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Τροπολογία 1
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
42 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει ειδικό 
καθεστώς στον τομέα όσον αφορά το 
δίκαιο του ανταγωνισμού·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
42 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει ειδικό 
καθεστώς στον τομέα όσον αφορά το 
δίκαιο του ανταγωνισμού, και προβλέπει 
ότι εφαρμόζεται στην παραγωγή και το 
εμπόριο σε γεωργικά προϊόντα μόνο στον 
βαθμό που καθορίζεται από το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) που 
ορίζονται στο άρθρο 39 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

Or. fr

Τροπολογία 2
Bert-Jan Ruissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
42 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει ειδικό 
καθεστώς στον τομέα όσον αφορά το 
δίκαιο του ανταγωνισμού·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
42 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης χορηγεί ειδικό 
καθεστώς στον τομέα σε σχέση με το 
δίκαιο του ανταγωνισμού, 
υπογραμμίζοντας ότι οι διατάξεις σχετικά 
με τους κανόνες ανταγωνισμού 
εφαρμόζονται στην παραγωγή και την 
εμπορία των γεωργικών προϊόντων μόνο 
κατά το μέτρο που καθορίζεται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο στο πλαίσιο του άρθρο 43 
παράγραφος 2·

Or. en
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Τροπολογία 3
Isabel Carvalhais

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
42 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει ειδικό 
καθεστώς στον τομέα όσον αφορά το 
δίκαιο του ανταγωνισμού·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
42 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι οι 
κανόνες ανταγωνισμού δεν εφαρμόζονται 
στην παραγωγή και στο εμπόριο των 
γεωργικών προϊόντων παρά μόνο κατά το 
μέτρο που ορίζεται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και 
λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) που 
προβλέπονται στο άρθρο 39 της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 4
Irène Tolleret

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
42 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει ειδικό 
καθεστώς στον τομέα όσον αφορά το 
δίκαιο του ανταγωνισμού·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
άρθρο 42 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει 
ειδικό καθεστώς στον τομέα όσον αφορά 
το δίκαιο του ανταγωνισμού προκειμένου 
να επιτευχθούν οι στόχοι που ορίζονται 
στο άρθρο 39·

Or. fr

Τροπολογία 5
Clara Aguilera

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας 
της γεωργικής παραγωγής είναι 
ιδιαιτέρως ευάλωτος λόγω της 
ανισορροπίας που προκαλείται από τη 
διαφορά στο οικονομικό μέγεθος των 
γεωργικών και κτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων σε σύγκριση με άλλα 
μέρη στην αλυσίδα εφοδιασμού· αυτή η 
αναντιστοιχία οδηγεί σε σοβαρά 
μειονεκτήματα όσον αφορά τη 
διαπραγματευτική ισχύ, και θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη τόσο από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή όσο και από τις οικείες εθνικές 
αρχές, όταν εφαρμόζουν κανόνες 
ανταγωνισμού·

Or. es

Τροπολογία 6
Carmen Avram

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας 
της γεωργικής παραγωγής είναι ευάλωτος 
λόγω της ανισορροπίας στην αλυσίδα 
εφοδιασμού τροφίμων, η οποία προκύπτει 
από τη διαφορά μεταξύ του οικονομικού 
μεγέθους των γεωργών και εκείνου των 
άλλων παραγόντων της αλυσίδας. Αυτή η 
ανισότητα ως προς το μέγεθος έχει ως 
αποτέλεσμα την ανισότητα όσον αφορά 
την ισχύ στην αγορά και θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη όποτε οι κανόνες 
ανταγωνισμού επιβάλλονται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τις εθνικές 
αρχές ανταγωνισμού·

Or. en
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Τροπολογία 7
Irène Tolleret

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κατακερματισμός του γεωργικού τομέα 
έρχεται σε αντίθεση με το υψηλό επίπεδο 
συγκέντρωσης μεταξύ των άλλων 
επιχειρήσεων στην αλυσίδα της 
βιομηχανίας τροφίμων, ιδίως μεταξύ των 
μεγάλων λιανεμπόρων, και λαμβάνοντας 
υπόψη το γεγονός ότι οι γεωργοί είναι 
οικονομικά ασθενέστεροι από τις άλλες 
επιχειρήσεις στην αλυσίδα αυτό θα πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη, όταν εφαρμόζονται 
οι κανόνες ανταγωνισμού·

Or. fr

Τροπολογία 8
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κανονισμός για τη θέσπιση κοινής 
οργάνωσης των αγορών γεωργικών 
προϊόντων περιέχει ορισμένες 
παρεκκλίσεις από την εφαρμογή του 
άρθροy 101 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ είτε 
γενικά για όλους τους τομείς είτε για 
ορισμένους γεωργικούς τομείς·

Or. en

Τροπολογία 9
Isabel Carvalhais

Σχέδιο γνωμοδότησης



AM\1194588EL.docx 7/74 PE644.893v01-00

EL

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
39 της ΣΛΕΕ ορίζει ως στόχους της ΚΓΠ 
την εξασφάλιση ενός δικαίου βιοτικού 
επιπέδου στον γεωργικό πληθυσμό, ιδίως 
με την αύξηση του ατομικού εισοδήματος 
των εργαζομένων στη γεωργία·

Or. en

Τροπολογία 10
Bert-Jan Ruissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
γεωργικός τομέας, με περίπου 11 
εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
στην ΕΕ, αποτελεί το επίπεδο με τη 
μικρότερη συγκέντρωση στην αλυσίδα 
εφοδιασμού τροφίμων, ενώ οι 
προμηθευτές και οι αγοραστές του είναι 
πολύ συγκεντρωμένοι·

Or. en

Τροπολογία 11
Irène Tolleret

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γεωργικές τιμές είναι εξόχως ασταθείς 
τώρα που οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί 
διαχείρισης της αγοράς είναι 
ασθενέστεροι, και οι γεωργοί οφείλουν να 
ανταπεξέρχονται σε κόστη παραγωγής 
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που είναι υψηλότερα από εκείνα των 
ανταγωνιστών τους σε τρίτες χώρες, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται, 
συνεπώς, ανάγκη να ενισχυθούν οι 
οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών, καθώς και να 
καταστούν οι κανόνες ανταγωνισμού που 
ισχύουν για τον γεωργικό τομέα 
περισσότερο ευέλικτοι ως μέρος της 
επόμενης μεταρρύθμισης της κοινής 
γεωργικής πολιτικής·

Or. fr

Τροπολογία 12
Carmen Avram

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η AMTF 
παρότρυνε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
λάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να 
θέσει τέλος στη σύγχυση που επικρατεί 
σχετικά με τα όρια λειτουργικότητας που 
θέτουν οι κανόνες περί ανταγωνισμού 
όσον αφορά την αποστολή των 
οργανώσεων παραγωγών (ΟΠ), των 
ενώσεων οργανώσεων παραγωγών (ΕΟΠ) 
και άλλων μορφών συνεργασίας μεταξύ 
παραγωγών του γεωργικού τομέα·

Or. en

Τροπολογία 13
Clara Aguilera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γενική 
Διεύθυνση Γεωργίας μπορεί να γνωρίζει 
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καλύτερα τις ιδιαιτερότητες κάθε τομέα 
και είναι καλύτερα εξοπλισμένη να 
αποφασίσει κατά πόσον είναι αναγκαία 
και κατάλληλη η κρατική ενίσχυση, για 
την οποία αυτή θα πρέπει να παραμείνει 
υπεύθυνη και όχι η ΓΔ Ανταγωνισμού·

Or. es

Τροπολογία 14
Isabel Carvalhais

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ιδιαίτερος χαρακτήρας και τα 
διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του 
γεωργικού τομέα της ΕΕ, που 
αποτελούνται κυρίως από μικρές 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις που βασίζονται 
στην οικογενειακή αγορά εργασίας, έχουν 
ως αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της 
παραγωγής και τη χαμηλή ικανότητα των 
γεωργών να προσαρμόζονται στις 
αλλαγές και τις απαιτήσεις της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 15
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργοί 
της ΕΕ εξακολουθούν να πλήττονται από 
την έλλειψη ενσωμάτωσης στις 
οργανώσεις παραγωγών, γεγονός που 
καθιστά εξαιρετικά ευάλωτη τη θέση 
τους εντός της αλυσίδας εφοδιασμού 
τροφίμων και μειώνει τη 
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διαπραγματευτική ισχύ τους·

Or. en

Τροπολογία 16
Bert-Jan Ruissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αλλοιώσιμη φύση των ειδών τροφίμων 
και οι απρόβλεπτες συνθήκες παραγωγής, 
όπως οι αντίξοες καιρικές συνθήκες, 
αποδυναμώνουν περαιτέρω τη 
διαπραγματευτική θέση των γεωργών 
έναντι των αγοραστών·

Or. en

Τροπολογία 17
Carmen Avram

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο 
πλαίσιο της προηγούμενης εντολής, η ΕΕ 
ενέκρινε νομοθετικές προτάσεις σχετικά 
με τη μεγάλη επικράτηση καταχρηστικών 
πρακτικών στην αλυσίδα λιανικής 
πώλησης και τη σημασία των κυρίαρχων 
τάσεων προς ενοποίηση τόσο στο 
επιγραμμικό όσο και στο μη επιγραμμικό 
λιανικό εμπόριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι πρακτικές αυτές και οι αλυσιδωτές 
επιπτώσεις τους επηρεάζουν όλους τους 
παραγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των 
γεωργών, ανεξαρτήτως του μεγέθους 
τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πρακτικές αυτές αποτελούν το επίκεντρο 
των ερευνών σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό 
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επίπεδο, και αναφέρονται στην ετήσια 
έκθεση της Επιτροπής για την πολιτική 
ανταγωνισμού της ΕΕ, της 15 Ιουλίου 
2019, καθώς και στο έγγραφο εργασίας 
των υπηρεσιών της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 18
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μελλοντική ΚΓΠ θα πρέπει να 
επικεντρώνεται στη στήριξη των μικρών 
και των οικογενειακών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα την εφαρμογή βιώσιμων 
γεωργικών πρακτικών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι στόχοι αυτοί μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο με μια συνεκτική 
προσέγγιση σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 19
Isabel Carvalhais

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συνεργασία μεταξύ των γεωργών 
διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην 
ενίσχυση της θέσης τους στην αλυσίδα 
εφοδιασμού τροφίμων, συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ και βοηθά 
τους γεωργούς να ανταποκριθούν στις 
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αυξανόμενες απαιτήσεις της κοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 20
Isabel Carvalhais

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις 14 
Νοεμβρίου 2017, για την «υπόθεση των 
αντιδιών», έκρινε ότι οι πρακτικές που 
συνδέονται με μια συνεννόηση για τις 
τιμές ή τις ποσότητες που διατίθενται 
στην αγορά ή για την ανταλλαγή 
στρατηγικών πληροφοριών μπορούν να 
εξαιρεθούν από την απαγόρευση των 
συμφωνιών, αποφάσεων και 
εναρμονισμένων πρακτικών που 
προβλέπονται στο άρθρο 101 παράγραφος 
1 της ΣΛΕΕ, εφόσον συμφωνηθούν 
μεταξύ των μελών της ίδιας οργάνωσης 
παραγωγών ή της ίδιας ένωσης 
οργανώσεων παραγωγών που έχει 
αναγνωριστεί από κράτος μέλος και είναι 
απολύτως αναγκαίες για την επίτευξη 
ενός ή περισσότερων από τους στόχους 
που έχουν ανατεθεί στους οργανισμούς 
αυτούς, σύμφωνα με τη νομοθεσία της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 21
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, 
Elsi Katainen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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Α δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
απρόβλεπτες φυσικές καταστροφές και 
γεγονότα είναι πιθανόν να καταστήσουν 
την αγορά γεωργικών προϊόντων ακόμη 
πιο ασταθή και επιρρεπή σε κρίσεις· 
σημειώνει, εν προκειμένω, τη σημασία 
της πρόσβασης σε έκτακτα μέτρα που 
αποσκοπούν στη διατήρηση της 
σταθερότητας της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 22
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
(ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Απριλίου 2019, για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 
αποτελεί σημαντικό βήμα για την 
επανεξισορρόπηση της 
διαπραγματευτικής ισχύος εντός της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και για 
την καλύτερη λειτουργία της·

Or. en

Τροπολογία 23
Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανταγωνιστικότητα των γεωργών της ΕΕ 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ορθή 



PE644.893v01-00 14/74 AM\1194588EL.docx

EL

και δίκαιη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, καθώς και από τη σαφή ερμηνεία 
και επιβολή των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις και την πολιτική 
ανταγωνισμού σε σχέση με όλους τους 
φορείς της αλυσίδας γεωργικών 
προϊόντων διατροφής·

Or. en

Τροπολογία 24
Isabel Carvalhais

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α στ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να 
στηρίξουν τους ευρωπαίους γεωργούς 
στην παροχή ασφαλών, βιώσιμων και 
ποιοτικών τροφίμων και να συμβάλουν 
στη μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της γεωργίας, στη βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας για τους 
γεωργούς και στην αύξηση της 
ελκυστικότητας της υπαίθρου, ιδίως για 
τις νεότερες γενιές· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι υπάρχουν λιγότερα κίνητρα για τον 
ιδιωτικό τομέα να επενδύσει στην παροχή 
ευρυζωνικών υπηρεσιών σε αυτούς τους 
τομείς·

Or. en

Τροπολογία 25
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί την εκπόνηση μελέτης με 
θέμα τις οργανώσεις παραγωγών και τις 

1. επικροτεί την εκπόνηση μελέτης με 
θέμα τις οργανώσεις παραγωγών και τις 
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δραστηριότητές τους στους τομείς του 
ελαιόλαδου, του βοείου κρέατος και των 
αροτραίων καλλιεργειών, η οποία 
επανεπιβεβαιώνει τη σημασία αυτών των 
οργανώσεων και των ενώσεών τους για την 
ενίσχυση της θέσης των παραγωγών του 
πρωτογενούς τομέα στην αλυσίδα 
τροφίμων·

δραστηριότητές τους στους τομείς του 
ελαιόλαδου, του βοείου κρέατος και των 
αροτραίων καλλιεργειών, η οποία 
επιβεβαιώνει εκ νέου τη σημασία αυτών 
των οργανώσεων και των ενώσεών τους 
για την ενίσχυση της θέσης των 
παραγωγών του πρωτογενούς τομέα στην 
αλυσίδα τροφίμων· σημειώνει ότι στη 
μελέτη επισημαίνεται ότι, σε αυτούς τους 
τομείς, υπάρχουν συνολικά πενταπλάσιες 
μη αναγνωρισμένες οργανώσεις 
παραγωγών/ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών από εκείνες που έχουν 
αναγνωριστεί επίσημα· καλεί, στο πλαίσιο 
αυτό, την Επιτροπή να αυξήσει την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη 
των οργανώσεων παραγωγών που 
αναγνωρίζονται βάσει του κανονισμού 
ΚΟΑ·

Or. en

Τροπολογία 26
Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί την εκπόνηση μελέτης με 
θέμα τις οργανώσεις παραγωγών και τις 
δραστηριότητές τους στους τομείς του 
ελαιόλαδου, του βοείου κρέατος και των 
αροτραίων καλλιεργειών, η οποία 
επανεπιβεβαιώνει τη σημασία αυτών των 
οργανώσεων και των ενώσεών τους για την 
ενίσχυση της θέσης των παραγωγών του 
πρωτογενούς τομέα στην αλυσίδα 
τροφίμων·

1. επικροτεί την εκπόνηση μελέτης με 
θέμα τις οργανώσεις παραγωγών και τις 
δραστηριότητές τους στους τομείς του 
ελαιόλαδου, του βοείου κρέατος και των 
αροτραίων καλλιεργειών, η οποία 
επιβεβαιώνει εκ νέου τη σημασία αυτών 
των οργανώσεων και των ενώσεών τους 
για την ενίσχυση της θέσης των 
παραγωγών του πρωτογενούς τομέα στην 
αλυσίδα τροφίμων· σημειώνει με 
ανησυχία τη διαπίστωση ότι η έλλειψη 
στήριξης από την κυβέρνηση και από 
οργανώσεις του κλάδου εξακολουθεί να 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τη 
δημιουργία ΟΠ και ΕΟΠ· επισημαίνει ότι 
αυτή η τάση είναι πιο διαδεδομένη στα 
«νεότερα κράτη μέλη» που προσχώρησαν 
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στην ΕΕ το 2004 ή αργότερα·

Or. en

Τροπολογία 27
Mairead McGuinness

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί την εκπόνηση μελέτης με 
θέμα τις οργανώσεις παραγωγών και τις 
δραστηριότητές τους στους τομείς του 
ελαιόλαδου, του βοείου κρέατος και των 
αροτραίων καλλιεργειών, η οποία 
επανεπιβεβαιώνει τη σημασία αυτών των 
οργανώσεων και των ενώσεών τους για την 
ενίσχυση της θέσης των παραγωγών του 
πρωτογενούς τομέα στην αλυσίδα 
τροφίμων·

1. επικροτεί την εκπόνηση μελέτης με 
θέμα τις οργανώσεις παραγωγών και τις 
δραστηριότητές τους στους τομείς του 
ελαιόλαδου, του βοείου κρέατος και των 
αροτραίων καλλιεργειών, η οποία 
επιβεβαιώνει εκ νέου τη σημασία αυτών 
των οργανώσεων και των ενώσεών τους 
για την ενίσχυση της θέσης των 
παραγωγών του πρωτογενούς τομέα στην 
αλυσίδα τροφίμων· ενθαρρύνει την 
αύξηση των οργανώσεων παραγωγών 
στον τομέα του βοείου κρέατος ως ένα 
μέσο για τους γεωργούς για 
αποτελεσματικότερη διαπραγμάτευση 
των τιμών και για την αντιμετώπιση των 
ανισορροπιών στην ισχύ μεταξύ γεωργών 
και εργοστασίων·

Or. en

Τροπολογία 28
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί την εκπόνηση μελέτης με 
θέμα τις οργανώσεις παραγωγών και τις 
δραστηριότητές τους στους τομείς του 
ελαιόλαδου, του βοείου κρέατος και των 
αροτραίων καλλιεργειών, η οποία 
επανεπιβεβαιώνει τη σημασία αυτών των 

1. επικροτεί την εκπόνηση μελέτης με 
θέμα τις οργανώσεις παραγωγών και τις 
δραστηριότητές τους στους τομείς του 
ελαιόλαδου, του βοείου κρέατος και των 
αροτραίων καλλιεργειών, η οποία 
επανεπιβεβαιώνει τη σημασία αυτών των 
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οργανώσεων και των ενώσεών τους για την 
ενίσχυση της θέσης των παραγωγών του 
πρωτογενούς τομέα στην αλυσίδα 
τροφίμων·

οργανώσεων και των ενώσεών τους για την 
ενίσχυση της θέσης των παραγωγών του 
πρωτογενούς τομέα στην αλυσίδα 
τροφίμων· υπογραμμίζει ότι παρά αυτά τα 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα, οι 
παραγωγοί αντιμετωπίζουν ακόμη 
δυσκολίες στο να κερδίσουν ένα επαρκές 
εισόδημα·

Or. fr

Τροπολογία 29
Daniel Buda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί την εκπόνηση μελέτης με 
θέμα τις οργανώσεις παραγωγών και τις 
δραστηριότητές τους στους τομείς του 
ελαιόλαδου, του βοείου κρέατος και των 
αροτραίων καλλιεργειών, η οποία 
επανεπιβεβαιώνει τη σημασία αυτών των 
οργανώσεων και των ενώσεών τους για την 
ενίσχυση της θέσης των παραγωγών του 
πρωτογενούς τομέα στην αλυσίδα 
τροφίμων·

1. επικροτεί την εκπόνηση μελέτης με 
θέμα τις οργανώσεις παραγωγών και τις 
δραστηριότητές τους στους τομείς του 
ελαιόλαδου, του βοείου κρέατος και των 
αροτραίων καλλιεργειών, η οποία 
επανεπιβεβαιώνει τη σημασία αυτών των 
οργανώσεων και των ενώσεών τους για την 
ενίσχυση της θέσης των παραγωγών του 
πρωτογενούς τομέα στην αλυσίδα 
τροφίμων· εκφράζει τη λύπη του για το 
ότι οι ομάδες παραγωγών δεν έχουν τον 
ίδιο βαθμό οργάνωσης στα διάφορα 
κράτη μέλη·

Or. ro

Τροπολογία 30
Carmen Avram

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί την εκπόνηση μελέτης με 
θέμα τις οργανώσεις παραγωγών και τις 
δραστηριότητές τους στους τομείς του 

1. επικροτεί την μελέτη με θέμα τις 
οργανώσεις παραγωγών και τις 
δραστηριότητές τους στους τομείς του 
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ελαιόλαδου, του βοείου κρέατος και των 
αροτραίων καλλιεργειών, η οποία 
επανεπιβεβαιώνει τη σημασία αυτών των 
οργανώσεων και των ενώσεών τους για την 
ενίσχυση της θέσης των παραγωγών του 
πρωτογενούς τομέα στην αλυσίδα 
τροφίμων·

ελαιόλαδου, του βοείου κρέατος και των 
αροτραίων καλλιεργειών, η οποία 
επιβεβαιώνει τη σημασία αυτών των 
οργανώσεων και των ενώσεών τους για την 
ενίσχυση της θέσης των παραγωγών του 
πρωτογενούς τομέα στην αλυσίδα 
εφοδιασμού τροφίμων και την θετική 
συμβολή στους στόχους της ΚΓΠ που 
ορίζονται στο άρθρο 39 της ΣΛΕΕ ··

Or. en

Τροπολογία 31
Isabel Carvalhais

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί την εκπόνηση μελέτης με 
θέμα τις οργανώσεις παραγωγών και τις 
δραστηριότητές τους στους τομείς του 
ελαιόλαδου, του βοείου κρέατος και των 
αροτραίων καλλιεργειών, η οποία 
επανεπιβεβαιώνει τη σημασία αυτών των 
οργανώσεων και των ενώσεών τους για την 
ενίσχυση της θέσης των παραγωγών του 
πρωτογενούς τομέα στην αλυσίδα 
τροφίμων·

1. επικροτεί την μελέτη του 2018 με 
θέμα τις οργανώσεις παραγωγών και τις 
δραστηριότητές τους στους τομείς του 
ελαιόλαδου, του βοείου κρέατος και των 
αροτραίων καλλιεργειών, που προώθησε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία 
επιβεβαιώνει τη σημασία αυτών των 
οργανώσεων και των ενώσεών τους για την 
ενίσχυση της θέσης των παραγωγών του 
πρωτογενούς τομέα στην αλυσίδα 
τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 32
Daniel Buda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει ότι η υποστήριξη της 
ΚΓΠ έχει σχεδιαστεί, μεταξύ άλλων, για 
να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα των 
εκμεταλλεύσεων και να ενθαρρύνει τους 
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γεωργούς να παραγάγουν ποιοτικά 
τρόφιμα σε λογικές τιμές· εκφράζει την 
ανησυχία του για την ολοένα και 
εύρυτερη αναντιστοιχία μεταξύ της τιμής 
παραγωγής και της τιμής αγοράς στον 
τομέα των τροφίμων· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγνωρίσει και 
να εφαρμόσει αποτελεσματικά μέτρα της 
αγοράς που θα μειώσουν αυτό το χάσμα 
και θα καθιερώσουν έναν ισορροπημένο 
και βιώσιμο συσχετισμό μεταξύ των δύο·

Or. ro

Τροπολογία 33
Carmen Avram

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να επικεντρωθεί στη 
δημιουργία ενός περιβάλλοντος θεμιτού 
εμπορίου για όλους τους παράγοντες, 
υπέρ της στήριξης της καινοτομίας στην 
ΕΕ και της δημιουργίας αξίας και 
ποιότητας των επιλογών για τους 
καταναλωτές, και να εκπονήσει μια 
ολοκληρωμένη ανάλυση σχετικά με την 
ανάγκη προσαρμογής της πολιτικής 
ανταγωνισμού της ΕΕ στις πιο 
πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά λιανικής, 
συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης 
και των καταχρηστικών πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 34
Clara Aguilera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να λάβει ιδιαιτέρως υπόψη το γεγονός ότι, 
όπως δήλωσε το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι στόχοι της ΚΓΠ 
έχουν προτεραιότητα έναντι των στόχων 
της πολιτικής ανταγωνισμού, μέσω μιας 
περισσότερο ευέλικτης, σαφέστερης και 
περισσότερο προβλέψιμης εφαρμογής 
των κανόνων ανταγωνισμού σε 
παραγωγούς και οργανώσεις παραγωγών·

Or. es

Τροπολογία 35
Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει ότι το 2018 
παρατηρήθηκε ραγδαία εξάπλωση 
ασθενειών όπως η αφρικανική πανώλη 
των χοίρων στην ΕΕ, η οποία είχε 
σοβαρές επιπτώσεις για τον κλάδο και 
εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο για την 
απασχόληση· σημειώνει ότι οι ακραίες 
καιρικές συνθήκες το 2018 είχαν σοβαρές 
επιπτώσεις στη συγκομιδή και τις 
αποδόσεις, γεγονός που προκάλεσε 
περαιτέρω πίεση στους παραγωγούς·

Or. en

Τροπολογία 36
Irène Tolleret

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. χαιρετίζει, επίσης, τη μελέτη που 
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εκπονήθηκε για την Επιτροπή σχετικά με 
τους "καλύτερους τρόπους για να 
οργανωθούν, να επιτελέσουν τις 
δραστηριότητές τους και να έχουν 
υποστήριξη οι οργανώσεις παραγωγών" 
("the best ways to set up producer 
organisations, carry out their activities 
and support the"), στην οποία 
αναγνωρίζεται η συνεισφορά των 
οργανώσεων παραγωγών (ΟΠ) και των 
ενώσεων οργανώσεων παραγωγών (ΕΟΠ) 
στην οικονομική, τεχνική και κοινωνική 
ανάπτυξη των μελών τους·

Or. fr

Τροπολογία 37
Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
καταχρηστικές πρακτικές και η 
αυξανόμενη τάση ενοποίησης στους 
τομείς εισροής και λιανικής της αλυσίδας 
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό 
και την καινοτομία, επηρεάζοντας άμεσα 
και έμμεσα τόσο τους παραγωγούς όσο 
και τους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 38
Jan Huitema, Atidzhe Alieva-Veli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. χαιρετίζει τη μελέτη για τις 
γεωργικές διακλαδικές οργανώσεις στην 
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Ευρωπαϊκή Ένωση

Or. en

Τροπολογία 39
Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για τη σταθερή μείωση της τιμής του 
εισαγόμενου μελιού στην ΕΕ, η οποία το 
2018 έχει μειωθεί σχεδόν κατά 14 % σε 
σύγκριση με το 2015·

Or. en

Τροπολογία 40
Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι το 2018 η ΕΕ και η Λαϊκή 
Δημοκρατία της Κίνας αποφάσισαν να 
επισπεύσουν τη σύναψη της συμφωνίας 
για την αμοιβαία αναγνώριση προϊόντων 
με γεωγραφικές ενδείξεις, η οποία 
συνήφθη το 2019·

Or. en

Τροπολογία 41
Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 δ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1δ. εκφράζει την έντονη ικανοποίησή 
του για τη σταθερή αύξηση των 
προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, από 17 το 
2016 σε 36 το 2017 και σε 80 το 2018· 
χαιρετίζει επίσης το ενδιαφέρον τρίτων 
χωρών για τα συστήματα αυτά·

Or. en

Τροπολογία 42
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί απαραίτητο να 
αποσαφηνιστούν οι διατάξεις που διέπουν 
τις ενώσεις παραγωγών και τις 
διεπαγγελματικές οργανώσεις στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/20131, ιδίως 
όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισμού 
και να εδραιωθεί η πρόοδος που 
σημειώθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
2017/23932(«κανονισμός Omnibus»), 
όπως συμπληρώθηκε από την απόφαση 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης της 14ης Νοεμβρίου 2017 
(«υπόθεση των ραδικιών αντίβ»)3, 
ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 
ασφάλεια δικαίου και βελτιώνοντας τη 
θέση των γεωργών στην αλυσίδα 
τροφίμων·

2. θεωρεί ότι, προκειμένου να 
προσφερθεί μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου 
και να βελτιωθεί η θέση των γεωργών 
στην αλυσίδα τροφίμων, είναι 
απαραίτητο να ενταθεί η συνέπεια 
μεταξύ, αφενός, της προόδου που 
σημειώθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
2017/23932 («κανονισμός Omnibus»), ο 
οποίος όρισε ότι οι συλλογικές 
δραστηριότητες των οργανώσεων 
παραγωγών και οι αναγνωρισμένες τους 
ενώσεις είναι αναγκαίες για την επίτευξη 
των στόχων της ΚΓΠ, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 39 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όταν ασκούνται με γνήσιο τρόπο οι κοινές 
δραστηριότητες και με αυτόν τον τρόπο 
συνεισφέρουν στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των γεωργών, και 
ως εκ τούτου οι δραστηριότητες όπως η 
οργάνωση της παραγωγής και η 
διαπραγμάτευση των συμβάσεων 
εξαιρούνται από το άρθρο 101 της ΣΛΕΕ, 
και, αφετέρου, της αναγνώρισης μιας 
σιωπηρής παρέκκλισης από το δίκαιο του 
ανταγωνισμού όταν αυτό αφορά την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
ανατίθενται στις οργανώσεις παραγωγών 
δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας, όπως 
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αναγνωρίστηκε από την απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
της 14ης Νοεμβρίου 2017 («υπόθεση των 
ραδικιών αντίβ»)3·

_________________ _________________
1 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.
2 ΕΕ L 350 της 29.12.2017, σ. 15. 2 ΕΕ L 350, της 29.12.2017, σ. 15.
3 Απόφαση του Δικαστηρίου της 14ης 
Νοεμβρίου 2017, President de l’Autorité 
de la concurrence κατά Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) 
κ.λπ.

3 Απόφαση του Δικαστηρίου της 14ης 
Νοεμβρίου 2017, President de l’Autorité 
de la concurrence κατά Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) 
κ.ά. (Πρόεδρος της Αρχής Ανταγωνισμού 
κατά της Ένωσης παραγωγών-πωλητών 
ραδικιών αντίβ (APVE) κ.ά.)

Or. fr

Τροπολογία 43
Bert-Jan Ruissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί απαραίτητο να 
αποσαφηνιστούν οι διατάξεις που διέπουν 
τις ενώσεις παραγωγών και τις 
διεπαγγελματικές οργανώσεις στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/20131, ιδίως 
όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισμού 
και να εδραιωθεί η πρόοδος που 
σημειώθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
2017/23932(«κανονισμός Omnibus»), όπως 
συμπληρώθηκε από την απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 
14ης Νοεμβρίου 2017 («υπόθεση των 
ραδικιών αντίβ»)3, ενισχύοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο την ασφάλεια δικαίου και 
βελτιώνοντας τη θέση των γεωργών στην 
αλυσίδα τροφίμων·

2. θεωρεί απαραίτητο να 
αποσαφηνιστούν οι διατάξεις που διέπουν 
τις ενώσεις και οργανώσεις παραγωγών 
και τις διεπαγγελματικές οργανώσεις στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/20131, ιδίως 
όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισμού, 
τα κριτήρια και δράσεις αναγνώρισης, 
και να εδραιωθεί η πρόοδος που 
σημειώθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 2017/23932 («κανονισμός 
Omnibus»), όπως συμπληρώθηκε από την 
απόφαση του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 14ης Νοεμβρίου 
2017 («υπόθεση των αντιδιών»)3, και 
ζητεί από την Επιτροπή να εκδώσει 
οδηγίες ερμηνείας των διατάξεων του 
ενωσιακού δικαίου, όπου απαιτείται, 
ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 
ασφάλεια δικαίου και βελτιώνοντας τη 
θέση των γεωργών στην αλυσίδα 
τροφίμων·
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_________________ _________________
1 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671. 1 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.
2 ΕΕ L 350 της 29.12.2017, σ. 15. 2 ΕΕ L 350 της 29.12.2017, σ. 15.
3 Απόφαση του Δικαστηρίου της 14ης 
Νοεμβρίου 2017, President de l’Autorité 
de la concurrence κατά Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) 
κ.λπ.

3 Απόφαση του Δικαστηρίου της 14ης 
Νοεμβρίου 2017, President de l’Autorité 
de la concurrence κατά Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) 
κ.λπ.

Or. en

Τροπολογία 44
Daniel Buda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί απαραίτητο να 
αποσαφηνιστούν οι διατάξεις που διέπουν 
τις ενώσεις παραγωγών και τις 
διεπαγγελματικές οργανώσεις στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/20131, ιδίως 
όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισμού 
και να εδραιωθεί η πρόοδος που 
σημειώθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
2017/23932(«κανονισμός Omnibus»), όπως 
συμπληρώθηκε από την απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 
14ης Νοεμβρίου 2017 («υπόθεση των 
ραδικιών αντίβ»)3, ενισχύοντας κατ’ αυτόν 
τον τρόπο την ασφάλεια δικαίου και 
βελτιώνοντας τη θέση των γεωργών στην 
αλυσίδα τροφίμων·

2. θεωρεί απαραίτητο να 
αποσαφηνιστούν οι διατάξεις που διέπουν 
τις ενώσεις παραγωγών και τις 
διεπαγγελματικές οργανώσεις στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/20131, ιδίως 
όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισμού 
και να εδραιωθεί η πρόοδος που 
σημειώθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
2017/23932(«κανονισμός Omnibus»), όπως 
συμπληρώθηκε από την απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 
14ης Νοεμβρίου 2017 («υπόθεση των 
ραδικιών αντίβ»)3, ενισχύοντας κατ’ αυτόν 
τον τρόπο την ασφάλεια δικαίου και 
βελτιώνοντας τη θέση των γεωργών στην 
αλυσίδα τροφίμων· τονίζει την ανάγκη να 
εφαρμοστούν μέτρα της αγοράς που 
διατηρούν μια σταθερή σχέση μεταξύ της 
τιμής στη θύρα της εκμετάλλευσης και 
την τιμή στο ράφι·

_________________ _________________
1 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671. 1 ΕΕ L 347, της 20.12.2013, σ. 671.
2 ΕΕ L 350 της 29.12.2017, σ. 15. 2 ΕΕ L 350 της 29.12.2017, σ. 15.
3 Απόφαση του Δικαστηρίου της 14ης 
Νοεμβρίου 2017, President de l’Autorité 
de la concurrence κατά Association des 

3 Απόφαση του Δικαστηρίου της 14ης 
Νοεμβρίου 2017, President de l’Autorité 
de la concurrence κατά Association des 
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producteurs vendeurs d’endives (APVE) 
κ.λπ.

producteurs vendeurs d’endives (APVE) 
κ.λπ.

Or. ro

Τροπολογία 45
Carmen Avram

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί απαραίτητο να 
αποσαφηνιστούν οι διατάξεις που διέπουν 
τις ενώσεις παραγωγών και τις 
διεπαγγελματικές οργανώσεις στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/20131, ιδίως 
όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισμού 
και να εδραιωθεί η πρόοδος που 
σημειώθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
2017/23932(«κανονισμός Omnibus»), όπως 
συμπληρώθηκε από την απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 
14ης Νοεμβρίου 2017 («υπόθεση των 
ραδικιών αντίβ»)3, ενισχύοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο την ασφάλεια δικαίου και 
βελτιώνοντας τη θέση των γεωργών στην 
αλυσίδα τροφίμων·

2. θεωρεί απαραίτητο να 
αποσαφηνιστούν οι διατάξεις που διέπουν 
τις οργανώσεις και ενώσεις παραγωγών 
και τις διεπαγγελματικές οργανώσεις στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/20131, ιδίως 
όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισμού, 
και να εδραιωθεί η πρόοδος που 
σημειώθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 2017/23932 («κανονισμός 
Omnibus»), όπως συμπληρώθηκε από την 
απόφαση του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 14ης Νοεμβρίου 
2017 («υπόθεση των αντιδιών»)3, 
ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 
ασφάλεια δικαίου και βελτιώνοντας τη 
θέση των γεωργών στην αλυσίδα 
τροφίμων·

_________________ _________________
1 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671. 1 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.
2 ΕΕ L 350 της 29.12.2017, σ. 15. 2 ΕΕ L 350 της 29.12.2017, σ. 15.
3 Απόφαση του Δικαστηρίου της 14ης 
Νοεμβρίου 2017, President de l’Autorité 
de la concurrence κατά Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) 
κ.λπ.

3 Απόφαση του Δικαστηρίου της 14ης 
Νοεμβρίου 2017, President de l’Autorité 
de la concurrence κατά Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) 
κ.λπ.

Or. en

Τροπολογία 46
Irène Tolleret



AM\1194588EL.docx 27/74 PE644.893v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί απαραίτητο να 
αποσαφηνιστούν οι διατάξεις που διέπουν 
τις ενώσεις παραγωγών και τις 
διεπαγγελματικές οργανώσεις στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/20131, ιδίως 
όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισμού 
και να εδραιωθεί η πρόοδος που 
σημειώθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
2017/23932(«κανονισμός Omnibus»), 
όπως συμπληρώθηκε από την απόφαση 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης της 14ης Νοεμβρίου 2017 
(«υπόθεση των ραδικιών αντίβ»)3, 
ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 
ασφάλεια δικαίου και βελτιώνοντας τη 
θέση των γεωργών στην αλυσίδα 
τροφίμων·

2. θεωρεί απαραίτητο, στο πλαίσιο 
της επόμενης μεταρρύθμισης της ΚΓΠ να 
αποσαφηνιστούν οι διατάξεις που διέπουν 
τις οργανώσεις παραγωγών, τις ενώσεις 
τους, καθώς και τις διεπαγγελματικές 
οργανώσεις στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1308/20131, ιδίως όσον αφορά την 
πολιτική ανταγωνισμού προκειμένου να 
εδραιωθεί η πρόοδος που σημειώθηκε με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/23932 
(«κανονισμός Omnibus»), ενισχύοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο την ασφάλεια 
δικαίου και βελτιώνοντας τη θέση των 
γεωργών στην αλυσίδα τροφίμων·

_________________ _________________
1 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671. 1 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.
2 ΕΕ L 350 της 29.12.2017, σ. 15. 2 ΕΕ L 350 της 29.12.2017, σ. 15.
3 Απόφαση του Δικαστηρίου της 14ης 
Νοεμβρίου 2017, President de l’Autorité 
de la concurrence κατά Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) 
κ.λπ.

Or. fr

Τροπολογία 47
Carmen Avram

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη «μελέτη των βέλτιστων τρόπων 
συγκρότησης των οργανώσεων 
παραγωγών, διεξαγωγής των 
δραστηριοτήτων τους και υποστήριξής 
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τους», η οποία αναγνωρίζει την κρίσιμη 
σημασία των ΟΠ και των ΕΟΠ για τη 
δημιουργία οικονομικού, τεχνικού και 
κοινωνικού οφέλους για τα μέλη των 
οργανώσεων, με έμμεσα επωφελή 
αποτελέσματα (ανταγωνιστικά 
αποτελέσματα) και για τους γεωργούς που 
δεν συμμορφώνονται, καθώς και με 
θετικές εξωτερικές επιδράσεις για τους 
άλλους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού 
τροφίμων.

Or. en

Τροπολογία 48
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. ζητεί να επεκταθούν οι διατάξεις 
του κανονισμoύ (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 που 
επιτρέπουν την έγκριση μέτρων 
διαχείρισης της προσφοράς για το τυρί, 
το χοιρομέρι και τον οίνο με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης 
(ΠΟΠ) ή προστατευόμενη γεωγραφική 
ένδειξη (ΠΓΕ) (άρθρα 150, 167 και 172) 
ώστε να καλύπτονται όλα τα προϊόντα με 
ΠΟΠ ή ΠΓΕ, προκειμένου να αυξηθούν 
οι δυνατότητες αντιστοίχισης της 
προσφοράς με τη ζήτηση·

Or. fr

Τροπολογία 49
Isabel Carvalhais

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. θεωρεί ότι το πεδίο εφαρμογής 
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των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013 (ενιαίος κανονισμός 
ΚΟΑ) που επιτρέπει τη θέσπιση κανόνων 
ελέγχου της προσφοράς, για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα, για τα προϊόντα που 
φέρουν προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) ή προστατευόμενη 
γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) θα πρέπει να 
επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει και άλλα 
προϊόντα που φέρουν σήμα ποιότητας, 
προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ προσφοράς και 
ζήτησης·

Or. en

Τροπολογία 50
Irène Tolleret

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. σημειώνει ότι το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε στην 
απόφασή του για τα ραδίκια αντίβ, στις 
14 Νοεμβρίου 2017, ότι η ΚΓΠ υπερισχύει 
των κανόνων ανταγωνισμού, και ότι οι 
υποχρεώσεις και οι στόχοι των 
οργανώσεων που ορίζονται από την ΚΓΠ 
εξαιρούνται αναγκαστικά από την 
εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, 
και ιδίως από το άρθρο 101 της ΣΛΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 51
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. ζητεί τη θέσπιση ρητής και 
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αυτόματης εξαίρεσης από το άρθρο 101 
της ΣΛΕΕ βάσει του άρθρου 210 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, που θα 
υπόκειται στις αρχές της αναγκαιότητας 
και της αναλογικότητας, ώστε να 
μπορούν οι γεωργικές διεπαγγελματικές 
οργανώσεις να εκπληρώνουν τα 
καθήκοντα που τους αναθέτει ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, με 
σκοπό την προώθηση των στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 39 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 52
Carmen Avram

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 β. θεωρεί ότι ένας επαρκής αριθμός 
ΟΠ είναι απαραίτητος για να αντληθούν 
οφέλη από τις οικονομίες κλίμακας και 
εκφράζει, ως εκ τούτου, την ικανοποίησή 
του για την ενοποίηση μεταξύ των ΟΠ·

Or. en

Τροπολογία 53
Carmen Avram

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 γ. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να λάβει συγκεκριμένα υπόψη την 
υπεροχή των στόχων της ΚΓΠ έναντι των 
στόχων της πολιτικής ανταγωνισμού, 
όπως έχει δηλώσει το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο, μέσω μιας πιο ευέλικτης, 
σαφούς και προβλέψιμης εφαρμογής των 
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κανόνων ανταγωνισμού στους 
παραγωγούς και τις οργανώσεις 
παραγωγών·

Or. en

Τροπολογία 54
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. καλεί την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει ότι οι διατάξεις του άρθρου 
222 του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ 
ενεργοποιούνται ταχέως για να 
αντιμετωπιστεί η σοβαρή στρέβλωση της 
αγοράς·

Or. fr

Τροπολογία 55
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2δ. καλεί την Επιτροπή να εξαιρέσει 
από τους κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις τις φορολογικές διατάξεις που 
ισχύουν ειδικά για τον γεωργικό τομέα 
και τις οποίες τα κράτη μέλη έχουν 
θεσπίσει προκειμένου να ενθαρρύνουν 
τους γεωργούς να προβαίνουν σε 
εθελοντικές προληπτικές αποταμιεύσεις, 
με σκοπό να αντεπεξέρχονται καλύτερα 
στην αύξηση των κινδύνων που 
συνδέονται με το κλίμα και των κινδύνων 
για την υγεία, καθώς και στις οικονομικές 
κρίσεις·

Or. fr
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Τροπολογία 56
Carmen Avram

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2δ. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να παρακολουθεί τη νομοθεσία των 
κρατών μελών σχετικά με την 
αναγνώριση των ΟΠ και των ΕΟΠ, που 
θα εξαλείψει τα εμπόδια για την 
αναγνώριση, στοχεύοντας παράλληλα στη 
μείωση των κινδύνων από κερδοσκοπικές 
συμπεριφορές (χωρίς κατάλληλες 
οικονομικές δραστηριότητες)·

Or. en

Τροπολογία 57
Carmen Avram

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2δ. καλεί τα θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχουν στους 
γεωργικούς συνεταιρισμούς και σε άλλους 
τύπους οργανώσεων παραγωγών 
ορισμένες αναγκαίες και σαφείς 
παρεκκλίσεις από το δίκαιο του 
ανταγωνισμού, ώστε να μπορούν να 
συμβάλλουν στη βελτίωση του 
εισοδήματος των γεωργών και του 
μεριδίου τους στην αλυσίδα αξίας·

Or. en

Τροπολογία 58
Carmen Avram
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2δ. ζητεί να υπάρχει μεγαλύτερη 
σαφήνεια στις οργανώσεις παραγωγών 
και στις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών 
όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων 
ανταγωνισμού, με την έκδοση 
κατάλληλων κατευθυντήριων γραμμών 
που θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν 
επακριβώς τα μερίδια αγοράς «ασφαλούς 
λιμένα» βάσει των οποίων υπάρχουν 
εξαιρέσεις ή παρεκκλίσεις από τους 
κανόνες ανταγωνισμού. προς τούτο, οι 
κατευθυντήριες γραμμές που έχουν ήδη 
δημοσιευθεί από την Επιτροπή για τους 
τομείς του ελαιολάδου, των αροτραίων 
καλλιεργειών και του βοείου κρέατος 
πρέπει να επεκταθούν ώστε να καλύπτουν 
και άλλους τομείς, να διευρυνθούν ως 
προς το πεδίο εφαρμογής τους και να 
βελτιωθούν τόσο σε επίπεδο σαφήνειας 
όσο και αποτελεσματικότητας·

Or. en

Τροπολογία 59
Carmen Avram

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2δ. υποστηρίζει ότι η ΕυρωπαΪκή 
Επιτροπή, ως αρμόδιο όργανο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή 
των κανόνων ανταγωνισμού, καθώς και 
οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού, θα πρέπει 
να είναι πιο επιεικείς κατά την εφαρμογή 
του άρθρου 101 ΣΛΕΕ στις συμφωνίες, 
πρακτικές και δράσεις συντονισμού που 
αναλαμβάνονται από τις ΟΠ, τις ΕΟΠ, 
τους γεωργικούς συνεταιρισμούς και τις 
συμπράξεις μεταξύ παραγωγών, ιδίως 
όσον αφορά την επίτευξη της 
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συγκέντρωσης της προσφοράς σύμφωνα 
με το άρθρο 39 ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 60
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικροτεί την έγκριση της οδηγίας 
σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές4στην αλυσίδα εφοδιασμού 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και 
καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
στενά την πρόοδο της μεταφοράς της 
οδηγίας·

3. επικροτεί την έγκριση της οδηγίας 
σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές4 στην αλυσίδα εφοδιασμού 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και 
καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
στενά την πρόοδο της μεταφοράς και της 
λειτουργίας στην πράξη της οδηγίας· 
σημειώνει ότι η παρούσα οδηγία αποτελεί 
ένα πρώτο βήμα για την προστασία των 
γεωργών και για την αντιμετώπιση της 
ανισορροπίας δυνάμεων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού τροφίμων της ΕΕ και, ως εκ 
τούτου, πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω 
ώστε να συμβαδίζει με τη μελλοντική 
ανάπτυξη αθέμιτων εμπορικών 
πρακτικών·

_________________ _________________
4 Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις 
μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων (ΕΕ L 111, της 25.4.2019, σ. 
59).

4 Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις 
μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων (ΕΕ L 111, της 25.4.2019, 
σ. 59).

Or. en

Τροπολογία 61
Sarah Wiener
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικροτεί την έγκριση της οδηγίας 
σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές4στην αλυσίδα εφοδιασμού 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και 
καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
στενά την πρόοδο της μεταφοράς της 
οδηγίας·

3. επικροτεί την έγκριση της οδηγίας 
σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές4 στην αλυσίδα εφοδιασμού 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και 
καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
στενά την πρόοδο της μεταφοράς της 
οδηγίας· υπενθυμίζει ότι πρόκειται για 
οδηγία ελάχιστης εναρμόνισης και ότι, ως 
εκ τούτου, τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαριθμούν περαιτέρω πρακτικές ως 
αθέμιτες ή να θέτουν υψηλότερα 
πρότυπα· καλεί τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν τη μεταπώληση σε ζημία 
ως αθέμιτη εμπορική πρακτική·

_________________ _________________
4 Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις 
μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων (ΕΕ L 111, της 25.4.2019, σ. 
59).

4 Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις 
μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων (ΕΕ L 111, της 25.4.2019, σ. 
59).

Or. en

Τροπολογία 62
Bert-Jan Ruissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικροτεί την έγκριση της οδηγίας 
σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές4στην αλυσίδα εφοδιασμού 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και 
καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
στενά την πρόοδο της μεταφοράς της 
οδηγίας·

3. επικροτεί την έγκριση της οδηγίας 
σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές4 στην αλυσίδα εφοδιασμού 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και 
καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
στενά την πρόοδο της μεταφοράς της 
οδηγίας· υπενθυμίζει ωστόσο ότι η 
αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών 
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πρακτικών, αν και σημαντικό βήμα προς 
τα εμπρός, δεν επιλύει από μόνη της τη 
βασική αιτία της μη-ισορροπημένης 
διαπραγματευτικής ισχύος στην αλυσίδα·

_________________ _________________
4 Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις 
μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων (ΕΕ L 111, της 25.4.2019, σ. 
59).

4 Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις 
μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων (ΕΕ L 111, της 25.4.2019, σ. 
59).

Or. en

Τροπολογία 63
Daniel Buda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικροτεί την έγκριση της οδηγίας 
σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές4στην αλυσίδα εφοδιασμού 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και 
καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
στενά την πρόοδο της μεταφοράς της 
οδηγίας·

3. επικροτεί την έγκριση της οδηγίας 
σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές4 στην αλυσίδα εφοδιασμού 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και 
καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
στενά την πρόοδο της μεταφοράς της 
οδηγίας· τονίζει ότι η εφαρμογή της 
οδηγίας θα μειώσει τυχόν ανισορροπίες 
που ενδέχεται να δημιουργηθούν μεταξύ 
των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως του 
μεγέθους τους, και θα βοηθήσει να 
δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού·

_________________ _________________
4 Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις 
μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων (ΕΕ L 111, της 25.4.2019, σ. 
59).

4 Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις 
μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων (ΕΕ L 111, της 25.4.2019, 
σ. 59).
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Or. ro

Τροπολογία 64
Irène Tolleret

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικροτεί την έγκριση της οδηγίας 
σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές4στην αλυσίδα εφοδιασμού 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και 
καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
στενά την πρόοδο της μεταφοράς της 
οδηγίας·

3. είναι της άποψης ότι η έγκριση της 
οδηγίας σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων4 
αποτελεί πολύ σημαντικό βήμα προς την 
προώθηση ισορροπημένων σχέσεων 
μεταξύ των διάφορων επιχειρήσεων στην 
αλυσίδα τροφίμων και προωθεί τη θέση 
στην οποία βρίσκεται ο πρωτογενής 
τομέας, και καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενά την πρόοδο της 
μεταφοράς της οδηγίας·

_________________ _________________
4 Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις 
μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων (ΕΕ L 111, της 25.4.2019, σ. 
59).

4 Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις 
μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων (ΕΕ L 111 της 25.4.2019, σ. 59).

Or. fr

Τροπολογία 65
Mairead McGuinness

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικροτεί την έγκριση της οδηγίας 
σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές4στην αλυσίδα εφοδιασμού 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και 

3. επικροτεί την έγκριση της οδηγίας 
σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές4 στην αλυσίδα εφοδιασμού 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων· 
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καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
στενά την πρόοδο της μεταφοράς της 
οδηγίας·

ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να μεταφέρουν 
την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο χωρίς 
καθυστέρηση και καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την πρόοδο 
όσον αφορά τη μεταφορά της οδηγίας στο 
εθνικό δίκαιο· υπενθυμίζει ότι η οδηγία 
περιλαμβάνει ρήτρα επανεξέτασης σε 4 
έτη·

_________________ _________________
4 Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις 
μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων (ΕΕ L 111, της 25.4.2019, σ. 
59).

4 Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις 
μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων (ΕΕ L 111, της 25.4.2019, σ. 
59).

Or. en

Τροπολογία 66
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικροτεί την έγκριση της οδηγίας 
σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές4στην αλυσίδα εφοδιασμού 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και 
καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
στενά την πρόοδο της μεταφοράς της 
οδηγίας·

3. επικροτεί την έγκριση της οδηγίας 
σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές4 στην αλυσίδα εφοδιασμού 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων· καλεί 
την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την 
πρόοδο όσον αφορά τη μεταφορά της 
οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και να 
προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών·

_________________ _________________
4 Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις 
μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων (ΕΕ L 111, της 25.4.2019, σ. 
59).

4 Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις 
μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων (ΕΕ L 111, της 25.4.2019, σ. 
59).
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Or. en

Τροπολογία 67
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικροτεί την έγκριση της οδηγίας 
σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές4στην αλυσίδα εφοδιασμού 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και 
καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
στενά την πρόοδο της μεταφοράς της 
οδηγίας·

3. επικροτεί την έγκριση της οδηγίας 
σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές στην αλυσίδα4 εφοδιασμού 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και 
καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
στενά την πρόοδο της μεταφοράς της 
οδηγίας και να ενημερώνει αναλόγως το 
Κοινοβούλιο·

_________________ _________________
4 Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις 
μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων (ΕΕ L 111, της 25.4.2019, σ. 
59).

4 Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις 
μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων (ΕΕ L 111 της 25.4.2019, σ. 59).

Or. fr

Τροπολογία 68
Carmen Avram

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικροτεί την έγκριση της οδηγίας 
σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές4στην αλυσίδα εφοδιασμού 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και 
καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
στενά την πρόοδο της μεταφοράς της 
οδηγίας·

3. επικροτεί την έγκριση της οδηγίας 
σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και 
καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
στενά την πρόοδο της μεταφοράς και της 
κατάλληλης εφαρμογής στην πράξη της 
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οδηγίας·

_________________
4 Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις 
σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην 
αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 111, της 
25.4.2019, σ. 59).

Or. en

Τροπολογία 69
Carmen Avram

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. επικροτεί τις διατάξεις του 
άρθρου 6 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/2393 
(κανονισμός "Omnibus") που έχουν ως 
στόχο να βοηθήσουν τα κράτη μέλη 
προκειμένου αυτά να διαχειρίζονται τα 
θέματα των διπλών προτύπων, όσον 
αφορά, για παράδειγμα, τα γεωργικά 
προϊόντα διατροφής· καλεί την Επιτροπή 
να εξετάσει έναν κανονισμό εφαρμόσιμο 
σε ενωσιακό επίπεδο που θα θεσπίζει 
μητρώο όλων των προϊόντων που 
πωλούνται στην ενωσιακή αγορά, και 
συνεπώς που θα αποδίδει μοναδικό 
χαρακτήρα στα προϊόντα που 
κυκλοφορούν στο εμπόριο με την ίδια 
ονομασία και συσκευασία· η καταχώριση 
θα πρέπει να ολοκληρώνεται με δήλωση 
από την ίδια την επιχείρηση που εισάγει 
για πρώτη φορά το προϊόν στην ενωσιακή 
αγορά και θα πρέπει, στην περίπτωση 
τροφίμων, να περιλαμβάνει τις 
πληροφορίες που βρίσκονται στην ετικέτα 
του προϊόντος δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1169/2011· το μέτρο θα πρέπει 
επίσης να εφαρμόζεται σε κατασκευαστές 
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τρίτων χωρών τα προϊόντα των οποίων 
πωλούνται στην ενιαία αγορά· με τον 
τρόπο αυτό, οι ευρωπαίοι καταναλωτές 
θα έχουν συνεχή ταχεία πρόσβαση σε μια 
βάση δεδομένων που θα αναφέρει τα 
χαρακτηριστικά του προϊόντος που 
επιθυμούν να αποκτήσουν, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι έχουν στην πλήρη 
διάθεσή τους όλα τα στοιχεία σχετικά με 
τη λήψη απόφασης για την αγορά και ότι 
ο ανταγωνισμός δεν θα επηρεαστεί από 
εμπορικές πρακτικές που βασίζονται σε 
διπλά πρότυπα·

Or. ro

Τροπολογία 70
Carmen Avram

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. θεωρεί ότι η είσοδος στην 
ευρωπαϊκή αγορά προϊόντων από τρίτες 
χώρες που δεν πληρούν τα ίδια 
κοινωνικά, υγειονομικά, εργατικά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα δημιουργεί 
αθέμιτο ανταγωνισμό για τους 
ευρωπαίους παραγωγούς· ζητεί, ως εκ 
τούτου, την προστασία των ευάλωτων 
τομέων και τη συστηματική εφαρμογή 
των αρχών της αμοιβαιότητας και της 
συμμόρφωσης όσον αφορά τα γεωργικά 
προϊόντα τόσο στις μελλοντικές όσο και 
στις τρέχουσες εμπορικές 
διαπραγματεύσεις, μεταξύ άλλων και με 
την MERCOSUR· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τον αντίκτυπο της εμπορικής 
συμφωνίας της MERCOSUR σε όλους 
τους ευάλωτους γεωργικούς τομείς της 
ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 71
Irène Tolleret

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για 
το γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας σχετικά με τις αθέμιτες 
πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού 
τροφίμων δεν καλύπτει όλους τους 
προμηθευτές, αλλά εξαιρεί εκείνους που 
δεν είναι ΜΜΕ, και εκφράζει, επίσης, τη 
λύπη του που η πώληση επί ζημία δεν 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 
πρακτικών οι οποίες απαγορεύονται σε 
ενωσιακό επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 72
Martin Buschmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. τονίζει ότι το τρέχον μοντέλο 
παραγωγής παρουσιάζει ταχέως 
αυξανόμενα επίπεδα συγκέντρωσης της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στον 
αγροδιατροφικό τομέα και ενισχύει το 
βιομηχανικό μοντέλο στον τομέα της 
διατροφής και της γεωργίας, σε βάρος 
των ανησυχιών των πολιτών και της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 73
Mairead McGuinness

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. επισημαίνει ότι η οδηγία για τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην 
αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων αποτελεί ένα 
ευπρόσδεκτο πρώτο βήμα για τη 
διασφάλιση της ισότητας μεταξύ των 
φορέων της αλυσίδας·

Or. en

Τροπολογία 74
Irène Tolleret

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. καλεί να ενισχυθεί ο ρόλος των 
διεπαγγελματικών οργανώσεων 
προκειμένου να προωθηθούν οι 
περισσότερο ισορροπημένες σχέσεις στην 
αλυσίδα τροφίμων, και υποστηρίζει την 
επέκταση της ρήτρας επιμερισμού της 
αξίας, ώστε αυτή να καλύπτει όλες τις 
επιχειρήσεις και όχι μόνο τον πρώτο 
αγοραστή, σύμφωνα με το σχέδιο έκθεσης 
που εγκρίθηκε, τον Απρίλιο του 2019, από 
την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης 
της Υπαίθρου του Κοινοβουλίου σχετικά 
με τη νέα κοινή οργάνωση της αγοράς 
γεωργικών προϊόντων ως μέρος της 
επόμενης μεταρρύθμισης της ΚΓΠ·

Or. fr

Τροπολογία 75
Irène Tolleret

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 γ. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την επιτυχία των μέτρων διαχείρισης της 
προσφοράς που εισήχθησαν για τα τυριά 
ποιότητας κατόπιν αιτήματος των 
οργανώσεων παραγωγών, των 
διεπαγγελματικών οργανώσεων και των 
ομίλων επιχειρήσεων που αναφέρονται 
στον κανονισμό 1151/2012, μετά τη 
μεταρρύθμιση της ΚΓΠ του 2013, και 
ζητεί την επέκταση του μέτρου ώστε να 
καλύπτει όλα τα προϊόντα με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή 
γεωγραφική ένδειξη, σύμφωνα με το 
σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής Γεωργίας 
και Ανάπτυξης της Υπαίθρου που 
εγκρίθηκε, τον Απρίλιο του 2019, για τη 
νέα κοινή οργάνωση της αγοράς 
γεωργικών προϊόντων·

Or. fr

Τροπολογία 76
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
εμπεριστατωμένη ανάλυση της έκτασης 
και των επιπτώσεων των αγοραστικών 
συμμαχιών στην οικονομική λειτουργία 
της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων·

4. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
εμπεριστατωμένη ανάλυση της έκτασης 
και των επιπτώσεων των αγοραστικών 
συμμαχιών στην οικονομική λειτουργία 
της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων· θεωρεί, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι η ταχεία συγκέντρωση 
του τομέα του λιανεμπορίου σε εθνικό 
επίπεδο, και οι συμμαχίες που 
διαμορφώνονται μεταξύ των 
λιανεμπόρων ευρείας κλίμακας σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο μπορεί να 
εγείρει ανησυχίες σχετικά με πιθανές 
στρατηγικές ευθυγραμμίσεις, μειωμένο 
ανταγωνισμό και περιορισμένα περιθώρια 
για επενδύσεις και καινοτομία στο 
πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού 
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τροφίμων·

Or. fr

Τροπολογία 77
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
εμπεριστατωμένη ανάλυση της έκτασης 
και των επιπτώσεων των αγοραστικών 
συμμαχιών στην οικονομική λειτουργία 
της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων·

4. αναγνωρίζει τον πιθανό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι συμμαχίες αγοραστών 
στη δημιουργία οικονομικής 
αποδοτικότητας στην αλυσίδα 
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων· τονίζει, ωστόσο, ότι η 
τρέχουσα έλλειψη πληροφοριών δεν 
επιτρέπει την αξιολόγηση των 
οικονομικών αποτελεσμάτων αυτών των 
συμμαχιών αγοραστών στη λειτουργία 
της αλυσίδας εφοδιασμού· καλεί την 
Επιτροπή να προβεί σε εμπεριστατωμένη 
ανάλυση της έκτασης και των επιπτώσεων 
των αγοραστικών συμμαχιών στην 
οικονομική λειτουργία της αλυσίδας 
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 78
Daniel Buda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
εμπεριστατωμένη ανάλυση της έκτασης 
και των επιπτώσεων των αγοραστικών 
συμμαχιών στην οικονομική λειτουργία 
της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων·

4. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
εμπεριστατωμένη ανάλυση της έκτασης 
και των επιπτώσεων των αγοραστικών 
συμμαχιών στην οικονομική λειτουργία 
της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων και ιδίως, τον 
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πιθανό τους αντίκτυπο σε παραγωγούς·

Or. ro

Τροπολογία 79
Clara Aguilera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
εμπεριστατωμένη ανάλυση της έκτασης 
και των επιπτώσεων των αγοραστικών 
συμμαχιών στην οικονομική λειτουργία 
της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων·

4. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
εμπεριστατωμένη ανάλυση της έκτασης 
και των επιπτώσεων των αγοραστικών 
συμμαχιών στην οικονομική λειτουργία 
της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων, ιδίως όσον 
αφορά τους αγρότες αροτραίων 
καλλιεργειών και κτηνοτρόφους, καθώς 
και τις ΜΜΕ·

Or. es

Τροπολογία 80
Sarah Wiener
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
εμπεριστατωμένη ανάλυση της έκτασης 
και των επιπτώσεων των αγοραστικών 
συμμαχιών στην οικονομική λειτουργία 
της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων·

4. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει 
την εις βάθος ανάλυσή της όσον αφορά 
την έκταση και τα αποτελέσματα των 
συμμαχιών αγοραστών στην οικονομική 
λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, 
λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις 
επιπτώσεις στους μικρούς προμηθευτές·

Or. en
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Τροπολογία 81
Carmen Avram

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. τονίζει ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού αφορά την ευημερία των 
καταναλωτών και ότι η ευημερία των 
καταναλωτών αφορά την καινοτομία, την 
ποιότητα, την ποικιλία και την τιμή. 
Ωστόσο, η επιβολή της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού φαίνεται να 
επικεντρώνεται μόνο στις τιμές και να 
μην είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τους 
νέους μεσάζοντες (διαδικτυακές και μη 
διαδικτυακές πλατφόρμες) και τον διπλό 
τους ρόλο και τον αντίκτυπο των 
πρακτικών τους στην καινοτομία, την 
ποιότητα και την ποικιλία· Πράγματι, 
άλλοι τομείς όπως το λιανικό εμπόριο 
ειδών διατροφή (υπεραγορές-σούπερ 
μάρκετ εκτός διαδικτύου), όπου φαίνεται 
να απουσιάζει η δεσπόζουσα θέση, 
διατηρούν αυτόν τον διττό ρόλο και 
παρόμοιες πρακτικές για πολλά έτη σε 
καθεστώς απόλυτης ατιμωρησίας· καλεί 
την Επιτροπή να επαναξιολογήσει την 
πολιτική ανταγωνισμού και να εντοπίσει 
τα υφιστάμενα κενά·

Or. en

Τροπολογία 82
Sarah Wiener
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. εκφράζει την ανησυχία του για τη 
μη βιώσιμη προς τα κάτω πίεση στις 
τιμές των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
που προκύπτει από την υπερβολική ισχύ 
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του μεταποιητή ή του αγοραστή στις 
αλυσίδες εφοδιασμού γεωργικών 
προϊόντων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την προσέγγισή της όσον 
αφορά την αξιολόγηση της κατάχρησης 
δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, να 
συμπεριλάβει περιπτώσεις μη βιώσιμης 
πτωτικής πίεσης στις τιμές των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, είτε αυτές 
συνεπάγονται είτε όχι υψηλότερες τιμές 
καταναλωτή· θεωρεί ότι το ευρύτερο 
συμφέρον των καταναλωτών 
περιλαμβάνει την υποστήριξή τους για τα 
δίκαια εισοδήματα των γεωργών μέσω 
της εξασφάλισης ενός δίκαιου μεριδίου 
της αξίας κατά μήκος της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων, ώστε να 
εξασφαλιστεί ένας οικονομικά καθώς και 
περιβαλλοντικά βιώσιμος γεωργικός 
τομέας·

Or. en

Τροπολογία 83
Irène Tolleret

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τις 
οργανώσεις παραγωγών και τις ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών όσον αφορά την 
εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, 
με τις κατάλληλες κατευθυντήριες 
γραμμές για τις επιτρεπόμενες εξαιρέσεις 
και παρεκκλίσεις από τους κανόνες 
ανταγωνισμού, και καλεί την Επιτροπή 
να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των 
κατευθυντήριων γραμμών που έχουν 
δημοσιευθεί για το ελαιόλαδο, τις 
αροτραίες καλλιέργειες και το βόειο 
κρέας για την κάλυψη άλλων τομέων·

Or. fr
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Τροπολογία 84
Martin Buschmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. τονίζει ότι, λόγω του ειδικού 
χαρακτήρα της και των μακρών κύκλων 
παραγωγής της, η γεωργία δεν μπορεί να 
συγκριθεί με οποιαδήποτε άλλη 
δραστηριότητα όσον αφορά την 
ελαστικότητα της προσφοράς και, ως εκ 
τούτου, η λογική της αγοράς δεν μπορεί 
να εφαρμοστεί στον γεωργικό τομέα με 
τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζεται και σε 
άλλους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 85
Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τον διάλογο με όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τη 
λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και 
να προσαρμόσει την πολιτική 
ανταγωνισμού της ΕΕ σύμφωνα με τις 
πλέον πρόσφατες εξελίξεις στο εμπορικό 
περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 86
Ruža Tomašić
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενίσχυσης ολόκληρης της αλυσίδας των 
γεωργικών προϊόντων διατροφής από το 
αγρόκτημα στο τραπέζι, ιδίως όσον 
αφορά τους ελέγχους στις εισαγωγές 
ζώων και προϊόντων από τρίτες χώρες·

Or. hr

Τροπολογία 87
Carmen Avram

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δημοσίευση του κανονισμού (ΕΕ) 
2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 20ης Ιουνίου 
2019, για την προώθηση της δίκαιης 
μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους 
επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης και για το 
άνοιγμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
επίσημης έρευνας στον τομέα των 
συμπράξεων, προκειμένου να αξιολογηθεί 
κατά πόσον η χρήση από την Amazon 
ευαίσθητων δεδομένων από 
ανεξάρτητους εμπόρους λιανικής, οι 
οποίοι πωλούν στην αγορά της, 
παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού 
της ΕΕ· σημειώνει ότι η Amazon έχει ένα 
διττό ρόλο ως πλατφόρμα: (i) πωλεί 
προϊόντα στον διαδικτυακό της τόπο ως 
έμπορος λιανικής· και (ii) παρέχει μια 
αγοραστική πλατφόρμα όπου οι 
ανεξάρτητοι πωλητές μπορούν να πωλούν 
προϊόντα απευθείας στους καταναλωτές· 
τονίζει ότι το παράδειγμα αυτού του 
υποτιθέμενου καταχρηστικού διττού 
ρόλου είναι γνωστό σε κάθε προμηθευτή, 
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συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών 
γεωργικών προϊόντων διατροφής που 
έχουν σχέση με ευρωπαϊκές πλατφόρμες 
υπεραγορών-σούπερ μάρκετ, αλλά ότι, 
επιπλέον, τα μη διαδικτυακά 
σουπερμάρκετ, ελέγχουν τόσο τις τιμές 
των δικών τους εμπορικών σημάτων όσο 
και τις τιμές τρίτων· τονίζει ότι η κάθετη 
ολοκλήρωση και η διαφοροποιημένη (και 
διακριτική) μεταχείριση στα εκτός 
διαδικτύου σούπερ μάρκετ ενδέχεται να 
στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό στην 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 88
Sarah Wiener
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. θεωρεί ότι το κόστος παραγωγής 
πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη 
κατά τη συμφωνία για τις τιμές στις 
συμβάσεις μεταξύ παραγωγών και 
εμπόρων λιανικής 
πώλησης/μεταποιητών, και ότι οι τιμές 
θα πρέπει επίσης να παρέχουν δίκαιη 
αμοιβή στους γεωργούς· τονίζει την 
ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια της 
αγοράς ώστε να συμβάλει στη δικαιότερη 
μεταφορά των τιμών κατά μήκος της 
αλυσίδας εφοδιασμού· καλεί την 
Επιτροπή να βελτιώσει τα δεδομένα του 
Παρατηρητηρίου της Αγοράς σχετικά με 
τους όγκους, τις τιμές και τα περιθώρια, 
ιδίως στον τομέα των βιολογικών 
προϊόντων· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει δείκτες για το κόστος 
παραγωγής και τα περιθώρια, που θα 
λειτουργούν ως αναφορές σε συμβάσεις, 
και θα λαμβάνουν καλύτερα υπόψη το 
κόστος παραγωγής και αμοιβής· ζητεί 
από την Επιτροπή να εξασφαλίσει σαφείς 
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κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον 
επιμερισμό της αξίας κατά μήκος της 
αλυσίδας εφοδιασμού, ώστε να καταστεί 
δυνατή η μετάδοση των τιμών σε επίπεδο 
δίκαιο για τους καταναλωτές και τους 
παραγωγούς·

Or. en

Τροπολογία 89
Martin Buschmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. τονίζει ότι τα τρόφιμα δεν θα 
πρέπει να θεωρούνται εμπόρευμα του 
οποίου η αξία καθορίζεται κυρίως από 
την κερδοσκοπία επί των τιμών της 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 90
Carmen Avram

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
ιδιαίτερη προσοχή σε αυτόν τον διττό 
ρόλο των φορέων της αγοράς τόσο εκτός 
διαδικτύου (πλατφόρμες σουπερ μάρκετ), 
όσο και διαδικτυακά, δεδομένου ότι αυτή 
η κυριαρχία των σουπερ μάρκετ 
συνοδεύεται από την ανησυχία ότι 
ενδέχεται να προβαίνουν σε δράσεις που 
εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα 
και όχι απαραίτητα εκείνα των πελατών 
τους. Ειδικότερα, η κυριαρχία των των 
υπεραγορών εκτός σύνδεσης μπορεί να 
επιτρέψει εσκεμμένες ζημίες στην αξία 
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του εμπορικού σήματος, να περιορίσει τις 
επιλογές των προϊόντων, να μειώσει τις 
απαιτήσεις στην ποιότητα των δικών 
τους σημάτων, να περιορίσει τη 
δυνατότητα σύγκρισης των τιμών, να 
περιορίσει την καινοτομία και να 
επιτρέψει τη χειραγώγηση των τιμών με 
σκοπό τη στρέβλωση των τιμών σε 
διάφορες κατηγορίες προϊόντων προς 
όφελός τους· τονίζει ότι η Επιτροπή και 
οι αρχές ανταγωνισμού πρέπει να 
διαδραματίσουν καίριο ρόλο προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκύψουν 
τέτοιες καταστάσεις· τονίζει ότι τα 
τελευταία χρόνια οι οικονομολόγοι έχουν 
συνεχώς υπογραμμίσει την ύπαρξη 
κατωφλίου κινδύνου ή σημείου καμπής 
πέραν του οποίου τα μερίδια αγοράς των 
ιδίων εμπορικών σημάτων των 
υπεραγορών εκτός σύνδεσης σε μια 
κατηγορία προϊόντων μπορεί να 
μετατρέψουν τα θετικά τους 
αποτελέσματα σε αρνητικές επιπτώσεις 
για την ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας γεωργικών 
τροφίμων, για τους καταναλωτές και για 
την κοινωνία στο σύνολό της

Or. en

Τροπολογία 91
Martin Buschmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. τονίζει ότι η παγκοσμιοποίηση της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων δεν 
ωφελεί τους πρωτογενείς παραγωγούς· 
επισημαίνει ότι οι εμπορικές συμφωνίες, 
όπως η εμπορική συμφωνία ΕΕ — 
Mercosur, θα υπονομεύσουν περαιτέρω 
τον γεωργικό τομέα της ΕΕ και θα τον 
εκθέσουν στον ανταγωνισμό, ο οποίος 
γενικά δεν συμμορφώνεται με τα 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα 



PE644.893v01-00 54/74 AM\1194588EL.docx

EL

και τα πρότυπα της ΕΕ για την καλή 
διαβίωση των ζώων και θα έχουν 
σοβαρές επιπτώσεις στους ισότιμους 
όρους ανταγωνισμού για τους 
παραγωγούς της ΕΕ, εγείρουν δε τις 
ανησυχίες των καταναλωτών σε 
ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 92
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Jan Huitema

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί 
επισταμένως το δημόσιο αίτημα για πιο 
βιώσιμα συστήματα τροφίμων και καλεί 
την Επιτροπή, συγκεκριμένα στο πλαίσιο 
της τρέχουσας αναθεώρησης των 
οριζόντιων κανονισμών απαλλαγής κατά 
κατηγορία και των σχετικών 
κατευθυντήριων γραμμών, να διευκρινίσει 
τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
βιώσιμες συμφωνίες δύνανται να 
εξαιρούνται από το δίκαιο του 
ανταγωνισμού·

5. θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί 
επισταμένως το δημόσιο αίτημα για πιο 
βιώσιμα συστήματα τροφίμων και καλεί 
την Επιτροπή, συγκεκριμένα στο πλαίσιο 
της τρέχουσας αναθεώρησης των 
οριζόντιων κανονισμών απαλλαγής κατά 
κατηγορία και των σχετικών 
κατευθυντήριων γραμμών, να διευκρινίσει 
τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
βιώσιμες συμφωνίες δύνανται να 
εξαιρούνται από το δίκαιο του 
ανταγωνισμού· επαναλαμβάνει την άποψή 
του ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει 
γενικές κατευθυντήριες γραμμές 
προκειμένου να αποσαφηνίσει υπό ποιες 
συνθήκες μπορεί ο ιδιωτικός τομέας να 
καταλήξει σε συμφωνία για συλλογική 
αύξηση της βιωσιμότητας σε έναν τομέα 
χωρίς παραβίαση της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού· θεωρεί ότι οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές για τον γεωργικό τομέα λόγω 
των περιβαλλοντικών προκλήσεων που 
πρέπει να αντιμετωπίσει και των 
απαιτήσεων βιωσιμότητας που πρέπει να 
πληροί·

Or. en
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Τροπολογία 93
Bert-Jan Ruissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί 
επισταμένως το δημόσιο αίτημα για πιο 
βιώσιμα συστήματα τροφίμων και καλεί 
την Επιτροπή, συγκεκριμένα στο πλαίσιο 
της τρέχουσας αναθεώρησης των 
οριζόντιων κανονισμών απαλλαγής κατά 
κατηγορία και των σχετικών 
κατευθυντήριων γραμμών, να 
διευκρινίσει τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες οι βιώσιμες συμφωνίες δύνανται 
να εξαιρούνται από το δίκαιο του 
ανταγωνισμού·

5. θεωρεί ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστεί η απαίτηση του κοινού 
για πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων και 
ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει 
για τους παραγωγούς και τις εθνικές 
αρχές ανταγωνισμού τις προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες οι βιώσιμες συμφωνίες 
μπορούν να εξαιρούνται από το δίκαιο 
του ανταγωνισμού, αναγνωρίζοντας έτσι 
τη συμβολή των συμφωνιών 
βιωσιμότητας στη βελτίωση της 
παραγωγής, και ωφελώντας την κοινωνία 
στο σύνολό της και τους καταναλωτές, 
τον γεωργικό χαρακτήρα των προϊόντων 
που εμπλέκονται, καθώς και την ανάγκη 
για τους πρωτογενείς παραγωγούς να 
λαμβάνουν δίκαιη αποζημίωση για τις 
πρόσθετες δαπάνες που 
πραγματοποιούνται για την παροχή 
εξωνομοθετικών συμφωνιών 
βιωσιμότητας, συγκεκριμένα στο πλαίσιο 
της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ και της 
τρέχουσας αναθεώρησης των οριζόντιων 
κανονισμών απαλλαγής κατά κατηγορία 
και των σχετικών κατευθυντήριων 
γραμμών·

Or. en

Τροπολογία 94
Sarah Wiener
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί 
επισταμένως το δημόσιο αίτημα για πιο 

5. θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει 
ανταπόκριση στη ζήτηση της κοινής 
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βιώσιμα συστήματα τροφίμων και καλεί 
την Επιτροπή, συγκεκριμένα στο πλαίσιο 
της τρέχουσας αναθεώρησης των 
οριζόντιων κανονισμών απαλλαγής κατά 
κατηγορία και των σχετικών 
κατευθυντήριων γραμμών, να διευκρινίσει 
τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
βιώσιμες συμφωνίες δύνανται να 
εξαιρούνται από το δίκαιο του 
ανταγωνισμού·

γνώμης για πιο βιώσιμα συστήματα 
τροφίμων και ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού θα πρέπει να ενσωματώνει 
καλύτερα την αξία του δημόσιου αγαθού 
στην τιμολόγηση των τροφίμων· ζητεί η 
πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ να 
λαμβάνει υπόψη τα ευρύτερα συμφέροντα 
των καταναλωτών, πέραν του απλού 
τιμήματος· καλεί την Επιτροπή, 
συγκεκριμένα στο πλαίσιο της τρέχουσας 
αναθεώρησης των οριζόντιων κανονισμών 
απαλλαγής κατά κατηγορία και των 
σχετικών κατευθυντήριων γραμμών, να 
διευκρινίσει τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες οι βιώσιμες συμφωνίες δύνανται να 
εξαιρούνται από το δίκαιο του 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 95
Mairead McGuinness

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί 
επισταμένως το δημόσιο αίτημα για πιο 
βιώσιμα συστήματα τροφίμων και καλεί 
την Επιτροπή, συγκεκριμένα στο πλαίσιο 
της τρέχουσας αναθεώρησης των 
οριζόντιων κανονισμών απαλλαγής κατά 
κατηγορία και των σχετικών 
κατευθυντήριων γραμμών, να διευκρινίσει 
τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
βιώσιμες συμφωνίες δύνανται να 
εξαιρούνται από το δίκαιο του 
ανταγωνισμού·

5. σημειώνει ότι η δημόσια ζήτηση 
για πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων δεν 
συνοδεύεται από την ικανότητα της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων να 
αποφέρει βιώσιμες τιμές/εισοδήματα 
στους γεωργούς, ζήτημα που πρέπει να 
αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της 
στρατηγικής F2F ( Farm to Fork) για τη 
γεωργία· καλεί την Επιτροπή, 
συγκεκριμένα στο πλαίσιο της τρέχουσας 
αναθεώρησης των οριζόντιων κανονισμών 
απαλλαγής κατά κατηγορία και των 
σχετικών κατευθυντήριων γραμμών, να 
διευκρινίσει τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες οι βιώσιμες συμφωνίες δύνανται να 
εξαιρούνται από το δίκαιο του 
ανταγωνισμού·

Or. en
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Τροπολογία 96
Martin Buschmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί 
επισταμένως το δημόσιο αίτημα για πιο 
βιώσιμα συστήματα τροφίμων και καλεί 
την Επιτροπή, συγκεκριμένα στο πλαίσιο 
της τρέχουσας αναθεώρησης των 
οριζόντιων κανονισμών απαλλαγής κατά 
κατηγορία και των σχετικών 
κατευθυντήριων γραμμών, να διευκρινίσει 
τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
βιώσιμες συμφωνίες δύνανται να 
εξαιρούνται από το δίκαιο του 
ανταγωνισμού·

5. θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί 
επισταμένως το δημόσιο αίτημα για πιο 
δικαια και βιώσιμα συστήματα τροφίμων , 
λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικέςς και 
περιβαλλοντικές ανησυχίες και την καλή 
διαβίωση των ζώων, και καλεί την 
Επιτροπή, συγκεκριμένα στο πλαίσιο της 
τρέχουσας αναθεώρησης των οριζόντιων 
κανονισμών απαλλαγής κατά κατηγορία 
και των σχετικών κατευθυντήριων 
γραμμών, να διευκρινίσει τις προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες οι βιώσιμες συμφωνίες 
δύνανται να εξαιρούνται από το δίκαιο του 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 97
Daniel Buda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί 
επισταμένως το δημόσιο αίτημα για πιο 
βιώσιμα συστήματα τροφίμων και καλεί 
την Επιτροπή, συγκεκριμένα στο πλαίσιο 
της τρέχουσας αναθεώρησης των 
οριζόντιων κανονισμών απαλλαγής κατά 
κατηγορία και των σχετικών 
κατευθυντήριων γραμμών, να διευκρινίσει 
τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
βιώσιμες συμφωνίες δύνανται να 
εξαιρούνται από το δίκαιο του 
ανταγωνισμού·

5. θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί 
επισταμένως το δημόσιο αίτημα για πιο 
βιώσιμα συστήματα τροφίμων και καλεί 
την Επιτροπή, συγκεκριμένα στο πλαίσιο 
της τρέχουσας αναθεώρησης των 
οριζόντιων κανονισμών απαλλαγής κατά 
κατηγορία και των σχετικών 
κατευθυντήριων γραμμών, να διευκρινίσει 
τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
βιώσιμες συμφωνίες δύνανται να 
εξαιρούνται από το δίκαιο του 
ανταγωνισμού· ζητεί οι υπολογισμοί των 
τιμών να λαμβάνονται υπόψη σε θέματα 
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όπως η ποιότητα, η καινοτομία και ο 
κοινωνικός αντίκτυπος·

Or. ro

Τροπολογία 98
Clara Aguilera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί 
επισταμένως το δημόσιο αίτημα για πιο 
βιώσιμα συστήματα τροφίμων και καλεί 
την Επιτροπή, συγκεκριμένα στο πλαίσιο 
της τρέχουσας αναθεώρησης των 
οριζόντιων κανονισμών απαλλαγής κατά 
κατηγορία και των σχετικών 
κατευθυντήριων γραμμών, να διευκρινίσει 
τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
βιώσιμες συμφωνίες δύνανται να 
εξαιρούνται από το δίκαιο του 
ανταγωνισμού·

5. θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί 
επισταμένως το δημόσιο αίτημα για πιο 
βιώσιμα συστήματα τροφίμων και καλεί 
την Επιτροπή, συγκεκριμένα στο πλαίσιο 
της τρέχουσας αναθεώρησης των 
οριζόντιων κανονισμών απαλλαγής κατά 
κατηγορία και των σχετικών 
κατευθυντήριων γραμμών, να διευκρινίσει 
τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
συμφωνίες μεταξύ των επιχειρήσεων στον 
ίδιο τομέα μπορούν να θεωρηθούν 
βιώσιμες και να δύνανται, συνεπώς, να 
εξαιρούνται από το δίκαιο του 
ανταγωνισμού·

Or. es

Τροπολογία 99
Isabel Carvalhais

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί 
επισταμένως το δημόσιο αίτημα για πιο 
βιώσιμα συστήματα τροφίμων και καλεί 
την Επιτροπή, συγκεκριμένα στο πλαίσιο 
της τρέχουσας αναθεώρησης των 
οριζόντιων κανονισμών απαλλαγής κατά 
κατηγορία και των σχετικών 
κατευθυντήριων γραμμών, να διευκρινίσει 

5. θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί 
επισταμένως το δημόσιο αίτημα για πιο 
βιώσιμα συστήματα τροφίμων και καλεί 
την Επιτροπή, συγκεκριμένα στο πλαίσιο 
της τρέχουσας αναθεώρησης των 
οριζόντιων κανονισμών απαλλαγής κατά 
κατηγορία και των σχετικών 
κατευθυντήριων γραμμών, να διευκρινίσει 
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τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
βιώσιμες συμφωνίες δύνανται να 
εξαιρούνται από το δίκαιο του 
ανταγωνισμού·

τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
οριζόντιες συμφωνίες που στοχεύουν στην 
βελτίωση της βιωσιμότητας της αλυσίδας 
εφοδιασμού δύνανται να εξαιρούνται από 
το δίκαιο του ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 100
Jan Huitema

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί 
επισταμένως το δημόσιο αίτημα για πιο 
βιώσιμα συστήματα τροφίμων και καλεί 
την Επιτροπή, συγκεκριμένα στο πλαίσιο 
της τρέχουσας αναθεώρησης των 
οριζόντιων κανονισμών απαλλαγής κατά 
κατηγορία και των σχετικών 
κατευθυντήριων γραμμών, να διευκρινίσει 
τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
βιώσιμες συμφωνίες δύνανται να 
εξαιρούνται από το δίκαιο του 
ανταγωνισμού·

5. θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί 
επισταμένως το δημόσιο αίτημα για πιο 
βιώσιμα συστήματα τροφίμων και καλεί 
την Επιτροπή, συγκεκριμένα στο πλαίσιο 
της τρέχουσας αναθεώρησης των 
οριζόντιων κανονισμών απαλλαγής κατά 
κατηγορία και των σχετικών 
κατευθυντήριων γραμμών, να διευκρινίσει 
στους γεωγρούς και τις εθνικές αρχές τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι βιώσιμες 
συμφωνίες δύνανται να εξαιρούνται από το 
δίκαιο του ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 101
Krzysztof Jurgiel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί 
επισταμένως το δημόσιο αίτημα για πιο 
βιώσιμα συστήματα τροφίμων και καλεί 
την Επιτροπή, συγκεκριμένα στο πλαίσιο 
της τρέχουσας αναθεώρησης των 
οριζόντιων κανονισμών απαλλαγής κατά 
κατηγορία και των σχετικών 

5. θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί 
επισταμένως το δημόσιο αίτημα για πιο 
βιώσιμα συστήματα τροφίμων και καλεί 
την Επιτροπή, συγκεκριμένα στο πλαίσιο 
της τρέχουσας αναθεώρησης των 
οριζόντιων κανονισμών απαλλαγής κατά 
κατηγορία και των σχετικών 
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κατευθυντήριων γραμμών, να διευκρινίσει 
τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
βιώσιμες συμφωνίες δύνανται να 
εξαιρούνται από το δίκαιο του 
ανταγωνισμού·

κατευθυντήριων γραμμών, να ορίσει τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι βιώσιμες 
συμφωνίες δύνανται να εξαιρούνται από το 
δίκαιο του ανταγωνισμού·

Or. pl

Τροπολογία 102
Bronis Ropė

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 – εδάφιο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

σημειώνει ότι οι μεγάλες αναντιστοιχίες 
στις άμεσες πληρωμές παρεμποδίζουν τις 
βιώσιμες πρωτοβουλίες των γεωργών για 
το κλίμα και το περιβάλλον, καθώς και 
στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην ΕΕ· 
υπενθυμίζει τη δέσμευση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να ενοποιήσει 
τις πληρωμές ανά την ΕΕ έως το 2013·

Or. lt

Τροπολογία 103
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. σημειώνει ότι οι ευρωπαίοι 
γεωργοί είναι υποχρεωμένοι να 
συμμορφώνονται με ρυθμίσεις σχετικά με 
την παραγωγή, τα πρότυπα, τους κανόνες 
ιχνηλασιμότητας και τους στόχους που 
είναι βιώσιμοι και ότι, δυστυχώς, 
αντιμετωπίζουν αυξημένο ανταγωνισμό 
από προϊόντα τρίτων χωρών που δεν 
συμμορφώνονται με τις εν λόγω 
ρυθμίσεις, τα πρότυπα, τους κανόνες 
ιχνηλασιμότητας ή τους στόχους· 
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σημειώνει ότι είναι, ως εκ τούτου, 
απολύτως σαφές ότι όλες οι συμφωνίες 
ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ 
και τρίτων χωρών φέρουν μειονεκτήματα 
για τα ευρωπαϊκά προϊόντα και ότι το 
δίκαιο του ανταγωνισμού θα πρέπει να το 
λάβει αυτό υπόψη προκειμένου να 
καταπολεμηθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός·

Or. fr

Τροπολογία 104
Sarah Wiener
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. εμμένει στην άποψη ότι «δίκαιη 
τιμή» δεν θα πρέπει να θεωρείται η 
χαμηλότερη δυνατή τιμή για τον 
καταναλωτή, αλλά μια τιμή λογική που 
θα αφήνει περιθώριο για δίκαιη αμοιβή 
σε όλα τα μέρη της αλυσίδας εφοδιασμού 
τροφίμων· θεωρεί ότι η εστίαση στις 
χαμηλότερες δυνατές τιμές καταναλωτή 
αγνοεί τους αρνητικούς εξωτερικούς 
παράγοντες που συνδέονται με ορισμένα 
είδη παραγωγής· τονίζει ότι οι 
καταναλωτές έχουν συμφέροντα που 
υπερβαίνουν τις χαμηλές τιμές και μόνο, 
όπως η ποιότητα και η θρεπτική αξία των 
τροφίμων, τα πρότυπα για την καλή 
μεταχείριση των ζώων, η περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα και οι πρωτοβουλίες για την 
καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής·

Or. en

Τροπολογία 105
Isabel Carvalhais

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. θεωρεί ότι η δημόσια 
χρηματοδότηση είναι απαραίτητη για τη 
διασφάλιση της ανάπτυξης των 
ευρυζωνικών δικτύων σε αγροτικές και 
απομακρυσμένες περιοχές· καλεί την 
Επιτροπή να προωθήσει και να στηρίξει 
τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων 
του δημόσιου τομέα στην καλύτερη 
διερεύνηση των δυνατοτήτων δημόσιας 
στήριξης βάσει των «κατευθυντήριων 
γραμμών για τα ευρυζωνικά δίκτυα», 
ώστε να καταστεί ταχύτερη και 
ευκολότερη η ανάπτυξη ευρυζωνικών 
υποδομών και να διασφαλιστεί ότι οι 
αγροτικές περιοχές δεν θα μείνουν πίσω.

Or. en

Τροπολογία 106
Martin Buschmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. ζητεί τη μετάβαση από το τρέχον 
βιομηχανοποιημένο και 
προσανατολισμένο προς τις εξαγωγές 
αγροδιατροφικό σύστημα με πρωτογενείς 
παραγωγούς που είναι εκτεθειμένοι σε 
γεωπολιτικές εξελίξεις πέραν του ελέγχου 
τους, προς ένα σύστημα που θα ευνοεί 
την τοπική παραγωγή ποιοτικών 
τροφίμων με βάση τα φυτά, τις βραχείες 
αλυσίδες εφοδιασμού και τα υψηλά 
πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων, 
προκειμένου να υπάρξει επίτευξη των 
στόχων της ΕΕ που αφορούν το 
περιβάλλον και το κλίμα·

Or. en
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Τροπολογία 107
Bert-Jan Ruissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. τονίζει ότι οι ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού για τους ευρωπαίους 
γεωργούς υπονομεύονται από τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό στην περίπτωση των 
απαλλαγμένων από δασμούς εισαγωγών 
προϊόντων που παράγονται με 
χαμηλότερα ρυθμιστικά πρότυπα όσον 
αφορά την καλή διαβίωση των ζώων, το 
περιβάλλον και τα κοινωνικά πρότυπα, 
και καλεί την Επιτροπή να μην 
παραχωρήσει στις εμπορικές 
διαπραγματεύσεις ποσοστώσεις 
αδασμολόγητων εισαγωγών που θα 
υπονομεύουν τους ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού για τους ευρωπαίους 
γεωργούς·

Or. en

Τροπολογία 108
Mairead McGuinness

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. επισημαίνει ότι η στρατηγική F2F 
(Farm to Fork) και η νομοθεσία της ΕΕ 
για τον ανταγωνισμό πρέπει να 
αναγνωρίζουν τη σημαντική συνεισφορά 
των πρωτογενών παραγωγών στην 
προσφορά τροφίμων υψηλής ποιότητας 
και την παροχή δημόσιων αγαθών στην 
κοινωνία, για τα οποία δεν ανταμείβονται 
επί του παρόντος επαρκώς·

Or. en
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Τροπολογία 109
Sarah Wiener
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. υπενθυμίζει ότι έχει 
πραγματοποιηθεί σημαντική οριζόντια 
και κάθετη αναδιάρθρωση, η οποία έχει 
οδηγήσει σε περαιτέρω ενοποίηση στους 
ήδη συγκεντρωτικά οργανωμένους τομείς 
των σπόρων, των αγροχημικών, των 
λιπασμάτων, της ζωικής γενετικής και 
των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και 
στον τομέα της μεταποίησης και του 
λιανικού εμπορίου· κατά την αξιολόγηση 
των συγκεντρώσεων σε αυτούς τους 
τομείς, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
τις επιπτώσεις πέραν των τιμών 
καταναλωτή· τονίζει ότι τα συμφέροντα 
των γεωργών της ΕΕ, των πολιτών και 
του περιβάλλοντος προστατεύονται, με 
συνολική και ολιστική αξιολόγηση του 
αντικτύπου, σε επίπεδο εκμετάλλευσης, 
των συγχωνεύσεων και εξαγορών μεταξύ 
των παραγωγών γεωργικών εισροών, 
συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 110
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί κάθε αύξηση των 
προμηθειών από τρίτες χώρες προς τους 
κύριους ευρωπαίους λιανέμπορους, 
προκειμένου να επαληθεύει ότι οι 
προμήθειες αυτές δεν παραδίδονται με 
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σκοπό την αποσταθεροποίηση των 
πολιτικών τιμολόγησης που εφαρμόζουν 
οι ευρωπαίοι παραγωγοί, ιδίως σε ό, τι 
αφορά τις οργανώσεις παραγωγών·

Or. fr

Τροπολογία 111
Bert-Jan Ruissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. αναγνωρίζει τον ρόλο των 
διεπαγγελματικών οργανώσεων στην 
αλυσίδα, που χρησιμεύουν ως πλατφόρμα 
για διάλογο, έρευνα και ανάπτυξη, την 
ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και τη 
διαφάνεια της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 112
Mairead McGuinness

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. σημειώνει ότι η στρατηγική F2F 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής στη λειτουργία 
και τη βιωσιμότητα της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων και στην 
επισιτιστική ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 113
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η διάδοση των συμφωνιών 
συναλλαγών με τρίτες χώρες οι οποίες δεν 
συμμορφώνονται με τα ενωσιακά 
πρότυπα ωθεί την Επιτροπή να 
αναθεωρεί συνεχώς το ανώτατο όριο 
καταλοίπων στα εισαγόμενα προϊόντα 
προκειμένου να είναι αυτό συμβατό με τα 
πρότυπα των τρίτων χωρών, αντί να 
μπλοκάρει τις εισαγωγές των σχετικών 
προϊόντων· 

Or. fr

Τροπολογία 114
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί αναγκαίο να παραμείνουν 
στη ΓΔ AGRI όλες οι αρμοδιότητες όσον 
αφορά τις κρατικές ενισχύσεις που 
χρησιμοποιούνται με σκοπό την προώθηση 
της ανάπτυξης των τομέων της γεωργίας 
και της δασοκομίας και των αγροτικών 
περιοχών, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο την εμπειρογνωσία που απαιτείται 
για να γίνεται σεβαστή η ιδιαιτερότητα 
αυτών των κλάδων και να επιτυγχάνεται 
πλήρης συνεκτικότητα με την ΚΓΠ.

6. θεωρεί αναγκαίο να παραμείνουν 
στη ΓΔ AGRI όλες οι αρμοδιότητες όσον 
αφορά την εφαρμογή των άρθρων 209 και 
210 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
και τις κρατικές ενισχύσεις που 
χρησιμοποιούνται με σκοπό την προώθηση 
της ανάπτυξης των τομέων της γεωργίας 
και της δασοκομίας και των αγροτικών 
περιοχών, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο την εμπειρογνωσία που απαιτείται 
για να γίνεται σεβαστή η ιδιαιτερότητα 
αυτών των κλάδων και να επιτυγχάνεται 
πλήρης συνεκτικότητα με τους στόχους 
και τη στήριξη που παρέχεται βάσει της 
ΚΓΠ.

Or. fr

Τροπολογία 115
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Krzysztof Jurgiel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί αναγκαίο να παραμείνουν 
στη ΓΔ AGRI όλες οι αρμοδιότητες όσον 
αφορά τις κρατικές ενισχύσεις που 
χρησιμοποιούνται με σκοπό την προώθηση 
της ανάπτυξης των τομέων της γεωργίας 
και της δασοκομίας και των αγροτικών 
περιοχών, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο την εμπειρογνωσία που απαιτείται 
για να γίνεται σεβαστή η ιδιαιτερότητα 
αυτών των κλάδων και να επιτυγχάνεται 
πλήρης συνεκτικότητα με την ΚΓΠ.

6. θεωρεί αναγκαίο να παραμείνουν 
στη ΓΔ AGRI όλες οι αρμοδιότητες όσον 
αφορά τις κρατικές ενισχύσεις που 
χρησιμοποιούνται με σκοπό την προώθηση 
της ανάπτυξης των τομέων της γεωργίας 
και της δασοκομίας και των αγροτικών 
περιοχών, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο την εμπειρογνωσία που απαιτείται 
για να γίνεται σεβαστή η ιδιαιτερότητα 
αυτών των κλάδων και να επιτυγχάνεται 
πλήρης συνεκτικότητα με την ΚΓΠ.

Or. pl

Τροπολογία 116
Mairead McGuinness

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – εδάφιο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

εκφράζει την ανησυχία του για τις 
σωρευτικές επιπτώσεις των συμφωνιών 
ελεύθερων συναλλαγών στον τομέα 
γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ· 
στο πλαίσιο αυτό, διερωτάται κατά πόσον 
οι ΣΕΣ αφήνουν τους παραγωγούς 
γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ 
σε μειονεκτική ανταγωνιστική θέση, 
δεδομένων των διαφορών ως προς τα 
πρότυπα παραγωγής σε τρίτες χώρες και, 
με τη σειρά τους, των διαφορών στις 
τιμές·

Or. en

Τροπολογία 117
Mairead McGuinness
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – εδάφιο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει τη 
συνοχή της πολιτικής μεταξύ της 
γεωργίας, της δράσης για το κλίμα, του 
περιβάλλοντος και της εμπορικής 
πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 118
Clara Aguilera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει την εφαρμογή του άρθρου 
209 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
για την ενιαία ΚΟΑ, και συγκεκριμένα τις 
εξαιρέσεις από τους κανόνες 
ανταγωνισμού που χορηγούνται σε 
ορισμένες συμφωνίες και πρακτικές των 
γεωργών στις ενώσεις, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και 
ασφάλεια δικαίου κατά την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου και να παρασχεθεί στην 
Επιτροπή μεγαλύτερη ευελιξία κατά την 
εφαρμογή του εν λόγω άρθρου.

Or. es

Τροπολογία 119
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Jan Huitema

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. επικροτεί την πρόταση για το 
πρόγραμμα για την ενιαία αγορά και, 
ειδικότερα, τις δράσεις για την τροφική 
αλυσίδα που λαμβάνουν στήριξη στο 
πλαίσιο του προτεινόμενου 
προγράμματος, όπως τα κτηνιατρικά και 
φυτοϋγειονομικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση κρίσεων στον τομέα της 
υγείας των ζώων και των φυτών· 
παροτρύνει το Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο να ολοκληρώσουν ταχέως 
τις διαπραγματεύσεις και να εγκρίνουν 
τον κανονισμό·

Or. en

Τροπολογία 120
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 β. υπογραμμίζει τη σημασία των 
έγκαιρων συμπερασμάτων στις δύο 
προτάσεις κανονισμών περί μετάβασης, 
οι οποίοι έχουν υποβληθεί από την 
Επιτροπή, προκειμένου να αποφευχθούν 
καθυστερήσεις και περιπλοκές που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε αστάθεια 
της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 121
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 γ. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
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τον εν εξελίξει έλεγχο καταλληλότητας 
της δέσμης μέτρων για τον 
εκσυγχρονισμό των κρατικών ενισχύσεων 
του 2012 και, ειδικότερα, για την εν 
εξελίξει αναθεώρηση του κανονισμού 
απαλλαγής κατά κατηγορία στον τομέα 
της γεωργίας (ABER) και των 
κατευθυντήριων γραμμών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές 
ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και 
της δασοκομίας (GL), που θα παύσουν να 
ισχύουν στις 31 Δεκεμβρίου 2020·

Or. en

Τροπολογία 122
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 δ. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ολοκλήρωση της επανεξέτασης του 
κανονισμού για τις γεωργικές ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας· επισημαίνει ότι η 
αύξηση του ανώτατου ποσού ενίσχυσης 
ανά μεμονωμένη επιχείρηση και του 
εθνικού ανώτατου ορίου σε συνδυασμό με 
την εφαρμογή ενός ανώτατου ορίου για 
τον τομέα θα βοηθήσουν τις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις να αντιμετωπίσουν τις 
κλιματικές προκλήσεις και παράλληλα θα 
αποτρέψουν τυχόν στρεβλώσεις της 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 123
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ε (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 ε. θεωρεί απαραίτητο να συνεχίσει η 
Επιτροπή να παρακολουθεί λεπτομερώς 
την ενωσιακή αγορά φυτοφαρμάκων, 
σπόρων και χαρακτηριστικών, καθώς και 
να παρακολουθεί τον αντίκτυπο της 
ψηφιοποίησης στον γεωργικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 124
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 στ. χαιρετίζει τη δημοσίευση της 
έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με την 
εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού 
στον γεωργικό τομέα· επισημαίνει το 
γεγονός ότι σημαντικό μέρος των 
παραβάσεων της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού στον γεωργικό τομέα 
διαπράττονται από τους μεταποιητές 
γεωργικών προϊόντων, ενώ οι 
περισσότερες καταγγελίες προέρχονται 
από γεωργούς· ζητεί την αποτελεσματική 
εποπτεία από την Επιτροπή των 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην 
αγορά μεταποίησης τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 125
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 ια. επαναλαμβάνει την έκκληση για 
παροχή διευκρινίσεων από την Επιτροπή 
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σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της 
γενικής γεωργικής παρέκκλισης από το 
δίκαιο περί ανταγωνισμού που περιέχεται 
στο άρθρο 209 του κανονισμού ΚΟΑ·

Or. en

Τροπολογία 126
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 ια. εφιστά την προσοχή στον 
αυξανόμενο αριθμό διαμαρτυριών που 
διοργανώνονται από τους γεωργούς 
εξαιτίας των ανησυχιών τους σχετικά με 
τον αντίκτυπο της θέσπισης 
αυστηρότερων περιβαλλοντικών 
προτύπων και προτύπων για την καλή 
μεταχείριση των ζώων σε επίπεδο ΕΕ, σε 
συνδυασμό με τις προτεινόμενες 
περικοπές του προϋπολογισμού της ΚΓΠ· 
σημειώνει ότι οι επιπτώσεις των 
εμπορικών συμφωνιών στον τομέα της 
γεωργίας είναι επίσης αιτία ανησυχίας για 
τους γεωργούς και καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει, το συντομότερο δυνατόν, την 
τελευταία της έκθεση σχετικά με τις 
σωρευτικές επιπτώσεις των εν εξελίξει 
και μελλοντικών εμπορικών συμφωνιών·

Or. en

Τροπολογία 127
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 θ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 ια. παροτρύνει την Επιτροπή να 
δημιουργήσει μια μόνιμη πλατφόρμα 
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πληροφόρησης σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με 
τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, 
προκειμένου να βοηθήσει τους γεωργούς 
να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα του 
κλίματος, την αστάθεια της αγοράς και 
άλλους κινδύνους, όπου τα ενδιαφερόμενα 
μέρη μπορούν να προβούν σε ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, όπως αναφέρεται 
στην ανακοίνωσή της σχετικά με το 
μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 
του Νοεμβρίου 2017·

Or. en

Τροπολογία 128
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ι (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 ια. παροτρύνει την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει ταχέως την στρατηγική 
«από το αγρόκτημα στο πιάτο» («Farm to 
Fork Strategy») με στόχο την επίτευξη 
βιωσιμότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα 
εφοδιασμού τροφίμων· σημειώνει ότι μια 
τέτοια στρατηγική θα απαιτήσει μια 
συνεκτική προσέγγιση που θα 
περιλαμβάνει όλες τις πολιτικές της ΕΕ· 
επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η 
διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού 
και η εξασφάλιση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις 
είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
επιτυχή προώθηση των νεοφυών 
επιχειρήσεων στον τομέα των τροφίμων 
και την επίτευξη των οικονομικών 
στόχων·

Or. en

Τροπολογία 129
Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček



PE644.893v01-00 74/74 AM\1194588EL.docx

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ια (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 ια. καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
διαφανή ανάλυση στην οποία θα 
συνοψίζονται οι επιπτώσεις όλων των 
διαφόρων μορφών ενωσιακής στήριξης 
στον τομέα των γεωργικών προϊόντων 
διατροφής όσον αφορά την ορθή και 
δίκαιη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς·

Or. en


