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6.3.2013 B7-0080/417 

Τροπολογία  417 

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 117 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(117) Για να ληφθούν υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες των διαφόρων τοµέων, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
αρµοδιότητα έκδοσης ορισµένων 
πράξεων, σύµφωνα µε το άρθρο 290 της 
Συνθήκης, όσον αφορά συγκεκριµένες 
απαιτήσεις και όρους για τις επιχειρήσεις 
και τα προϊόντα που είναι επιλέξιµα για 
επιστροφές κατά την εξαγωγή, και ιδίως 
τον ορισµό και τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων, καθώς και τον καθορισµό 
συντελεστών για τον υπολογισµό των 
επιστροφών κατά την εξαγωγή. 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2013 B7-0080/418 

Τροπολογία  418 

Britta Reimers 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων (κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ)  

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

2011/0281(COD)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  Σε τακτά διαστήµατα η Επιτροπή 
προσαρµόζει, µέσω εκτελεστικών 
πράξεων, τις τιµές αναφοράς που 
παρατίθενται στην παράγραφο 1. Τα 
διαστήµατα αυτά µπορεί να διαφέρουν 
µεταξύ των κατηγοριών προϊόντων, 
λαµβάνουν δε υπόψη τον ευµετάβλητο 
χαρακτήρα κάθε κατηγορίας προϊόντων. 

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

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία προβλέπει τακτικές τροποποιήσεις στις τιµές, πράγµα που καθιστά τα πράγµατα 

πιο προβλέψιµα για τους γεωργούς. Οι τιµές τροποποιούνται από την Επιτροπή (όχι από το ΕΚ 

και το Συµβούλιο), πράγµα που διασφαλίζει ότι τροποποιούνται µε τεχνικά (και όχι πολιτικά) 

κριτήρια. Το ΕΚ και το Συµβούλιο µπορεί να ορίζουν ωστόσο τα κριτήρια που πρέπει να 

εφαρµόζει η Επιτροπή όταν προσαρµόζει τις τιµές. 
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6.3.2013 B7-0080/419 

Τροπολογία  419 

Britta Reimers 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων (κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ)  

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

2011/0281(COD)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  β α) Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συµβούλιο εγκρίνουν, σύµφωνα µε το 
άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης, 
κατάλογο µε τα κριτήρια που εφαρµόζει η 
Επιτροπή όταν προσαρµόζει τις τιµές 
αναφοράς. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία προβλέπει τακτικές τροποποιήσεις στις τιµές, πράγµα που καθιστά τα πράγµατα 

πιο προβλέψιµα για τους γεωργούς. Οι τιµές τροποποιούνται από την Επιτροπή (όχι από το ΕΚ 

και το Συµβούλιο), πράγµα που διασφαλίζει ότι τροποποιούνται µε τεχνικά (και όχι πολιτικά) 

κριτήρια. Το ΕΚ και το Συµβούλιο µπορεί να ορίζουν ωστόσο τα κριτήρια που πρέπει να 

εφαρµόζει η Επιτροπή όταν προσαρµόζει τις τιµές. 
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6.3.2013 B7-0080/420 

Τροπολογία  420 

Britta Reimers 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων (κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ)  

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

2011/0281(COD)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο εγκρίνουν, σύµφωνα µε το 
άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης, 
κατάλογο µε τα κριτήρια που εφαρµόζει η 
Επιτροπή όταν προσαρµόζει τις τιµές 
αναφοράς. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία προβλέπει τακτικές τροποποιήσεις στις τιµές, πράγµα που καθιστά τα πράγµατα 

πιο προβλέψιµα για τους γεωργούς. Οι τιµές τροποποιούνται από την Επιτροπή (όχι από το ΕΚ 

και το Συµβούλιο), πράγµα που διασφαλίζει ότι τροποποιούνται µε τεχνικά (και όχι πολιτικά) 

κριτήρια. Το ΕΚ και το Συµβούλιο µπορεί να ορίζουν ωστόσο τα κριτήρια που πρέπει να 

εφαρµόζει η Επιτροπή όταν προσαρµόζει τις τιµές. 
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6.3.2013 B7-0080/421 

Τροπολογία  421 

Britta Reimers 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων (κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ)  

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

2011/0281(COD)(COD) – 2013/2529(RSP) 

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 

οικονοµικών εξελίξεων στον τοµέα σε ένα 

ή περισσότερα κράτη µέλη. Ανατίθεται 
στην Επιτροπή η αρµοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 
το άρθρο 160 για τον καθορισµό ετησίου 
δείκτη τιµών αναφοράς, λαµβάνοντας 
υπόψη τους προαναφερθέντες 
παράγοντες προκειµένου να 
ενεργοποιηθεί η ιδιωτική 
αποθεµατοποίηση. 

 
 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

 

Η πρόταση έχει ως σκοπό να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχουν σαφή κριτήρια σχετικά µε τις 

καταστάσεις όπου επιτρέπεται η χορήγηση ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεµατοποίηση.



 

AM\929541EL.doc  PE503.601v01-00 
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6.3.2013 B7-0080/422 

Τροπολογία  422 

Britta Reimers 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων (κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ)  

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

2011/0281(COD)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  Η Επιτροπή καθορίζει, µε εκτελεστικές 
πράξεις, ανώτατα ποσά ενίσχυσης για 
µέτρα απόσυρσης από την αγορά, 
πρώιµης συγκοµιδής και µη συγκοµιδής, 
όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2, 
λαµβάνοντας υπόψη τις δαπάνες 
παραγωγής, και ενηµερώνει περιοδικά τα 
ποσά αυτά. 

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

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

 

Η τροπολογία ενισχύει την αποτελεσµατικότητα των µέτρων απόσυρσης από την αγορά. 
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6.3.2013 B7-0080/423 

Τροπολογία  423 

Britta Reimers 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων (κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ)  

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

2011/0281(COD)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σηµείο 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (1α) ανώτατα ποσά ενίσχυσης για µέτρα 
απόσυρσης από την αγορά, πρώιµης 
συγκοµιδής και µη συγκοµιδής. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/424 

Τροπολογία  424 

Britta Reimers 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων (κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ)  

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

2011/0281(COD)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 100 (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  Άρθρο 100 a 

 ∆ιάρκεια ισχύος 

 
Εξαιρουµένου του άρθρου 101, 
παράγραφοι 1, 2β, 2δ και 2ε, και του 
άρθρου 101α, το παρόν τµήµα 
εφαρµόζεται έως το τέλος της περιόδου 
εµπορίας 2017/2018. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/425 

Τροπολογία  425 

Britta Reimers 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων (κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ)  

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

2011/0281(COD)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 101 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 101a 

 Προσωρινός µηχανισµός διαχείρισης της 
αγοράς 

 Έως τη λήξη του καθεστώτος των 
ποσοστώσεων, θα χρησιµοποιείται 
προσωρινός µηχανισµός διαχείρισης της 
αγοράς για την εξισορρόπηση της αγοράς, 
που θα ενεργοποιεί αυτοµάτως τη λήψη 
των ακόλουθων µέτρων: 

 - της αναστολής των εισαγωγικών 
δασµών, όπως περιγράφεται στο άρθρο 
130 β· και 

 - των αποδεσµεύσεων εκτός ποσόστωσης, 
όπως περιγράφονται στο άρθρο 101 ιβ , 
παράγραφος 1, στοιχείο (ε). Εφόσον είναι 
δυνατόν σε όγκο συγκρίσιµο µε αυτό που 
χορηγήθηκε µέσω της αναστολής των 
εισαγωγικών δασµών, και µε µηδενική 
εισφορά. 

  Ο προσωρινός µηχανισµός διαχείρισης 
της αγοράς ενεργοποιείται αυτοµάτως 
µόλις τα δεδοµένα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για εισαγόµενη ακατέργαστη 
ζάχαρη φτάσουν σε επίπεδο κάτω των 3,5 
εκατ. τόνων για την περίοδο εµπορίας. Οι 
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εκτιµήσεις αυτές αρχίζουν για κάθε 
περίοδο εµπορίας το αργότερο στις 30 
Οκτωβρίου. 

 Πριν από την 1η Μαρτίου 2014, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει, µέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
εγκρίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 101, 
παράγραφος 1β όλους τους κανόνες που 
χρειάζονται για την εφαρµογή του 
παρόντος άρθρου. 

Or. en 

 

 

Αιτιολόγηση 

 

Η ποσόστωση για την παραγωγή ζάχαρης στην ΕΕ περιορίζει την παραγωγή σε 13,3 εκατ. 

τόνους λευκής ζάχαρης ενώ η κατανάλωση ανέρχεται σε 16,8 εκατ. τόνους. Εάν δεν εισέρθουν 

προτιµησιακές εισαγωγές όπως έχουν προγραµµατιστεί, θα πρέπει να επιτραπούν αυξηµένες 

ποσότητες ζάχαρης από άλλες πηγές, ούτως ώστε η αγορά της ΕΕ να µην περιέλθει σε 

κατάσταση ελλείµµατος. Προκειµένου να αποφευχθούν διακρίσεις µεταξύ όλων των 

παραγόντων στην αλυσίδα, όλοι (και όχι µόνο ο προµηθευτής), πρέπει να έχουν παρόµοια 

πρόσβαση στον εν λόγω προσωρινό µηχανισµό διαχείρισης της αγοράς. 
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6.3.2013 B7-0080/426 

Τροπολογία  426 

Britta Reimers 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων (κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ)  

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

2011/0281(COD)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 101 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  Άρθρο 101β 

 Ελάχιστη τιµή ζαχαρότευτλων 

 
1. Η ελάχιστη τιµή για τα ζαχαρότευτλα 
ποσόστωσης είναι 26,29 ευρώ ανά τόνο, 
έως το τέλος της περιόδου εµπορίας 
2017/2018. 

 
2. Η ελάχιστη τιµή που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 εφαρµόζεται στα 
ζαχαρότευτλα του ποιοτικού τύπου που 
ορίζεται στο παράρτηµα ΙΙΙ σηµείο Β. 

 
3. Οι επιχειρήσεις ζάχαρης που 
αγοράζουν τεύτλα ποσόστωσης 
κατάλληλα για µεταποίηση σε ζάχαρη, τα 
οποία προορίζονται για µεταποίηση σε 
ζάχαρη ποσόστωσης, υποχρεούνται να 
καταβάλλουν τουλάχιστον την ελάχιστη 
τιµή, η οποία αναπροσαρµόζεται προς τα 
άνω ή προς τα κάτω προκειµένου να 
λαµβάνονται υπόψη οι αποκλίσεις από 
τον ποιοτικό τύπο. 

 
Για την αναπροσαρµογή της τιµής στις 
περιπτώσεις που η πραγµατική ποιότητα 
των ζαχαρότευτλων διαφέρει από τον 
ποιοτικό τύπο, οι προσαυξήσεις και 
µειώσεις που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο εφαρµόζονται σύµφωνα µε 
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κανόνες που θεσπίζονται από την 
Επιτροπή µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
δυνάµει του άρθρου 101ιστ παράγραφος 
5. 

 
4. Για τις ποσότητες ζαχαρότευτλων που 
αντιστοιχούν στις ποσότητες 
βιοµηχανικής ζάχαρης ή πλεονάσµατος 
ζάχαρης οι οποίες υπόκεινται στην 
εισφορά επί του πλεονάσµατος που 
προβλέπεται στο άρθρο 101ιε, η 
ενδιαφερόµενη επιχείρηση ζάχαρης 
αναπροσαρµόζει την τιµή αγοράς, ούτως 
ώστε να ισούται τουλάχιστον µε την 
ελάχιστη τιµή για τα τεύτλα ποσόστωσης. 

Or. en 

 

 


