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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

6.3.2013 B7-0080/448 

Τροπολογία  448 

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 την 

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 140 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 140 διαγράφεται 

Εκτελεστικές αρµοδιότητες σύµφωνα µε 
τη διαδικασία εξέτασης 

 

Η Επιτροπή θεσπίζει, µε εκτελεστικές 
πράξεις, τα απαιτούµενα µέτρα για την 
εφαρµογή του παρόντος τµήµατος, και 
ιδίως: 

 

(a) για την αναδιανοµή των εξαγώγιµων 
ποσοτήτων οι οποίες δεν έχουν 
κατανεµηθεί ή χρησιµοποιηθεί, 

 

(β) για τα προϊόντα που αναφέρονται στο 
άρθρο 133 παράγραφος 1 στοιχείο β), 

 

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

 

Or. en 



 

AM\929590EL.doc  PE503.601v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2013 B7-0080/449 

Τροπολογία  449 

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 την 

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 141 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 141 διαγράφεται 

Άλλες εκτελεστικές αρµοδιότητες  

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές 
πράξεις, να καθορίζει τους συντελεστές 
προσαρµογής των επιστροφών κατά την 
εξαγωγή σύµφωνα µε τους κανόνες που 
θεσπίζονται δυνάµει του άρθρου 139 
παράγραφος 6. 

 

Or. en 



 

AM\929590EL.doc  PE503.601v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2013 B7-0080/450 

Τροπολογία  450 

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 την 

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 144 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 1/2003 
εφαρµόζεται στις εξαιρέσεις στη 
δυνατότητα εφαρµογής των άρθρων 101 
έως 106 της Συνθήκης που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισµό. Οι πιθανές 
εξαιρέσεις που αφορούν συµφωνίες 
µεταξύ γεωργικών επιχειρήσεων 
αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε τους 
όρους που προβλέπονται στο άρθρο 101 
παράγραφος 3 της Συνθήκης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

(Είθισται, στο πλαίσιο της πολιτικής ανταγωνισµού, οι επιχειρήσεις να προβαίνουν σε 

«αυτοαξιολόγηση» της νοµιµότητας των συµφωνιών που συνάπτουν. Οι λεπτοµέρειες της εν 

λόγω διαδικασίας αυτοαξιολόγησης ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1/2003. Το 

πλεονέκτηµα της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης είναι ότι µειώνει τον φόρτο εργασίας της 

Επιτροπής. Προτείνουµε να ακολουθηθεί η ίδια προσέγγιση για συµφωνίες µεταξύ 

διεπαγγελµατικών οργανώσεων (βλ. την τροπολογία επί του άρθρου 145)). 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2013 B7-0080/451 

Τροπολογία  451 

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 την 

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 144 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Μετά από διαβούλευση µε τα κράτη 
µέλη και ακρόαση των ενδιαφερόµενων 
επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, 
καθώς και κάθε άλλου φυσικού ή νοµικού 
προσώπου που κρίνει σκόπιµο, η 
Επιτροπή έχει την αποκλειστική 
αρµοδιότητα, υπό τον έλεγχο του 
∆ικαστηρίου, να κρίνει, εκδίδοντας, µε 
εκτελεστικές πράξεις, απόφαση η οποία 
δηµοσιεύεται, ποιες συµφωνίες, 
αποφάσεις και πρακτικές πληρούν τους 
όρους της παραγράφου 1. 

διαγράφεται 

Η Επιτροπή προβαίνει στη διαπίστωση 
αυτή είτε µε δική της πρωτοβουλία, είτε 
κατόπιν αιτήσεως αρµοδίας αρχής ενός 
κράτους µέλους ή ενδιαφερόµενης 
επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων. 

 

Or. en 



 

AM\929590EL.doc  PE503.601v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2013 B7-0080/452 

Τροπολογία  452 

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 την 

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 144 – Παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Η δηµοσιευόµενη απόφαση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 πρώτο 
εδάφιο αναφέρει τα συµµετέχοντα µέρη 
και το ουσιώδες περιεχόµενο της 
απόφασης. Στην απόφαση αυτή 
λαµβάνεται επίσης υπόψη το έννοµο 
συµφέρον των επιχειρήσεων για την 
προστασία του επαγγελµατικού 
απορρήτου. 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2013 B7-0080/453 

Τροπολογία  453 

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 την 

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 145 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το άρθρο 101 παράγραφος 1 της 

Συνθήκης δεν εφαρµόζεται στις 

συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες 

πρακτικές των αναγνωρισµένων 

διεπαγγελµατικών οργανώσεων δυνάµει 

του άρθρου 108 του παρόντος κανονισµού 

οι οποίες αποβλέπουν στην άσκηση των 

δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο 

άρθρο 108 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του 

παρόντος κανονισµού και για τους τοµείς 

του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων 

ελιών και του καπνού στο άρθρο 108 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού. 

1. Το άρθρο 101 παράγραφος 1 της 

Συνθήκης δεν εφαρµόζεται στις 

συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες 

πρακτικές των αναγνωρισµένων 

διεπαγγελµατικών οργανώσεων δυνάµει 

του άρθρου 108 του παρόντος κανονισµού 

οι οποίες αποβλέπουν στην άσκηση των 

δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο 

άρθρο 108 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του 

παρόντος κανονισµού και για τους τοµείς 

του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων 

ελιών στο άρθρο 108 παράγραφος 2 του 

παρόντος κανονισµού. 

Or. en 



 

AM\929590EL.doc  PE503.601v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2013 B7-0080/454 

Τροπολογία  454 

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 την 

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 145 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1a. Οι διατάξεις του άρθρου 144 
παράγραφος 2 ισχύουν σε συµφωνίες, 
αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές 
των αναγνωρισµένων διεπαγγελµατικών 
οργανώσεων δυνάµει του άρθρου 108 του 
παρόντος κανονισµού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

(Είθισται, στο πλαίσιο της πολιτικής ανταγωνισµού, οι επιχειρήσεις να προβαίνουν σε 

«αυτοαξιολόγηση» της νοµιµότητας των συµφωνιών που συνάπτουν. Οι λεπτοµέρειες της εν 

λόγω διαδικασίας αυτοαξιολόγησης ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1/2003. Το 

πλεονέκτηµα της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης είναι ότι µειώνει τον φόρτο εργασίας της 

Επιτροπής.) 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2013 B7-0080/455 

Τροπολογία  455 

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 την 

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 158 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) ανά τριετία µετά το 2013 σχετικά µε 
την υλοποίηση των µέτρων που αφορούν 

τον τοµέα της µελισσοκοµίας και 
προβλέπονται στα άρθρα 52 έως 54· 

(α) ανά τριετία µετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισµού: 

 (i) σχετικά µε την υλοποίηση των µέτρων 
που αφορούν τον τοµέα της γεωργίας και 
προβλέπονται στα άρθρα 52 έως 54· 

 
(ii) σχετικά µε την εφαρµογή των 
κανόνων ανταγωνισµού στον γεωργικό 
τοµέα και στον τοµέα των γεωργικών 
προϊόντων και ειδών διατροφής σε όλα τα 
κράτη µέλη, αποδίδοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στην εφαρµογή των εξαιρέσεων 
που αναφέρονται στα άρθρα 144 και 145 
και σε ενδεχόµενες αποκλίσεις κατά την 
ερµηνεία και την εφαρµογή τόσο των 
εθνικών όσο και των ευρωπαϊκών 
κανόνων ανταγωνισµού· η έκθεση 
συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από 
κατάλληλες προτάσεις· 

 
(iii) σχετικά µε τα µέτρα που έχουν 
ληφθεί για την προστασία των ονοµασιών 
προέλευσης και των γεωγραφικών 
ενδείξεων από κατάχρηση σε τρίτες 
χώρες· 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

Or. en 



 

AM\929590EL.doc  PE503.601v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2013 B7-0080/456 

Τροπολογία  456 

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 την 

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 158 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) έως τις 30 Ιουνίου 2014 και επίσης έως 

τις 31 ∆εκεµβρίου 2018 σχετικά µε την 

εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς στον 

τοµέα του γάλακτος και των 

γαλακτοκοµικών προϊόντων, και ιδίως 

σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων 

των άρθρων 104 έως 107 και 145 στον εν 
λόγω τοµέα, η οποία περιλαµβάνει ιδίως 
ενδεχόµενα κίνητρα για την ενθάρρυνση 

των γεωργών να συνάπτουν συµφωνίες 

από κοινού παραγωγής και τυχόν 

κατάλληλες προτάσεις. 

(β) έως τις 30 Ιουνίου 2014 και επίσης έως 

τις 31 ∆εκεµβρίου 2018 σχετικά µε την 

εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς στον 

τοµέα του γάλακτος και των 

γαλακτοκοµικών προϊόντων και, ιδίως, 

σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων 

των άρθρων 104α, 105α, 105β και 157α 
στον εν λόγω τοµέα, η οποία αξιολογεί 
ιδίως τις συνέπειες στους παραγωγούς 
γάλακτος και την παραγωγή γάλακτος σε 
µειονεκτικές περιοχές, σε συνάρτηση µε 
τον γενικό στόχο της διατήρησης της 
παραγωγής στις περιοχές αυτές, και η 
οποία περιλαµβάνει ενδεχόµενα κίνητρα 
για την ενθάρρυνση των γεωργών να 

συνάπτουν συµφωνίες από κοινού 

παραγωγής και τυχόν κατάλληλες 

προτάσεις· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2013 B7-0080/457 

Τροπολογία  457 

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 την 

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 158 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (βα) έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2014: 

 (i) σχετικά µε τη σκοπιµότητα θέσπισης 
ειδικών κανόνων εµπορίας για το χοίρειο 
και το αιγοπρόβειο κρέας παραθέτοντας 
σε γενικές γραµµές τις σχετικές διατάξεις 
που η Επιτροπή προτίθεται να θεσπίσει 
µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις· 

 
(ii) σχετικά µε τη θέσπιση 
απλοποιηµένων προτύπων εµπορίας 
προσαρµοσµένων στις τοπικές ζωικές 
φυλές και φυτικές ποικιλίες που 
χρησιµοποιούνται και παράγονται από 
παραγωγούς µικρής κλίµακας, η έκθεση 
δε συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από 
κατάλληλες προτάσεις για την 
αντιµετώπιση των δυσκολιών που 
βιώνουν οι εν λόγω παραγωγοί στην 
προσπάθειά τους να συµµορφωθούν προς 
τα πρότυπα εµπορίας της ΕΕ· 

 
(iii) σχετικά µε την ανταγωνιστικότητα 
και τη βιωσιµότητα του γεωργικού τοµέα 
και του τοµέα των γεωργικών προϊόντων 
και ειδών διατροφής, η έκθεση δε αυτή 
ακολουθείται από δεύτερη έκθεση έως τις 
31 ∆εκεµβρίου 2019· 
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(iv) σχετικά µε την εξέλιξη της 
κατάστασης της αγοράς και τη 
λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασµού στον 
τοµέα της ζάχαρης, η έκθεση δε αυτή 
ακολουθείται από νέα έκθεση έως την 1η 
Ιουλίου 2018 σχετικά µε την εξέλιξη της 
κατάστασης της αγοράς στον τοµέα της 
ζάχαρης, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στα κατάλληλα µέσα για τη διακοπή του 
σηµερινού συστήµατος ποσοστώσεων και 
σχετικά µε το µέλλον του τοµέα µετά το 
2018, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στην ανάγκη εξασφάλισης ενός δίκαιου 
συµβατικού συστήµατος και ενός 
συστήµατος δήλωσης των τιµών 
ζάχαρης, η έκθεση δε αυτή συνοδεύεται, 
ενδεχοµένως, από κατάλληλες προτάσεις· 

 
(v) σχετικά µε ένα απλοποιηµένο 
καθεστώς προαιρετικών αποκλειστικών 
όρων στον τοµέα του βοείου κρέατος, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στο 
ισχύον πλαίσιο προαιρετικής 
επισήµανσης, καθώς και στις κατάλληλες 
µνείες σχετικά µε το σύστηµα εκτροφής, 
παραγωγής και διατροφής που µπορούν 
να δηµιουργήσουν προστιθέµενη αξία 
στον τοµέα του βοείου κρέατος, η έκθεση 
δε αυτή συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από 
κατάλληλες προτάσεις· 

 
(vi) το αργότερο τέσσερα έτη µετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, 
σχετικά µε τη λειτουργία και την 
αποτελεσµατικότητα των εργαλείων 
διαχείρισης των γεωργικών αγορών, την 
καταλληλότητα αυτών στο νέο διεθνές 
πλαίσιο, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στη συµφωνία τους µε τους στόχους του 
άρθρου 39 της Συνθήκης, η έκθεση δε 
αυτή συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από 
κατάλληλες προτάσεις· 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/458 

Τροπολογία  458 

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 την 

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 163 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) όσον αφορά τον τοµέα της ζάχαρης, 

µέρος ΙΙ τίτλος Ι άρθρα 248, 260 έως 262 

και µέρος ΙΙ του παραρτήµατος ΙΙΙ έως το 

τέλος της περιόδου εµπορίας 2014/2015 
για τη ζάχαρη, στις 30 Σεπτεµβρίου 2015· 

(α) όσον αφορά τον τοµέα της ζάχαρης, 

µέρος ΙΙ τίτλος Ι άρθρα 248, 260 έως 262 

και µέρος ΙΙ του παραρτήµατος ΙΙΙ έως το 

τέλος της περιόδου εµπορίας 2017/18 για 
τη ζάχαρη, στις 30 Σεπτεµβρίου 2018· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

(Η παράταση του καθεστώτος ποσοστώσεων κατά τρία έτη διασφαλίζει την ασφαλή 

προσαρµογή του τοµέα. Η παράταση πρέπει να είναι µόνο διετής, ώστε να βελτιωθεί η 

ανταγωνιστικότητα του τοµέα της ζάχαρης.) 
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6.3.2013 B7-0080/459 

Τροπολογία  459 

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 την 

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 165 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ωστόσο, τα άρθρα 7, 16 και 101 και το 
παράρτηµα III, όσον αφορά τον τοµέα 
της ζάχαρης, εφαρµόζονται µόνο µετά το 
τέλος της περιόδου εµπορίας 2014/2015 
για τη ζάχαρη, την 1η Οκτωβρίου 2015. 

Ωστόσο, τα άρθρα 7 και 16 εφαρµόζονται 
µόνο µετά το τέλος της περιόδου εµπορίας 

2017/2018 για τη ζάχαρη, την 1η 
Οκτωβρίου 2018. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/460 

Τροπολογία  460 

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 την 

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 165 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όσον αφορά τον τοµέα του γάλακτος και 

των γαλακτοκοµικών προϊόντων, τα άρθρα 

104 και 105 εφαρµόζονται έως τις 30 
Ιουνίου 2020. 

Όσον αφορά τον τοµέα του γάλακτος και 

των γαλακτοκοµικών προϊόντων, τα άρθρα 

104α, 105, 105β και 157α εφαρµόζονται 
έως τις 30 Ιουνίου 2020. 

Or. en 



 

AM\929590EL.doc  PE503.601v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

 


