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6.3.2013 B7-0080/427 

Τροπολογία  427 

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 

Άρθρο 101 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 101α 

  Παραγωγή εκτός ποσόστωσης 

 
1. Η ζάχαρη, η ισογλυκόζη ή το σιρόπι 
ινουλίνης που παράγονται κατά τη 
διάρκεια της περιόδου εµπορίας καθ’ 
υπέρβαση της ποσόστωσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 101η, µπορούν: 

 
α) να χρησιµοποιούνται για τη 
µεταποίηση ορισµένων προϊόντων, κατά 
τα αναφερόµενα στο άρθρο 101ιγ· 

 
β) να µεταφέρονται στην ποσόστωση 
παραγωγής της επόµενης περιόδου 
εµπορίας, σύµφωνα µε το άρθρο 101ιδ· 

 
γ) να χρησιµοποιούνται για το ειδικό 
καθεστώς εφοδιασµού των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, σύµφωνα µε [το 
κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισµού [πρώην 
(ΕΚ) αριθ. 247/2006] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου· 

 
δ) να εξάγονται εντός του ποσοτικού 
ορίου που καθορίζεται από την Επιτροπή 
µε εκτελεστικές πράξεις, τηρουµένων των 
δεσµεύσεων που απορρέουν από 
συµφωνίες που συνάπτονται δυνάµει του 
άρθρου 218 της Συνθήκης· ή 
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ε) να αποδεσµεύονται αυτοµάτως στην 
εσωτερική αγορά ως ζάχαρη 
ποσόστωσης, για την αναπροσαρµογή του 
εφοδιασµού στην εξέλιξη της ζήτησης, 
ως σκέλος του προσωρινού µηχανισµού 
διαχείρισης της αγοράς, που 
περιγράφεται στο άρθρο 101 (1 β). 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/428 

Τροπολογία  428 

Britta Reimers 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

 

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) – 

2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 101 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 101β 

  Επιστροφή στην παραγωγή 

 
1. Στα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης 
που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι µέρος 
ΙΙΙ στοιχεία β) έως ε), µπορεί να 
χορηγείται επιστροφή στην παραγωγή, 
έως το πέρας της περιόδου εµπορίας 
2017/2018, εάν το πλεόνασµα ζάχαρης ή 
η εισαγόµενη ζάχαρη, το πλεόνασµα 
ισογλυκόζης ή το πλεόνασµα σιροπιού 
ινουλίνης δεν διατίθενται σε τιµή που να 
αντιστοιχεί στην τιµή της διεθνούς 
αγοράς για την παρασκευή των 
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 
101ιγ παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ). 

 
2. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις καθορίζοντας τις επιστροφές 
στην παραγωγή που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 162 παράγραφος 2. 

 
3. Για να λαµβάνονται υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά της αγοράς της ζάχαρης 
εκτός ποσόστωσης στην Ένωση, η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύµφωνα µε το 
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άρθρο 160, δια των οποίων καθορίζει 
τους όρους χορήγησης των επιστροφών 
στην παραγωγή που αναφέρονται στο 
παρόν τµήµα. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/429 

Τροπολογία  429 

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) – 

2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 101 – παράγραφος 1 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 101γ 

  Ποσοστώσεις στον τοµέα της ζάχαρης 

 
1. Εφαρµόζεται καθεστώς ποσοστώσεων 
όσον αφορά τη ζάχαρη, την ισογλυκόζη 
και το σιρόπι ινουλίνης µέχρι το τέλος της 
περιόδου εµπορίας 2017/2018. 

 
2. Όσον αφορά το καθεστώς 
ποσοστώσεων που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εάν 
ένας παραγωγός υπερβεί τη σχετική 
ποσόστωση και δεν προβεί σε χρήση των 
πλεονασµατικών ποσοτήτων σύµφωνα µε 
το άρθρο 101ιβ, στις ποσότητες αυτές 
επιβάλλεται εισφορά επί του 
πλεονάσµατος µε την επιφύλαξη των 
όρων που καθορίζονται στα άρθρα 101ιβ 
έως 101ιε. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/430 

Τροπολογία  430 

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) – 

2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν, µετά από 

αίτηση, τις οργανώσεις παραγωγών οι 

οποίες: 

Τα κράτη µέλη µπορούν να αναγνωρίζουν, 
µετά από αίτηση, τις οργανώσεις 

παραγωγών οι οποίες: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/431 

Τροπολογία  431 

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) – 

2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 αποκλείουν τον ανταγωνισµό. 

Or. en 

 

 

Αιτιολόγηση 

 

Το άρθρο 102 της Συνθήκης ΕΚ απαγορεύει την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. ∆εν επιβάλλει 

κυρώσεις γι αυτή καθεαυτή την κατοχή δεσπόζουσας θέσης. Για το λόγο αυτό, θα συνιστούσε 

διάκριση εάν δεν επιτρεπόταν σε καµία περίπτωση στις οργανώσεις παραγωγών να κατέχουν 

δεσπόζουσα θέση. Αντί αυτού, προτείνεται οι οργανώσεις παραγωγών να µην "αποκλείουν τον 

ανταγωνισµό". 
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6.3.2013 B7-0080/432 

Τροπολογία  432 

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) – 

2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 107 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 107 ∆ιαγράφεται 

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 B7-0080/433 

Τροπολογία  433 

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) – 

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 

 

 

Αιτιολόγηση 

 

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν την ευχέρεια να αναγνωρίζουν ή όχι τις διεπαγγελµατικές 

οργανώσεις. Ακόµη και αν πληρούνται ορισµένα κριτήρια, δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωµένα 

να τις αναγνωρίζουν. 
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6.3.2013 B7-0080/434 

Τροπολογία  434 

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) – 

2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  αα) καλύπτουν µία ή περισσότερες 
περιφέρειες στην Ένωση, 
αντιπροσωπεύοντας µε αυτόν τον τρόπο 
σηµαντικό µερίδιο στις οικονοµικές 
δραστηριότητες του τοµέα· 

 
(Η διάταξη που προβλέπει ότι οι 

διεπαγγελµατικές οργανώσεις µπορούν 

επίσης να καλύπτουν περισσότερες από µία 

περιφέρειες της Ένωσης είναι αναγκαία για 

την ευθυγράµµιση της ενιαίας ΚΟΑ µε τη 

δέσµη για τα γαλακτοκοµικά προϊόντα.) 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

 

Η διάταξη που προβλέπει ότι οι διεπαγγελµατικές οργανώσεις µπορούν επίσης να καλύπτουν 

περισσότερες από µία περιφέρειες της Ένωσης είναι αναγκαία για την ευθυγράµµιση της ενιαίας 

ΚΟΑ µε τη δέσµη για τα γαλακτοκοµικά προϊόντα. 
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6.3.2013 B7-0080/435 

Τροπολογία  435 

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) – 

2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 108 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό µέρος 

 

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: 

2. Για τις διεπαγγελµατικές οργανώσεις 

στους τοµείς του ελαιόλαδου και των 

επιτραπέζιων ελιών, ο συγκεκριµένος 

σκοπός που αναφέρεται στην παράγραφο 1 

στοιχείο γ) µπορεί επίσης να περιλαµβάνει 

τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους 

στόχους: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/436 

Τροπολογία  436 

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) – 

2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 109 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 109 διαγράφεται 

Οργανώσεις επιχειρήσεων  

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

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

∆εν πρέπει να υπάρχει ειδική µεταχείριση για συγκεκριµένους τοµείς. 

 

 

 


