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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

6.3.2013 Β7-0080/485 

Τροπολογία  485 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Jacky Hénin 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL  

 

Εντολή για διοργανικές διαπραγµατεύσεις Β7-0080/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων για τη θέσπιση 

κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (CΟΜ(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (1 α) Η κοινή γεωργική πολιτική θα 
πρέπει να υπολογίζει ως ένα από τους 
βασικούς της άξονες την κατοχύρωση 
της επισιτιστικής ασφάλειας και 
κυριαρχίας των διαφόρων κρατών µελών, 
πράγµα που απαιτεί να υπάρχουν 
µηχανισµοί ρύθµισης και διανοµής της 
παραγωγής που θα επιτρέπουν στις 
διάφορες χώρες και στις διάφορες 
περιφέρειες να αναπτύσσουν την 
παραγωγή τους κατά τρόπο που να 
καλύπτει, στο µέτρο του δυνατού, τις 
ανάγκες τους. 

Or. pt 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2013 Β7-0080/486 

Τροπολογία  486 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Jacky Hénin, Sabine Wils 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL  

 

Εντολή για διοργανικές διαπραγµατεύσεις Β7-0080/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (CΟΜ(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (12 α) Η κοινή γεωργική πολιτική θα 
πρέπει να αποκτήσει κείµενα και 
µηχανισµούς που να εγγυώνται δίκαιες 
τιµές στους παραγωγούς, και να 
προσφέρουν στους γεωργούς εισοδήµατα 
που να διασφαλίζουν το αδιάπτωτο της 
παραγωγής και τον τακτικό χαρακτήρα 
του επισιτιστικού εφοδιασµού. 

Or. pt 
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6.3.2013 Β7-0080/487 

Τροπολογία  487 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Jacky Hénin 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL  

 

Εντολή για διοργανικές διαπραγµατεύσεις Β7-0080/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (CΟΜ(2012)0535 – C7–0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (40 α) Σε καταστάσεις φυσικών ή 
ανθρωπογενών καταστροφών, οι γεωργοί 
των διαφόρων κρατών µελών θα πρέπει 
να καλύπτονται από µια ∆ηµόσια 
Αγροτική Ασφάλιση που θα εγγυάται, σε 
αυτούς όπως και στους µισθωτούς 
αγρεργάτες,  ένα δίκαιο επίπεδο 
προστασίας. 

Or. pt 
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6.3.2013 Β7-0080/488 

Τροπολογία  488 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Jacky Hénin, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL  

 

Εντολή για διοργανικές διαπραγµατεύσεις Β7-0080/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (CΟΜ(2012)0535 – C7–0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 83 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (83 α) O παρών κανονισµός θα πρέπει να 
διασφαλίζει τη δυνατότητα των κρατών 
µελών να ανακτήσουν τις ποσοστώσεις 
παραγωγής τεύτλων για παρασκευή 
ζάχαρης, ιδίως στην περίπτωση των 
χωρών που τις απώλεσαν και που 
εξαρτώνται σήµερα εξ ολοκλήρου από τις 
εισαγωγές πρώτης ύλης προοριζόµενης 
για µεταποίηση, όπως επίσης θα πρέπει 
να διασφαλίζει µια δίκαιη πρόσβαση στις 
πρώτες ύλες για την παρασκευή ζάχαρης. 

Or. pt 
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6.3.2013 Β7-0080/489 

Τροπολογία  489 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Jacky Hénin, Sabine Wils 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL  

 

Εντολή για διοργανικές διαπραγµατεύσεις Β7-0080/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (CΟΜ(2012)0535 – C7–0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 90 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (90 α) Σε διάφορα κράτη µέλη 
καταγράφονται σηµαντικές ανισοσκέλειες 
στην κατανοµή της προστιθέµενης αξίας 
κατά µήκος της αλυσίδας επισιτιστικού 
εφοδιασµού, ενώ συνεχίζεται το 
πρόβληµα των χαµηλών τιµών που 
καταβάλλονται στον παραγωγό. Για τη 
βελτίωση των τιµών που καταβάλλονται 
στον παραγωγό, ώστε αυτός ο τελευταίος 
να ανταµείβεται και να προωθηθεί µια 
δίκαιη και ισόρροπη κατανοµή της 
προστιθέµενης αξίας κατά µήκος της 
αλυσίδας επισιτιστικού εφοδιασµού, τα 
κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
τρόπους παρέµβασης όπως π.χ. την 
καθιέρωση µεγίστων περιθωρίων για τον 
κάθε συµµετέχοντα στην αλυσίδα. 

Or. pt 
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6.3.2013 Β7-0080/490 

Τροπολογία  490 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Jacky Hénin 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL  

 

Εντολή για διοργανικές διαπραγµατεύσεις Β7-0080/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (CΟΜ(2012)0535 – C7–0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 145 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (145 α) Τα τελευταία χρόνια, δεκάδες 
χιλιάδες γαλακτοπαραγωγοί σε ολόκληρη 
την ΕΕ υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν 
την παραγωγή εξ αιτίας των 
καταστρεπτικών τιµών που 
καταβάλλονται στον παραγωγό και που 
δεν αντισταθµίζουν το κόστος 
παραγωγής. Η κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται ο κλάδος του γάλακτος, για 
όποιον επιθυµεί τον τερµατισµό της, 
εξαρτάται απόλυτα από την 
απελευθέρωση των τιµών και την αύξηση 
των ποσοστώσεων παραγωγής. 

Or. pt 
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6.3.2013 Β7-0080/491 

Τροπολογία  491 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Jacky Hénin 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL  

 

Εντολή για διοργανικές διαπραγµατεύσεις Β7-0080/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (CΟΜ(2012)0535 – C7–0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 149 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(149) Όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις 

στον τοµέα του γάλακτος και των 

γαλακτοκοµικών προϊόντων, τα µέτρα που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό 

δικαιολογούνται από τις τρέχουσες 

οικονοµικές συνθήκες στην αγορά 

γαλακτοκοµικών προϊόντων και από τη 

διάρθρωση της αλυσίδας εφοδιασµού. Θα 

πρέπει, εποµένως, να εφαρµοστούν για 

επαρκές χρονικό διάστηµα (τόσο πριν όσο 
και µετά την κατάργηση των 
ποσοστώσεων γάλακτος), ώστε να τους 
επιτραπεί να παραγάγουν πλήρως τα 

αποτελέσµατά τους. Εντούτοις, δεδοµένου 
του εκτεταµένου χαρακτήρα τους, τα εν 

λόγω µέτρα θα πρέπει παρά ταύτα να 

έχουν προσωρινό χαρακτήρα και να 

υπόκεινται σε επανεξέταση. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να καταρτίζει εκθέσεις για την 

εξέλιξη της αγοράς γάλακτος, οι οποίες θα 

περιλαµβάνουν ιδίως δυνητικά κίνητρα για 

την ενθάρρυνση των γεωργών να 

συνάπτουν συµφωνίες από κοινού 

παραγωγής και οι οποίες πρόκειται να 

υποβληθούν έως τις 30 Ιουνίου 2014 και 

τις 31 ∆εκεµβρίου 2018 αντίστοιχα, 

(149) Όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις 

στον τοµέα του γάλακτος και των 

γαλακτοκοµικών προϊόντων, τα µέτρα που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό 

δικαιολογούνται από τις τρέχουσες 

οικονοµικές συνθήκες στην αγορά 

γαλακτοκοµικών προϊόντων και από τη 

διάρθρωση της αλυσίδας εφοδιασµού. Θα 

πρέπει, εποµένως, να εφαρµοστούν για 

επαρκές χρονικό διάστηµα ώστε να τους 
επιτραπεί να παραγάγουν πλήρως τα 

αποτελέσµατά τους. Εντούτοις, δεδοµένου 
του εκτεταµένου χαρακτήρα τους, τα εν 

λόγω µέτρα θα πρέπει παρά ταύτα να 

έχουν προσωρινό χαρακτήρα και να 

υπόκεινται σε επανεξέταση. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να καταρτίζει εκθέσεις για την 

εξέλιξη της αγοράς γάλακτος, οι οποίες θα 

περιλαµβάνουν ιδίως δυνητικά κίνητρα για 

την ενθάρρυνση των γεωργών να 

συνάπτουν συµφωνίες από κοινού 

παραγωγής και οι οποίες πρόκειται να 

υποβληθούν έως τις 30 Ιουνίου 2014 και 

τις 31 ∆εκεµβρίου 2018 αντίστοιχα, 



 

AM\929636EL.doc  PE503.601v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

Or. pt 
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6.3.2013 Β7-0080/492 

Τροπολογία  492 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Jacky Hénin 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL  

 

Εντολή για διοργανικές διαπραγµατεύσεις Β7-0080/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (CΟΜ(2012)0535 – C7–0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Τµήµα 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  ΤΙΤΛΟΣ I 

 Ρύθµιση της παραγωγής 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

 Παράγοντες ρύθµισης και κατανοµής της 
παραγωγής 

 Άρθρο 7 α 

 Ποσοστώσεις στον τοµέα του γάλακτος 

 1. Το υπάρχον σήµερα καθεστώς 
ποσοστώσεων στην παραγωγή γάλακτος 
θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το 2015. 
Το συντοµότερο δυνατό, οι ποσοστώσεις 
θα πρέπει να προσαρµοστούν στις 
ανάγκες του κάθε κράτους µέλους και στο 
δικό του επίπεδο εγκατεστηµένης 
παραγωγικής ικανότητας. 

 2. Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει σε 
εύθετο χρόνο µια πρόταση κανονισµού  
[του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου] σχετικά µε τις εθνικές 
ποσοστώσεις γάλακτος η οποία να 
εµπεριέχει την προβλεπόµενη στην 
προηγούµενη παράγραφο 1 προσαρµογή, 
ώστε ο κανονισµός αυτός να τεθεί σε ισχύ 
από 1ης Ιουλίου 2014. 
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 Άρθρο 7 β 

 ∆ικαιώµατα φύτευσης κληµάτων 

 1. Το υπάρχον σήµερα καθεστώς των 
δικαιωµάτων φύτευσης στον 
αµπελοοινικό τοµέα θα συνεχίσει να 
ισχύει και µετά το 2015. 

 2. Η Επιτροπή οφείλει να εκτιµήσει την 
ανάγκη ενδεχόµενων προσαρµογών και 
αναπροσαρµογών του σηµερινού 
καθεστώτος και να υποβάλει σε εύθετο 
χρόνο µια πρόταση κανονισµού [του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου] για τη θέσπιση ειδικών 
καθεστώτων υπέρ των περιφερειών 
εκείνων όπου η αµπελοκαλλιέργεια 
αποτελεί την κύρια δραστηριότητα, µε 
σκοπό να διασφαλιστεί η διαφύλαξη των 
µοναδικών χαρακτηριστικών της 
αµπελοοινικής παραγωγής των 
περιφερειών αυτών, ώστε ο κανονισµός 
αυτός να τεθεί σε ισχύ από 1ης Ιουλίου 
2014. 

 Άρθρο 7 γ 

 Ποσοστώσεις στον τοµέα της ζάχαρης 

 1. Το σήµερα υπάρχον καθεστώς 
ποσοστώσεων στον τοµέα της ζάχαρης 
θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το 2015. 
Το συντοµότερο δυνατό, οι ποσοστώσεις 
θα πρέπει σε κάθε κράτος µέλος να 
προσαρµοστούν στο δικό του σχετικό 
επίπεδο εγκατεστηµένης και/ή δυνητικής 
παραγωγικής ικανότητας. 

 2. Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει σε 
εύθετο χρόνο µια πρόταση κανονισµού  
[του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου] σχετικά µε τις εθνικές 
ποσοστώσεις στον τοµέα της ζάχαρης, η 
οποία να εµπεριέχει την προβλεπόµενη 
στην προηγούµενη παράγραφο 1 
προσαρµογή, ώστε ο κανονισµός αυτός 
να τεθεί σε ισχύ από 1ης Ιουλίου 2014. 

 Άρθρο 7 δ 

 Άλλοι τοµείς 
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 1. Μέχρι την 1η Ιουλίου 2014, η Επιτροπή 
θα πρέπει να έχει υποβάλει µια µελέτη για 
τις  επιπτώσεις από τον τερµατισµό των 
µηχανισµών ρύθµισης και κατανοµής της 
παραγωγής σε άλλους τοµείς στα διάφορα 
κράτη µέλη. 

 2. Στη συνέχεια των συµπερασµάτων της 
προβλεπόµενης στην προηγούµενη 
παράγραφο 1 µελέτης, η Επιτροπή θα 
πρέπει να υποβάλει σε εύθετο χρόνο 
προτάσεις για τη θέσπιση καθεστώτων 
ποσοστώσεων σε άλλους τοµείς, εφόσον 
τούτο αποδειχθεί αναγκαίο για τη 
διασφάλιση µιας ισόρροπης κατανοµής 
της παραγωγής στα διάφορα κράτη µέλη, 
κατά τρόπο που να λαµβάνονται υπόψη οι 
δυνατότητες και ικανότητες του καθενός 
εξ αυτών, ώστε να καταστεί δυνατή η 
διαφοροποιηµένη ανάπτυξη εκείνων των 
κρατών µελών που έχουν µεγαλύτερα 
ελλείµµατα στους αντίστοιχους τοµείς. 

Or. pt 
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6.3.2013 Β7-0080/493 

Τροπολογία  493 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Marisa Matias, Κυριάκος 

Τριανταφυλλίδης, Jacky Hénin 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL  

 

Εντολή για διοργανικές διαπραγµατεύσεις Β7-0080/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (CΟΜ(2012)0535 – C7–0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο -1 (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  Άρθρο -1 

 Εθνική προτίµηση 

 1. Σε περίπτωση που ένα κράτος µέλος 
αντιµετωπίζει υψηλό και επίµονο 
έλλειµµα αγροδιατροφικού ισοζυγίου, 
µπορεί να υιοθετήσει την αρχή της 
εθνικής προτίµησης και να θεσπίσει ένα 
καθεστώς υποχρεωτικών ποσοστώσεων 
εµπορίας της εθνικής παραγωγής, ώστε 
οι εισαγωγές να αποκτήσουν 
συµπληρωµατικό χαρακτήρα. 

 2. Το προβλεπόµενο στην προηγούµενη 
παράγραφο 1 καθεστώς παύει να ισχύει 
µετά από περίοδο τριών συναπτών ετών ή 
έξη αλληλένθετων ετών εφαρµογής που 
θα δείξουν µια ουσιαστική αύξηση της 
εθνικής αγροδιατροφικής παραγωγής και 
αντίστοιχη µείωση του ελλείµµατος. 

Or. pt 
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6.3.2013 Β7-0080/494 

Τροπολογία  494 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Jacky Hénin 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL  

 

Εντολή για διοργανικές διαπραγµατεύσεις Β7-0080/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (CΟΜ(2012)0535 – C7–0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισµού, ως «λιγότερο αναπτυγµένενς 

περιφέρειες» νοούνται οι περιφέρειες που 

ορίζονται στο άρθρο 82 παράγραφος 2 

στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΕ) 

[COM(2011)615] για τη θέσπιση κοινών 

διατάξεων σχετικά µε το Ευρωπαϊκό 

Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο 

Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 

Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας που 

καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό 

πλαίσιο και για τη θέσπιση γενικών 

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής 

και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 1083/2006 

4. Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισµού: 

 α) ως «λιγότερο αναπτυγµένες 
περιφέρειες» νοούνται οι περιφέρειες που 

ορίζονται στο άρθρο 82 παράγραφος 2 

στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΕ) 

[COM(2011)615] για τη θέσπιση κοινών 

διατάξεων σχετικά µε το Ευρωπαϊκό 

Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο 
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Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 

Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας που 

καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό 

πλαίσιο και για τη θέσπιση γενικών 

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής 

και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 1083/2006. 

 β) ως «ακραία µετεωρολογικά 
φαινόµενα» νοούνται τα µετεωρολογικά 
φαινόµενα που µπορούν να συγκριθούν µε 
φυσική καταστροφή ή έστω τα φαινόµενα 
όπως οι δυνατοί άνεµοι, ο παγετός, το 
χαλάζι, η βροχή ή η ξηρασία, που 
προκαλούν καταστροφή ή µείωση της 
παραγωγής κατά ποσοστό άνω του 30% 
σε σχέση µε τη µέση ετήσια παραγωγή 
ενός συγκεκριµένου γεωργού. Η µέση 
ετήσια παραγωγή υπολογίζεται βάσει των 
τριών προηγούµενων ετών ή µιας µέσης 
τριετούς παραγωγής λαµβανόµενης από 
τα πέντε τελευταία έτη, αποκλειοµένης 
της υψηλότερης και της χαµηλότερης 
τιµής· 

 γ) ως «τοπική παραγωγή» νοούνται τα 
προϊόντα που προέρχονται από παραγωγή 
σε ακτίνα µικρότερη των 150 χιλιοµέτρων 
από τον τόπο κατανάλωσης. 

Or. pt 
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6.3.2013 Β7-0080/495 

Τροπολογία  495 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Jacky Hénin 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL  

 

Εντολή για διοργανικές διαπραγµατεύσεις Β7-0080/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (CΟΜ(2012)0535 – C7–0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο β) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τη χορήγηση ενίσχυσης για την 

αποθεµατοποίηση προϊόντων από ιδιώτες 

β) τη χορήγηση ενίσχυσης για την 

αποθεµατοποίηση προϊόντων από το 
δηµόσιο και από ιδιώτες 

Or. pt 
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6.3.2013 Β7-0080/496 

Τροπολογία  496 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Jacky Hénin 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL  

 

Εντολή για διοργανικές διαπραγµατεύσεις Β7-0080/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (CΟΜ(2012)0535 – C7–0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Μέρος 2 – Τίτλος 1 – Κεφάλαιο 1 – Τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

∆ηµόσια παρέµβαση και ενίσχυση για 

ιδιωτική αποθεµατοποίηση  

∆ηµόσια παρέµβαση και ενίσχυση για 

δηµόσια και ιδιωτική αποθεµατοποίηση   

Or. pt 
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6.3.2013 Β7-0080/497 

Τροπολογία  497 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Jacky Hénin, Sabine Wils 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL  

 

Εντολή για διοργανικές διαπραγµατεύσεις Β7-0080/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (CΟΜ(2012)0535 – C7–0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 15 – εδάφιο 1 – στοιχείο α) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να αποφεύγεται οποιαδήποτε 
διατάραξη της αγοράς, 

α) να ενισχυθούν οι δηµόσιοι µηχανισµοί 
ρύθµισης της αγοράς,  

Or. pt 
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6.3.2013 Β7-0080/498 

Τροπολογία  498 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Jacky Hénin 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL  

 

Εντολή για διοργανικές διαπραγµατεύσεις Β7-0080/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (CΟΜ(2012)0535 – C7–0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Μέρος 2 – Τίτλος 1 – Κεφάλαιο 1 – Τµήµα 3 – Τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ενισχύσεις για ιδιωτική αποθεµατοποίηση  Ενισχύσεις για δηµόσια και ιδιωτική 
αποθεµατοποίηση  

Or. pt 
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6.3.2013 Β7-0080/499 

Τροπολογία  499 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Jacky Hénin, Sabine Wils 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL  

 

Εντολή για διοργανικές διαπραγµατεύσεις Β7-0080/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (CΟΜ(2012)0535 – C7–0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Μέρος 2 – Τίτλος 1 – Κεφάλαιο 1 – Τµήµα 3 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  Τµήµα 3 α 

 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

 Άρθρο 17 α 

 Μέγιστα περιθώρια διαµεσολάβησης 

 Για την προαγωγή µιας δίκαιης και 
σωστής κατανοµής της προστιθέµενης 
αξίας κατά µήκος της αλυσίδας 
επισιτιστικού εφοδιασµού, όποτε θα 
διαπιστώνονται σοβαρές ανισοσκέλειες 
και µε σκοπό τη βελτίωση των τιµών που 
καταβάλλονται στον παραγωγό, τα κράτη 
µέλη µπορούν να θεσπίσουν µορφές 
παρέµβασης στην αλυσίδα εφοδιασµού 
όπως π.χ. τον ορισµό µεγίστων 
περιθωρίων διαµεσολάβησης, για κάθε 
συµµετέχοντα στην αλυσίδα. 

Or. pt 
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6.3.2013 Β7-0080/500 

Τροπολογία  500 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Jacky Hénin 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL  

 

Εντολή για διοργανικές διαπραγµατεύσεις Β7-0080/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (CΟΜ(2012)0535 – C7–0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 16 – εδάφιο 1 – προοίµιο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Επιτρέπεται να χορηγείται ενίσχυση για 

ιδιωτική αποθεµατοποίηση, υπό τους 

όρους που προβλέπονται στο παρόν τµήµα 

και υπό συµπληρωµατικές απαιτήσεις και 

όρους που καθορίζονται από την Επιτροπή 

µε κατ’ εξουσιοδότηση και/ή εκτελεστικές 

πράξεις σύµφωνα µε τα άρθρα 17 έως 19, 

για τα ακόλουθα προϊόντα:  

Επιτρέπεται να χορηγείται ενίσχυση για 

δηµόσια και/ή ιδιωτική αποθεµατοποίηση, 
υπό τους όρους που προβλέπονται στο 

παρόν τµήµα και υπό συµπληρωµατικές 

απαιτήσεις και όρους που καθορίζονται 

από την Επιτροπή µε κατ’ εξουσιοδότηση 

και/ή εκτελεστικές πράξεις σύµφωνα µε τα 

άρθρα 17 έως 19, για τα ακόλουθα 

προϊόντα:  

Or. pt 
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6.3.2013 Β7-0080/501 

Τροπολογία  501 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Jacky Hénin, Sabine Wils 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL  

 

Εντολή για διοργανικές διαπραγµατεύσεις Β7-0080/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (CΟΜ(2012)0535 – C7–0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κατά την εκπόνηση των στρατηγικών 

τους, τα κράτη µέλη καταρτίζουν 

κατάλογο προϊόντων των τοµέων των 

οπωροκηπευτικών, των µεταποιηµένων 

οπωροκηπευτικών και της µπανάνας που 

θα είναι επιλέξιµα σύµφωνα µε τα 

αντίστοιχα καθεστώτα τους. Ο κατάλογος 

αυτός δεν περιλαµβάνει, ωστόσο, προϊόντα 

που εξαιρούνται από τα µέτρα που θεσπίζει 

η Επιτροπή µε κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις δυνάµει του άρθρου 22 

παράγραφος 2 στοιχείο α). Τα κράτη µέλη 

επιλέγουν τα προϊόντα τους βάσει 

αντικειµενικών κριτηρίων, όπως ο 

εποχικός χαρακτήρας ή η διαθεσιµότητα 

των προϊόντων ή προβληµατισµοί που 

αφορούν το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, 

τα κράτη µέλη µπορούν να προτιµούν 

προϊόντα ενωσιακής καταγωγής. 

3. Κατά την εκπόνηση των στρατηγικών 

τους, τα κράτη µέλη καταρτίζουν 

κατάλογο προϊόντων των τοµέων των 

οπωροκηπευτικών, των µεταποιηµένων 

οπωροκηπευτικών και της µπανάνας που 

θα είναι επιλέξιµα σύµφωνα µε τα 

αντίστοιχα καθεστώτα τους. Ο κατάλογος 

αυτός δεν περιλαµβάνει, ωστόσο, προϊόντα 

που εξαιρούνται από τα µέτρα που θεσπίζει 

η Επιτροπή µε κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις δυνάµει του άρθρου 22 

παράγραφος 2 στοιχείο α). Τα κράτη µέλη 

επιλέγουν τα προϊόντα τους βάσει 

αντικειµενικών κριτηρίων, όπως ο 

εποχικός χαρακτήρας ή η διαθεσιµότητα 

των προϊόντων ή προβληµατισµοί που 

αφορούν το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, 

τα κράτη µέλη µπορούν να προτιµούν 

προϊόντα ενωσιακής καταγωγής και τα 
προϊόντα που προέρχονται από την 
τοπική παραγωγή, ώστε να ευνοηθούν οι 
βραχείες αλυσίδες εφοδιασµού. 

Or. pt 
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6.3.2013 Β7-0080/502 

Τροπολογία  502 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Κυριάκος 

Τριανταφυλλίδης, Jacky Hénin 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL  

 

Εντολή για διοργανικές διαπραγµατεύσεις Β7-0080/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (CΟΜ(2012)0535 – C7–0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 49 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η αλκοόλη που παράγεται από την 
απόσταξη για την οποία παρέχεται 
στήριξη κατά τα προβλεπόµενα στην 
παράγραφο 1 χρησιµοποιείται 
αποκλειστικά για βιοµηχανικούς ή 
ενεργειακούς σκοπούς, ώστε να 
αποφεύγεται η στρέβλωση του 
ανταγωνισµού. 

διαγράφεται 

Or. pt 
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6.3.2013 Β7-0080/503 

Τροπολογία  503 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Jacky Hénin 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL  

 

Εντολή για διοργανικές διαπραγµατεύσεις Β7-0080/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Μέρος 2 – Τίτλος 2 – Κεφάλαιο 3 – Τµήµα 4 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  Τµήµα 4 α 

 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 

 Άρθρο 116 α 

 Προαιρετική δυνατότητα διαχείρισης 

 Λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαίτερων 
συνθηκών και του σχετικού επιπέδου 
ανάπτυξης των οργανώσεων παραγωγών 
και εµπόρων σε κάθε κράτος µέλος, σε 
περίπτωση που ο βαθµός οργάνωσης των 
παραγωγών είναι ιδιαίτερα χαµηλός, οι 
αρµοδιότητες που ο παρών κανονισµός 
απονέµει στις οργανώσεις παραγωγών 
µπορούν να ασκούνται από τις εθνικές 
αρχές του οικείου κράτους µέλους. 

Or. pt 
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6.3.2013 Β7-0080/504 

Τροπολογία  504 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Jacky Hénin 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL  

 

Εντολή για διοργανικές διαπραγµατεύσεις Β7-0080/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (CΟΜ(2012)0535 – C7–0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Μέρος 5 – Κεφάλαιο -1 (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

 ∆ιαχείριση κινδύνων και κρίσεων 

 Τµήµα 1 

 ∆ηµόσια ασφάλιση 

 Άρθρο 153 α 

 ∆ηµόσια Γεωργική Ασφάλιση 

 1. Θεσπίζεται σε κάθε κράτος µέλος µια 
∆ηµόσια Γεωργική Ασφάλιση, 
χρηµατοδοτούµενη από τον 
προϋπολογισµό της ΕΕ, που θα εγγυάται 
ένα ελάχιστο εισόδηµα στους γεωργούς 
που πλήττονται από ακραία 
µετεωρολογικά φαινόµενα και από άλλες 
καταστάσεις φυσικής ή ανθρωπογενούς 
καταστροφής, συµπεριλαµβανοµένων 
των δασικών πυρκαγιών, των ασθενειών 
και των επιζωοτιών. Η ασφάλιση αυτή θα 
παρέχει ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας 
σε όλους τους γεωργούς των κρατών 
µελών, όπως και στους µισθωτούς 
αγρεργάτες τους. 

 2. Η ∆ηµόσια Γεωργική Ασφάλιση µπορεί 
να υποδιαιρεθεί σε: Ασφάλιση 
Εκµετάλλευσης, Ασφάλιση Εισοδήµατος, 
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Ασφάλιση Ζωικού Κεφαλαίου, και Ταµείο 
Αποζηµιώσεων. 

 3. Η ύπαρξη αυτής της ασφάλισης δεν 
επηρεάζει την ύπαρξη άλλων, ιδιαίτερων 
για συγκεκριµένους κλάδους, 
συστηµάτων ασφάλισης, όπως την 
προβλεπόµενη στο άρθρο 47 ασφάλιση 
συγκοµιδής. 

 4. Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει σε 
εύθετο χρόνο µια πρόταση κανονισµού 
[του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου] σχετικά µε τη ∆ηµόσια 
Γεωργική Ασφάλιση κατά τρόπον ώστε ο 
κανονισµός αυτός να τεθεί σε ισχύ από 
1ης Ιουλίου 2014. 

Or. pt 

 

 


