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Τροπολογία  505 

José Bové, Martin Häusling, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Bennahmias, Corinne Lepage 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης 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 23 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (23α) Προκειµένου τα διαρθρωτικά 
πλεονάσµατα της παραγωγής να µην 
οδηγήσουν σε χαµηλότερες τιµές και για 
να κατοχυρωθεί η σταθερότητα της 
αγοράς γάλακτος, πρέπει να υπάρχει η 
κατάλληλη οργάνωση αγοράς που 
προσαρµόζει την παραγωγή στην 
ευρωπαϊκή ζήτηση. Τούτο πρέπει να 
επιτρέψει αποτελεσµατικότερη οργάνωση 
της διαπραγµατευτικής ισχύος των 
παραγωγών στον γαλακτοπαραγωγικό 
τοµέα. Για µεταβατική περίοδο, το 
σύστηµα των γαλακτοκοµικών 
ποσοστώσεων πρέπει να παραταθεί έως 
το 2020. 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 163 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) όσον αφορά το σύστηµα περιορισµού 
της παραγωγής γάλακτος, το οποίο 

ορίζεται στο µέρος ΙΙ τίτλος Ι κεφάλαιο ΙΙΙ, 

έως τις 31 Μαρτίου 2015· 

β) όσον αφορά το σύστηµα περιορισµού 
της παραγωγής γάλακτος, το οποίο 

ορίζεται στο µέρος ΙΙ τίτλος Ι κεφάλαιο ΙΙΙ 
και στα παραρτήµατα ΙΧ και Χ, έως τις 

31 Μαρτίου 2020· 
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