι κλάσεις 
ποιότητας και βάρους.

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

II. Κατάταξη σε κλάσεις ανά ποιότητα και βάρος 

1) Τα αυγά κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες ποιότητας:

– Κατηγορία Α ή «φρέσκα αυγά»,
– κατηγορία Β.

2. Τα αυγά της κατηγορίας Α κατατάσσονται επίσης σε κλάσεις κατά βάρος. Ωστόσο, η 
κατάταξη σε κλάσεις κατά βάρος δεν απαιτείται για αυγά που προορίζονται για τη 
βιομηχανία ειδών διατροφής και τον μη διατροφικό κλάδο.

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

ΙΙΙ. Σήμανση αυγών

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

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

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

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 165
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 432, 433
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος VI

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρος VI: λιπαρές ύλες για επάλειψη Μέρος VI: λιπαρές ύλες για επάλειψη

Ι. Ονομασίες πώλησης
Τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 
60 δεν επιτρέπεται να διατίθενται ή να 
μεταβιβάζονται χωρίς μεταποίηση στον 
τελικό καταναλωτή, είτε απευθείας είτε 
μέσω εστιατορίων, νοσοκομείων, 
κυλικείων ή άλλων παρόμοιων μονάδων 
ομαδικής εστίασης, εκτός εάν πληρούν τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος.

Τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 
60 δεν επιτρέπεται να διατίθενται ή να 
μεταβιβάζονται χωρίς μεταποίηση στον 
τελικό καταναλωτή, είτε απευθείας είτε 
μέσω εστιατορίων, νοσοκομείων, 
κυλικείων ή άλλων παρόμοιων μονάδων 
ομαδικής εστίασης, εκτός εάν πληρούν τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος.

Οι ονομασίες πώλησης των εν λόγω 
προϊόντων προσδιορίζονται στο παρόν 
μέρος.

Οι ονομασίες πώλησης των εν λόγω 
προϊόντων προσδιορίζονται στο παρόν 
μέρος.

Οι κατωτέρω ονομασίες πώλησης 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τα 
προϊόντα που ορίζονται με τους 
ακόλουθους κωδικούς ΣΟ και έχουν κατά 
βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 
τουλάχιστον 10%, αλλά κάτω του 90%:

Οι κατωτέρω ονομασίες πώλησης 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τα 
προϊόντα που ορίζονται με τους 
ακόλουθους κωδικούς ΣΟ και έχουν κατά 
βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 
τουλάχιστον 10%, αλλά κάτω του 90%:

α) λιπαρές ύλες γάλακτος των κωδικών ΣΟ 
0405 και ex2106,

α) λιπαρές ύλες γάλακτος των κωδικών ΣΟ 
0405 και ex2106,

β) λιπαρές ύλες του κωδικού ΣΟ ex1517, β) λιπαρές ύλες του κωδικού ΣΟ ex1517,

γ) λιπαρές ύλες που αποτελούνται από 
φυτικά και/ή ζωικά προϊόντα των κωδικών 
ΣΟ ex 1517 και ex 2106.

γ) λιπαρές ύλες που αποτελούνται από 
φυτικά και/ή ζωικά προϊόντα των κωδικών 
ΣΟ ex 1517 και ex 2106.

Η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες χωρίς 
άλατα ισούται με τα δύο τρίτα τουλάχιστον 
της ξηράς ουσίας.

Η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες χωρίς 
άλατα ισούται με τα δύο τρίτα τουλάχιστον 
της ξηράς ουσίας.

Ωστόσο, αυτές οι ονομασίες πώλησης 
εφαρμόζονται μόνο στα προϊόντα που 
παραμένουν σε στερεά κατάσταση σε 
θερμοκρασία 20°C και είναι κατάλληλα 
για επάλειψη.

Ωστόσο, αυτές οι ονομασίες πώλησης 
εφαρμόζονται μόνο στα προϊόντα που 
παραμένουν σε στερεά κατάσταση σε 
θερμοκρασία 20°C και είναι κατάλληλα 
για επάλειψη.

Οι ορισμοί αυτοί δεν ισχύουν: Οι ορισμοί αυτοί δεν ισχύουν:

α) για την ονομασία προϊόντων των οποίων 
η ακριβής φύση είναι επακριβώς γνωστή 
λόγω παραδοσιακής πρακτικής και/ή όταν 
οι ονομασίες χρησιμοποιούνται σαφώς για 

α) για την ονομασία προϊόντων των οποίων 
η ακριβής φύση είναι επακριβώς γνωστή 
λόγω παραδοσιακής πρακτικής και/ή όταν 
οι ονομασίες χρησιμοποιούνται σαφώς για 
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να δηλώσουν μια χαρακτηριστική ιδιότητα 
του προϊόντος,

να δηλώσουν μια χαρακτηριστική ιδιότητα 
του προϊόντος,

β) για τα συμπυκνωμένα προϊόντα 
(βούτυρο, μαργαρίνη, μείγματα) των 
οποίων η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 
είναι ίση ή μεγαλύτερη του 90%.

β) για τα συμπυκνωμένα προϊόντα 
(βούτυρο, μαργαρίνη, μείγματα) των 
οποίων η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 
είναι ίση ή μεγαλύτερη του 90%.

II. Ορολογία
1. Μαζί με την ονομασία «βούτυρο» που 
προβλέπεται στο μέρος Α σημείο 1 του 
προσαρτήματος, μπορεί να 
χρησιμοποιείται ο χαρακτηρισμός 
«παραδοσιακό», όταν το προϊόν 
λαμβάνεται απευθείας από γάλα ή κρέμα.
Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου, 
ως «κρέμα» νοείται το προϊόν που 
λαμβάνεται από το γάλα με τη μορφή 
γαλακτώματος τύπου λιπαρών υλών σε
νερό με περιεκτικότητα σε λιπαρές 
γαλακτικές ύλες τουλάχιστον 10%.
2. Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο 
Προσάρτημα, κάθε ένδειξη με την οποία 
δηλώνεται αμέσως ή εμμέσως μια 
περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες ή 
υποβάλλεται σχετική ιδέα, πλην όσων 
αναφέρονται στο εν λόγω Προσάρτημα, 
απαγορεύεται.
3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
2, επιτρέπεται η προσθήκη των 
ενδείξεων:
α) «μειωμένης περιεκτικότητας σε 
λιπαρά» για τα αναφερόμενα στο 
προσάρτημα προϊόντα που έχουν 
περιεκτικότητα σε λιπαρά άνω του 41% 
μέχρι και 62%,
β) «χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά», 
«ελαφρύ» ή «light» για τα αναφερόμενα 
στο προσάρτημα προϊόντα που έχουν 
περιεκτικότητα σε λιπαρά μέχρι και 41%.
Ωστόσο, οι όροι «μειωμένης 
περιεκτικότητας σε λιπαρά» και 
«χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά», 
«ελαφρύ» ή «light» μπορούν να 
αντικαθιστούν αντιστοίχως τους 
προβλεπόμενους στο προσάρτημα όρους 
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«τριών τετάρτων» και «ημι-».

Or. en

Τροπολογία 166
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 2222-2224

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 62
ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 62
Μέρος I Μέρος I

Εμπλουτισμός, αύξηση της οξύτητας και 
μείωση της οξύτητας σε ορισμένες 

αμπελουργικές ζώνες

Εμπλουτισμός, αύξηση της οξύτητας και
μείωση της οξύτητας σε ορισμένες 

αμπελουργικές ζώνες
[...] [...] 

Γ. Αύξηση και μείωση της οξύτητας Γ. Αύξηση και μείωση της οξύτητας
1. Τα νωπά σταφύλια, το γλεύκος 
σταφυλιών, το γλεύκος σταφυλιών που 
έχει υποστεί μερική ζύμωση, ο νεαρός 
οίνος που βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση 
ζύμωσης και ο οίνος επιτρέπεται να 
υποβάλλονται σε:

1. Τα νωπά σταφύλια, το γλεύκος 
σταφυλιών, το γλεύκος σταφυλιών που 
έχει υποστεί μερική ζύμωση, ο νεαρός 
οίνος που βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση 
ζύμωσης και ο οίνος επιτρέπεται να 
υποβάλλονται σε:

α) μείωση της οξύτητας στις 
αμπελουργικές ζώνες Α, Β και Γ I·

α) μείωση της οξύτητας στις 
αμπελουργικές ζώνες Α, Β και Γ I·

β) αύξηση και μείωση της οξύτητας στις 
αμπελουργικές ζώνες Γ Ι, Γ II και Γ III α), 
με την επιφύλαξη του σημείου 7 του 
παρόντος τμήματος ή

β) αύξηση και μείωση της οξύτητας στις 
αμπελουργικές ζώνες Γ Ι, Γ II και Γ III α), 
με την επιφύλαξη του σημείου 7 του 
παρόντος τμήματος ή

γ) αύξηση της οξύτητας στην 
αμπελουργική ζώνη Γ III β).

γ) αύξηση της οξύτητας στην 
αμπελουργική ζώνη Γ III β).

2. Η οξύτητα των προϊόντων που 
αναφέρονται στο σημείο 1, πλην του οίνου, 
επιτρέπεται να αυξάνεται μόνο μέχρι το 
ανώτατο όριο του 1,50 γραμμαρίου ανά 
λίτρο, εκφραζόμενη σε τρυγικό οξύ, ή των 

2. Η οξύτητα των προϊόντων που 
αναφέρονται στο σημείο 1, πλην του οίνου, 
επιτρέπεται να αυξάνεται μόνο μέχρι το 
ανώτατο όριο του 1,50 γραμμαρίου ανά 
λίτρο, εκφραζόμενη σε τρυγικό οξύ, ή των 
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20 χιλιοστοϊσοδυνάμων ανά λίτρο. 20 χιλιοστοϊσοδυνάμων ανά λίτρο.
3. Η οξύτητα των οίνων επιτρέπεται να 
αυξάνεται μόνο μέχρι το ανώτατο όριο των 
2,50 γραμμαρίων ανά λίτρο, εκφραζόμενη 
σε τρυγικό οξύ, ή των 33,3 
χιλιοστοϊσοδυνάμων ανά λίτρο.

3. Η οξύτητα των οίνων επιτρέπεται να 
αυξάνεται μόνο μέχρι το ανώτατο όριο των 
2,50 γραμμαρίων ανά λίτρο, εκφραζόμενη 
σε τρυγικό οξύ, ή των 33,3 
χιλιοστοϊσοδυνάμων ανά λίτρο.

4. Η οξύτητα των οίνων επιτρέπεται να 
μειώνεται μόνο μέχρι το ανώτατο όριο του 
1 γραμμαρίου ανά λίτρο, εκφραζόμενη σε 
τρυγικό οξύ, ή των 13,3 
χιλιοστοϊσοδυνάμων ανά λίτρο.

4. Η οξύτητα των οίνων επιτρέπεται να 
μειώνεται μόνο μέχρι το ανώτατο όριο του 
1 γραμμαρίου ανά λίτρο, εκφραζόμενη σε 
τρυγικό οξύ, ή των 13,3 
χιλιοστοϊσοδυνάμων ανά λίτρο.

5. Επιτρέπεται η μερική μείωση της 
οξύτητας του γλεύκους σταφυλιών που 
προορίζεται για συμπύκνωση.

5. Επιτρέπεται η μερική μείωση της 
οξύτητας του γλεύκους σταφυλιών που 
προορίζεται για συμπύκνωση.

6. Κατά παρέκκλιση από το σημείο 1, κατά 
τα έτη στη διάρκεια των οποίων 
επικρατούν ασυνήθεις κλιματικές 
συνθήκες, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν αύξηση της οξύτητας των 
προϊόντων που αναφέρονται στο σημείο 1 
στις αμπελουργικές ζώνες Α και Β, υπό 
τους όρους των σημείων 2 και 3 του 
παρόντος τμήματος.

6. Κατά παρέκκλιση από το σημείο 1, κατά 
τα έτη στη διάρκεια των οποίων 
επικρατούν ασυνήθεις κλιματικές 
συνθήκες, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν αύξηση της οξύτητας των 
προϊόντων που αναφέρονται στο σημείο 1 
στις αμπελουργικές ζώνες Α και Β, υπό 
τους όρους των σημείων 2 και 3 του 
παρόντος τμήματος.

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

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

Δ. Διαδικασίες Δ. Διαδικασίες
1. Καθεμία από τις επεξεργασίες που 
αναφέρονται στα τμήματα Β και Γ, εκτός 
από την αύξηση και τη μείωση της 
οξύτητας των οίνων, επιτρέπεται μόνον 
εφόσον επιτελείται, υπό τους όρους που 
θα καθορισθούν από την Επιτροπή με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 59 παράγραφος 1, κατά τη 
διάρκεια της μεταποίησης των νωπών 
σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών, του 
γλεύκους σταφυλιών που έχει υποστεί 
μερική ζύμωση και του νεαρού οίνου που 
βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση ζύμωσης, 
σε οίνο ή άλλο ποτό του αμπελοοινικού 

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

αμπελουργική ζώνη όπου συγκομίζονται 
τα χρησιμοποιούμενα νωπά σταφύλια.

2. Η συμπύκνωση των οίνων 
πραγματοποιείται στην αμπελουργική 
ζώνη όπου συγκομίζονται τα 
χρησιμοποιούμενα νωπά σταφύλια.

2. Η συμπύκνωση των οίνων 
πραγματοποιείται στην αμπελουργική 
ζώνη όπου συγκομίζονται τα 
χρησιμοποιούμενα νωπά σταφύλια.

3. Η αύξηση και η μείωση της οξύτητας 
των οίνων πραγματοποιούνται μόνο στην 
επιχείρηση οινοποίησης και στην 
αμπελουργική ζώνη όπου συγκομίστηκαν 
τα σταφύλια που χρησιμοποιήθηκαν για 
την παραγωγή του εκάστοτε οίνου.

3. Η αύξηση και η μείωση της οξύτητας 
των οίνων πραγματοποιούνται μόνο στην 
επιχείρηση οινοποίησης και στην 
αμπελουργική ζώνη όπου συγκομίστηκαν 
τα σταφύλια που χρησιμοποιήθηκαν για 
την παραγωγή του εκάστοτε οίνου.

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

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

5. Καθεμία από τις επεξεργασίες που 
αναφέρονται στα τμήματα Β και Γ 
καταγράφεται στο προβλεπόμενο στο 
άρθρο 103 συνοδευτικό έγγραφο, το οποίο 
συνοδεύει κατά την θέση τους σε 
κυκλοφορία τα προϊόντα που έχουν 
υποστεί τις εν λόγω επεξεργασίες.

5. Καθεμία από τις επεξεργασίες που 
αναφέρονται στα τμήματα Β και Γ 
καταγράφεται στο προβλεπόμενο στο 
άρθρο 103 συνοδευτικό έγγραφο, το οποίο 
συνοδεύει κατά την θέση τους σε 
κυκλοφορία τα προϊόντα που έχουν 
υποστεί τις εν λόγω επεξεργασίες.

6. Εκτός παρεκκλίσεων που 
δικαιολογούνται από ασυνήθεις κλιματικές 
συνθήκες, οι εν λόγω επεξεργασίες δεν 

6. Εκτός παρεκκλίσεων που 
δικαιολογούνται από ασυνήθεις κλιματικές 
συνθήκες, οι εν λόγω επεξεργασίες δεν 



PE501.994v01-00 126/133 AM\921910EL.doc

EL

επιτελούνται: επιτελούνται:
α) μετά την 1η Ιανουαρίου, στην 
αμπελουργική ζώνη Γ,

α) μετά την 1η Ιανουαρίου, στην 
αμπελουργική ζώνη Γ,

β) μετά τις 16 Μαρτίου, στις 
αμπελουργικές ζώνες Α και Β και στις εν 
λόγω επεξεργασίες υποβάλλονται μόνο 
αμπελουργικά προϊόντα της αμέσως 
προηγούμενης των ημερομηνιών αυτών 
εσοδείας.

β) μετά τις 16 Μαρτίου, στις 
αμπελουργικές ζώνες Α και Β και στις εν 
λόγω επεξεργασίες υποβάλλονται μόνο 
αμπελουργικά προϊόντα της αμέσως 
προηγούμενης των ημερομηνιών αυτών 
εσοδείας.

7. Κατά παρέκκλιση από το σημείο 6, η 
συμπύκνωση με ψύξη, καθώς και η αύξηση 
και η μείωση της οξύτητας των οίνων, 
μπορούν να πραγματοποιούνται καθ’ όλο 
το έτος.

7. Κατά παρέκκλιση από το σημείο 6, η 
συμπύκνωση με ψύξη, καθώς και η αύξηση 
και η μείωση της οξύτητας των οίνων, 
μπορούν να πραγματοποιούνται καθ’ όλο 
το έτος.

Or. en

Τροπολογία 167
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 434

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII α (νέο)

Κείμενο που προτείνει το Κοινοβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙα
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Κατηγορίες προϊόντων
(παραπομπή στην ταξινόμηση 

που ακολουθείται στη 
συνδυασμένη ονοματολογία)

Προαιρετική αποκλειστική 
ένδειξη

Νομοθετική πράξη με την οποία 
ορίζονται ο όρος και οι 
προϋποθέσεις χρήσης

κρέας πουλερικών
(CN 0207, CN 0210)

έχει τραφεί με Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 543/2008 
άρθρο 11

εκτατικής εκτροφής
ελεύθερης βοσκής
παραδοσιακής ελεύθερης 
βοσκής
ηλικία κατά τη σφαγή
διάρκεια της περιόδου 
πάχυνσης

αυγά
(CN 0407)

νωπά Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 589/2008 
άρθρο 12

εξαιρετικά ή εξαιρετικά φρέσκα Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 589/2008 
άρθρο 14

ένδειξη του τρόπου διατροφής Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 589/2008 
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των ωοτόκων ορνίθων άρθρο 15
μέλι
(CN 0409)

φυτική προέλευση ή προέλευση 
από άνθη

Οδηγία 2001/110/ΕΚ άρθρο 2

προέλευση από συγκεκριμένη 
περιοχή
προέλευση από συγκεκριμένη 
τοποθεσία
ειδικά ποιοτικά κριτήρια

ελαιόλαδο
(CN 1509)

πρώτη πίεση εν ψυχρώ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 
άρθρο 5

εξαγωγή εν ψυχρώ
οξύτητα 
δριμύ
φρουτώδες: ώριμο ή άγουρο
πικρό
έντονο
μέτριο
ελαφρύ
ισορροπημένο
γλυκό ελαιόλαδο

Γάλα και γαλακτοκομικά 
προϊόντα 
(CN 04)

παραδοσιακό βούτυρο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός 
σχετικά με την κοινή οργάνωση των 
αγορών], παράρτημα VI, μέρος VI 

Λιπαρές ύλες για επάλειψη
(CN 0405 και ex 2106, CN ex 
1517, CN ex 1517 και ex 2106)

μειωμένη περιεκτικότητα σε 
λιπαρές ουσίες

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός 
σχετικά με την κοινή οργάνωση των 
αγορών], παράρτημα VI, μέρος VI 

ελαφρύ

μικρή περιεκτικότητα σε 
λιπαρές ουσίες

Or. en

Τροπολογία 168
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(70) Για να εξασφαλιστεί επαρκής 
προστασία και ότι οι οικονομικοί 
παράγοντες και οι αρμόδιες αρχές δεν 
θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού όσον αφορά τις ονομασίες 
οίνων στις οποίες είχε παρασχεθεί 
προστασία πριν από την 1η Αυγούστου 

διαγράφεται
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2009, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη θέσπιση 
περιορισμών σχετικά με την 
προστατευόμενη ονομασία και τις 
μεταβατικές διατάξεις για: τις ονομασίες 
οίνων οι οποίες είχαν αναγνωριστεί από 
τα κράτη μέλη ως ονομασίες προέλευσης 
ή γεωγραφικές ενδείξεις έως την 1η 
Αυγούστου 2009· την προκαταρκτική 
εθνική διαδικασία· τους οίνους που έχουν 
διατεθεί στην αγορά ή επισημανθεί πριν 
από μια συγκεκριμένη ημερομηνία· και 
τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών 
προϊόντος.

Or. en

Τροπολογία 169
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 77

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(77) Είναι σκόπιμο να προσδιοριστούν 
ορισμένες οινολογικές πρακτικές και 
περιορισμοί όσον αφορά την παραγωγή 
οίνου, ιδίως όσον αφορά την ανάμειξη 
(coupage) και τη χρήση ορισμένων τύπων 
γλεύκους σταφυλιών, χυμού σταφυλιών 
και νωπών σταφυλιών καταγωγής τρίτων 
χωρών. Για την τήρηση των διεθνών 
προτύπων όσον αφορά επιπλέον 
οινολογικές πρακτικές, η Επιτροπή θα 
πρέπει κατά κανόνα να βασίζεται στις 
οινολογικές πρακτικές που συνιστά ο 
Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου 
(ΔΟΑΟ).

(77) Είναι σκόπιμο να προσδιοριστούν 
ορισμένες οινολογικές πρακτικές και 
περιορισμοί όσον αφορά την παραγωγή 
οίνου, ιδίως όσον αφορά την ανάμειξη 
(coupage) και τη χρήση ορισμένων τύπων 
γλεύκους σταφυλιών, χυμού σταφυλιών 
και νωπών σταφυλιών καταγωγής τρίτων 
χωρών. Για την τήρηση των διεθνών 
προτύπων, η Επιτροπή θα πρέπει κατά 
κανόνα να βασίζεται στις οινολογικές 
πρακτικές που συνιστά ο Διεθνής 
Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου (ΔΟΑΟ) 
κατά την υποβολή προτάσεων όσον 
αφορά επιπλέον οινολογικές πρακτικές.

Or. en
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Τροπολογία 170
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 42, 491, 492, 494

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(84α) Προκειμένου να δοθεί στους 
παραγωγούς ζαχαρότευτλων η 
δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη βαθιά 
μεταρρύθμιση στον τομέα της ζάχαρης 
που ξεκίνησε το 2006 και να συνεχίσουν 
τις προσπάθειες στον τομέα της 
ανταγωνιστικότητας που 
δρομολογήθηκαν έκτοτε, το υφιστάμενο 
καθεστώς ποσοστώσεων θα πρέπει να 
παραταθεί έως το τέλος της περιόδου 
εμπορίας 2019/2020. Σε αυτό το πλαίσιο, 
θα πρέπει να επιτρέπεται στην Επιτροπή 
να χορηγεί ποσοστώσεις παραγωγής στα 
κράτη μέλη που παραχώρησαν το σύνολο 
των ποσοστώσεών τους το 2006.

Or. en

Τροπολογία 171
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 42, 491-496

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(84β) Λόγω των σημαντικών και 
επαναλαμβανόμενων πιέσεων που 
παρατηρούνται στην ευρωπαϊκή αγορά 
ζάχαρης, απαιτείται η δημιουργία ενός 
μηχανισμού ο οποίος, για όσο χρειαστεί,
θα αποδεσμεύει ζάχαρη εκτός 
ποσόστωσης στην εσωτερική αγορά με 
εφαρμογή των ίδιων όρων που ισχύουν 
για τη ζάχαρη ποσόστωσης. Ο εν λόγω 
μηχανισμός θα πρέπει, παράλληλα, να 
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επιτρέπει πρόσθετες εισαγωγές με 
μηδενικό δασμό, για να διασφαλίζεται η 
διάθεση επαρκών ποσοτήτων πρώτων 
υλών στην αγορά ζάχαρης της ΕΕ και να 
διατηρείται η διαρθρωτική ισορροπία της 
εν λόγω αγοράς. 

Or. en

Τροπολογία 172
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 43, 497, 498

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(84γ) Ενόψει της οριστικής κατάργησης 
του συστήματος των ποσοστώσεων μετά 
το 2020, η Επιτροπή θα πρέπει να 
υποβάλει έως την 1η Ιουλίου 2018 έκθεση 
στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τις κατάλληλες μεθόδους 
εξόδου από το υφιστάμενο καθεστώς 
ποσοστώσεων και το μέλλον του τομέα 
μετά την κατάργηση των ποσοστώσεων 
το 2020, που θα περιλαμβάνει κάθε 
αναγκαία πρόταση για την προετοιμασία 
του τομέα για το διάστημα μετά το 2020. 
Πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή 
θα πρέπει να υποβάλει επίσης έκθεση 
σχετικά με τη λειτουργία της αλυσίδας 
εφοδιασμού στον τομέα της ζάχαρης 
στην ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 173
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 107

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(107) Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή 
προς τρίτες χώρες, οι οποίες βασίζονται 
στη διαφορά μεταξύ των τιμών εντός της 
Ένωσης και των τιμών στη διεθνή αγορά 
και περικλείονται εντός των ορίων που 
θέτουν οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί 
εντός του ΠΟΕ, θα πρέπει να διατηρηθούν 
ως μέσο διαχείρισης κρίσεων στον τομέα 
ορισμένων από τα προϊόντα που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, έως ότου το μέλλον του εν 
λόγω μέσου αποφασιστεί στο πλαίσιο του 
ΠΟΕ βάσει της αρχής της 
αμοιβαιότητας. Επομένως, η γραμμή του 
προϋπολογισμού για τις επιστροφές κατά 
την εξαγωγή θα πρέπει να καθοριστεί 
προσωρινά σε μηδενικό επίπεδο. Οι 
επιστροφές κατά την εξαγωγή, όταν 
χρησιμοποιούνται, θα πρέπει να 
υπόκεινται σε όρια όσον αφορά την αξία 
και την ποσότητα και δεν πρέπει να 
θέτουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη του 
αγροτικού τομέα και της οικονομίας των 
αναπτυσσόμενων χωρών.

Or. en

Τροπολογία 174
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 133

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(133) Για να υπάρξει ουσιαστική και 
αποτελεσματική αντίδραση σε απειλές για 
διατάραξη των αγορών από σημαντικές 
αυξήσεις ή πτώσεις των τιμών σε 
εσωτερικές ή εξωτερικές αγορές ή τυχόν 

(133) Για να υπάρξει ουσιαστική και 
αποτελεσματική αντίδραση σε διαταράξεις 
των αγορών από σημαντικές αυξήσεις ή 
πτώσεις των τιμών σε εσωτερικές ή 
εξωτερικές αγορές ή σημαντική αύξηση 
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άλλους παράγοντες που μπορούν να 
επηρεάσουν την αγορά, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της Συνθήκης, σχετικά με τα 
αναγκαία μέτρα για τον οικείο τομέα 
συμπεριλαμβανομένου, εφόσον είναι 
αναγκαίο, μέτρου για την επέκταση ή την 
τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής, της 
διάρκειας ή άλλων πτυχών άλλων μέτρων 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, ή για την αναστολή των 
εισαγωγικών δασμών εν όλω ή εν μέρει, 
για ορισμένες ποσότητες και/ή περιόδους. 

του κόστους παραγωγής ή τυχόν άλλους 
παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν 
την αγορά, όταν η εν λόγω κατάσταση 
είναι πιθανόν να συνεχιστεί ή να 
χειροτερεύσει θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης, σχετικά με τα αναγκαία 
μέτρα για τον οικείο τομέα 
συμπεριλαμβανομένου, εφόσον είναι 
αναγκαίο, μέτρου για την επέκταση ή την 
τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής, της 
διάρκειας ή άλλων πτυχών άλλων μέτρων 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, ή για την αναστολή των 
εισαγωγικών δασμών εν όλω ή εν μέρει, 
για ορισμένες ποσότητες και/ή περιόδους.

Or. en

Τροπολογία 175
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 140

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(140) Η διαδικασία του επείγοντος θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν αυτό 
αποδεικνύεται αναγκαίο για να υπάρξει 
ουσιαστική και αποτελεσματική αντίδραση 
σε απειλές για διατάραξη της αγοράς ή 
όταν σημειώνονται διαταραχές της 
αγοράς. Η επιλογή της διαδικασίας του 
επείγοντος θα πρέπει να δικαιολογείται 
και θα πρέπει να προσδιοριστούν οι 
περιπτώσεις στις οποίες θα 
χρησιμοποιείται η εν λόγω διαδικασία.

(140) Η διαδικασία του επείγοντος θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται για να υπάρξει 
ουσιαστική και αποτελεσματική αντίδραση 
σε ορισμένες διαταραχές της αγοράς και 
για την καταπολέμηση επιβλαβών 
οργανισμών, ασθενειών των ζώων και 
των φυτών, κλονισμού της εμπιστοσύνης 
των καταναλωτών λόγω κινδύνων για τη 
δημόσια υγεία καθώς και για την υγεία 
των ζώων ή των φυτών ή για την επίλυση 
συγκεκριμένων προβλημάτων. 

Or. en
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Τροπολογία 176
Michel Dantin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 143

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(143) Σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν 
επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση 
εφαρμογή για τη θέσπιση, τροποποίηση ή 
ανάκληση ενωσιακών μέτρων 
διασφάλισης, την αναστολή της 
χρησιμοποίησης των ρυθμίσεων 
ενεργητικής ή παθητικής τελειοποίησης, αν 
απαιτείται για την άμεση αντίδραση στην 
κατάσταση της αγοράς.

Or. en


