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6.3.2013 B7-0080/377 

Τροπολογία  377 

James Nicholson 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων σχετικά µε τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ) 

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

– 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 52 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(52) Είναι σκόπιµο να εισαχθούν 
διατάξεις οριζόντιου χαρακτήρα για τα 
πρότυπα εµπορίας. 

διαγράφεται 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/378 

Τροπολογία  378 

James Nicholson 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων σχετικά µε τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ) 

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

– 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 55 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(55) Τα πρότυπα εµπορίας θα πρέπει να 
ισχύουν για όλα τα προϊόντα τα οποία 
διατίθενται στην αγορά της Ένωσης. 

διαγράφεται 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/379 

Τροπολογία  379 

James Nicholson 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων σχετικά µε τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ) 

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

– 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 59 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(59) Προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη 

οι προσδοκίες των καταναλωτών και να 

βελτιώνονται οι οικονοµικές συνθήκες 

παραγωγής και εµπορίας των γεωργικών 

προϊόντων, καθώς και η ποιότητά τους και 

µε σκοπό την προσαρµογή στις διαρκώς 

µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς και 

στις εξελισσόµενες απαιτήσεις των 

καταναλωτών, και για να λαµβάνονται 

υπόψη οι εξελίξεις των σχετικών διεθνών 

προτύπων και η τεχνική πρόοδος και για να 

µη δηµιουργούνται εµπόδια όσον αφορά 

την παραγωγή καινοτόµων προϊόντων, θα 

πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 

αρµοδιότητα έκδοσης ορισµένων πράξεων 

σύµφωνα µε το άρθρο 290 της Συνθήκης 

όσον αφορά τις πράξεις για τη θέσπιση 
προτύπων εµπορίας κατά τοµείς ή 
προϊόντα, σε όλα τα στάδια εµπορίας 
καθώς και παρεκκλίσεις και εξαιρέσεις 
από την εφαρµογή των εν λόγω προτύπων, 

όσον αφορά τις αναγκαίες τροποποιήσεις, 

παρεκκλίσεις ή εξαιρέσεις από τους 

ορισµούς και τις ονοµασίες πώλησης. 

(59) Προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη 

οι προσδοκίες των καταναλωτών και να 

βελτιώνονται οι οικονοµικές συνθήκες 

παραγωγής και εµπορίας των γεωργικών 

προϊόντων, καθώς και η ποιότητά τους και 

µε σκοπό την προσαρµογή στις διαρκώς 

µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς και 

στις εξελισσόµενες απαιτήσεις των 

καταναλωτών, και για να λαµβάνονται 

υπόψη οι εξελίξεις των σχετικών διεθνών 

προτύπων και η τεχνική πρόοδος και για να 

µη δηµιουργούνται εµπόδια όσον αφορά 

την παραγωγή καινοτόµων προϊόντων, θα 

πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 

αρµοδιότητα έκδοσης ορισµένων πράξεων 

σύµφωνα µε το άρθρο 290 της Συνθήκης 

όσον αφορά παρεκκλίσεις και εξαιρέσεις 

από την εφαρµογή των εν λόγω προτύπων, 

όσον αφορά τις αναγκαίες τροποποιήσεις, 

παρεκκλίσεις ή εξαιρέσεις από τους 

ορισµούς και τις ονοµασίες πώλησης. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/380 

Τροπολογία  380 

James Nicholson 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων σχετικά µε τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ) 

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

– 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 33 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 33 διαγράφεται 

Εθνική χρηµατοδοτική συνδροµή  

1. Στις περιφέρειες των κρατών µελών 
στις οποίες ο βαθµός οργάνωσης των 
παραγωγών του τοµέα των 
οπωροκηπευτικών είναι ιδιαίτερα 
χαµηλός, η Επιτροπή µπορεί, σύµφωνα 
µε τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 
2, µε εκτελεστικές πράξεις, να επιτρέπει 
στα κράτη µέλη να χορηγούν στις 
οργανώσεις παραγωγών, κατόπιν 
δεόντως αιτιολογηµένης αίτησης, εθνική 
χρηµατοδοτική συνδροµή ίση προς το 
80% κατ’ ανώτατο όριο των χρηµατικών 
εισφορών που αναφέρονται στο άρθρο 30 
παράγραφος 1 στοιχείο α). Η συνδροµή 
αυτή προστίθεται στο επιχειρησιακό 
ταµείο. 

 

2. Στις περιφέρειες των κρατών µελών 
στις οποίες οι οργανώσεις παραγωγών, οι 
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και οι 
οµάδες παραγωγών που αναφέρονται στο 
άρθρο 28 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. […] 
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
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διαθέτουν στο εµπόριο λιγότερο από το 
15% της αξίας της παραγωγής 
οπωροκηπευτικών και η παραγωγή 
οπωροκηπευτικών αντιστοιχεί 
τουλάχιστον στο 15% της συνολικής 
γεωργικής παραγωγής τους, η εθνική 
χρηµατοδοτική συνδροµή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι 
δυνατόν να επιστρέφεται από την Ένωση 
κατόπιν αιτήµατος του οικείου κράτους 
µέλους. Η Επιτροπή αποφασίζει, µε 
εκτελεστικές πράξεις, σχετικά µε την εν 
λόγω επιστροφή. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 162 παράγραφος 2. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/381 

Τροπολογία  381 

James Nicholson 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων σχετικά µε τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ) 

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

– 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Μέρος 2 – Τίτλος 1 – Κεφάλαιο 2 – Τµήµα 5α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τµήµα 5α 

 Ενίσχυση στον τοµέα του λυκίσκου 

 Άρθρο 54α 

 Ενισχύσεις σε οργανώσεις παραγωγών 

 1. Η Ένωση χρηµατοδοτεί ενίσχυση προς 
οργανώσεις παραγωγών του τοµέα του 
λυκίσκου που αναγνωρίζονται δυνάµει 
του άρθρου 106 για τη χρηµατοδότηση 
των σκοπών που αναφέρονται στο άρθρο 
106 στοιχείο γ) σηµεία i), ii) ή iii). 

 2. Ο κατάλογος των κρατών µελών που 
εφαρµόζουν την ενίσχυση προς 
οργανώσεις παραγωγών η οποία 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 και τα 
εθνικά ανώτατα όριά τους ενωσιακής 
χρηµατοδότησης ορίζονται στο 
Παράρτηµα XYZ. 

 3. Τα κράτη µέλη µπορούν να 
αποφασίσουν να εφαρµόσουν την 
ενίσχυση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 από 1ης Αυγούστου του 
έτους που προηγείται του πρώτου έτους 
εφαρµογής αυτής της ενίσχυσης. Για να 
χρηµατοδοτήσουν την ενίσχυση, τα 
κράτη µέλη χρησιµοποιούν έως 0,5% των 
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εθνικών ανώτατων ορίων τους που 
ορίζονται στο Παράρτηµα II του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. […/…] [DPR]. 

 4. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν την 
απόφαση που εµφαίνεται στην 
παράγραφο 3 το αργότερο κατά την 
ηµεροµηνία που εµφαίνεται στην εν λόγω 
παράγραφο. 

 Άρθρο 54β 

 Ανάθεση εξουσιών 

 Για να διασφαλιστεί ότι οι ενισχύσεις 
χρηµατοδοτούν τους σκοπούς που 
αναφέρονται στο άρθρο 106 και 
προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι 
αποφάσεις του κράτους µέλους που 
εµφαίνονται στο άρθρο 54α παράγραφος 
3, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύµφωνα µε το άρθρο 160 σχετικά µε: 

 α) τις αιτήσεις ενίσχυσης, 
περιλαµβανοµένων των κανόνων σχετικά 
µε τις προθεσµίες και τα συνοδευτικά 
έγγραφα· 

 β) το δικαίωµα ενίσχυσης, 
περιλαµβανοµένων των κανόνων σχετικά 
µε τις επιλέξιµες εκτάσεις λυκίσκου και 
τον υπολογισµό των ποσών που 
καταβάλλονται σε κάθε οργάνωση 
παραγωγών· 

 γ) τις κυρώσεις που πρέπει να 
επιβάλλονται σε περίπτωση αχρεωστήτων 
πληρωµών· 

 δ) την επανεξέταση των εθνικών 
ανώτατων ορίων που καθορίζονται στο 
Παράρτηµα […] 

 Άρθρο 54γ 

 Εκτελεστικές εξουσίες 

 Η Επιτροπή µπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις, µε σκοπό να 
θεσπίσει τα αναγκαία µέτρα σχετικά µε 
το παρόν τµήµα όσον αφορά: 

 α) την καταβολή της ενίσχυσης· 



 

AM\929553EL.doc  PE503.601 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 β) τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις· 

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

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/382 

Τροπολογία  382 

James Nicholson 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων σχετικά µε τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ) 

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

– 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Μέρος 2 – Τίτλος 2 – Κεφάλαιο 1 – Τµήµα 1 – Υποτµήµα 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πρότυπο εµπορίας γενικής ισχύος διαγράφεται 

Συµµόρφωση µε το πρότυπο εµπορίας 
γενικής ισχύος 

 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισµού, ένα προϊόν συµµορφώνεται 
µε το «πρότυπο εµπορίας γενικής 
ισχύος», εάν είναι υγιούς, ανόθευτης και 
σύµφωνης προς τα συναλλακτικά ήθη 
ποιότητας. 

 

2. Εάν δεν έχουν θεσπιστεί τα πρότυπα 
εµπορίας που αναφέρονται στο υποτµήµα 
3, καθώς και στις οδηγίες 2000/36/ΕΚ28, 
2001/112/ΕΚ29, 2001/113/ΕΚ30, 
2001/114/ΕΚ31, 2001/110/ΕΚ32 και 
2001/111/ΕΚ33 του Συµβουλίου, τα 
γεωργικά προϊόντα που είναι έτοιµα για 
πώληση ή παράδοση στον τελικό 
καταναλωτή στο λιανικό εµπόριο, κατά 
την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 7 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, 
µπορούν να διατίθενται στην αγορά µόνον 
εάν συµµορφώνονται προς το πρότυπο 
εµπορίας γενικής ισχύος. 

 

3. Θεωρείται ότι ένα προϊόν 
συµµορφώνεται προς το πρότυπο 
εµπορίας γενικής ισχύος, όταν το προϊόν 
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που προορίζεται για διάθεση στην αγορά 
συµµορφώνεται µε εφαρµοστέο πρότυπο 
το οποίο έχει εκδοθεί από τους διεθνείς 
οργανισµούς που απαριθµούνται στο 
παράρτηµα V. 

Ανατιθέµενες αρµοδιότητες  

Λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης να 
αντιµετωπίζονται οι αλλαγές στην 
κατάσταση της αγοράς και της 
ιδιαιτερότητας κάθε τοµέα, ανατίθεται 
στην Επιτροπή η αρµοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 
το άρθρο 160 για να θεσπίζει ή να 
τροποποιεί τις απαιτήσεις που αφορούν 
το πρότυπο εµπορίας γενικής ισχύος που 
αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 1, 
καθώς και τους κανόνες που αφορούν τη 
συµµόρφωση που αναφέρονται στο άρθρο 
56 παράγραφος 3 και να εγκρίνει 
παρεκκλίσεις από τις εν λόγω απαιτήσεις 
και κανόνες. 

 

____________ 
28
 ΕΕ L 197 της 3.8.2000, σ. 19. 

29 ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 58. 
30 ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 67. 
31 ΕΕ L 15 της 17.1.2002, σ. 19. 
32 ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 47. 
33 ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 53. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/383 

Τροπολογία  383 

James Nicholson 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων σχετικά µε τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ) 

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

– 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 58 - παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα πρότυπα εµπορίας είναι δυνατόν να 
εφαρµόζονται για ένα ή περισσότερα από 
τα ακόλουθα προϊόντα και/ή τοµείς: 

 α) ελαιόλαδο και επιτραπέζια έλαια, όσον 
αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο 
παράρτηµα I µέρος VII στοιχείο α)· 

 β) οπωροκηπευτικά· 

 γ) µεταποιηµένα οπωροκηπευτικά· 

 δ) µπανάνες· 

 ε) ζώντα φυτά· 

 στ) αυγά· 

 ζ) κρέας πουλερικών· 

 η) λιπαρές ύλες για επάλειψη που 
προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση· 

 θ) λυκίσκος. 

Τα προϊόντα για τα οποία έχουν θεσπιστεί 

πρότυπα εµπορίας κατά τοµείς ή προϊόντα 

µπορούν να διατίθενται στην αγορά της 

Ένωσης µόνο σύµφωνα µε τα εν λόγω 

πρότυπα. 

Τα προϊόντα για τα οποία έχουν θεσπιστεί 

πρότυπα εµπορίας κατά τοµείς ή προϊόντα 

µπορούν να διατίθενται στην αγορά της 

Ένωσης µόνο εφόσον συµµορφούνται 
προς τα εν λόγω πρότυπα. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/384 

Τροπολογία  384 

James Nicholson 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

Britta Reimers 

 

 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων σχετικά µε τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ) 

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

– 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 106 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 

τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους 

στόχους: 

γ) επιδιώκουν συγκεκριµένο σκοπό, ο 

οποίος µπορεί να περιλαµβάνει 

τουλάχιστον έναν από 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 

(ii) τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη 

διάθεση στην αγορά των προϊόντων που 
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παράγονται από τα µέλη τους, 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 βιώσιµες µεθόδους παραγωγής και τις 

εξελίξεις της αγοράς, 

(iv) τη διεξαγωγή ερευνών µε αντικείµενο 

τις βιώσιµες µεθόδους παραγωγής και τις 

εξελίξεις της αγοράς, 

(v) την προώθηση και την παροχή τεχνικής 

βοήθειας για τη χρήση καλλιεργητικών 

πρακτικών και τεχνικών παραγωγής 

φιλικών προς το περιβάλλον, 

(v) την προώθηση και την παροχή τεχνικής 

βοήθειας για τη χρήση καλλιεργητικών 

πρακτικών και τεχνικών παραγωγής 

φιλικών προς το περιβάλλον, 

 (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· 

(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 στη βιώσιµη χρήση των 

φυσικών πόρων και τον µετριασµό της 

κλιµατικής αλλαγής. 

(vii) τη συµβολή στη βιώσιµη χρήση των 

φυσικών πόρων και τον µετριασµό της 

κλιµατικής αλλαγής. 

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

 (vii β) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που 
επιτρέπουν την ενίσχυση µηχανισµών 
καινοτοµίας, µέσω δράσεων για την 
ιδιωτική αποθεµατοποίηση, τη 
µεταποίηση, την προώθηση προϊόντων 
και µέσω των πωλήσεων προσφοράς· 

 (vii γ) υλοποίηση της πρόληψης και 
διαχείρισης κρίσεων· 

 (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· 
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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. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/385 

Τροπολογία  385 

James Nicholson 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

Britta Reimers 

 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων σχετικά µε τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ) 

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

– 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 106β (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 
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 
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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 
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· 
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 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 
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6.3.2013 B7-0080/386 

Τροπολογία  386 

James Nicholson 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

Britta Reimers 

 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων σχετικά µε τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ) 

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

– 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 107 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 107 διαγράφεται 

Ενώσεις οργανώσεων παραγωγών  

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

 

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

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/387 

Τροπολογία  387 

James Nicholson 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

Britta Reimers 

 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων σχετικά µε τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ) 

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

– 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν, µετά από 

αίτηση, τις διεπαγγελµατικές οργανώσεις 

οποιουδήποτε από τους τοµείς που 

αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 

οι οποίες: 

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να 
αναγνωρίζουν, µετά από αίτηση, τις 

διεπαγγελµατικές οργανώσεις 

οποιουδήποτε από τους τοµείς που 

αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 

οι οποίες: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/388 

Τροπολογία  388 

James Nicholson 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

Britta Reimers 

 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων σχετικά µε τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ) 

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

– 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 108 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

διαγράφεται 

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

 

β) την από κοινού προσαρµογή της 
παραγωγής και της µεταποίησης στις 
απαιτήσεις της αγοράς και τη βελτίωση 
του προϊόντος, 

 

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

 

Or. en 

 

 


