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6.3.2013 B7-0080/461 

Τροπολογία  461 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling 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 

Αιτιολογική σκέψη 84α (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\929632EL.doc  PE503.601v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2013 B7-0080/462 

Τροπολογία  462 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling 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 

Αιτιολογική σκέψη 84β (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 2018 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 B7-0080/463 

Τροπολογία  463 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling 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 

Άρθρο 100α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  Άρθρο 100a 

 ∆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 B7-0080/464 

Τροπολογία  464 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling 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 

Άρθρο 101α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  Άρθρο 101a 

 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 
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6.3.2013 B7-0080/465 

Τροπολογία  465 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling 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 

Άρθρο 101β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  Άρθρο 101β 

 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 B7-0080/466 

Τροπολογία  466 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling 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 

Άρθρο 101γ (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  Άρθρο 101γ 

 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. Αυτές οι 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’ 
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εξουσιοδότηση πράξεις, σύµφωνα µε το 
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 B7-0080/467 

Τροπολογία  467 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling 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 

Άρθρο 130α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  Άρθρο 130α 

 Αναστολή των εισαγωγικών δασµών στον 
τοµέα της ζάχαρης 

 Σύµφωνα µε τον µηχανισµό που 
περιγράφεται στο άρθρο 101δα και έως 
τη λήξη της περιόδου εµπορίας 2017-
2018, 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. 

 

 Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/468 

Τροπολογία  468 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling 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 

Άρθρο 158 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

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 φυλές των 
ζώων και στις ποικιλίες των φυτών που 
χρησιµοποιούνται και παράγονται από 
παραγωγούς µικρής κλίµακας, µε τυχόν 
κατάλληλες προτάσεις για την 
αντιµετώπιση των δυσκολιών που 
γνωρίζουν οι εν λόγω παραγωγοί στην 
προσπάθειά τους να συµµορφωθούν προς 
τα πρότυπα εµπορίας της Ένωσης· 

 
(iii) σχετικά µε την ανταγωνιστικότητα 
και τη βιωσιµότητα του γεωργικού τοµέα 
και του τοµέα των γεωργικών τροφίµων, 
µε µια δεύτερη έκθεση να έπεται έως τις 
31 ∆εκεµβρίου 2019· 

 
(iv) σχετικά µε την εξέλιξη της 
κατάστασης της αγοράς και τη 
λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασµού στον 
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τοµέα της ζάχαρης, µε νέα έκθεση να 
έπεται έως την 1η Ιουλίου 2016 σχετικά 
µε την εξέλιξη της κατάσταση της αγοράς 
στον τοµέα της ζάχαρης, δίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στους κατάλληλους 
τρόπους διακοπής του σηµερινού 
συστήµατος των ποσοστώσεων και για το 
µέλλον του τοµέα µετά το 2020, µε 
ιδιαίτερη προσοχή να αποδίδεται στην 
ανάγκη διατήρησης ενός δίκαιου 
συµβατικού συστήµατος και ενός 
συστήµατος δηλώσεων των τιµών 
ζάχαρης και τυχόν κατάλληλες 
προτάσεις. 

 
(v) σχετικά µε ένα απλοποιηµένο 
καθεστώς προαιρετικών αποκλειστικών 
όρων στον τοµέα του βοείου κρέατος, µε 
ιδιαίτερη προσοχή να αποδίδεται στο 
τρέχον πλαίσιο προαιρετικής 
επισήµανσης, καθώς και τις κατάλληλες 
µνείες σχετικά µε το σύστηµα εκτροφής, 
παραγωγής και διατροφής που µπορούν 
να δηµιουργήσουν προστιθέµενη αξία 
στον τοµέα του βοείου κρέατος και τυχόν 
κατάλληλες προτάσεις· 

 
β α) 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 µέριµνα 
ώστε να συνάδουν µε τους στόχους του 
άρθρου 39 της Συνθήκης και τυχόν 
κατάλληλες προτάσεις· 

 

  Or. en
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6.3.2013 B7-0080/469 

Τροπολογία  469 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling και άλλοι 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 
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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. 
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