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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλωσορίζει την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής περί αθέμιτων 
εμπορικών πρακτικών στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού 
τροφίμων. Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (ΑθΕΠ) στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων της 
Ευρώπης συμβάλλουν στην εισοδηματική ανασφάλεια, στην κατασπατάληση των τροφίμων, 
στην εφαρμογή χαμηλότερων προτύπων στα τρόφιμα και στο φαινόμενο της σύγχρονης 
δουλείας τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της ΕΕ. Η παρούσα οδηγία προσφέρει μια 
πολύτιμη ευκαιρία για να αντιμετωπίσουμε τις ΑθΕΠ σε ολόκληρη την Ένωση και να 
καταφέρουμε να λειτουργούν οι αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων για όλους. 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης χαιρετίζει ειδικότερα το ότι η οδηγία αφορά τους προμηθευτές, 
ανεξάρτητα από το εάν αυτοί βρίσκονται εντός ή εκτός της ΕΕ. Οι εγκατεστημένοι σε χώρες 
εκτός ΕΕ προμηθευτές της ευρωπαϊκής αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων μπορεί να έχουν 
περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφορίες, νομικές γνώσεις και κεφάλαια, καθιστάμενοι έτσι 
ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε ΑθΕΠ. Η εξουδετέρωση αυτής της ανισότητας είναι κεντρικής 
σημασίας προκειμένου να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού που θα ωφελήσουν τόσο 
τους ευρωπαίους όσο και τους μη ευρωπαίους παραγωγούς, διασφαλίζοντας ίσους όρους, 
αποτρέποντας την υποτιμολόγηση και προσφέροντας μια δίκαιη απόδοση στους γεωργούς 
παγκοσμίως. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει την υποχρέωση στις Συνθήκες της να συμβάλει στη 
βιώσιμη ανάπτυξη και στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Οποιαδήποτε 
αποδοχή της εφαρμογής ΑθΕΠ από ευρωπαίους αγοραστές σε μη ευρωπαίους παραγωγούς θα 
αντέφασκε προς τη δέσμευση της Ένωσης υπέρ της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής 
(PCD/ΣΑΠ) και θα υπέσκαπτε τους στόχους της πολιτικής της ΕΕ στις χώρες εταίρους της.

Η συμπερίληψη των μη ευρωπαίων γεωργών υποστηρίζεται πλήρως με επιχειρήματα στην 
εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής, που στο τμήμα 6.3.3 αναφέρει πως «τυχόν μη κάλυψή 
τους θα οδηγούσε σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και σε εκτροπή του εμπορίου· οι 
αγοραστές θα είχαν κίνητρα να χρησιμοποιούν ξένους προμηθευτές που δεν θα προστατεύονταν 
από τους κανόνες περί ΑθΕΠ». Είναι συνεπώς προς το συμφέρον και των ευρωπαίων 
προμηθευτών να ισχύει η οδηγία ομοιόμορφα για όλους τους προμηθευτές. Στην εν λόγω 
εκτίμηση επιπτώσεων, η Επιτροπή προειδοποιεί επίσης ότι η «μη συνεκτίμηση της διεθνούς 
διάστασης των αλυσίδων εφοδιασμού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να βρεθούν οι σχετικές 
πρακτικές εκτός του βεληνεκούς των αρχών επιβολής του νόμου». Η εκτίμηση επιπτώσεων της 
Επιτροπής προσθέτει επίσης ότι «λόγοι ισότιμης μεταχείρισης συνηγορούν επίσης υπέρ της 
κάλυψης των προμηθευτών που προέρχονται από τρίτες χώρες».  Βάσει των ανωτέρω, οι 
κατωτέρω προτεινόμενες τροπολογίες επιδιώκουν να διασφαλίσουν την εφαρμογή σαφών 
κανόνων τόσο για τους ευρωπαίους όσο και για τους μη ευρωπαίους γεωργούς.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:



PE626.670v02-00 4/22 AD\1163616EL.docx

EL

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Διάφοροι φορείς 
δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα 
εφοδιασμού τροφίμων στο στάδιο της 
παραγωγής, της μεταποίησης, της 
εμπορίας, της διανομής και της λιανικής 
πώλησης τροφίμων. Η αλυσίδα είναι 
μακράν ο σημαντικότερος δίαυλος για τη 
διοχέτευση των τροφίμων «από το 
αγρόκτημα στο πιάτο». Αυτοί οι φορείς 
εμπορεύονται τρόφιμα, δηλαδή πρωτογενή 
γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων 
των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, όπως παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι της Συνθήκης για χρήση ως 
τρόφιμα, και άλλα τρόφιμα που δεν 
παρατίθενται σε αυτό το παράρτημα αλλά 
μεταποιούνται από γεωργικά προϊόντα 
ώστε να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα.

(3) Διάφοροι φορείς 
δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα 
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων στο στάδιο της παραγωγής, της 
μεταποίησης, της εισαγωγής, της 
εξαγωγής, της εμπορίας, της διανομής, της 
λιανικής πώλησης και της πώλησης 
αγροδιατροφικών προϊόντων στους 
τελικούς καταναλωτές. Η αλυσίδα είναι 
μακράν ο σημαντικότερος δίαυλος για τη 
διοχέτευση των αγροδιατροφικών 
προϊόντων «από το αγρόκτημα στο πιάτο». 
Αυτοί οι φορείς εμπορεύονται γεωργικά 
προϊόντα και τρόφιμα, δηλαδή πρωτογενή 
γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων 
των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, όπως παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι της Συνθήκης για χρήση ως 
τρόφιμα, και άλλα τρόφιμα που δεν 
παρατίθενται σε αυτό το παράρτημα αλλά 
μεταποιούνται από γεωργικά προϊόντα 
ώστε να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Ο αριθμός και το μέγεθος των 
φορέων ποικίλλουν στα διάφορα στάδια 
της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Οι 
διαφορές στη διαπραγματευτική ισχύ 
σχετίζονται με τα διαφορετικά επίπεδα 
συγκέντρωσης φορέων και μπορούν να 
δημιουργήσουν πρόσφορο έδαφος για την 
αθέμιτη χρήση της διαπραγματευτικής 
ισχύος μέσω της άσκησης αθέμιτων 

(5) Ο αριθμός και το μέγεθος των 
φορέων ποικίλλουν στα διάφορα στάδια 
της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων. Οι διαφορές στη 
διαπραγματευτική ισχύ σχετίζονται με τα 
διαφορετικά επίπεδα συγκέντρωσης 
φορέων και μπορούν να δημιουργήσουν 
πρόσφορο έδαφος για την αθέμιτη χρήση 
της διαπραγματευτικής ισχύος μέσω της 
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εμπορικών πρακτικών. Οι αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές είναι ζημιογόνες 
ιδίως για τους μικρομεσαίους φορείς στην 
αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Οι 
παραγωγοί γεωργικών προϊόντων, οι 
οποίοι προμηθεύουν πρωτογενή γεωργικά 
προϊόντα, είναι σε μεγάλο βαθμό
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

άσκησης αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. 
Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές είναι 
ζημιογόνες ιδίως για τους μικρομεσαίους 
φορείς στην αλυσίδα εφοδιασμού 
τροφίμων τόσο εντός όσο και εκτός 
Ένωσης. Οι παραγωγοί γεωργικών 
προϊόντων, οι οποίοι προμηθεύουν 
πρωτογενή γεωργικά προϊόντα, είναι 
συχνά μικρομεσαίες επιχειρήσεις φορείς 
που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα 
παραγωγής γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων.

Αιτιολόγηση

Οι παραγωγοί τροφίμων μικρής κλίμακας και οι εργαζόμενοι στις αναπτυσσόμενες χώρες 
υφίστανται άμεσα ή έμμεσα αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που επιβάλλονται από τους πιο 
ισχυρούς παράγοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Θα πρέπει να καθοριστεί ένα 
ελάχιστο ενωσιακό πρότυπο προστασίας 
έναντι ορισμένων προδήλως αθέμιτων 
εμπορικών πρακτικών, προκειμένου να 
μειωθεί η εμφάνιση τέτοιων πρακτικών και
να υπάρξει συμβολή στην εξασφάλιση 
ενός δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τους 
παραγωγούς γεωργικών προϊόντων. 
Αναμένεται να είναι προς όφελος όλων 
των παραγωγών γεωργικών προϊόντων ή 
οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού 
προσώπου που προμηθεύει τρόφιμα, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
παραγωγών και των ενώσεων οργανώσεων 
παραγωγών, υπό την προϋπόθεση ότι όλα 
αυτά τα πρόσωπα αντιστοιχούν στον 
ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, που προβλέπεται 
στο παράρτημα της σύστασης 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής12. Αυτοί οι 

(7) Θα πρέπει να καθοριστεί ένα 
ελάχιστο ενωσιακό πρότυπο προστασίας 
έναντι των αθέμιτων εμπορικών 
πρακτικών, προκειμένου να μειωθεί η 
εμφάνιση τέτοιων πρακτικών, να υπάρξει 
συμβολή στην εξασφάλιση ενός δίκαιου 
βιοτικού επιπέδου για τους παραγωγούς 
γεωργικών προϊόντων εντός και εκτός της 
Ένωσης, να αποφευχθούν οι επικίνδυνες 
και μη βιώσιμες πρακτικές, οι επισφαλείς 
συνθήκες εργασίας και να μειωθούν οι 
κίνδυνοι για την ασφάλεια των τροφίμων 
και τα απόβλητα τροφίμων κατά μήκος 
της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. 
Αναμένεται να είναι προς όφελος όλων 
των παραγωγών γεωργικών προϊόντων ή 
οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού 
προσώπου προμηθεύει γεωργικά προϊόντα 
και τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των 
οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεων 
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πολύ μικροί, μικροί και μεσαίοι 
προμηθευτές είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και λιγότερο 
ικανοί να τις αντιμετωπίσουν, χωρίς να 
υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην 
οικονομική τους βιωσιμότητα. Δεδομένου 
ότι η οικονομική πίεση που ασκείται στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξαιτίας 
αθέμιτων εμπορικών πρακτικών συχνά 
διέρχεται μέσω της αλυσίδας και φτάνει 
στους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων, 
οι κανόνες για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές θα πρέπει επίσης να 
προστατεύουν τους μικρομεσαίους 
ενδιάμεσους προμηθευτές στα στάδια 
κατάντη της πρωτογενούς παραγωγής. Στο 
πλαίσιο της προστασίας των ενδιάμεσων 
προμηθευτών θα πρέπει επίσης να 
αποφεύγονται οι ακούσιες επιπτώσεις 
(κυρίως όσον αφορά την αδικαιολόγητη 
αύξηση των τιμών) της εκτροπής του 
εμπορίου από τους παραγωγούς γεωργικών 
προϊόντων και τις ενώσεις τους, οι οποίοι 
παράγουν μεταποιημένα προϊόντα, σε μη 
προστατευόμενους προμηθευτές.

οργανώσεων παραγωγών, χωρίς αύξηση
της διοικητικής επιβάρυνσής τους. Οι 
πολύ μικροί, μικροί και μεσαίοι 
προμηθευτές είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και λιγότερο 
ικανοί να τις αντιμετωπίσουν, χωρίς να 
υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην 
οικονομική τους βιωσιμότητα. Δεδομένου 
ότι η οικονομική πίεση που ασκείται στις 
επιχειρήσεις εξαιτίας αθέμιτων εμπορικών 
πρακτικών συχνά διέρχεται μέσω της 
αλυσίδας και φτάνει στους παραγωγούς 
γεωργικών προϊόντων, οι κανόνες για τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές θα πρέπει 
επίσης να προστατεύουν τους ενδιάμεσους 
προμηθευτές στα στάδια κατάντη της 
πρωτογενούς παραγωγής. Στο πλαίσιο της 
προστασίας των ενδιάμεσων προμηθευτών
εντός και εκτός Ένωσης, θα πρέπει επίσης 
να αποφεύγονται οι ακούσιες επιπτώσεις 
(κυρίως όσον αφορά την αδικαιολόγητη 
αύξηση των τιμών) της εκτροπής του 
εμπορίου από τους παραγωγούς γεωργικών 
προϊόντων και τις ενώσεις τους, οι οποίοι 
παράγουν μεταποιημένα προϊόντα, σε μη 
προστατευόμενους προμηθευτές.

__________________

12 ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36.

Αιτιολόγηση

Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές είναι αιτία σπατάλης τροφίμων, ανασφαλών και μη βιώσιμων 
πρακτικών, επισφαλών συνθηκών εργασίας και απειλή για το εισόδημα των μικρών παραγωγών 
τροφίμων και των εργαζομένων σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων τόσο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Επί πλέον, καθώς η προστασία πρέπει να 
επεκταθεί περαιτέρω κατάντη, μπορεί να επεκταθεί στους προμηθευτές εν γένει.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι προμηθευτές που είναι (8) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
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εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης θα 
πρέπει να μπορούν να βασίζονται στο 
ελάχιστο πρότυπο της Ένωσης όταν 
πωλούν τρόφιμα σε αγοραστές που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ένωση, ώστε να 
αποφεύγονται τυχόν ακούσιες 
στρεβλωτικές επιπτώσεις λόγω της 
προστασίας των προμηθευτών στην 
Ένωση.

η ΕΕ θα τηρήσει την εκ της Συνθήκης  
υποχρέωση για τη Συνοχή της 
Αναπτυξιακής Πολιτικής και τις 
δεσμεύσεις της στο πλαίσιο των Στόχων 
Αειφόρου Ανάπτυξης, οι προμηθευτές που 
είναι εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης θα 
πρέπει να μπορούν να βασίζονται στο 
ελάχιστο πρότυπο της Ένωσης όταν 
πωλούν γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα 
σε αγοραστές οι οποίοι διαθέτουν και 
εμπορεύονται τα προϊόντα αυτά στην 
αγορά της ΕΕ, ώστε να αποφεύγονται 
τυχόν ακούσιες στρεβλωτικές επιπτώσεις 
λόγω της προστασίας των προμηθευτών 
στην Ένωση.

Αιτιολόγηση

Το μειούμενο μερίδιο των εσόδων που φθάνουν στους παραγωγούς τροφίμων και τους 
εργαζομένους μικρής κλίμακας στις αναπτυσσόμενες χώρες και οι συνθήκες εργασίας που 
αντιμετωπίζουν ως συνέπεια των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών υπονομεύουν την 
αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης και τους στόχους της στο πλαίσιο της Ατζέντας για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Η έλλειψη ισορροπίας ισχύος στην 
αλυσίδα εφοδιασμού και οι αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των σούπερ μάρκετ 
οδηγούν σε υψηλές τιμές, γεγονός που 
δημιουργεί και ενισχύει σημαντικές 
αρνητικές κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις 
περισσότερες γεωργοπαραγωγικές και 
φτωχές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της 
άρνησης βασικών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της διάκρισης μεταξύ 
φύλων, της αδυναμίας πληρωμής μισθών 
επιβίωσης, και των διευρυμένων 
ωραρίων εργασίας.



PE626.670v02-00 8/22 AD\1163616EL.docx

EL

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η υποβολή καταγγελιών από 
οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις τέτοιων 
οργανώσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
τρόπος για την προστασία της ταυτότητας 
μεμονωμένων μελών της οργάνωσης που 
είναι μικρομεσαίοι προμηθευτές και 
θεωρούν ότι εκτίθενται σε αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές. Ως εκ τούτου, οι 
αρχές επιβολής του νόμου των κρατών 
μελών θα πρέπει να μπορούν να δέχονται 
καταγγελίες από τέτοιες οντότητες και, στη 
συνέχεια, να ενεργούν, προστατεύοντας 
παράλληλα τα διαδικαστικά δικαιώματα 
του εναγομένου.

(14) Η υποβολή καταγγελιών από 
οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις τέτοιων 
οργανώσεων, καθώς και από οργανώσεις 
που συνεργάζονται με παραγωγούς ή 
διαθέτουν αποδεδειγμένη τεχνογνωσία 
στις εμπορικές πρακτικές στις αλυσίδες 
εφοδιασμού τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
ή κάθε άλλου ενδιαφερόμενου μέρους,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τρόπος για 
την προστασία της ταυτότητας 
μεμονωμένων μελών της οργάνωσης που 
είναι μικρομεσαίοι προμηθευτές και 
θεωρούν ότι εκτίθενται σε αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές. Ως εκ τούτου, οι 
αρχές επιβολής του νόμου των κρατών 
μελών θα πρέπει να μπορούν να δέχονται 
καταγγελίες από τέτοιες οντότητες και, στη 
συνέχεια, να ενεργούν, προστατεύοντας 
παράλληλα τα διαδικαστικά δικαιώματα 
του εναγομένου.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει στόχο να επεκτείνει σε αντιπροσωπευτικές ενώσεις το δικαίωμα υποβολής 
καταγγελίας εκ μέρους ενός ή περισσότερων μελών των οργανώσεων, καθώς οι περισσότεροι 
από τους μεμονωμένους προμηθευτές δεν έχουν τα μέσα για να προχωρήσουν αυτόνομα.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η οδηγία εφαρμόζεται για 
ορισμένες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές οι 
οποίες προκύπτουν σε σχέση με τις 

2. Η οδηγία εφαρμόζεται για 
ορισμένες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές οι 
οποίες προκύπτουν σε σχέση με τις 
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πωλήσεις τροφίμων από έναν προμηθευτή 
που είναι μικρομεσαία επιχείρηση σε έναν 
αγοραστή που δεν είναι μικρομεσαία 
επιχείρηση.

πωλήσεις γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων από έναν προμηθευτή σε έναν 
αγοραστή, συμπεριλαμβανομένων των 
συναλλαγών μεταξύ οργανώσεων 
παραγωγών ή συνεταιρισμών και των 
μελών τους.

Αιτιολόγηση

Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε όλους τους αγοραστές είναι ουσιώδους σημασίας για να 
αποφευχθεί η μετάδοση των ΑΘΕΠ κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού χωρίς πρόσβαση σε 
μηχανισμούς καταγγελίας για τους επηρεαζόμενους παραγωγούς και προμηθευτές (φαινόμενο 
ντόμινο). Συμπεριλαμβάνονται οι σχέσεις μεταξύ των συνεταιρισμών και των μελών τους, ιδίως 
στον γαλακτοκομικό τομέα, όπου οι συνεταιρισμοί έχουν συχνά αποκτήσει σημαντική 
διαπραγματευτική ισχύ έναντι των μελών τους.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «αγοραστής»: οποιοδήποτε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο που είναι 
εγκατεστημένο στην Ένωση και αγοράζει
τρόφιμα μέσω εμπορικών συναλλαγών. Ο 
όρος «αγοραστής» μπορεί να περιλαμβάνει 
μια ομάδα τέτοιων φυσικών και νομικών 
προσώπων·

α) «αγοραστής»: οποιοδήποτε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως τόπου 
εγκατάστασης, που αγοράζει γεωργικά 
προϊόντα ή τρόφιμα μέσω εμπορικών 
συναλλαγών για να τα διαθέσει στην 
αγορά της ΕΕ. Ο όρος «αγοραστής» 
μπορεί να περιλαμβάνει μια ομάδα τέτοιων 
φυσικών και νομικών προσώπων·

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) «αθέμιτη εμπορική πρακτική»: 
πρακτική που αποκλίνει σε μεγάλο βαθμό 
από την χρηστή και θεμιτή εμπορική 
συμπεριφορά, αντιβαίνει στην καλή πίστη 
και την θεμιτή συναλλαγή και επιβάλλεται 
μονομερώς από τον αγοραστή στον 
προμηθευτή, ή επιβάλλει ή επιχειρεί να 
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επιβάλει αδικαιολόγητη και δυσανάλογη 
μετακύλιση του οικονομικού κινδύνου του 
αγοραστή στον προμηθευτή· ή σημαντική 
ανισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων σε βάρος του προμηθευτή 
στην εμπορική σχέση πριν, κατά  ή μετά 
τη σύμβαση·

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) «συμφωνία προμήθειας»: γραπτή 
συμφωνία μεταξύ προμηθευτή και 
αγοραστή που καλύπτει με σαφήνεια και 
διαφάνεια τα σχετικά στοιχεία της 
εμπορικής συμφωνίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων 
των μερών, των δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεών τους, της τιμής, της 
διάρκειας, των όρων παράδοσης, των 
όρων πληρωμής, καθώς και την αιτία, 
την εκτέλεση της σύμβασης και το 
αποτέλεσμα της καταγγελίας της 
σύμβασης.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός χρησιμεύει για την ανάπτυξη και την παρακολούθηση των άλλων στοιχείων 
που προτείνονται στην οδηγία. Για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια, είναι απαραίτητο να υπάρχει 
γραπτή σύμβαση που να επιτρέπει την παρακολούθηση και επίλυση καταχρηστικών πρακτικών 
που ρυθμίζονται και απαγορεύονται από την ίδια την οδηγία.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
απαγόρευση των ακόλουθων εμπορικών 
πρακτικών:

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
απαγόρευση όλων των αθέμιτων 
εμπορικών πρακτικών, 
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συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των 
ακόλουθων εμπορικών πρακτικών:

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ένας αγοραστής ακυρώνει 
παραγγελίες αλλοιώσιμων τροφίμων με 
τόσο σύντομη προειδοποίηση που δεν 
μπορεί να αναμένεται ευλόγως από τον 
προμηθευτή να βρει εναλλακτική λύση για 
την εμπορευματοποίηση ή τη χρήση αυτών 
των προϊόντων·

β) ένας αγοραστής ακυρώνει 
παραγγελίες αλλοιώσιμων τροφίμων με 
τόσο σύντομη προειδοποίηση που δεν 
μπορεί να αναμένεται ευλόγως από τον 
προμηθευτή να βρει εναλλακτική λύση για 
την εμπορευματοποίηση ή τη χρήση αυτών 
των προϊόντων στην ίδια τιμή·

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) ο αγοραστής χρησιμοποιεί 
αντίστροφες δημοπρασίες ή δημοπρασίες
ή δημοπρασίες σε δύο στάδια, για να 
κατεβάσει τις τιμές· αυτές δεν 
ρυθμίζονται κανονιστικά και δεν 
εγγυώνται διαφάνεια στις 
διαπραγματεύσεις, στην τιμολόγηση και 
στους συμμετέχοντες στην αγορά 
γεωργικών και αγροδιατροφικών 
προϊόντων πιστοποιημένης ΕΕ ποιότητας 
και καταγωγής και μη πιστοποιημένης·

Αιτιολόγηση

L'asta elettronica inversa, o al doppio ribasso, utilizzato inizialmente dai grandi gruppi del 
discount, oggi è una pratica comune di gran parte delle catene distributive. Ai fornitori, le 
centrali d’acquisto della GDO chiedono tramite e-mail di avanzare un’offerta per la vendita 
di uno stock di prodotto. Raccolte le proposte, lanciano una seconda asta, nuovamente al 
ribasso, partendo dal prezzo inferiore spuntato nella prima. In pochi minuti, su un portale 
web, il fornitore è chiamato a competere selvaggiamente con altri per aggiudicarsi la 
commessa. Chi si aggiudica la fornitura, spesso si è spinto talmente al limite da doversi 
rivalere nei confronti dei produttori da cui acquista la merce. A loro volta, questi ultimi si 
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possono trovare in difficoltà nel garantire i diritti fondamentali ai lavoratori agricoli. In tal 
modo, il meccanismo delle aste al doppio ribasso contribuisce a rendere più difficile 
l’eradicazione dello sfruttamento e del caporalato, dei lavoratori in nero e dei migranti 
irregolari, all'interno e all'esterno dell'Unione.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ένας αγοραστής αλλάζει 
μονομερώς και αναδρομικά τους όρους 
της συμφωνίας προμήθειας όσον αφορά τη 
συχνότητα, το χρονοδιάγραμμα ή τον όγκο 
της προμήθειας ή της παράδοσης, τα 
πρότυπα ποιότητας ή τις τιμές των 
τροφίμων·

γ) ένας αγοραστής αλλάζει 
μονομερώς τους όρους της συμφωνίας 
προμήθειας όσον αφορά τη συχνότητα, το 
χρονοδιάγραμμα ή τον όγκο της 
προμήθειας ή της παράδοσης, τα πρότυπα 
ποιότητας ή τις τιμές των τροφίμων ή τους 
όρους πληρωμής·

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ένας προμηθευτής πληρώνει για 
την σπατάλη τροφίμων που προκύπτει στις 
εγκαταστάσεις του αγοραστή και η οποία 
δεν προκλήθηκε λόγω αμέλειας ή 
σφάλματος του προμηθευτή.

δ) ένας προμηθευτής πληρώνει για 
την σπατάλη τροφίμων που προκύπτει 
μετά που το προϊόν έχει περιέλθει στην 
κυριότητα του αγοραστή και η οποία δεν 
προκλήθηκε λόγω αμέλειας ή σφάλματος 
του προμηθευτή.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) ο αγοραστής πωλεί ένα 
αγροδιατροφικό προϊόν κάτω από το 
κόστος αγοράς του, για να τονώσει τις 
πωλήσεις άλλων προϊόντων («loss 
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leader»)·

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) ο αγοραστής ισχυρίζεται, με 
αντιφατικό τρόπο, ότι τα προϊόντα δεν 
πληρούν τις προδιαγραφές καλλυντικών, 
προκειμένου να ακυρώσει ή να μειώσει 
τους όρους της σύμβασης προμήθειας·

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ γ) ο αγοραστής χρησιμοποιεί 
υπερβολικά αυστηρά κριτήρια «ελάχιστης 
διάρκειας ζωής κατά την παραλαβή» 
προκειμένου να απορρίψει μια 
παραγγελία που είχε συμφωνηθεί 
προηγουμένως ή να απορρίψει μια 
παραγγελία που, για λόγους άσχετους με 
τον προμηθευτή, δεν μεταποιήθηκε 
αρκετά γρήγορα·

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ δ) ο αγοραστής απαιτεί από τους 
προμηθευτές να αναλάβουν το οικονομικό 
κόστος της ανακριβούς πρόβλεψης που
παρέχεται από τον αγοραστή προκειμένου 
ο προμηθευτής να προγραμματίσει την 
παραγωγή για να ανταποκριθεί στις 
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προβλεπόμενες παραγγελίες.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένας προμηθευτής υποβάλλει 
καταγγελία στην αρχή επιβολής του νόμου 
του κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος ο αγοραστής για τον οποίο 
υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει επιδοθεί σε 
αθέμιτη εμπορική πρακτική.

1. Ένας προμηθευτής υποβάλλει 
καταγγελία στην αρχή επιβολής του νόμου 
του κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος ο αγοραστής για τον οποίο 
υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει επιδοθεί σε 
αθέμιτη εμπορική πρακτική χωρίς να 
βαρύνεται με τα σχετικά διοικητικά και 
διαδικαστικά έξοδα.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ένας προμηθευτής που είναι 
εγκατεστημένος εκτός ΕΕ υποβάλλει 
καταγγελία στην αρχή επιβολής του 
νόμου οποιουδήποτε κράτους μέλους. 
Μόλις παραλάβει την καταγγελία, η αρχή 
επιβολής του νόμου τη διαβιβάζει στην 
αρχή επιβολής του νόμου (αν είναι 
διαφορετική) του κράτους μέλους στο 
οποίο είναι εγκατεστημένος ο αγοραστής 
για τον οποίο υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει 
επιδοθεί σε αθέμιτη εμπορική πρακτική.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία ισχύει και για τους προμηθευτές εκτός της ΕΕ, οπότε η τροπολογία αυτή τους παρέχει 
τον μηχανισμό υποβολής καταγγελίας. Αυτό είναι απαραίτητο για την αποφυγή διακρίσεων 
μεταξύ προμηθευτών της ΕΕ και τρίτων χωρών και για την αποφυγή στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού και της εκτροπής του εμπορίου. Αυτό είναι σημαντικό για τη συμβολή στην 
υποχρέωση της Συνθήκης όσον αφορά τη συνοχή της πολιτικής για την ανάπτυξη και τις 
δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης.
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Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Όταν ο αγοραστής είναι 
εγκατεστημένος εκτός της Ένωσης, ο 
προμηθευτής υποβάλλει την καταγγελία 
στην αρχή επιβολής του νόμου του 
κράτους μέλους στο οποίο αυτός είναι 
εγκατεστημένος. Στις περιπτώσεις που 
και ο προμηθευτής είναι εγκατεστημένος 
εκτός της Ένωσης, μπορεί να απευθύνει 
καταγγελία σε οποιαδήποτε 
εξουσιοδοτημένη αρχή επιβολής του 
νόμου.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι οργανώσεις παραγωγών ή οι 
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών των 
οποίων τα μέλη ή τα μέλη των μελών τους 
θεωρούν ότι επηρεάζονται από 
απαγορευμένη εμπορική πρακτική έχουν 
το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία.

2. Οι οργανώσεις παραγωγών ή οι 
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών εντός 
και εκτός Ένωσης των οποίων τα μέλη ή 
τα μέλη των μελών τους θεωρούν ότι 
επηρεάζονται από απαγορευμένη εμπορική 
πρακτική, καθώς και οι οργανώσεις που 
συνεργάζονται με παραγωγούς ή 
διαθέτουν αποδεδειγμένη τεχνογνωσία 
στις εμπορικές πρακτικές στις αλυσίδες 
εφοδιασμού τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
ή άλλων οργανώσεων που ενεργούν εξ 
ονόματος παραγωγών ή κάθε άλλο 
ενδιαφερόμενο μέρος, έχουν το δικαίωμα 
να υποβάλλουν καταγγελία.

Αιτιολόγηση

Για να ξεπεραστεί ο παράγοντας  του φόβου και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική πρόσβαση 
των αδύναμων, είναι σημαντικό να διευρυνθεί το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε 
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οργανισμούς που εργάζονται για την προώθηση της αμεροληψίας στις αλυσίδες εφοδιασμού και
για την υποστήριξη ευάλωτων παραγόντων, όπως οι παραγωγοί τροφίμων μικρής κλίμακας και 
οι γυναίκες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις χώρες με χαμηλό επίπεδο διακυβέρνησης και υψηλό 
επίπεδο ανισότητας.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή θα συντάξει έναν 
πολύγλωσσο οδηγό, διαθέσιμο από τον 
δικτυακό τόπο της, που θα εξηγεί πώς 
συντάσσεται μια καταγγελία και τι είδους 
πληροφορίες πρέπει να υποβληθούν στις 
οικείες αρχές επιβολής του νόμου σε 
ολόκληρη την Ένωση προκειμένου αυτές 
να αποφασίσουν εάν μπορεί να ξεκινήσει 
επίσημη έρευνα.

Αιτιολόγηση

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) συχνά δεν διαθέτουν εμπειρία και τεχνογνωσία για 
να υπερασπίσουν τα δικαιώματά τους. Τούτο ισχύει ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ στον αναπτυσσόμενο 
κόσμο. Επομένως, οι συμβουλές και η υποστήριξη εκ μέρους της Επιτροπής είναι απαραίτητες 
για να προστατεύσουν και να ενισχύσουν τα δικαιώματά τους οι ΜΜΕ.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που θα 
ορίζουν τα κριτήρια και τη μεθοδολογία 
που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι αρχές 
επιβολής του νόμου κατά την επιβολή 
χρηματικών προστίμων, εκτιμώντας 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: τον
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κύκλο εργασιών του παραβάτη, τα οφέλη 
που έχει αποκομίσει ο παραβάτης από 
την αθέμιτη εμπορική πρακτική, τον 
αριθμό και το καθεστώς των θυμάτων 
της παράβασης, την επαναλαμβανόμενη 
χρήση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών 
από έναν αγοραστή.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η ΓΔ 
AGRI θα διαθέτει μια πρακτική 
ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα στον 
δικτυακό τόπο της, για να βοηθάει τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης να 
προστατεύουν και να επιβάλλουν τα 
δικαιώματά τους έναντι αθέμιτων 
εμπορικών πρακτικών1α, παρέχοντάς 
τους πληροφορίες σχετικά με τις 
διαδικασίες. Κάθε χρήσιμη πληροφορία 
παρέχεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες 
της ΕΕ.

______________

1α 

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-
markets/trade-defence/actions-against-
imports-into-the-eu/

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Η Επιτροπή και οι αρχές επιβολής 
του νόμου των κρατών μελών 
εφαρμόζουν σε στενή συνεργασία τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Οι 



PE626.670v02-00 18/22 AD\1163616EL.docx

EL

περαιτέρω όροι της συνεργασίας στο 
πλαίσιο του δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένων των διευθετήσεων 
για την ενημέρωση, τη διαβούλευση και 
την ανάθεση υποθέσεων διασυνοριακών 
αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, 
καθορίζονται και αναθεωρούνται από την 
Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα 
κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Ο συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ είναι κρίσιμος προκειμένου οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που 
εμπλέκουν φορείς από διαφορετικά κράτη μέλη και φορείς εγκατεστημένους εκτός ΕΕ να 
τυγχάνουν ίσης αντιμετώπισης, οι δε αρχές επιβολής του νόμου να μπορούν να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες, να αναθέτουν υποθέσεις διασυνοριακών αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και να 
συντονίζουν τις αντιλήψεις τους. Επί πλέον, το δίκτυο παρέχει ένα σημείο επαφής για τους μη 
ευρωπαίους προμηθευτές που δεν ξέρουν σε ποια εθνική αρχή επιβολής του νόμου να 
αποταθούν. 

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους, τα 
κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή 
έκθεση σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού 
τροφίμων. Αυτή η έκθεση περιλαμβάνει, 
ιδίως, όλα τα σχετικά δεδομένα για την 
εφαρμογή και την επιβολή των κανόνων 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας στο οικείο 
κράτος μέλος, κατά το προηγούμενο έτος.

1. Έως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους, τα 
κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή 
έκθεση σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού 
τροφίμων. Αυτή η έκθεση περιλαμβάνει, 
ιδίως, όλα τα σχετικά δεδομένα για την 
εφαρμογή και την επιβολή των κανόνων 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας στο οικείο 
κράτος μέλος, κατά το προηγούμενο έτος, 
με ιδιαίτερη προσοχή στις διασυνοριακές 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και τις 
άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις τους στους 
προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων των 
προμηθευτών που είναι εγκατεστημένοι 
εκτός της Ένωσης. Τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν επίσης έκθεση σχετικά με τον 
αντίκτυπο της εφαρμογής της ισχύουσας 
οδηγίας, σχετικά με  τη μείωση των
αποβλήτων τροφίμων, την αύξηση της 
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ασφάλειας των τροφίμων και την 
προώθηση βιώσιμων πρακτικών στην 
αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το νωρίτερο τρία έτη μετά την 
ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας, η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση 
της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει 
έκθεση σχετικά με τα κύρια πορίσματα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, 
στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή 
των Περιφερειών.

1. Τρία έτη μετά την ημερομηνία 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση της 
παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση 
σχετικά με τα κύρια πορίσματα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, 
στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή 
των Περιφερειών. Η έκθεση δίνει 
ιδιαίτερη προσοχή στην 
αποτελεσματικότητα της οδηγίας για την 
προστασία των πλέον ευάλωτων από τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε όλη την 
αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, τόσο 
εντός όσο και εκτός της Ένωσης. 
Αξιολογεί επίσης τη συμβολή της οδηγίας 
στη μείωση των αποβλήτων τροφίμων, 
στην αύξηση της ποιότητας των 
τροφίμων και στην προώθηση βιώσιμων 
πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού 
τροφίμων. Η έκθεση εξετάζει την ανάγκη 
αναθεώρησης της οδηγίας, ιδίως 
προκειμένου να συμπεριληφθούν νέες 
μορφές ΑΘΕΠ και να χρησιμοποιηθούν 
τα δεδομένα τα σχετικά με το κόστος των 
εισροών και τη μετακύλιση των τιμών 
μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, 
ώστε να οριστούν κριτήρια για τον 
καθορισμό δίκαιων τιμών στο πλαίσιο 
μιας σύμβασης προμήθειας. Βάσει αυτής 
της έκθεσης η Επιτροπή δύναται να 
υποβάλλει κατάλληλες νομοθετικές 
προτάσεις.



PE626.670v02-00 20/22 AD\1163616EL.docx

EL



AD\1163616EL.docx 21/22 PE626.670v02-00

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην 
αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων

Έγγραφα αναφοράς COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI
2.5.2018

Γνωμοδότηση της
       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE
13.9.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
       Ημερομηνία ορισμού

Linda McAvan
11.7.2018

Εξέταση στην επιτροπή 29.8.2018

Ημερομηνία έγκρισης 24.9.2018

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

11
1
5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Enrique 
Guerrero Salom, Maria Heubuch, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent 
Peillon, Ελένη Θεοχάρους, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Paul Rübig, Adam 
Szejnfeld

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) 
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Andrea Bocskor



PE626.670v02-00 22/22 AD\1163616EL.docx

EL

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

11 +

ALDE Charles Goerens, Mirja Vehkaperä

EFDD Ignazio Corrao

S&D Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne 
Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon

VERTS/ALE Maria Heubuch, Florent Marcellesi

1 -

ECR Ελένη Θεοχάρους

5 0

PPE Asim Ademov, Andrea Bocskor, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Željana Zovko

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
- : κατά
0 : αποχή


	1163616EL.docx

