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6.3.2013 B7-0080/390 

Τροπολογία  390 

James Nicholson 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

Britta Reimers 

εξ ονόµατος της ιδίας 

 

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 κοινή 

οργάνωση 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 109 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 109 διαγράφεται 

Οργανώσεις επιχειρήσεων  

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

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/391 

Τροπολογία  391 

James Nicholson 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

Britta Reimers 

εξ ονόµατος της ιδίας 

 

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 κοινή 

οργάνωση 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 110 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/392 

Τροπολογία  392 

James Nicholson 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

Britta Reimers 

εξ ονόµατος της ιδίας 

 

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 κοινή 

οργάνωση 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 111 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 111 διαγράφεται 

Χρηµατικές εισφορές από µη µέλη  

Στην περίπτωση επέκτασης των κανόνων 
αναγνωρισµένης οργάνωσης παραγωγών, 
αναγνωρισµένης ένωσης οργάνωσης 
παραγωγών ή αναγνωρισµένης 
διεπαγγελµατικής οργάνωσης δυνάµει του 
άρθρου 110 και που οι δραστηριότητες 
που καλύπτονται από τους κανόνες 
αυτούς παρουσιάζουν γενικό οικονοµικό 
ενδιαφέρον για άτοµα των οποίων οι 
δραστηριότητες είναι συναφείς προς τα 
εν λόγω προϊόντα, το κράτος µέλος το 
οποίο χορήγησε την αναγνώριση µπορεί 
να αποφασίζει ότι τα µεµονωµένα 
πρόσωπα ή οι οµάδες, που δεν είναι µέλη 
της διεπαγγελµατικής οργάνωσης αλλά 
επωφελούνται των εν λόγω 
δραστηριοτήτων, οφείλουν στην 
οργάνωση το σύνολο ή µέρος των 
εισφορών που καταβάλλονται από τα 
µέλη, εφόσον οι εισφορές αυτές 
προορίζονται για να καλύψουν τις 
δαπάνες που απορρέουν άµεσα από την 
άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων. 
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6.3.2013 B7-0080/393 

Τροπολογία  393 

James Nicholson 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

Britta Reimers 

εξ ονόµατος της ιδίας 

 

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 κοινή 

οργάνωση 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 3 – Τµήµα 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Προσαρµογή της προσφοράς διαγράφεται 

Μέτρα για τη διευκόλυνση της 
προσαρµογής της προσφοράς στις 

απαιτήσεις της αγοράς 

 

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

 

a) για τη βελτίωση της ποιότητας,  

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

 

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

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

 

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

 

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

 

Οι κανόνες αυτοί είναι ανάλογοι προς τον 
επιδιωκόµενο στόχο και: 

 

a) δεν αφορούν καµία συναλλαγή µετά 
την πρώτη εµπορία του σχετικού 
προϊόντος· 

 

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

 

γ) δεν παρεµποδίζουν τη διάθεση στην 
αγορά υπερβολικού ποσοστού του 
κανονικά διαθέσιµου τρυγητού· 

 

δ) δεν παρέχουν καµία δυνατότητα 
απόρριψης αιτήσεων έκδοσης των 
εθνικών και ενωσιακών πιστοποιητικών 
που απαιτούνται για την κυκλοφορία και 
την εµπορία οίνων, εφόσον η εµπορία 
είναι σύµφωνη µε τους κανόνες αυτούς. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/394 

Τροπολογία  394 

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 κοινή 

οργάνωση 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 130α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 130α 

 Αναστολή των εισαγωγικών δασµών στον 
τοµέα της ζάχαρης 

 1. Η Επιτροπή µπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις µε σκοπό να 
αναστέλλει, εν όλω ή εν µέρει, τους 
εισαγωγικούς δασµούς για ορισµένες 
ποσότητες των ακόλουθων προϊόντων, 
προκειµένου να εξασφαλίζεται ο 
αναγκαίος εφοδιασµός για την ευρωπαϊκή 
αγορά ζάχαρης: 

 α) ζάχαρη που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 
1701· 

 β) ισογλυκόζη που υπάγεται στους 
κωδικούς ΣΟ 1702 30 10, 1702 40 10, 
1702 60 10 και 1702 90 30. 

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

 2. Μέχρι τις 30 Νοεµβρίου κάθε έτους, η 
Επιτροπή θα προβεί σε πρόβλεψη για τον 
αναµενόµενο όγκο εισαγωγών ζάχαρης 
από ζαχαροκάλαµο στην Ένωση για το εν 
λόγω έτος εµπορίας. Η εν λόγω πρόβλεψη 
βασίζεται σε εκτίµηση εισαγωγών 
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ζάχαρης από ζαχαροκάλαµο στην Ένωση 
δυνάµει εµπορικών συµφωνιών µεταξύ 
της Ένωσης και των χωρών που εξάγουν 
ζάχαρη από ζαχαροκάλαµο. 

 3. Όταν η πρόβλεψη εισαγωγών δυνάµει 
της παραγράφου 2 είναι χαµηλότερη από 
3,5 εκατ. τόνους, η Επιτροπή εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις δυνάµει της 
παραγράφου 1 που προβλέπουν εισαγωγές 
ζάχαρης από ζαχαροκάλαµο σε ποσότητα 
ίση µε το ποσό κατά το οποίο οι 
προβλεπόµενες εισαγωγές είναι 
χαµηλότερες από 3,5 εκατ. τόνους. 
Οιεσδήποτε τέτοιες πρόσθετες εισαγωγές 
οργανώνονται έτσι ώστε να διατηρείται 
προτίµηση για χώρες των οποίων οι 
εξαγωγές ζάχαρης από ζαχαροκάλαµο 
προς την Ένωση υπόκεινται σε µηδενικό 
δασµό. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/395 

Τροπολογία  395 

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 κοινή 

οργάνωση 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 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. 

Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου 
και λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
ουσιαστικής και αποτελεσµατικής 

αντίδρασης σε σηµαντικές απειλές από 
σοβαρές διαταραχές της αγοράς λόγω 
παραγόντων που επιφέρουν ή που είναι 
πολύ πιθανόν να επιφέρουν 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 υπό τον όρο 
ότι οιαδήποτε άλλα µέτρα διαθέσιµα 
δυνάµει του παρόντος κανονισµού 
κρίνονται ανεπαρκή. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/396 

Τροπολογία  396 

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 κοινή 

οργάνωση 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 

Παράρτηµα XYX (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XYZ 

 Εθνικά ανώτατα όρια που προβλέπονται 
στο άρθρο 54 στοιχείο α) 

 Γερµανία 2 277 000 

 Πολωνία     300 000 

Or. en 

 

 


