
 

AM\929564EL.doc  PE503.601v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

6.3.2013 B7-0080/397 

Τροπολογία  397 

Luis Manuel Capoulas Santos, Marina Yannakoudakis και άλλοι 

 

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 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 130 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 130α  

 Εισαγωγή ακατέργαστης ζάχαρης για 
ραφινάρισµα: αποκλειστικότητα 6 µηνών 
για εργοστάσια ραφιναρίσµατος 
αποκλειστικής παραγωγής 

 1. Έως τη λήξη της περιόδου εµπορίας 
2019-2020 χορηγείται στα εργοστάσια 
ραφιναρίσµατος αποκλειστικής 
παραγωγής αποκλειστική εισαγωγή 
ύψους 2.500.000 τόνων ανά περίοδο 
εµπορίας, ποσότητα εκφραζόµενη σε 
λευκή ζάχαρη. 

 2. Το µοναδικό εργοστάσιο µεταποίησης 
ζαχαρότευτλων εν λειτουργία το 2005 
στην Πορτογαλία θεωρείται εργοστάσιο 
ραφιναρίσµατος αποκλειστικής 
παραγωγής. 

 3. Τα πιστοποιητικά για την εισαγωγή 
ζάχαρης για ραφινάρισµα µπορούν να 
χορηγούνται µόνο σε εργοστάσια 
ραφιναρίσµατος αποκλειστικής 
παραγωγής, υπό τον όρο ότι οι σχετικές 
ποσότητες δεν υπερβαίνουν τις ποσότητες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι 
άδειες µπορούν να µεταβιβάζονται µόνον 
µεταξύ εργοστασίων ραφιναρίσµατος 
αποκλειστικής παραγωγής, η δε ισχύς 
τους λήγει στο τέλος της περιόδου 
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εµπορίας για την οποία εκδίδονται. 

 Η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται για 
τους έξι πρώτους µήνες κάθε περιόδου 
εµπορίας. 

 4. Έχοντας υπόψη την ανάγκη να 
εξασφαλίζεται ότι το ραφινάρισµα της 
εισαγόµενης ζάχαρης που προορίζεται για 
ραφινάρισµα γίνεται σύµφωνα µε το 
παρόν υποτµήµα, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύµφωνα ε το 
άρθρο 160, δια των οποίων θεσπίζει τα 
ακόλουθα:  

 α) ορισµένους ορισµούς για την εφαρµογή 
των καθεστώτων εισαγωγών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1· 

 β) τους όρους και τις προϋποθέσεις 
επιλεξιµότητας που πρέπει να πληροί µια 
επιχείρηση για να καταθέσει αίτηση 
έκδοσης άδειας εισαγωγής, 
συµπεριλαµβανοµένης της σύστασης 
εγγύησης· 

 γ) κανόνες σχετικά µε τις διοικητικές 
κυρώσεις που πρέπει να επιβάλλονται. 

 5. Η Επιτροπή µπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις µε σκοπό να 
θεσπίζει τους αναγκαίους κανόνες για τα 
αποδεικτικά στοιχεία και τα έγγραφα που 
πρέπει να υποβάλλονται όσον αφορά τις 
σχετικές µε τις εξαγωγές προϋποθέσεις 
και υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, και 
ιδίως των εργοστασίων ραφιναρίσµατος 
αποκλειστικής παραγωγής. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 
2. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

The current legislation allows for three months exclusivity for full time refiners which has 

proved to be inadequate according to its objective. The objective of such a provision in the 
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legislation is to provide full time refiners, that depend exclusively on sugar cane imports, for 

a special access to the raw material on which this industry depends fully. However, contrary 

to what are the past forecasts, the industry has not been able to get access to their traditional 

supply needs (the quantity necessary to keep them in business) in three months due to a 

structural shortage in the world market. Enlarging this period to six months would allow the 

industry of full time refiners to get their necessary provisions from the world market without 

hampering on the development of other EU sugar industries 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1 

 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 Άρθρο 103α 

 1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
τµήµατος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

 α) «γάλα»: το προϊόν που προέρχεται από 
το άρµεγµα µιας ή περισσοτέρων 
αγελάδων· 

 β) «άλλα γαλακτοκοµικά προϊόντα»: κάθε 
γαλακτοκοµικό προϊόν διαφορετικό από 
το γάλα, και συγκεκριµένα το 
αποκορυφωµένο γάλα, η κρέµα γάλακτος, 
το βούτυρο, το γιαούρτι και το τυρί, τα 
οποία, ανάλογα µε την περίπτωση, 
εκφράζονται σε "ισοδύναµο γάλακτος" 
βάσει συντελεστών που θα καθοριστούν 
από την Επιτροπή µε εκτελεστικές 
πράξεις· 

 γ) «παραγωγός»: ο γεωργός του οποίου η 
εκµετάλλευση ευρίσκεται στο γεωγραφικό 
έδαφος κράτους µέλους και ο οποίος 
παράγει και εµπορεύεται γάλα ή 
προετοιµάζεται να το πράξει σε πολύ 
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σύντοµο χρονικό διάστηµα· 

 δ) «εκµετάλλευση»: η οριζόµενη στο 
άρθρο 4 του Κανονισµού (ΕΚ) σχετικά µε 
τις άµεσες πληρωµές. 

 ε) «αγοραστής»: η επιχείρηση ή ένωση 
που αγοράζει γάλα από τον παραγωγό: 

 - για να το υποβάλει σε µία ή 
περισσότερες εργασίες συλλογής, 
συσκευασίας, αποθήκευσης και ψύξης ή 
µεταποίησης, περιλαµβανοµένων των 
εργασιών βάσει σύµβασης έργου 
«φασόν», 

 - για να το πωλήσει σε µία ή περισσότερες 
επιχειρήσεις επεξεργασίας ή µεταποίησης 
γάλακτος ή άλλων γαλακτοκοµικών 
προϊόντων· 

 στ) «παράδοση»: κάθε παράδοση 
γάλακτος, εξαιρουµένου οποιουδήποτε 
άλλου γαλακτοκοµικού προϊόντος, από 
παραγωγό σε αγοραστή, η µεταφορά του 
οποίου εξασφαλίζεται από τον παραγωγό 
ή από τον αγοραστή ή από την επιχείρηση 
που επεξεργάζεται ή µεταποιεί αυτά τα 
προϊόντα ή από τρίτον· 

 ζ) «απευθείας πώληση»: κάθε πώληση ή 
διάθεση γάλακτος από παραγωγό 
απευθείας στον καταναλωτή, καθώς και 
κάθε πώληση ή διάθεση άλλων 
γαλακτοκοµικών προϊόντων από 
παραγωγό· 

 η) «διάθεση στην αγορά»: 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 103β, η οποία 
καθορίζεται για κάθε κράτος µέλος· 

 ια) «διαθέσιµη ποσόστωση»: η 
ποσόστωση, την οποία έχει στη διάθεσή 
του ο παραγωγός στις 31 Μαρτίου της 
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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. 

 2. Όσον αφορά τον ορισµό του στοιχείου 
ε) της παραγράφου 1, 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 την 
εφαρµογή της πρώτης πρότασης του 
παρόντος εδαφίου, η Ελλάδα θεωρείται 
ενιαία γεωγραφική περιοχή και µπορεί να 
εξοµοιώνει δηµόσιο οργανισµό µε οµάδα 
αγοραστών, 

 3. Προκειµένου, ειδικότερα, να 
εξασφαλισθεί ότι καµία ποσότητα 
γάλακτος ή άλλων γαλακτοκοµικών δεν 
θα αποκλεισθεί από το καθεστώς των 
ποσοστώσεων, η Επιτροπή, µε κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, µπορεί να 
προσαρµόσει τον ορισµό της «απευθείας 
πώλησης», χωρίς να παραβιάζει τον 
ορισµό της «παράδοσης» του στοιχείου 
στ). 

 Άρθρο 103β 

 Εθνικές ποσοστώσεις 

 1. Οι εθνικές ποσοστώσεις για την 
παραγωγή γάλακτος και άλλων 
γαλακτοκοµικών προϊόντων, τα οποία 
διατίθενται στο εµπόριο κατά τις πέντε 
διαδοχικές δωδεκάµηνες περιόδους που 
αρχίζουν την 1η Απριλίου 2015 (στο εξής 
καλούµενες «δωδεκάµηνες περίοδοι»), 
καθορίζονται στο παράρτηµα [IVα]. 

 2. Οι ποσοστώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 κατανέµονται µεταξύ των 
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παραγωγών σύµφωνα µε το άρθρο 103γ, 
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 (IVα) 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 
∆ηµοκρατία, 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 εγκρίνει, µε εκτελεστικές 
πράξεις, τις αναγκαίες διατάξεις που 
αποσκοπούν στην ενιαία εφαρµογή του 
παρόντος άρθρου στα κράτη µέλη. Με τις 
διατάξεις αυτές ορίζονται διαδικασίες, 
κοινοποιήσεις και τεχνικά κριτήρια. 

 Άρθρο 103γ 

 Ατοµικές ποσοστώσεις 

 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 
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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. Το τµήµα της φινλανδικής εθνικής 
ποσόστωσης που κατανέµεται στις 
παραδόσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
105 ιβ, µπορεί να αυξάνεται από την 
Επιτροπή, µε εκτελεστικές πράξεις, µέχρι 
τους 200.000 τόνους κατ’ ανώτατο όριο 
για την αποζηµίωση των φινλανδών 
παραγωγών «SLOM». Το απόθεµα αυτό, 
το οποίο κατανέµεται σύµφωνα µε την 
κοινοτική νοµοθεσία, πρέπει να 
χρησιµοποιείται αποκλειστικά για 
λογαριασµό των παραγωγών των οποίων 
το δικαίωµα επανάληψης της παραγωγής 
έχει επηρεαστεί 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 103ε, λαµβάνοντας 
υπόψη τις τυχόν µειώσεις που 
επιβάλλονται για την τροφοδότηση του 
εθνικού αποθέµατος που προβλέπεται στο 
άρθρο 103ζ. 

 Άρθρο 103δ 

 Κατανοµή ποσοστώσεων προερχόµενων 
από το εθνικό απόθεµα 

 Τα κράτη µέλη θεσπίζουν κανόνες για την 
κατανοµή στους παραγωγούς, βάσει 
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αντικειµενικών κριτηρίων που 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή, του 
συνόλου ή µέρους των ποσοστώσεων που 
προέρχονται από το εθνικό απόθεµα το 
οποίο προβλέπεται στο άρθρο 103ζ. 

 Άρθρο 103ε 

 ∆ιαχείριση των ποσοστώσεων 

 1. Η Επιτροπή προσαρµόζει, για κάθε 
κράτος µέλος, µε εκτελεστικές πράξεις 
που προβλέπονται από το άρθρο 103κβ, 
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 
και σύµφωνα µε κανόνες που ορίζονται 
από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 
162, τις πληροφορίες που απαιτούνται 
για: 

 α) την αναπροσαρµογή που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 

 β) τον υπολογισµό της εισφοράς επί του 
πλεονάσµατος που οφείλουν να 
καταβάλουν. 

 Άρθρο 103στ 

 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 105 
γ, παράγραφος 1, η περιεκτικότητα 
αναφοράς σε λιπαρές ουσίες που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 ισούται 
προς την περιεκτικότητα αναφοράς που 
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εφαρµόζεται σε αυτή την ποσόστωση 
κατά τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία. 

 3. Η περιεκτικότητα αναφοράς σε 
λιπαρές ουσίες τροποποιείται κατά τις 
µετατροπές που αναφέρονται στο άρθρο 
103γ, παράγραφος 2, καθώς και σε 
περίπτωση απόκτησης, µεταβίβασης ή 
προσωρινής µεταβίβασης ποσοστώσεων, 
σύµφωνα µε κανόνες που θα καθοριστούν 
από την Επιτροπή µε εκτελεστικές 
πράξεις δυνάµει του άρθρου 103κβ, 
στοιχείο β). 

 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 εκτελεστικές πράξεις 
δυνάµει του άρθρου 103κβ, στοιχείο β). 

 5. Οι αναφερόµενες στην παράγραφο 1 
ατοµικές τιµές περιεκτικότητας 
αναφοράς προσαρµόζονται, εάν 
χρειάζεται, κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισµού και εν συνεχεία, 
στην αρχή της δωδεκάµηνης περιόδου 
κάθε φορά που είναι αναγκαίο, ώστε για 
κάθε κράτος µέλος ο σταθµισµένος µέσος 
όρος των εν λόγω τιµών περιεκτικότητας 
να µην υπερβαίνει κατά περισσότερο από 
0,1 γραµµάριο ανά kg την περιεκτικότητα 
αναφοράς σε λιπαρές ουσίες που 
καθορίζεται στο παράρτηµα [VIα]. 

 Άρθρο 103ζ 

 Εθνικό απόθεµα 

 1. Κάθε κράτος µέλος δηµιουργεί εθνικό 
απόθεµα, εντός των εθνικών 
ποσοστώσεων που καθορίζονται στο 
Παράρτηµα [IVα], ιδίως για τους 
σκοπούς της κατανοµής των 
ποσοστώσεων που προβλέπεται στο 
άρθρο 103β. Το απόθεµα αυτό 
τροφοδοτείται, ανάλογα µε την 
περίπτωση, µε την επαναφορά 
ποσοτήτων που προβλέπεται στο άρθρο 
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103η, µε την παρακράτηση από τις 
µεταβιβαζόµενες ποσότητες βάσει του 
άρθρου 103ιδ ή µε τη γενική µείωση του 
συνόλου των ατοµικών ποσοστώσεων. Οι 
ποσοστώσεις αυτές διατηρούν τον αρχικό 
προορισµό τους, δηλαδή για παραδόσεις 
ή για απευθείας πωλήσεις. 

 2. Κάθε συµπληρωµατική ποσόστωση 
που διατίθεται σε κράτος µέλος 
προστίθεται αυτοµάτως στο εθνικό 
απόθεµα και κατανέµεται 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. 

 Άρθρο 103η 

 Περιπτώσεις διακοπής δραστηριότητας 

 1. Όταν ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 
που διαθέτει ατοµικές ποσοστώσεις δεν 
πληροί πλέον τις αναφερόµενες στο 
άρθρο 103α 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 103α, 
στοιχείο γ) πριν από την ανωτέρω 
ηµεροµηνία. 

 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 
% της ατοµικής του ποσόστωσης, το 
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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. 

 Άρθρο 103θ 

 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 103η, 
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. 
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 Άρθρο 103ι 

 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 
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 γαιών στις 
δηµόσιες αρχές ή/και για λόγους κοινής 
ωφέλειας, ή όταν η µεταβίβαση 
πραγµατοποιείται 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 γαλακτοκοµική παραγωγή. 

 4. Ελλείψει συµφωνίας µεταξύ των 
µερών, στην περίπτωση αγροτικών 
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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. 

 Άρθρο 103ια 

 Ειδικά µέτρα µεταβίβασης 

 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 
ενδιαφεροµένων 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 
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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 
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. 

 Άρθρο 103ιβ 

 Παρακράτηση ποσοστώσεων 

 1. Κατά τις µεταβιβάσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 103ι και 103ια, 
τα κράτη µέλη µπορούν να παρακρατούν 
για το εθνικό απόθεµα µέρος των 
ατοµικών ποσοστώσεων, µε βάση 
αντικειµενικά κριτήρια. 

 2. Εάν έχουν µεταβιβαστεί ή 
µεταβιβάζονται ποσοστώσεις σύµφωνα 
µε τα άρθρα 103ι και 103ια, µε ή χωρίς 
τις αντίστοιχες εκτάσεις µέσω αγροτικών 
µισθώσεων ή άλλων µέσων που 
συνεπάγονται συγκρίσιµα νοµικά 
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αποτελέσµατα, τα κράτη µέλη µπορούν 
να αποφασίσουν, βάσει αντικειµενικών 
κριτηρίων και µε στόχο οι ποσοστώσεις 
να διατεθούν αποκλειστικά στους 
παραγωγούς, εάν και υπό ποίους όρους το 
σύνολο ή τµήµα των µεταβιβαζόµενων 
ποσοστώσεων επαναφέρονται στο εθνικό 
απόθεµα. 

 Άρθρο 103ιδ 

 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. 

 Άρθρο 103ιγ 

 Εισφορά επί του πλεονάσµατος 

 1. Καταβάλλεται εισφορά επί του 
πλεονάσµατος των ποσοτήτων γάλακτος 
και άλλων γαλακτοκοµικών προϊόντων 
που διετέθησαν στο εµπόριο καθ’ 
υπέρβασιν της εθνικής ποσόστωσης. 

 Η εισφορά ορίζεται σε 27,83 ευρώ ανά 
100 χιλιόγραµµα γάλακτος. 

 2. Τα κράτη µέλη ευθύνονται έναντι της 
Ένωσης 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 
έχει καταβληθεί πριν από την 
καθοριζόµενη ηµεροµηνία και µετά από 
διαβούλευση µε την Επιτροπή Γεωργικών 
Ταµείων, η Επιτροπή αφαιρεί το ισόποσο 
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της µη καταβληθείσας εισφοράς επί του 
πλεονάσµατος από τις µηνιαίες πληρωµές 
κατά την έννοια του άρθρου …και του 
άρθρου …, παράγραφος ….του λεγόµενου 
Οριζόντιου κανονισµού (ΕΚ). Πριν λάβει 
την απόφασή της, η Επιτροπή 
ενηµερώνει το ενδιαφερόµενο κράτος 
µέλος, το οποίο γνωστοποιεί τις απόψεις 
του εντός µιας εβδοµάδας. Το άρθρο 
…..του λεγόµενου Οριζόντιου κανονισµού 
(ΕΚ). δεν εφαρµόζεται. 

 Άρθρο 103ιε 

 Μερίδιο των παραγωγών στην 
οφειλόµενη εισφορά επί του 
πλεονάσµατος 

 Η εισφορά επί του πλεονάσµατος 
κατανέµεται εξ ολοκλήρου, σύµφωνα µε 
τα άρθρα 103ιγ και 103ιθ, µεταξύ των 
παραγωγών που έχουν συντελέσει σε κάθε 
µία από τις υπερβάσεις των εθνικών 
ποσοστώσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 103β παράγραφος 2. 

 Με την επιφύλαξη του άρθρου 103ιστ, 
παράγραφος 3 και του άρθρου 103ιθ, 
παράγραφος 1, οι παραγωγοί ευθύνονται 
έναντι του κράτους µέλους για την 
καταβολή του µεριδίου τους για την 
οφειλόµενη εισφορά επί του 
πλεονάσµατος, το οποίο υπολογίζεται 
σύµφωνα µε τα άρθρα 103ε, 103στ και 
103ιστ, ως εκ µόνου του γεγονότος της 
υπέρβασης των διαθέσιµων σε αυτούς 
ποσοστώσεων. 

 Άρθρο 103ιστ 

 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 
αύξηση ή µείωση, όταν η πραγµατική 
περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 
διαφέρει από την περιεκτικότητα 
αναφοράς σε λιπαρές ουσίες. 
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 2. 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, 

 β) είτε καταρχάς στο επίπεδο του 
αγοραστή και, στη συνέχεια, σε εθνικό 
επίπεδο, όπου ενδείκνυται. 

 Άρθρο 103ιζ 

 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 
δυνάµει του άρθρου 103κβ στοιχεία δ), 
στ) και ζ), 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 
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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 
αγοραστές να παρακρατούν την 
προκαταβολή αυτή όταν οι παραγωγοί 
προβαίνουν σε παραδόσεις σε 
περισσότερους του ενός αγοραστές. 

 Άρθρο 103ιη 

 Άδεια 

 Η δραστηριότητα του αγοραστή 
υπόκειται σε προηγούµενη έγκριση από το 
κράτος µέλος, βάσει κριτηρίων που 
καθορίζονται από την Επιτροπή µε κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το 
στοιχείο στ) του άρθρου 103κα  και 
σύµφωνα µε την διαδικασία που ορίζεται 
µε εκτελεστικές πράξεις κατά το άρθρο 
103κβ. 

 Άρθρο 103ιθ 

 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. 
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 2. Τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν ως βάση 
υπολογισµού του µεριδίου του παραγωγού 
στην οφειλόµενη εισφορά επί του 
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 µε κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύµφωνα µε το στοιχείο β) του 
άρθρου 103κα. 

 3. Για τον τελικό υπολογισµό της 
εισφοράς επί του πλεονάσµατος, δεν 
λαµβάνεται υπόψη καµία διόρθωση 
συνδεόµενη µε την περιεκτικότητα σε 
λιπαρές ουσίες. 

 4. Η Επιτροπή καθορίζει τον τρόπο και 
τον χρόνο καταβολής της εισφοράς στον 
αρµόδιο φορέα του κράτους µέλους µε 
εκτελεστικές πράξεις σύµφωνα µε το 
άρθρο 103κβ στοιχεία δ) και στ). 

 Άρθρο 103κ 

 Καθ’ υπέρβαση καταβληθέντα 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 
αναφέρονται στο άρθρο 103ια, 
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 µε κατ’ 
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εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το 
στοιχείο ζ) του άρθρου 103κα, 

 - 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 
103ιζ, το κράτος µέλος µπορεί να 
εισπράττει τα µη καταβληθέντα ποσά 
απευθείας από τον παραγωγό, 
ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που µπορεί 
να επιβάλλει στον αγοραστή που αθετεί 
τις υποχρεώσεις του. 

 4. Σε περίπτωση που ένας παραγωγός ή 
αγοραστής δεν έχει τηρήσει την 
προθεσµία πληρωµής, καταβάλλεται στο 
κράτος µέλος τόκος υπερηµερίας που 
καθορίζεται από την Επιτροπή µε 
εκτελεστική πράξη σύµφωνα µε το 
στοιχείο ε) του άρθρου 103κβ. 

 Άρθρο 103κα 

 Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

 Προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι το 
σύστηµα των ποσοστώσεων γάλακτος θα 
επιτύχει τους στόχους του και, 
ειδικότερα, την αποτελεσµατική χρήση 
των ατοµικών ποσοστώσεων και του 
υπολογισµού τους, την συλλογή και την 
χρησιµοποίηση της εισφοράς, η Επιτροπή 
πρέπει, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
να θεσπίζει διατάξεις σχετικά µε: 

 α) τις προσωρινές και οριστικές 
µετατροπές ποσοστώσεων· 
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 β) την κατανοµή της µη 
χρησιµοποιηθείσης ποσόστωσης· 

 γ) το κατώφλιο για τον διορθωτικό 
συντελεστή των λιπαρών ουσιών· 

 δ) την υποχρέωση των παραγωγών να 
παραδίδουν σε εγκεκριµένους αγοραστές· 

 ε) τα κριτήρια για την έγκριση των 
αγοραστών από τα κράτη µέλη· 

 στ) τα αντικειµενικά κριτήρια για την 
αναδιανοµή της συµπληρωµατικής 
εισφοράς· 

 ζ) την προσαρµογή του ορισµού των 
«απευθείας πωλήσεων», λαµβάνοντας 
υπόψη τον ορισµό των «παραδόσεων» 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 103α 
στοιχείο στ). 

 Άρθρο 103κβ 

 Εκτελεστικές πράξεις 

 Η Επιτροπή θεσπίζει, µε εκτελεστικές 
πράξεις, τις αναγκαίες διατάξεις για την 
εφαρµογή του συστήµατος των 
ποσοστώσεων, περιλαµβάνοντας: 

 α) τις οριστικές µετατροπές και την 
κατανοµή των εθνικών ποσοστώσεων 
µετά την κοινοποίηση των κρατών µελών 
µεταξύ παραδόσεων και απευθείας 
πωλήσεων· 

 β) τον καθορισµό του συντελεστή 
περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες της 
ατοµικής ποσόστωσης και τον 
διορθωτικό συντελεστή των λιπαρών 
ουσιών· 

 γ) τον καθορισµό από τα κράτη µέλη του 
ισοδυνάµου γάλακτος· 

 δ) την διαδικασία, την προθεσµία και την 
πρακτική για την καταβολή της εισφοράς, 
την αναδιανοµή της συµπληρωµατικής 
εισφοράς και τη µείωση ή τις 
προκαταβολές σε περίπτωση κατά την 
οποία πρέπει να τηρηθεί η προθεσµία· 

 ε) την επιβολή τόκων υπερηµερίας σε 
περίπτωση καθυστέρησης της πληρωµής 
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και ανάλογων επιβαρύνσεων επί της 
εισφοράς· 

 στ) την ενηµέρωση των παραγωγών 
σχετικά µε τους νέους ορισµούς, την 
κοινοποίηση των ατοµικών 
ποσοστώσεων και της εισφοράς· 

 ζ) την κοινοποίηση και ενηµέρωση επί 
των αιτήσεων και των συµφωνιών στο 
πλαίσιο της συµπληρωµατικής εισφοράς 
στον τοµέα του γάλακτος· 

 η) την θέσπιση προτύπου για τις 
δηλώσεις παραδόσεων και απ' ευθείας 
πωλήσεων· 

 θ) τις δηλώσεις που πρέπει να 
κατατίθενται, τα βιβλία που πρέπει να 
τηρούνται και την ενηµέρωση που πρέπει 
να παρέχουν οι παραγωγοί και οι 
αγοραστές· 

 ι) τους ελέγχους που αφορούν παραδόσεις 
και απευθείας πωλήσεις. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Milk producers have severely felt the consequences of what presumably was supposed to be a 

sof landing for the sector: a progressive slight increase of the milk quota for each member 

state, preparing the end of the system by 2015. It has been clear that the changes introduced 

are far from having had a neglectable effect over milk farms as some have been put out of 

business and others have been very often paying to sell their product, instead of making a 

living. These reasons constitute enough empirical evidence to justify the prolongation of the 

current quota system in order to allow for an appropriate regulation of the market of milk and 

milk products. 
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6.3.2013 B7-0080/399 

Τροπολογία  399 

Luis Manuel Capoulas Santos, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Vasilica Viorica 

Dăncilă, Eric Andrieu και άλλοι 

 

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 IV α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV α 

 Εθνικές ποσοστώσεις: ποσότητες (τόνοι) 
ανά 12µηνο ανά κράτος µέλος 

 Κράτος µέλος  

 Bέλγιο  3 602 114,910 

 Βουλγαρία 1 049 517,616 

 Τσεχική ∆ηµοκρατία 2 935 144.857 

 ∆ανία  4 847 909,473 

 Γερµανία 30 318 928,750 

 Εσθονία 692 926,049 

 Ιρλανδία 5 784 422,236 

 Ελλάδα 879 614,757 

 Ισπανία 6 557 555,445 

 Γαλλία  26 371 231,277 

 Ιταλία  11 288 542,866 

 Κύπρος 155 658,792 

 Λετονία 781 132,698 

 Λιθουανία 1 827 638,981 

 Λουξεµβούργο 292 754,310 

 Ουγγαρία 2 133 404,521 
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 Mάλτα 52 205,729 

 Κάτω Χώρες 12 050 492,655 

 Αυστρία 2 992 728,488 

 Πολωνία 10 055 797,056 

 Πορτογαλία 2 088 904,546 

 Ρουµανία 3 277 196,478 

 Σλοβενία 618 173,380 

 Σλοβακία 1 115 756,221 

 Φινλανδία  2 619 044,220 

 Σουηδία 3 594 029,658 

 Ηνωµένο Βασίλειο 15 896 704,566 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/400 

Τροπολογία  400 

Luis Manuel Capoulas Santos, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Vasilica Viorica 

Dăncilă, Eric Andrieu και άλλοι 

 

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 VI α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIa 

 ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΠΑΡΑ ΠΟΥ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 103στ 

 Κράτος µέλος g/kg 

 Βέλγιο  36,91 

 Βουλγαρία 39,10 

 Τσεχική ∆ηµοκρατία 42,10 

 ∆ανία  43,68 

 Γερµανία 40,11 

 Εσθονία 43,10 

 Ελλάδα 36,10 

 Ισπανία 36,37 

 Γαλλία  39,48 

 Ιρλανδία 35,81 

 Ιταλία  36,88 

 Κύπρος 34,60 

 Λετονία 40,70 

 Λιθουανία 39,90 

 Λουξεµβούργο 39,17 
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 Ουγγαρία 38,50 

 Κάτω Χώρες 42,36 

 Αυστρία 40,30 

 Πολωνία 39,00 

 Πορτογαλία 37,30 

 Ρουµανία 38,50 

 Σλοβενία 41,30 

 Σλοβακία 37,10 

 Φινλανδία 43,40 

 Σουηδία 43,40 

 Ηνωµένο Βασίλειο 39,70 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

The current legislation allows for three months exclusivity for full time refiners which has 

proved to be inadequate according to its objective. The objective of such a provision in the 

legislation is to provide full time refiners, that depend exclusively on sugar cane imports, for 

a special access to the raw material on which this industry depends fully. However, contrary 

to what are the past forecasts, the industry has not been able to get access to their traditional 

supply needs (the quantity necessary to keep them in business) in three months due to a 

structural shortage in the world market. Enlarging this period to six months would allow the 

industry of full time refiners to get their necessary provisions from the world market without 

hampering on the development of other EU sugar industries. 
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6.3.2013 B7-0080/401 

Τροπολογία  401 

Britta Reimers 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

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 12 – παράγραφος 2α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συµβούλιο εγκρίνουν, σύµφωνα µε το 
άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης, 
πλήρη κατάλογο µε τα κριτήρια που 
πρέπει να πληρούνται, για να θεωρείται 
ότι οι συνθήκες αγοράς απαιτούν δηµόσια 
παρέµβαση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία διασφαλίζει ότι η κινητοποίηση της δηµόσιας παρέµβασης θα αποκτήσει 

αντικειµενικότερη βάση και θα είναι πιο προβλέψιµη για τους αγρότες. Παρ’ όλα αυτά δεν 

καθιερώνει κανέναν αυτοµατισµό. 
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6.3.2013 B7-0080/402 

Τροπολογία  402 

Britta Reimers 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

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 

Αιτιολογική σκέψη 82 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (82α) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 
προβλέπει ότι η ισχύς των ποσοστώσεων 
ζάχαρης λήγει στις 30 Σεπτεµβρίου 2015. 
Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη 
µετάβαση του τοµέα στη λήξη του 
συστήµατος ποσοστώσεων, πρέπει να 
παραταθεί το σύστηµα ποσοστώσεων 
κατά δύο έτη. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παράταση του καθεστώτος ποσοστώσεων κατά δύο έτη διασφαλίζει την ασφαλή προσαρµογή 

του τοµέα. Η παράταση πρέπει να περιοριστεί στα δύο έτη, για να ενισχυθεί η 

ανταγωνιστικότητα του τοµέα ζάχαρης. 
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6.3.2013 B7-0080/403 

Τροπολογία  403 

Britta Reimers 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

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 

Αιτιολογική σκέψη 83 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (83α) Για να διασφαλιστεί δίκαιος 
ανταγωνισµός και ποικιλία εφοδιασµού 
στον ενωσιακό τοµέα ζάχαρης, η 
Επιτροπή θα διασφαλίσει µια δίκαιη 
ισορροπία δικαιωµάτων και 
υποχρεώσεων µεταξύ των παραγωγών 
ζαχαροκάλαµου και ζαχαρότευτλων. 
Όταν οι εισαγωγές ζαχαροκάλαµου από 
εταίρους µε προτιµησιακό καθεστώς 
πέφτουν κάτω από το προβλεπόµενο 
επίπεδο, η Επιτροπή πρέπει να επιτρέπει 
πρόσθετες εισαγωγές µε µηδενικό δασµό, 
για να διασφαλιστεί ότι είναι διαθέσιµες 
αρκετές πρώτες ύλες στην αγορά ζάχαρης 
της ΕΕ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

At the time of the 2006 sugar reforms, the Commission forecasted that raw cane sugar 

imports would rise to 3.5mt per year by 2012. As a result there has been a significant 

increase in cane refining capacity. However, imports from preferential partners have fallen 

well short of anticipated levels, leaving refiners without access to sufficient raw materials.  In 

order to ensure a diversity of supply in the EU sugar sector and a fair balance of rights and 

obligations between producers of cane and beet sugar, the Commission should be required to 

permit additional imports at zero duty where imports fall below anticipated levels 
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6.3.2013 B7-0080/404 

Τροπολογία  404 

Britta Reimers 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

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 

Αιτιολογική σκέψη 84 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (84α) Προκειµένου να δοθεί στους 
παραγωγούς ζαχαρότευτλων η 
δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη βαθιά 
µεταρρύθµιση στον τοµέα της ζάχαρης 
που ξεκίνησε το 2006 και να συνεχίσουν 
τις προσπάθειες στον τοµέα της 
ανταγωνιστικότητας που 
δροµολογήθηκαν έκτοτε, το υφιστάµενο 
καθεστώς ποσοστώσεων θα πρέπει να 
παραταθεί έως το τέλος της περιόδου 
εµπορίας 2017/2018. Σε αυτό το πλαίσιο, 
θα πρέπει να επιτρέπεται στην Επιτροπή 
να χορηγεί ποσοστώσεις παραγωγής στα 
κράτη µέλη που παραχώρησαν το σύνολο 
των ποσοστώσεών τους το 2006. 

Or. en 



 

AM\929564EL.doc  PE503.601v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2013 B7-0080/405 

Τροπολογία  405 

Britta Reimers 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

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 

Αιτιολογική σκέψη 84 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (84β) Ενόψει της οριστικής κατάργησης 
του συστήµατος των ποσοστώσεων µετά 
το 2018, η Επιτροπή θα πρέπει να 
υποβάλει έως την 1η Ιουλίου 2016 έκθεση 
στο Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 
σχετικά µε τις κατάλληλες µεθόδους 
εξόδου από το υφιστάµενο καθεστώς 
ποσοστώσεων και το µέλλον του τοµέα 
µετά την κατάργηση των ποσοστώσεων 
το 2018, που θα περιλαµβάνει κάθε 
αναγκαία πρόταση για την προετοιµασία 
του τοµέα για το διάστηµα µετά το 2018. 
Πριν τις 31 ∆εκεµβρίου 2014, η Επιτροπή 
θα πρέπει να υποβάλει επίσης έκθεση 
σχετικά µε τη λειτουργία της αλυσίδας 
εφοδιασµού στον τοµέα της ζάχαρης 
στην Ένωση. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/406 

Τροπολογία  406 

Britta Reimers 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

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 

Αιτιολογική σκέψη 94 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(94) Μια ενιαία αγορά συνεπάγεται τη 

θέσπιση καθεστώτος συναλλαγών στα 

εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Το εν 
λόγω καθεστώς συναλλαγών θα πρέπει να 

περιλαµβάνει εισαγωγικούς δασµούς και 
επιστροφές κατά την εξαγωγή και να 
σταθεροποιεί, κατ’ αρχήν, την ενωσιακή 
αγορά. Το καθεστώς συναλλαγών θα 
πρέπει να βασίζεται στις δεσµεύσεις που 

έχουν γίνει δεκτές στο πλαίσιο των 

πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων 

του Γύρου της Ουρουγουάης και σε 

διµερείς συµφωνίες. 

(94) Μια ενιαία αγορά συνεπάγεται τη 

θέσπιση καθεστώτος συναλλαγών στα 

εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Το εν 
λόγω καθεστώς συναλλαγών θα πρέπει να 

περιλαµβάνει εισαγωγικούς δασµούς. Το 
καθεστώς συναλλαγών θα πρέπει να 

βασίζεται στις δεσµεύσεις που έχουν γίνει 

δεκτές στο πλαίσιο των πολυµερών 

εµπορικών διαπραγµατεύσεων του Γύρου 

της Ουρουγουάης και σε διµερείς 

συµφωνίες. 

Or. en 

 

 


