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Τροπολογία 1
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Οι προτάσεις της Επιτροπής θα 
πρέπει να προβλέπουν μεταρρύθμιση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής, η οποία έχει 
ουσιαστική σημασία για τη διατήρηση 
της ευρωπαϊκής γεωργίας και των 
αγροτικών περιοχών.

Or. pt

Τροπολογία 2
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το 
ενδεχόμενο ρύθμισης των αγορών 
προηγούμενου σταδίου, λαμβάνοντας 
υπόψη τη γεωργική δραστηριότητα στα 
διάφορα εδάφη της ΕΕ.

Or. pt

Τροπολογία 3
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Είναι σημαντικό να αποκατασταθεί 
υπέρ των παραγωγών ο συσχετισμός 
δυνάμεων εντός της αλυσίδας παραγωγής 
τροφίμων.

Or. pt

Τροπολογία 4
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1δ) Η εμπορική πολιτική της ΕΕ θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη γεωργική 
δραστηριότητα στα διάφορα εδάφη της 
Ένωσης.

Or. pt

Τροπολογία 5
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η 
Επιτροπή, στη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη 
σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των 
συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 

(2) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η 
Επιτροπή σε όλα τα στάδια –κατάρτιση, 
εφαρμογή, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση– τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η συμμετοχή των 
πολιτών θα πρέπει να διατηρηθεί σε 
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να 
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Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
δέουσα διαβίβαση των συναφών εγγράφων 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 6
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Πρέπει να συνεκτιμηθούν οι στόχοι 
που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για την μελλοντική κοινή γεωργική 
πολιτική (ΚΓΠ) σε θέματα βιώσιμης 
διαχείρισης των φυσικών πόρων, 
επισιτιστικής ασφάλειας, γεωργικής 
δραστηριότητας στο σύνολο των 
ευρωπαϊκών εδαφών, ισόρροπης 
περιφερειακής ανάπτυξης, 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
γεωργίας και απλούστευσης της ΚΓΠ.

Or. pt

Τροπολογία 7
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Η κοινή γεωργική πολιτική, όπως 
προβλέπεται και στη Συνθήκη, πρέπει να 
εξασφαλίζει στον αγροτικό πληθυσμό 
επίπεδο διαβίωσης παρόμοιο με εκείνο 
του συνόλου του πληθυσμού. Ο στόχος 
αυτός θα πρέπει να στηρίζεται από μέτρα 
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σταθεροποίησης των αγορών, ώστε να 
εξασφαλίζονται τακτικές τιμές για τους 
παραγωγούς, και παράλληλα λογικές 
τιμές για τους καταναλωτές.

Or. pt

Τροπολογία 8
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5γ) Η πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη την 
ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεων 
μικρής και μεσαίας κλίμακας, τις 
περιοχές με φυσικούς περιορισμούς και 
τις νησιωτικές περιοχές, καθώς και 
ορισμένα ευπαθή προϊόντα.

Or. pt

Τροπολογία 9
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5δ) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους 
γεωργούς να απλουστευθούν οι 
διοικητικοί κανόνες για την εφαρμογή της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, χωρίς αυτή 
η απλούστευση να αντανακλάται σε 
υπερβολική τυποποίηση των κριτηρίων, 
τα οποία ενδέχεται να μην λαμβάνουν 
υπόψη τις τοπικές και περιφερειακές 
ιδιαιτερότητες.
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Or. pt

Τροπολογία 10
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Εφόσον ενδείκνυται για κάθε σχετικό 
τομέα, με βάση την πείρα και την εμπειρία 
από τις προηγούμενες ΚΟΑ, το σύστημα 
παρέμβασης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο 
κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων 
του έτους και να είναι ανοιχτό κατά τις 
περιόδους αυτές σε μόνιμη βάση ή θα 
πρέπει να ανοίγει ανάλογα με τις τιμές 
αγοράς.

(14) Εφόσον ενδείκνυται για κάθε σχετικό 
τομέα, με βάση την πείρα και την εμπειρία 
από τις προηγούμενες ΚΟΑ, το σύστημα 
παρέμβασης θα πρέπει, όποτε είναι σαφώς 
απαραίτητη η ενεργοποίησή του, να είναι 
διαθέσιμο και ανοιχτό σε μόνιμη βάση ή 
θα πρέπει να ανοίγει ανάλογα με τις τιμές 
αγοράς.

Or. pt

Τροπολογία 11
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Ζητείται από την Επιτροπή, μόλις 
γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα των 
νέων εκτιμήσεων επιπτώσεων, να 
συμφωνήσει με την επανεξέταση της 
πρότασής της για κατάργηση των 
διαφόρων συστημάτων ποσοστώσεων και 
δικαιωμάτων παραγωγής (ζάχαρη, γάλα 
και δικαιώματα φύτευσης αμπελώνων), 
κυρίως όσον αφορά τις μειονεκτικές 
περιοχές, ειδικότερα δε τις ορεινές.

Or. pt
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Τροπολογία 12
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Ζητείται από την Επιτροπή η 
διασφάλιση των μηχανισμών κοινοτικής 
προτίμησης και η πρόκριση των 
μηχανισμών παρέμβασης και 
αποθεματοποίησης (δημόσιας και 
ιδιωτικής).

Or. pt

Τροπολογία 13
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14γ) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί 
επαρκώς στις επιπτώσεις των εμπορικών 
συμφωνιών στον τομέα της γεωργίας· 
αυτού του είδους η απόκριση και τα 
αντίστοιχα κονδύλια του προϋπολογισμού 
θα πρέπει να μεταφερθούν εντός του 
πεδίου εφαρμογής της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και του οικείου αντίστοιχου 
προϋπολογισμού.

Or. pt

Τροπολογία 14
Giommaria Uggias
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η κατανάλωση φρούτων, λαχανικών 
και γαλακτοκομικών προϊόντων από τα 
παιδιά θα πρέπει να ενθαρρυνθεί, μεταξύ 
άλλων με τη διαρκή αύξηση του μεριδίου 
των προϊόντων αυτών στο διαιτολόγιο των 
παιδιών στο στάδιο κατά το οποίο 
διαμορφώνονται οι διατροφικές συνήθειές 
τους. Θα πρέπει, συνεπώς, να προβλεφθεί 
ενωσιακή ενίσχυση για τη χρηματοδότηση 
ή τη συγχρηματοδότηση της παροχής των
προϊόντων αυτών στα παιδιά 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

(25) Η κατανάλωση φρούτων, λαχανικών 
και γαλακτοκομικών προϊόντων από τα 
παιδιά θα πρέπει να ενθαρρυνθεί, μεταξύ 
άλλων με τη διαρκή αύξηση του μεριδίου 
των προϊόντων αυτών στο διαιτολόγιο των 
παιδιών στο στάδιο κατά το οποίο 
διαμορφώνονται οι διατροφικές συνήθειές 
τους. Θα πρέπει, συνεπώς, να προβλεφθεί 
ενωσιακή ενίσχυση για τη χρηματοδότηση 
ή τη συγχρηματοδότηση της παροχής των 
προϊόντων αυτών στα παιδιά 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ευνοώντας 
παράλληλα τόσο τον εφοδιασμό που 
βασίζεται στην εποχιακή παραγωγή όσο 
και τον εφοδιασμό βραχείας αλυσίδας.

Or. it

Τροπολογία 15
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Απαιτείται ενωσιακή χρηματοδότηση 
για να ενθαρρυνθούν οι εγκεκριμένες 
οργανώσεις επιχειρήσεων να καταρτίσουν 
προγράμματα εργασίας με στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητας παραγωγής του 
ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει να προβλέπει ότι η ενωσιακή 
στήριξη κατανέμεται σύμφωνα με την 
προτεραιότητα των δραστηριοτήτων που 
αναλαμβάνονται στο πλαίσιο των εν λόγω 
προγραμμάτων εργασίας. Ωστόσο, οι 
σχετικές δραστηριότητες θα πρέπει να 
περιορίζονται στις πιο χρήσιμες και θα 

(30) Απαιτείται ενωσιακή χρηματοδότηση 
για να ενθαρρυνθούν οι εγκεκριμένες 
οργανώσεις επιχειρήσεων να καταρτίσουν 
προγράμματα εργασίας με στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητας παραγωγής του 
ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, 
ιδίως στις περιφέρειες των χωρών του 
Νότου της Ένωσης που ειδικεύονται στο 
εν λόγω είδος παραγωγής. Στο πλαίσιο 
αυτό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
προβλέπει ότι η ενωσιακή στήριξη 
κατανέμεται σύμφωνα με την 
προτεραιότητα των δραστηριοτήτων που 
αναλαμβάνονται στο πλαίσιο των εν λόγω 
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πρέπει να προβλεφθεί συγχρηματοδότηση 
για τη βελτίωση της ποιότητας των 
προγραμμάτων αυτών.

προγραμμάτων εργασίας. Ωστόσο, οι 
σχετικές δραστηριότητες θα πρέπει να 
περιορίζονται στις πιο χρήσιμες και θα 
πρέπει να προβλεφθεί συγχρηματοδότηση 
για τη βελτίωση της ποιότητας των 
προγραμμάτων αυτών.

Or. fr

Τροπολογία 16
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Στις περιφέρειες στις οποίες υστερεί η 
οργάνωση της παραγωγής στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών, θα πρέπει να 
επιτρέπεται η χορήγηση πρόσθετης εθνικής 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Στην 
περίπτωση των κρατών μελών που 
βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση 
από πλευράς δομών, θα πρέπει να υπάρχει 
η δυνατότητα κάλυψης των συνεισφορών 
αυτών από την Ένωση.

(37) Στις περιφέρειες στις οποίες υστερεί η 
οργάνωση της παραγωγής στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών, και ιδίως στις ορεινές 
και τις νησιωτικές περιοχές ή ακόμα και 
στις περιφέρειες των κρατών του Νότου 
της Ένωσης, οι οποίες επηρεάζονται 
ιδιαιτέρως από απρόβλεπτες κλιματικές 
συνθήκες όπως η ξηρασία, θα πρέπει να 
επιτρέπεται η χορήγηση πρόσθετης εθνικής 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς Στην 
περίπτωση των κρατών μελών που 
βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση 
από πλευράς δομών και πλήττονται από 
τις επιπτώσεις της τρέχουσας 
οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, θα 
πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης 
των συνεισφορών αυτών από την Ένωση.

Or. fr

Τροπολογία 17
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Η μελισσοκομία χαρακτηρίζεται από 
την ποικιλία των συνθηκών παραγωγής και 
των αποδόσεων καθώς και από τη 
διασπορά και την ανομοιογένεια των 
οικονομικών παραγόντων τόσο σε επίπεδο 
παραγωγής όσο και σε επίπεδο εμπορίας. 
Επιπλέον, λαμβανομένης υπόψη της 
εξάπλωσης της βαρρόα κατά τα τελευταία 
έτη σε πολλά κράτη μέλη και των 
δυσχερειών που συνεπάγεται η ασθένεια 
αυτή για την παραγωγή μελιού, 
εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η δράση 
σε ενωσιακό επίπεδο, διότι πρόκειται για 
ασθένεια που δεν είναι δυνατόν να 
καταπολεμηθεί πλήρως και πρέπει να 
αντιμετωπίζεται με εγκεκριμένα προϊόντα. 
Υπό τις περιστάσεις αυτές και για να 
βελτιωθούν η παραγωγή και η εμπορία των 
προϊόντων μελισσοκομίας στην Ένωση, θα 
πρέπει να καταρτίζονται ανά τριετία εθνικά 
προγράμματα για τον τομέα με στόχο τη 
βελτίωση των γενικότερων συνθηκών 
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων 
μελισσοκομίας. Τα εθνικά αυτά 
προγράμματα θα πρέπει να 
χρηματοδοτούνται εν μέρει από την 
Ένωση.

(44) Η μελισσοκομία χαρακτηρίζεται από 
την ποικιλία των συνθηκών παραγωγής και 
των αποδόσεων καθώς και από τη 
διασπορά και την ανομοιογένεια των 
οικονομικών παραγόντων τόσο σε επίπεδο 
παραγωγής όσο και σε επίπεδο εμπορίας. 
Επιπλέον, λαμβανομένης υπόψη της 
εξάπλωσης της βαρρόα κατά τα τελευταία 
έτη σε πολλά κράτη μέλη και των 
δυσχερειών που συνεπάγεται η ασθένεια 
αυτή για την παραγωγή μελιού,
εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η δράση 
σε ενωσιακό επίπεδο, διότι πρόκειται για 
ασθένεια που δεν είναι δυνατόν να 
καταπολεμηθεί πλήρως και πρέπει να 
αντιμετωπίζεται με εγκεκριμένα προϊόντα. 
Υπό τις περιστάσεις αυτές και για να 
βελτιωθούν η παραγωγή και η εμπορία των 
προϊόντων μελισσοκομίας στην Ένωση, θα 
πρέπει να καταρτίζονται ανά τριετία εθνικά 
προγράμματα για τον τομέα με στόχο τη 
βελτίωση των γενικότερων συνθηκών 
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων 
μελισσοκομίας. Τα εθνικά αυτά 
προγράμματα πρέπει να χρηματοδοτούνται 
εν μέρει από την Ένωση.

Or. fr

Τροπολογία 18
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48α) Ένα βασικό μέτρο, επιλέξιμο στο 
πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων 
στήριξης, θα πρέπει να είναι η προώθηση 
και η εμπορία ενωσιακών γεωργικών 
προϊόντων στην Ένωση και σε τρίτες 
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χώρες.

Or. en

Τροπολογία 19
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Λαμβανομένου υπόψη του 
συμφέροντος των καταναλωτών να 
λαμβάνουν επαρκείς και διαφανείς 
πληροφορίες, θα πρέπει να υπάρχει η 
δυνατότητα να προσδιορίζεται ο τόπος 
καλλιέργειας ή εκτροφής, με βάση 
προσέγγιση κατά περίπτωση στο 
κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο, με 
ταυτόχρονη συνεκτίμηση των 
ιδιαιτεροτήτων ορισμένων τομέων, ιδίως 
όσον αφορά τα μεταποιημένα γεωργικά 
προϊόντα.

(54) Λαμβανομένου υπόψη του 
συμφέροντος των καταναλωτών να 
λαμβάνουν επαρκείς και διαφανείς 
πληροφορίες, θα πρέπει να υπάρχει η 
δυνατότητα να προσδιορίζεται ο τόπος 
καλλιέργειας ή εκτροφής, με βάση 
προσέγγιση κατά περίπτωση στο 
κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις που 
μια εσφαλμένη ή ατελής πληροφορία 
μπορεί να έχει για το οικονομικό-
παραγωγικό δίκτυο της εν λόγω περιοχής,
με ταυτόχρονη συνεκτίμηση των 
ιδιαιτεροτήτων ορισμένων τομέων σε 
περιφερειακό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά 
τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα.

Or. it

Τροπολογία 20
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(84α) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες του τομέα της ζάχαρης, η 
Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει μια 
ορθή ισορροπία δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων μεταξύ των παραγωγών 
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του τομέα της ζάχαρης στην Ένωση ώστε 
να παράσχει σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς ισότιμους όρους 
πρόσβασης σε πρώτες ύλες.

Or. en

Τροπολογία 21
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(84α) Προκειμένου να δοθεί η 
δυνατότητα στους καλλιεργητές 
ζαχαρότευτλων να ολοκληρώσουν τη 
διαδικασία προσαρμογής τους στη 
μεγάλης εμβέλειας μεταρρύθμιση που 
υλοποιήθηκε το 2006 στον τομέα της 
ζάχαρης και να συνεχίσουν τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν έκτοτε για 
να καταστούν ανταγωνιστικοί, η 
αναθεωρημένη έκδοση του τρέχοντος 
συστήματος ποσοστώσεων θα πρέπει να 
συνεχίσει να ισχύει μέχρι το τέλος της 
περιόδου εμπορίας 2019-2020, εφόσον οι 
ποσοστώσεις δεν πάψουν να ισχύουν το 
2015 όπως έχει σχεδιαστεί. Το 
αναθεωρημένο σύστημα θα πρέπει να 
επιτρέπει σε όλα τα κράτη μέλη, εφόσον 
το επιθυμούν, να κάνουν χρήση των 
ποσοστώσεων ζάχαρης. Η ενωσιακή 
στήριξη θα πρέπει να στοχεύει στη 
διεύρυνση της βιομηχανίας της ζάχαρης 
στην Ένωση και θα πρέπει να παρέχεται 
ενίσχυση για τις αρχικές δαπάνες που 
απαιτούνται για την επεξεργασία της 
ζάχαρης στα κράτη μέλη. Ωστόσο, λόγω 
των σημαντικών και επαναλαμβανόμενων 
πιέσεων που παρατηρούνται στην 
ευρωπαϊκή αγορά ζάχαρης, απαιτείται η 
δημιουργία ενός μηχανισμού ο οποίος, για
όσο χρειαστεί, θα επαναπροσδιορίζει 
αυτόματα τη ζάχαρη εκτός ποσόστωσης 
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σε ζάχαρη ποσόστωσης ώστε να είναι 
δυνατή η διατήρηση της δομικής 
ισορροπίας της εν λόγω αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ζάχαρης κατά την τελευταία δεκαετία, εφαρμόζεται επί 
του παρόντος ένα παρωχημένο σύστημα ποσοστώσεων το οποίο δεν καλύπτει τις ανάγκες της 
αγοράς ζάχαρης της ΕΕ.  Η Ευρώπη εξαρτάται σήμερα από εισαγωγές από τρίτες χώρες σε έναν 
στρατηγικής σημασίας τομέα στον οποίο βασίζεται ένα ευρύ φάσμα του τομέα των τροφίμων.

Τροπολογία 22
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 85

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(85) Οι οργανώσεις παραγωγών και οι 
ενώσεις τους μπορούν να διαδραματίσουν 
αξιόλογους ρόλους στη συγκέντρωση της 
προσφοράς και στην προώθηση των 
βέλτιστων πρακτικών. Οι διεπαγγελματικές 
οργανώσεις μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο, επιτρέποντας τον διάλογο 
μεταξύ των επιχειρήσεων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού και προωθώντας τις βέλτιστες 
πρακτικές και τη διαφάνεια της αγοράς. Οι 
υφιστάμενοι κανόνες για τον ορισμό και 
την αναγνώριση των οργανώσεων αυτών 
και των ενώσεων τους που καλύπτουν 
ορισμένους τομείς θα πρέπει, συνεπώς, να 
εναρμονιστούν, να εξορθολογιστούν και να 
επεκταθούν ώστε να προβλεφθεί η 
αναγνώριση κατόπιν αιτήματος δυνάμει 
της ενωσιακής νομοθεσίας σε όλους τους 
τομείς.

(85) Οι οργανώσεις παραγωγών και οι 
ενώσεις τους μπορούν να διαδραματίσουν 
αξιόλογους ρόλους στη συγκέντρωση της 
προσφοράς και στην προώθηση των 
βέλτιστων πρακτικών. Αναγνωρίζει ότι οι 
προσπάθειες θα πρέπει να ενταθούν 
προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η 
θέση των οργανώσεων παραγωγών σε 
ορισμένα κράτη μέλη. Οι 
διεπαγγελματικές οργανώσεις μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, 
επιτρέποντας τον διάλογο μεταξύ των 
επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού 
και προωθώντας τις βέλτιστες πρακτικές 
και τη διαφάνεια της αγοράς. Οι 
υφιστάμενοι κανόνες για τον ορισμό και 
την αναγνώριση των οργανώσεων αυτών 
και των ενώσεων τους που καλύπτουν 
ορισμένους τομείς θα πρέπει, συνεπώς, να 
εναρμονιστούν, να εξορθολογιστούν και να 
επεκταθούν ώστε να προβλεφθεί η 
αναγνώριση κατόπιν αιτήματος δυνάμει 
της ενωσιακής νομοθεσίας σε όλους τους 
τομείς.



AM\913428EL.doc 15/59 PE496.469v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 23
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 91 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(91α) Για να μπορέσουν οι παραγωγοί να 
εξασφαλίσουν δίκαιο μερίδιο των 
εισοδημάτων που κατανέμονται κατά 
μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού 
τροφίμων, οι πολιτικές της Ένωσης 
πρέπει επίσης να καλύπτουν τις 
συμβατικές σχέσεις μεταξύ παραγωγών 
και μεταποιητών και το στάδιο της 
διανομής, περιλαμβάνοντας όλες τις 
συμβατικές σχέσεις της αλυσίδας σε μια 
σφαιρική προσέγγιση, προκειμένου να 
καταστεί η δίκαιη κατανομή επιτεύξιμος 
στόχος.

Or. pt

Τροπολογία 24
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 146

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(146) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. [COM(2010)799] διάφορα τομεακά 
μέτρα, όπως, μεταξύ άλλων, οι 
ποσοστώσεις γάλακτος, οι ποσοστώσεις
ζάχαρης και άλλα μέτρα για τη ζάχαρη 
και οι περιορισμοί για τη φύτευση 
αμπέλων, καθώς και ορισμένες κρατικές 
ενισχύσεις θα λήξουν σε εύλογο χρονικό 
διάστημα μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού. Μετά την 

(146) Η κατάργηση διαφόρων
συστημάτων ποσοστώσεων και 
δικαιωμάτων παραγωγής (ζάχαρη, γάλα 
και δικαιώματα φύτευσης αμπελώνων) 
πρέπει να εκτιμηθεί αναλυτικά, 
λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη 
κατάσταση σε κάθε έναν από τους 
σχετικούς τομείς και τις επιπτώσεις της 
εντός της Ένωσης από τομεακή και 
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κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[COM(2010)799], οι σχετικές διατάξεις 
θα πρέπει να εξακολουθήσουν να 
εφαρμόζονται μέχρι τη λήξη των 
αντίστοιχων καθεστώτων.

εδαφική άποψη.

Or. pt

Τροπολογία 25
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 149

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(149) Όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις 
στον τομέα του γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων, τα μέτρα που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
δικαιολογούνται από τις τρέχουσες 
οικονομικές συνθήκες στην αγορά 
γαλακτοκομικών προϊόντων και από τη 
διάρθρωση της αλυσίδας εφοδιασμού. Θα 
πρέπει, επομένως, να εφαρμοστούν για 
επαρκές χρονικό διάστημα (τόσο πριν όσο 
και μετά την κατάργηση των 
ποσοστώσεων γάλακτος), ώστε να τους 
επιτραπεί να παραγάγουν πλήρως τα 
αποτελέσματά τους. Εντούτοις, δεδομένου 
του εκτεταμένου χαρακτήρα τους, τα εν 
λόγω μέτρα θα πρέπει παρά ταύτα να 
έχουν προσωρινό χαρακτήρα και να 
υπόκεινται σε επανεξέταση. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να καταρτίζει εκθέσεις για την 
εξέλιξη της αγοράς γάλακτος, οι οποίες θα 
περιλαμβάνουν ιδίως δυνητικά κίνητρα για 
την ενθάρρυνση των γεωργών να 
συνάπτουν συμφωνίες από κοινού 
παραγωγής και οι οποίες πρόκειται να 
υποβληθούν έως τις 30 Ιουνίου 2014 και 
τις 31 Δεκεμβρίου 2018 αντίστοιχα.

(149) Όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις 
στον τομέα του γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων, τα μέτρα που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
δικαιολογούνται από τις τρέχουσες 
οικονομικές συνθήκες στην αγορά 
γαλακτοκομικών προϊόντων και από τη 
διάρθρωση της αλυσίδας εφοδιασμού. Θα 
πρέπει, επομένως, να εφαρμοστούν για 
επαρκές χρονικό διάστημα, ώστε να τους 
επιτραπεί να παραγάγουν πλήρως τα 
αποτελέσματά τους. Εντούτοις, δεδομένου 
του εκτεταμένου χαρακτήρα τους, τα εν 
λόγω μέτρα θα πρέπει παρά ταύτα να 
έχουν προσωρινό χαρακτήρα και να 
υπόκεινται σε επανεξέταση. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να καταρτίσει εκθέσεις για την 
εξέλιξη της αγοράς γάλακτος, οι οποίες θα 
περιλαμβάνουν ιδίως δυνητικά κίνητρα για 
την ενθάρρυνση των γεωργών να 
συνάπτουν συμφωνίες από κοινού 
παραγωγής και θα πρέπει υποβληθούν έως 
τις 30 Ιουνίου 2014 και τις 31 Δεκεμβρίου 
2018 αντίστοιχα,

Or. pt
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Τροπολογία 26
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού ως «δυσμενή κλιματικά 
φαινόμενα» νοούνται τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα, όπως παγετός, χαλάζι, πάγος, 
βροχή ή ξηρασία, που καταστρέφουν ή 
μειώνουν τη συνολική παραγωγή ή την 
παραγωγή συγκεκριμένης καλλιέργειας 
ενός συγκεκριμένου γεωργού κατά 30 % 
τουλάχιστον σε σχέση με τη μέση ετήσια 
παραγωγή. Η μέση ετήσια παραγωγή 
καθορίζεται βάσει των τριών 
προηγούμενων ετών ή βάσει του μέσου 
όρου τριών ετών που βασίζεται στην 
προηγούμενη πενταετία, αποκλειομένων 
της υψηλότερης και της χαμηλότερης 
τιμής.

Or. en

Τροπολογία 27
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 - στοιχείο β - σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii a) τον τομέα του ελαιολάδου και των 
επιτραπέζιων ελιών·

Or. it

Τροπολογία 28
Giommaria Uggias
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μαλακός σίτος, κριθάρι και αραβόσιτος, α) μαλακός και σκληρός σίτος, κριθάρι και 
αραβόσιτος·

Or. it

Τροπολογία 29
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για τον μαλακό σίτο, το κριθάρι και τον 
αραβόσιτο, από την 1η Νοεμβρίου έως τις 
31 Μαΐου·

α) για τον μαλακό και σκληρό σίτο, το 
κριθάρι και τον αραβόσιτο, από την 1η 
Νοεμβρίου έως τις 31 Μαΐου·

Or. it

Τροπολογία 30
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μπορεί να ανοιχθεί από την Επιτροπή, 
με εκτελεστικές πράξεις, για το κριθάρι, 
τον αραβόσιτο και το αναποφλοίωτο ρύζι 
(συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων 
ποικιλιών ή τύπων αναποφλοίωτου 
ρυζιού), εφόσον το απαιτεί η κατάσταση 
της αγοράς. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 162 παράγραφος 2.

β) μπορεί να ανοιχθεί από την Επιτροπή, 
με εκτελεστικές πράξεις, για τον σκληρό 
σίτο, το κριθάρι, τον αραβόσιτο και το 
αναποφλοίωτο ρύζι 
(συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων 
ποικιλιών ή τύπων αναποφλοίωτου 
ρυζιού), εφόσον το απαιτεί η κατάσταση 
της αγοράς· Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την 
εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 162 παράγραφος 2.
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Τροπολογία 31
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για το κριθάρι, τον αραβόσιτο, το 
αναποφλοίωτο ρύζι και το βόειο κρέας.

β) για τον σκληρό σίτο, το κριθάρι, τον 
αραβόσιτο, το αναποφλοίωτο ρύζι και το 
βόειο κρέας.

Or. it

Τροπολογία 32
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160, εφόσον είναι αναγκαίο για την 
επίτευξη διαφάνειας της αγοράς, για τον 
καθορισμό όρων υπό τους οποίους μπορεί 
να αποφασίσει να χορηγήσει ενίσχυση
στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για τα 
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 16, 
λαμβάνοντας υπόψη τη μέση 
καταγραφόμενη τιμή στην Ένωση και τις 
τιμές αναφοράς για τα σχετικά προϊόντα 
ή την ανάγκη αντιμετώπισης ιδιαίτερα 
δυσχερούς κατάστασης της αγοράς ή 
οικονομικών εξελίξεων στον τομέα σε ένα 
ή περισσότερα κράτη μέλη.

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160, με σκοπό την επέκταση του 
τρέχοντος υποχρεωτικού μηχανισμού 
αυτόματης χορήγησης ενίσχυσης στην 
ιδιωτική αποθεματοποίηση για τα
γαλακτοκομικά προϊόντα σε όλα τα 
γεωργικά προϊόντα που απαριθμούνται 
στο άρθρο 16.

Or. en
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Τροπολογία 33
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160, εφόσον είναι αναγκαίο για την 
επίτευξη διαφάνειας της αγοράς, για τον 
καθορισμό όρων υπό τους οποίους μπορεί 
να αποφασίσει να χορηγήσει ενίσχυση 
στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για τα 
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 16, 
λαμβάνοντας υπόψη τη μέση 
καταγραφόμενη τιμή στην Ένωση και τις 
τιμές αναφοράς για τα σχετικά προϊόντα ή 
την ανάγκη αντιμετώπισης ιδιαίτερα 
δυσχερούς κατάστασης της αγοράς ή 
οικονομικών εξελίξεων στον τομέα σε ένα 
ή περισσότερα κράτη μέλη.

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160, εφόσον είναι αναγκαίο για την 
επίτευξη διαφάνειας της αγοράς, για τον 
καθορισμό όρων υπό τους οποίους μπορεί 
να αποφασίσει να χορηγήσει ενίσχυση 
στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για τα 
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 16, 
λαμβάνοντας υπόψη τη μέση 
καταγραφόμενη τιμή στην Ένωση και τις 
τιμές αναφοράς για τα σχετικά προϊόντα ή 
την ανάγκη αντιμετώπισης ιδιαίτερα 
δυσχερούς κατάστασης της αγοράς ή 
ιδιαίτερα δυσχερών και περιοριστικών
οικονομικών εξελίξεων και καταστάσεων
στον τομέα, οι οποίες επηρεάζουν σε 
σημαντικό βαθμό την παραγωγή και την 
εμπορία στις περιφέρειες της Ένωσης, σε 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

Or. fr

Τροπολογία 34
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να αποφασίζει να χορηγήσει 
ενίσχυση στην ιδιωτική 
αποθεματοποίηση για τα προϊόντα που 
απαριθμούνται στο άρθρο 16, 
λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 

διαγράφεται
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παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 
2.

Or. en

Τροπολογία 35
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, την ενίσχυση για ιδιωτική 
αποθεματοποίηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 16 εκ των προτέρων ή με 
διαγωνισμό. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 162 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 36
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να περιορίσει τη χορήγηση 
ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση 
ή να καθορίσει την ενίσχυση για ιδιωτική 
αποθεματοποίηση ανά κράτος μέλος ή 
ανά περιφέρεια κράτους μέλους βάσει 
των καταγραφόμενων μέσων αγοραίων 
τιμών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

διαγράφεται
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εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 37
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την εκπόνηση των στρατηγικών 
τους, τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
κατάλογο προϊόντων των τομέων των 
οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών και της μπανάνας που 
θα είναι επιλέξιμα σύμφωνα με τα 
αντίστοιχα καθεστώτα τους. Ο κατάλογος 
αυτός δεν περιλαμβάνει, ωστόσο, προϊόντα 
που εξαιρούνται από τα μέτρα που θεσπίζει 
η Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις δυνάμει του άρθρου 22 
παράγραφος 2 στοιχείο α). Τα κράτη μέλη 
επιλέγουν τα προϊόντα τους βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων, όπως ο 
εποχικός χαρακτήρας ή η διαθεσιμότητα 
των προϊόντων ή προβληματισμοί που 
αφορούν το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, 
τα κράτη μέλη μπορούν να προτιμούν 
προϊόντα ενωσιακής καταγωγής.

3. Κατά την εκπόνηση των στρατηγικών 
τους, τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
κατάλογο προϊόντων των τομέων των 
οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών και της μπανάνας που 
θα είναι επιλέξιμα σύμφωνα με τα 
αντίστοιχα καθεστώτα τους. Ο κατάλογος 
αυτός δεν περιλαμβάνει, ωστόσο, προϊόντα 
που εξαιρούνται από τα μέτρα που θεσπίζει 
η Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις δυνάμει του άρθρου 22 
παράγραφος 2 στοιχείο α). Τα κράτη μέλη 
επιλέγουν τα προϊόντα τους βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται ο εποχικός 
χαρακτήρας και η διαθεσιμότητα των 
προϊόντων και στα οποία ενδέχεται να 
περικλείονται προβληματισμοί που 
αφορούν το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, 
τα κράτη μέλη μπορούν να προτιμούν 
προϊόντα ενωσιακής καταγωγής 
διασφαλίζοντας ωστόσο ότι τουλάχιστον 
το 50% των προϊόντων είναι τοπικής 
προέλευσης ή προέρχεται από περιοχές σε 
ακτίνα έως και 180 χιλιομέτρων από τον 
τόπο προορισμού.

Or. it

Τροπολογία 38
Luís Paulo Alves
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 50% στις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιοχές,

α) 60% στις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιοχές,

Or. pt

Τροπολογία 39
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 40% σε άλλες περιοχές πλην λιγότερο 
αναπτυγμένων περιοχών,

β) 50% σε άλλες περιοχές πλην λιγότερο 
αναπτυγμένων περιοχών,

Or. pt

Τροπολογία 40
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 75% στις εξόχως απόκεντρες περιοχές 
που αναφέρονται στο άρθρο 349 της 
Συνθήκης,

γ) 85% στις εξόχως απόκεντρες περιοχές 
που αναφέρονται στο άρθρο 349 της 
Συνθήκης,

Or. pt

Τροπολογία 41
Luís Paulo Alves
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 65% στα μικρά νησιά του Αιγαίου 
Πελάγους όπως ορίζονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1405/2006.

δ) 75% στα μικρά νησιά του Αιγαίου 
Πελάγους όπως ορίζονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1405/2006.

Or. pt

Τροπολογία 42
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101α
Χορήγηση ποσοστώσεων

1. Οι τρέχουσες ποσοστώσεις για την 
παραγωγή ζάχαρης, ισογλυκόζης και 
σιροπιού ινουλίνης, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, καθορίζονται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ β. Η αναθεωρημένη 
έκδοση του ισχύοντος συστήματος 
ποσοστώσεων θα συνεχίσει να ισχύει 
μέχρι το τέλος της περιόδου εμπορίας 
2019-2020, εφόσον οι ποσοστώσεις δεν 
πάψουν να ισχύουν το 2015 όπως έχει 
σχεδιαστεί. Το αναθεωρημένο σύστημα 
θα επιτρέπει σε όλα τα κράτη μέλη, 
εφόσον το επιθυμούν, να κάνουν χρήση 
των ποσοστώσεων ζάχαρης. Η ενωσιακή 
στήριξη θα στοχεύει στη διεύρυνση της 
βιομηχανίας της ζάχαρης στην Ένωση 
και θα παρέχεται ενίσχυση για τις αρχικές 
δαπάνες που απαιτούνται για την 
επεξεργασία της ζάχαρης στα κράτη 
μέλη.
2. Τα κράτη μέλη χορηγούν ποσόστωση 
σε κάθε επιχείρηση παραγωγής ζάχαρης, 
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ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης που 
έχει εγκατασταθεί στην επικράτειά τους 
και εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 101 θ.
3. Σε περίπτωση χορήγησης ποσόστωσης 
σε επιχείρηση ζάχαρης η οποία διαθέτει 
περισσότερες από μία μονάδες 
παραγωγής, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
μέτρα τα οποία κρίνουν αναγκαία 
προκειμένου να ληφθούν δεόντως υπόψη 
τα συμφέροντα των καλλιεργητών 
ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου.

Or. en

Τροπολογία 43
Luís Paulo Alves

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στη βάση των αποτελεσμάτων των 
εκτιμήσεων επιπτώσεων που έχουν 
προγραμματιστεί για την 31η Δεκεμβρίου 
2012, σχετικά με τη λήξη του συστήματος 
των ποσοστώσεων γάλακτος και την 
κατάργηση των δικαιωμάτων φύτευσης 
στον αμπελουργικό τομέα, η Επιτροπή θα 
υποβάλει, πριν από τις 30 Ιουνίου 2013, 
πρόταση για τη συνέχιση ή την 
αναθεώρηση των διαδικασιών που 
αποσκοπούν στην παύση των 
ποσοστώσεων και των δικαιωμάτων 
φύτευσης για τις βιομηχανίες γάλακτος, 
αμπελουργίας και ζαχαρότευτλων.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Πολλές εκθέσεις εμπειρογνωμόνων δείχνουν ότι η κατάργηση των δικαιωμάτων φύτευσης 
(«Μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις της απελευθέρωσης των δικαιωμάτων φύτευσης 
αμπελώνων» Μελέτη AREV – MOISA, Μάρτιος 2012) και των ποσοστώσεων είναι συνώνυμη 
με τη συγκέντρωση της παραγωγής σε ορισμένες περιοχές, με οικονομικές, εδαφικές και 
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περιβαλλοντικές συνέπειες που δεν έχουν εκτιμηθεί σωστά από την Επιτροπή.

Τροπολογία 44
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. pt

Τροπολογία 45
Luís Paulo Alves
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε ι (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε ι) Έγκριση
Η ιδιότητα του αγοραστή υπόκειται σε 
προηγούμενη έγκριση από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, βάσει 
κριτηρίων που καθορίζονται από την 
Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
δυνάμει του άρθρου 160.
Οι όροι που πρέπει να πληρούνται και οι 
πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 
από τους παραγωγούς, όσον αφορά τις 
απευθείας πωλήσεις, καθορίζονται από 
την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις 
δυνάμει του άρθρου 162 παράγραφος 2.

Or. pt

Τροπολογία 46
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε ια (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε ια) Εισφορά επί του πλεονάσματος για 
τις απευθείας πωλήσεις
1. Στην περίπτωση των απευθείας 
πωλήσεων, το μερίδιο κάθε παραγωγού 
στην καταβολή της εισφοράς επί του 
πλεονάσματος καθορίζεται με απόφαση 
του κράτους μέλους έπειτα από 
ανακατανομή ή μη του τυχόν 
αχρησιμοποίητου τμήματος της εθνικής 
ποσόστωσης που διατίθεται για τις 
απευθείας πωλήσεις, στο ενδεδειγμένο 
εδαφικό επίπεδο ή σε εθνικό επίπεδο.
2. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν ως βάση 
υπολογισμού του μεριδίου του παραγωγού 
στην οφειλόμενη εισφορά επί του 
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πλεονάσματος τη συνολική ποσότητα 
γάλακτος που έχει πωληθεί, μεταβιβαστεί 
ή χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή των 
πωληθέντων ή μεταβιβασθέντων 
γαλακτοκομικών προϊόντων, 
εφαρμόζοντας κριτήρια που καθορίζονται 
από την Επιτροπή βάσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων δυνάμει του 
άρθρου 160.
3. Για τον τελικό υπολογισμό της 
εισφοράς επί του πλεονάσματος, δεν 
λαμβάνεται υπόψη καμία διόρθωση 
συνδεόμενη με την περιεκτικότητα σε 
λιπαρές ουσίες.
4. Μέσω των εκτελεστικών πράξεων 
δυνάμει του άρθρου 105κβ, η Επιτροπή 
καθορίζει πώς και πότε πρέπει να 
καταβληθεί η εισφορά επί του 
πλεονάσματος στον αρμόδιο φορέα του 
κράτους μέλους.

Or. pt

Τροπολογία 47
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 – παράγραφος 2 - στοιχείο ε ιβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε ιβ) Καθ’ υπέρβαση ή μη καταβληθέντα 
ποσά
1. Όταν διαπιστώνεται ότι οφείλεται 
εισφορά επί του πλεονάσματος για τις 
παραδόσεις ή τις απευθείας πωλήσεις και 
ότι το εισπραχθέν από τους παραγωγούς 
μερίδιο εισφοράς είναι μεγαλύτερο από 
την εν λόγω εισφορά, το κράτος μέλος 
μπορεί:
α) να διαθέτει, εν μέρει ή εν όλω, το καθ' 
υπέρβαση εισπραχθέν ποσό για τη 
χρηματοδότηση των μέτρων που 
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αναφέρονται στο άρθρο 105ια 
παράγραφος 1 στοιχείο α)·ή/και
β) να το αναδιανέμει, εν μέρει ή εν όλω, 
στους παραγωγούς, οι οποίοι:
– εμπίπτουν στις κατηγορίες 
προτεραιότητας τις οποίες ορίζει το 
κράτος μέλος βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων και εντός των προθεσμιών που 
καθορίζονται από την Επιτροπή ή
– αντιμετωπίζουν έκτακτη κατάσταση 
που απορρέει από εθνικές διατάξεις οι 
οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το 
σύστημα ποσοστώσεων για το γάλα και 
τα άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα που 
προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο.
2. Όταν αποδεδειγμένως δεν οφείλεται 
εισφορά επί του πλεονάσματος, οι τυχόν 
προκαταβολές που έχουν εισπραχθεί από 
τους αγοραστές ή το κράτος μέλος 
επιστρέφονται το αργότερο κατά τη λήξη 
της επόμενης δωδεκάμηνης περιόδου.
3. Εάν ο αγοραστής έχει αθετήσει την 
υποχρέωση να συγκεντρώσει το μερίδιο 
των παραγωγών στην εισφορά επί του 
πλεονάσματος σύμφωνα με το άρθρο 
105ιζ, το κράτος μέλος μπορεί να 
εισπράξει τα μη καταβληθέντα ποσά 
απευθείας από τον παραγωγό, 
ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που μπορεί 
να επιβάλει στον αγοραστή που αθετεί τις 
υποχρεώσεις του.
4. Σε περίπτωση που ένας παραγωγός ή 
αγοραστής δεν τηρεί την προθεσμία 
πληρωμής, καταβάλλεται στο κράτος 
μέλος τόκος υπερημερίας που 
καθορίζεται από την Επιτροπή μέσω 
εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 162 παράγραφος 2.

Or. pt
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Τροπολογία 48
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 – παράγραφος 2 - στοιχείο ε ιγ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε ιγ) Ανατιθέμενες αρμοδιότητες
Για να διασφαλίζεται η επίτευξη των 
στόχων του συστήματος των 
ποσοστώσεων γάλακτος, ιδιαίτερα όσον 
αφορά τον υπολογισμό και την αποδοτική 
χρήση της ατομικής ποσόστωσης, καθώς 
και την είσπραξη και χρήση της εισφοράς 
επί του πλεονάσματος, η Επιτροπή 
μπορεί, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων δυνάμει του άρθρου 42, να 
θεσπίζει κανόνες που αφορούν:
α) την προσωρινή και οριστική 
μετατροπή ποσοστώσεων·
β) τη χρήση των αχρησιμοποίητων 
ποσοστώσεων·
γ) το όριο του συντελεστή διόρθωσης ως 
προς την περιεκτικότητα σε λιπαρές 
ουσίες·
δ) την υποχρέωση των παραγωγών να 
παραδίδουν σε εγκεκριμένο αγοραστή·
ε) τα κριτήρια για την έγκριση των 
αγοραστών από τα κράτη μέλη·
στ) τα αντικειμενικά κριτήρια για την 
αναδιανομή της καθ’ υπέρβαση 
επιβάρυνσης·
ζ) τις αλλαγές στον ορισμό των 
«απευθείας πωλήσεων», λαμβάνοντας 
υπόψη τον ορισμό των «παραδόσεων» 
που καθορίζεται στην παράγραφο στ του 
άρθρου 105α. 

Or. pt
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Τροπολογία 49
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε ιδ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε ιδ) Εκτελεστικές αρμοδιότητες
Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων που εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 162 παράγραφος 2, κανόνες που 
αφορούν:
α) την οριστική μετατροπή και κατανομή 
των εθνικών ποσοστώσεων μεταξύ 
παραδόσεων και απευθείας πωλήσεων, 
κατόπιν κοινοποίησης από τα κράτη 
μέλη·
β) τον καθορισμό του συντελεστή για την 
περιεκτικότητα των ατομικών 
ποσοστώσεων σε λιπαρές ουσίες και του 
συντελεστή διόρθωσης ως προς την 
περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες·
γ) τον καθορισμό ισοδυνάμων γάλακτος 
από τα κράτη μέλη·
δ) τη διαδικασία και την προθεσμία 
εφαρμογής της καταβολής της εισφοράς 
επί του πλεονάσματος, και την 
αναδιανομή, τη μείωση ή την πρόβλεψη 
της εισφοράς·
ε) την επιβολή τόκων σε περίπτωση 
εκπρόθεσμης πληρωμής·
στ) την ενημέρωση των παραγωγών 
σχετικά με τους νέους ορισμούς, την 
κοινοποίηση των ατομικών 
ποσοστώσεων και της εισφοράς επί του 
πλεονάσματος·
ζ) την κοινοποίηση αιτήσεων και 
συμφωνιών που αφορούν την πρόσθετη 
εισφορά στον τομέα και την 
πληροφόρηση σχετικά με αυτές·



PE496.469v01-00 32/59 AM\913428EL.doc

EL

η) τον καθορισμό υποδείγματος 
παράδοσης και δηλώσεων απευθείας 
πωλήσεων·
θ) την κατάρτιση δηλώσεων, την τήρηση 
βιβλίων και την κοινοποίηση 
πληροφοριών στους αγοραστές από τους 
παραγωγούς·
ι) τους ελέγχους που αφορούν παραδόσεις 
και απευθείας πωλήσεις.

Or. pt

Τροπολογία 50
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. pt

Τροπολογία 51
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. pt

Τροπολογία 52
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. pt

Τροπολογία 53
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. pt

Τροπολογία 54
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε στ) Εισφορά επί του πλεονάσματος σε 
περίπτωση υπέρβασης ποσοστώσεων
1. Για το πλεόνασμα γάλακτος και άλλων 
γαλακτοκομικών προϊόντων που 
διατίθενται στο εμπόριο καθ’ υπέρβαση 
της εθνικής ποσόστωσης που 
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καθορίζεται δυνάμει των άρθρων 105α 
έως 105ιγ, οφείλεται εισφορά. Η εισφορά 
ανέρχεται σε 27,83 ευρώ ανά 100 
χιλιόγραμμα γάλακτος.

2. Τα κράτη μέλη ευθύνονται έναντι της 
Κοινότητας για την εισφορά επί του 
πλεονάσματος λόγω υπέρβασης της 
εθνικής ποσόστωσης, η οποία 
καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο και 
χωριστά για τις παραδόσεις και τις 
απευθείας πωλήσεις, και καταβάλλουν 
στο ΕΓΤΕ το 99 % του οφειλόμενου 
ποσού στο διάστημα μεταξύ 16ης 
Οκτωβρίου και 30ής Νοεμβρίου που 
ακολουθεί την οικεία δωδεκάμηνη 
περίοδο.
3. Εάν η εισφορά επί του πλεονάσματος 
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν 
καταβληθεί εμπρόθεσμα και μετά από 
διαβούλευση με την Επιτροπή Γεωργικών 
Ταμείων, η Επιτροπή αφαιρεί το ισόποσο 
της μη καταβληθείσας εισφοράς επί του 
πλεονάσματος από τις μηνιαίες πληρωμές 
κατά την έννοια των άρθρων XXX του 
κανονισμού (ΕΚ) XXX («οριζόντιος 
κανονισμός»). Πριν λάβει την απόφασή 
της, η Επιτροπή προειδοποιεί το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, το οποίο 
γνωστοποιεί τις απόψεις του εντός μιας 
εβδομάδας. Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 
XXX του κανονισμού (ΕΚ) XXX 
(«οριζόντιος κανονισμός»).
4. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων που εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 
2, κανόνες που αφορούν τα ακόλουθα:

Or. pt

Τροπολογία 55
Luís Paulo Alves
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. pt

Τροπολογία 56
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε η) Εισφορά επί του πλεονάσματος για 
τις παραδόσεις
1. Για τον τελικό υπολογισμό της 
εισφοράς επί του πλεονάσματος, οι 
ποσότητες που παραδίδονται από κάθε 
παραγωγό αναπροσαρμόζονται με 
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αύξηση ή μείωση, όταν η πραγματική 
περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 
διαφέρει από την περιεκτικότητα 
αναφοράς σε λιπαρές ουσίες, με την 
εφαρμογή παραγόντων που καθορίζονται 
από την Επιτροπή, υπό τους όρους που 
ορίζει μέσω εκτελεστικών πράξεων, οι 
οποίες θεσπίζονται βάσει της διαδικασίας
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2. 
2. Σε εθνικό επίπεδο, η εισφορά επί του 
πλεονάσματος υπολογίζεται βάσει του 
αθροίσματος των παραδόσεων, 
αναπροσαρμοσμένων σύμφωνα με το 
πρώτο εδάφιο.
3. Το μερίδιο κάθε παραγωγού στην 
καταβολή της εισφοράς επί του 
πλεονάσματος καθορίζεται με απόφαση 
του κράτους μέλους, έπειτα από 
ανακατανομή ή μη του τυχόν 
αχρησιμοποίητου τμήματος της εθνικής 
ποσόστωσης που διατίθεται για τις 
παραδόσεις, κατ’ αναλογία προς τις 
ατομικές ποσοστώσεις του κάθε 
παραγωγού ή με βάση αντικειμενικά 
κριτήρια που καθορίζουν τα κράτη μέλη:
α) είτε σε εθνικό επίπεδο βάσει της 
υπέρβασης της ποσόστωσης του κάθε 
παραγωγού, ή
β) αρχικά σε επίπεδο αγοραστή και στη 
συνέχεια σε εθνικό επίπεδο, όπου 
ενδείκνυται.

Or. pt

Τροπολογία 57
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε θ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε θ) Ρόλος του αγοραστή
1. Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για τη
συγκέντρωση των οφειλόμενων από τους 
παραγωγούς μεριδίων στο πλαίσιο της 
εισφοράς επί του πλεονάσματος και 
καταβάλλει στον αρμόδιο φορέα του 
κράτους μέλους, πριν από ημερομηνία και 
με διαδικασία που καθορίζονται από την 
Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις που 
εγκρίνονται δυνάμει του άρθρου 162 
παράγραφος 2, το ποσό αυτών των 
μεριδίων εισφοράς, το οποίο παρακρατεί 
από το τίμημα του γάλακτος που 
καταβάλλεται στους παραγωγούς που 
ευθύνονται για την υπέρβαση ή το οποίο 
εισπράττει με κάθε άλλο ενδεδειγμένο 
τρόπο.
2. Όταν ο αγοραστής υποκαθιστά εν όλω 
ή εν μέρει έναν ή περισσότερους 
αγοραστές, οι ατομικές ποσοστώσεις που 
διαθέτουν οι παραγωγοί λαμβάνονται 
υπόψη για το υπόλοιπο διάστημα της 
τρέχουσας δωδεκάμηνης περιόδου, αφού 
αφαιρεθούν οι ποσότητες που έχουν ήδη 
παραδοθεί και ληφθεί υπόψη η 
περιεκτικότητά τους σε λιπαρές ουσίες. Η 
παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται 
επίσης όταν ένας παραγωγός αλλάζει 
αγοραστή.
3. Εάν, στη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, οι ποσότητες που παραδίδει 
ένας παραγωγός υπερβαίνουν την 
ποσόστωση που διαθέτει, το κράτος 
μέλος μπορεί να αποφασίζει ότι ο 
αγοραστής παρακρατεί, βάσει 
λεπτομερών κανόνων που καθορίζει το 
κράτος μέλος, μέρος του τιμήματος του 
γάλακτος για κάθε παράδοση του 
συγκεκριμένου παραγωγού καθ’ 
υπέρβαση της ποσόστωσης την οποία 
διαθέτει, ως προκαταβολή έναντι του 
μεριδίου εισφοράς του παραγωγού. Το 
κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει ειδικές 
διατάξεις που να επιτρέπουν στους 
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αγοραστές να παρακρατούν την 
προκαταβολή αυτή όταν οι παραγωγοί 
προβαίνουν σε παραδόσεις σε 
περισσότερους του ενός αγοραστές.

Or. pt

Τροπολογία 58
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – περίπτωση 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1 (ΝΕΟ)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Or. pt

Τροπολογία 59
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 105α
Για τους σκοπούς του παρόντος 

τμήματος, νοούνται ως:
α) «γάλα»: το προϊόν που προέρχεται από 
την άμελξη μιας ή περισσοτέρων 
αγελάδων·
β) «άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα»: κάθε 
άλλο γαλακτοκομικό προϊόν εκτός από το 
γάλα, ιδίως το αποκορυφωμένο γάλα, η 
κρέμα γάλακτος, το βούτυρο, το γιαούρτι 
και το τυρί· κατά περίπτωση, τα εν λόγω 
προϊόντα εκφράζονται σε «ισοδύναμα 
γάλακτος» βάσει συντελεστών που 
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καθορίζονται από την Επιτροπή·
γ) «παραγωγός»: ο γεωργός του οποίου η 
εκμετάλλευση ευρίσκεται στη γεωγραφική 
επικράτεια κράτους μέλους και ο οποίος 
παράγει και εμπορεύεται γάλα ή 
προετοιμάζεται να το πράξει σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα·
δ) «εκμετάλλευση»: η εκμετάλλευση 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. XXX σχετικά με 
τις απευθείας πληρωμές·
ε) «αγοραστής»: επιχείρηση ή ομάδα που 
αγοράζει γάλα από παραγωγούς 
προκειμένου:
– να το υποβάλει σε διεργασία συλλογής, 
συσκευασίας, αποθήκευσης, ψύξης ή 
μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένων 
διεργασιών βάσει σύμβασης·
– να το πωλήσει σε μία ή περισσότερες 
επιχειρήσεις επεξεργασίας ή μεταποίησης 
γάλακτος ή άλλων γαλακτοκομικών 
προϊόντων.
Ωστόσο, ως αγοραστής θεωρείται κάθε 
ομάδα αγοραστών, εγκατεστημένων στην 
ίδια γεωγραφική περιοχή, η οποία 
διεκπεραιώνει για λογαριασμό των μελών 
της τις διοικητικές και λογιστικές 
εργασίες που είναι αναγκαίες για την 
καταβολή της εισφοράς επί του 
πλεονάσματος. Για τους σκοπούς της 
πρώτης πρότασης του παρόντος εδαφίου, 
η Ελλάδα θεωρείται ενιαία γεωγραφική 
περιοχή και μπορεί να εξομοιώνει 
δημόσιο οργανισμό με ομάδα αγοραστών·
στ) «παράδοση»: κάθε παράδοση 
γάλακτος, εξαιρουμένου οποιουδήποτε 
άλλου γαλακτοκομικού προϊόντος, από 
παραγωγό σε αγοραστή, ανεξαρτήτως του 
εάν η μεταφορά του εκτελείται από τον 
παραγωγό, τον αγοραστή, από επιχείρηση 
μεταποίησης ή επεξεργασίας αυτών των 
προϊόντων ή από τρίτον·
ζ) «απευθείας πώληση»: κάθε πώληση ή 
μεταβίβαση γάλακτος από παραγωγό 
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απευθείας στον καταναλωτή, καθώς και 
κάθε πώληση ή μεταβίβαση άλλων 
γαλακτοκομικών προϊόντων από 
παραγωγό. Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 160 και 
τηρουμένου του ορισμού της 
«παράδοσης» που αναφέρεται στο 
στοιχείο στ) του παρόντος άρθρου, να 
προσαρμόσει τον ορισμό της «απευθείας 
πώλησης» ώστε να εξασφαλίζει ιδίως ότι 
καμία ποσότητα γάλακτος ή άλλων 
γαλακτοκομικών προϊόντων που τίθενται 
σε εμπορία δεν αποκλείεται από το 
καθεστώς των εισφορών·
η) «εμπορία»: η παράδοση γάλακτος ή η 
απευθείας πώληση γάλακτος ή άλλων 
γαλακτοκομικών προϊόντων·
θ) «ατομική ποσόστωση»: η ποσόστωση 
του παραγωγού την 1η Απριλίου κάθε 
δωδεκάμηνης περιόδου·
ι) «εθνική ποσόστωση»: η ποσόστωση 
που αναφέρεται στο άρθρο 105β και 
καθορίζεται για κάθε κράτος μέλος·
ια) «διαθέσιμη ποσόστωση»: η 
ποσόστωση που διαθέτει ο παραγωγός 
στις 31 Μαρτίου της δωδεκάμηνης 
περιόδου για την οποία υπολογίζεται η 
εισφορά επί του πλεονάσματος, 
λαμβανομένων υπόψη όλων των 
μεταβιβάσεων, πωλήσεων, μετατροπών 
και προσωρινών ανακατανομών που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
και έχουν πραγματοποιηθεί στη διάρκεια 
αυτής της δωδεκάμηνης περιόδου.

Or. pt

Τροπολογία 60
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 105β  
Εθνικές ποσοστώσεις γάλακτος

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

Or. pt

Τροπολογία 61
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 105γ
Ατομικές ποσοστώσεις γάλακτος

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

Or. pt

Τροπολογία 62
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 105δ 
Κατανομή ποσοστώσεων προερχόμενων 

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



AM\913428EL.doc 47/59 PE496.469v01-00

EL

Or. pt

Τροπολογία 63
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 105ε 
Διαχείριση των ποσοστώσεων

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

Or. pt

Τροπολογία 64
Luís Paulo Alves



PE496.469v01-00 48/59 AM\913428EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 105στ 
Περιεκτικότητα σε λίπος

1. Σε κάθε παραγωγό αποδίδεται μια 
περιεκτικότητα αναφοράς σε λιπαρές 
ουσίες, η οποία εφαρμόζεται στην 
ατομική ποσόστωση για παραδόσεις που 
διαθέτει ο παραγωγός αυτός.
2. Για τις ποσοστώσεις που έχουν 
χορηγηθεί στους παραγωγούς στις 31 
Μαρτίου 2015 σύμφωνα με το άρθρο 
105γ, η περιεκτικότητα αναφοράς σε 
λιπαρές ουσίες που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 ισούται προς την 
περιεκτικότητα αναφοράς αυτής της 
ποσόστωσης κατά τη συγκεκριμένη 
ημερομηνία.
3. Η περιεκτικότητα αναφοράς σε 
λιπαρές ουσίες τροποποιείται κατά τις 
μετατροπές που αναφέρονται στο άρθρο 
105γ παράγραφος 2, καθώς και σε 
περίπτωση απόκτησης, μεταβίβασης ή 
προσωρινής μεταβίβασης ποσοστώσεων, 
σύμφωνα με κανόνες που θα καθοριστούν 
από την Επιτροπή με εκτελεστική πράξη 
δυνάμει του άρθρου 162 παράγραφος 2.

4. Για τους νέους παραγωγούς που 
διαθέτουν ατομική ποσόστωση για 
παραδόσεις προερχόμενη καθ’ ολοκληρία 
από το εθνικό απόθεμα, η περιεκτικότητα 
σε λιπαρές ουσίες καθορίζεται σύμφωνα 
με κανόνες που θα καθοριστούν από την 
Επιτροπή με εκτελεστική πράξη δυνάμει 
του άρθρου 162β.
5. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 
ατομικές τιμές περιεκτικότητας 
αναφοράς αναπροσαρμόζονται, ανάλογα 
με την περίπτωση, κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού και, εν 
συνεχεία, στην αρχή κάθε δωδεκάμηνης 
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περιόδου εφόσον είναι αναγκαίο, ώστε, 
για κάθε κράτος μέλος, ο σταθμισμένος 
μέσος όρος των ατομικών 
αντιπροσωπευτικών τιμών 
περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες να μην 
υπερβαίνει κατά περισσότερο από 0,1 
γραμμάριο ανά χιλιόγραμμο την 
περιεκτικότητα αναφοράς σε λιπαρές 
ουσίες που καθορίζεται στο νέο 
παράρτημα VIa.

Or. pt

Τροπολογία 65
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 105ζ
Εθνικό απόθεμα

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνικό 
απόθεμα, στο πλαίσιο των εθνικών 
ποσοστώσεων που καθορίζονται στο νέο 
παράρτημα VIβ, για τους σκοπούς της 
κατανομής των ποσοστώσεων βάσει του 
άρθρου 105δ. Το εθνικό απόθεμα 
αποτελείται, ανάλογα με την περίπτωση, 
από τις ποσότητες που αφαιρούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 105η, από την 
παρακράτηση των μεταβιβάσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 105ιβ, ή από τις 
ποσοστώσεις που αποδεσμεύονται με τη 
γραμμική μείωση όλων των ατομικών 
ποσοστώσεων. Οι εν λόγω ποσοστώσεις 
εξακολουθούν να χορηγούνται για τον 
αρχικό σκοπό τους, δηλαδή για 
«παραδόσεις» ή για «απευθείας 
πωλήσεις».
2. Οι συμπληρωματικές ποσοστώσεις που 
διατίθενται σε κράτος μέλος προστίθενται 
αυτομάτως στο εθνικό απόθεμα και 
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κατανέμονται μεταξύ «παραδόσεων» και 
«απευθείας πωλήσεων» ανάλογα με τις 
προβλεπόμενες ανάγκες.
3. Οι ποσοστώσεις που προστίθενται στο 
εθνικό απόθεμα δεν έχουν περιεκτικότητα 
αναφοράς σε λιπαρές ουσίες.

Or. pt

Τροπολογία 66
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 105η
Περιπτώσεις διακοπής δραστηριότητας

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

Or. pt

Τροπολογία 67
Luís Paulo Alves

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ii) διευκόλυνση του συντονισμού της 
διάθεσης στην αγορά των προϊόντων, ιδίως 
με έρευνες και μελέτες αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένων δεικτών για τις 
δαπάνες και τις τάσεις της αγοράς· 

Or. pt

Τροπολογία 68
Luís Paulo Alves

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

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

(xi) διενέργεια ενεργειών προώθησης των 
οίνων.

Or. pt

Τροπολογία 69
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pt

Τροπολογία 70
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 117 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι διατάξεις που ρυθμίζουν την 
εμπορία των προϊόντων της Ένωσης 
―συμπεριλαμβανομένων όσων 
διατάξεων αφορούν τον κτηνιατρικό, τον 
φυτοϋγειονομικό τομέα και τον τομέα των 
ειδών διατροφής προκειμένου για τη 
συμμόρφωση αυτών των προϊόντων με 
τους κανόνες υγείας και υγιεινής, την 
προστασία της ανθρώπινης υγείας, της 
υγείας των φυτών, της υγείας και της 
καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και 
με τους κανόνες περιβαλλοντικής 
προστασίας― ισχύουν και για τα 
εισαγόμενα προϊόντα. Για όσα εισαγόμενα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντα δεν 
τηρούν αυτές τις διατάξεις, δεν θα είναι 
δυνατή η έκδοση πιστοποιητικών 
εισαγωγής.

Or. pt

Τροπολογία 71
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 131 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα πρέπει να εγκριθούν μέτρα 
διασφάλισης, ιδίως όταν εισαγόμενα από 
τρίτες χώρες γεωργικά προϊόντα δεν 
συνοδεύονται από εγγυήσεις ως προς την 
ασφάλεια των τροφίμων ή την 
ιχνηλασιμότητά τους και δεν πληρούν 
όλες τις υγειονομικές και περιβαλλοντικές 
προδιαγραφές, καθώς και τις 
προδιαγραφές για την καλή διαβίωση των 
ζώων που ορίζονται για την εσωτερική 
αγορά, όταν εκδηλώνονται κρίσεις στις 
αγορές ή διαπιστώνονται παρατυπίες ως 
προς τους όρους των πιστοποιητικών 
εισαγωγής σε σχέση με τις τιμές, τις 
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ποσότητες ή τις προθεσμίες. Αυτή η 
παρακολούθηση των όρων που ισχύουν 
για τις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων 
θα πρέπει να διεξάγεται μέσω 
ολοκληρωμένου συστήματος 
παρακολούθησης των εισαγωγών με 
προορισμό την ΕΕ σε πραγματικό χρόνο.

Or. pt

Τροπολογία 72
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 144 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ειδικότερα, το άρθρο 101, παράγραφος 1, 
της Συνθήκης δεν εφαρμόζεται:

α) 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 
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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·

β) στις συμφωνίες, αποφάσεις και 
εναρμονισμένες πρακτικές που ασκούνται 
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον 
τίτλο ΙΙ, κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος 
κανονισμού·
γ) στις συμφωνίες, αποφάσεις και 
πρακτικές με αντικείμενο την καθιέρωση 
επιπέδων αναφοράς προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι οι παραγωγοί είναι σε
θέση να καλύπτουν τις δαπάνες τους.

Or. pt

Τροπολογία 73
Seán Kelly

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή 
των κανόνων περί ανταγωνισμού της 
Ένωσης στον γεωργικό τομέα, η 
Επιτροπή θα πρέπει να χαράξει ειδικές 
κατευθυντήριες γραμμές που να 
αποσκοπούν στη διευκόλυνση της 
εφαρμογής από τις εθνικές αρχές 
ανταγωνισμού των άρθρων 101 έως 106 
της Συνθήκης στο πλαίσιο συμφωνιών, 
αποφάσεων και πρακτικών που 
σχετίζονται με την παραγωγή ή την 
εμπορία αγροτικών προϊόντων.

Or. en
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Τροπολογία 74
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 154 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 75
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 155 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pt

Τροπολογία 76
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 156 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 156α
Μέτρα για την επίλυση σοβαρών 

ανισορροπιών στην αγορά γάλακτος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων

1. Σε περίπτωση σοβαρής ανισορροπίας 
στην αγορά γάλακτος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων, η Επιτροπή 
χορηγεί ενίσχυση στους 
γαλακτοπαραγωγούς που μειώνουν 
εθελοντικά την παραγωγή τους 
τουλάχιστον κατά 5% σε σχέση με την 
ίδια περίοδο του προηγουμένου έτους και 
για περίοδο τουλάχιστον 3 ανανεώσιμων 
μηνών.
2. Κατά την προετοιμασία του εδάφους 
για την κατάργηση των ποσοστώσεων 
γάλακτος μετά το 2015, τα ακόλουθα 
μέτρα είτε συνίστανται σε μείωση της 
παραγωγής, βάσει των προϋποθέσεων 
που θέτει η Επιτροπή σύμφωνα με τους 
όρους της παραγράφου 4 είτε αποτελούν 
ένα είδος απόσυρσης από την αγορά:
α) δωρεάν παροχή γάλακτος σε 
φιλανθρωπική οργάνωση·
β) μεταβίβαση ποσοστώσεων γάλακτος 
μεταξύ κρατών μελών μέσω διμερών 
συμφωνιών·
γ) άμεση εξαγωγή γάλακτος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων σε τρίτες 
χώρες.
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3. Η Ένωση θα πρέπει να στηρίξει την 
ολοκλήρωση της εκτίμησης των 
επιπτώσεων ώστε να αξιολογηθεί η 
βιωσιμότητα του να επιτρέπεται στα 
κράτη μέλη να θεωρούν το γάλα εκτός 
ποσόστωσης ως την πρώτη παραγωγή 
γάλακτος της επόμενης περιόδου 
εμπορίας.
4. Κατά την περίοδο που ορίζει η 
παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, τα 
προϊόντα των επιχειρήσεων που έθεσαν 
σε εφαρμογή το σύστημα αυτό σύμφωνα 
με τις λεπτομέρειες που ορίζει η 
παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, αποτελούν 
κατά προτεραιότητα αντικείμενο μέτρων 
παρέμβασης στην αγορά γάλακτος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως 
αναφέρεται στο μέρος ΙΙ, τίτλος Ι.
5. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
διασφαλιστεί ότι η διαχείριση του εν λόγω 
συστήματος πραγματοποιείται με 
αποτελεσματικό και κατάλληλο τρόπο, η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 προκειμένου να καθορίζει:
α) το ύψος της ενίσχυσης και της 
εισφοράς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1·
β) τα κριτήρια επιλεξιμότητας που πρέπει 
να πληρούνται για την ενίσχυση·
γ) τους ειδικούς όρους ενεργοποίησης του 
παρόντος μηχανισμού·
δ) τους όρους υπό τους οποίους οι 
δωρεάν διανομές γάλακτος στις 
φιλανθρωπικές οργανώσεις που ορίζει η 
παράγραφος 2 δύνανται να θεωρηθούν 
ως μείωση της παραγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιβολή εισφορών στους παραγωγούς ενόψει της απελευθέρωσης της αγοράς πρέπει να 
αποφευχθεί.
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