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Εντολή για διοργανικές διαπραγµατεύσεις Β7-0080/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων για τη θέσπιση 

κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COΜ(2012)0535 – C7-0310/2012– 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP)) 

Πρόταση κανονισµούς 

Αιτιολογική σκέψη 91 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (91 α)  Έτσι, δεδοµένων των κυκλικών 

κρίσεων στον τοµέα και της αστάθειας 

των τιµών, και για να αποτραπεί η 

επιδείνωση της κατάστασης αυτής και να 

διασφαλιστεί η βιωσιµότητα των 

εκµεταλλεύσεων, το καθεστώς των 

γαλακτοκοµικών ποσοστώσεων θα πρέπει 

να συνεχίσει να ισχύει µέχρι το 2020, για 

να ληφθούν εναλλακτικά µέτρα και να 

αξιολογηθούν οι επιπτώσεις τους, ώστε 

να διασφαλιστεί η ισορροπία της αγοράς, 

η αδιάπτωτη τροφοδοσία της αγοράς της 

ΕΕ µε γάλα και γαλακτοκοµικά, και να 

ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν αρνητικές 

επιπτώσεις για τους γαλακτοπαραγωγούς 

σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο λόγω του τερµατισµού του 

καθεστώτος αυτού.  

Or. pt 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) οι διατάξεις που αφορούν το σύστηµα 

περιορισµού της παραγωγής γάλακτος, το 

οποίο ορίζεται στο µέρος ΙΙ τίτλος Ι 

κεφάλαιο ΙΙΙ, 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 2020·  

Or. pt 

 

 


