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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι γεωργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στην ασθενέστερη θέση στην αλυσίδα 
εφοδιασμού τροφίμων, λόγω της πολύ μικρής διαπραγματευτικής ισχύος τους. Η Κοινή 
Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) εισήγαγε τα τελευταία χρόνια ορισμένες νέες διατάξεις για τη 
βελτίωση της θέσης τους στην αγορά, προωθώντας τη μεγαλύτερη συγκέντρωση της 
προσφοράς μέσω οργανώσεων παραγωγών.  

Παρόλο που έχει σημειωθεί μια πολιτική αλλαγή προς τη σωστή κατεύθυνση, εξακολουθεί να 
υπάρχει περιθώριο για βελτίωση της νομοθεσίας και πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη για να 
επιτευχθεί η βέλτιστη ισορροπία μεταξύ των διαφόρων παραγόντων. Ο υψηλός βαθμός 
κατακερματισμού στον τομέα της παροχής γεωργικών ειδών διατροφής, το γεγονός ότι τα 
εργαλεία υποστήριξης της ΚΓΠ χαρακτηρίζονται από μια προσέγγιση προσανατολισμένη 
στην αγορά και η αυξανόμενη αστάθεια των τιμών είναι παράγοντες που καθιστούν 
απαραίτητη τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ προμηθευτών και 
αγοραστών.  

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, για τους γεωργούς, οι αθέμιτες πρακτικές μπορούν να 
οδηγήσουν σε οικονομικές απώλειες και να αντισταθμίσουν τα οφέλη που αποκομίζουν αυτοί 
από τις επιδοτήσεις της ΚΓΠ, οι οποίες εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Υπάρχουν πολλά είδη αθέμιτων πρακτικών, αλλά ορισμένα, 
όπως οι πωλήσεις επί ζημία, επαναλαμβάνονται με μεγάλη συχνότητα και τα θύματα έχουν 
μικρό περιθώριο ελιγμών για να αντιδράσουν, λόγω νομικών κενών και ανασφάλειας 
δικαίου.

Έχει έρθει η ώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδράσει στην κατάσταση αυτή και να 
προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο που θα συμβάλει στην επίτευξη καλύτερης 
ισορροπίας στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Οι αθέμιτες πρακτικές βλάπτουν την 
αποδοτικότητα πολλών γεωργικών επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούν 
τα κράτη μέλη απλώς να αγνοήσουν την κατάσταση αυτή. Η λεγόμενη «πρωτοβουλία για την 
αλυσίδα εφοδιασμού» ενέκρινε πριν από μερικά χρόνια ένα θετικό σύνολο αρχών όσον 
αφορά τις ορθές πρακτικές, αλλά δυστυχώς δεν επαρκεί για την αποτελεσματική 
καταπολέμηση των αθέμιτων πρακτικών εάν δεν συνοδεύεται από κυρώσεις για μη 
συμμόρφωση και δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής εμπιστευτικών καταγγελιών.

Πρέπει να συγχαρούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που έκανε το πρώτο βήμα θεσπίζοντας 
ενωσιακή νομοθεσία στον τομέα αυτόν και πρότεινε ελάχιστες διατάξεις για όλα τα κράτη 
μέλη. Ωστόσο, η πρόταση θα πρέπει να βελτιωθεί σε ορισμένα σημεία ώστε να μην 
καταλήξει να αποτελεί απλώς μια πράξη πολιτικού χαρακτήρα.  

Πρώτον, είναι πολύ σημαντικό το νομικό κείμενο της ΕΕ να μην οδηγήσει σε κάμψη της 
προόδου που έχει ήδη επιτευχθεί σε ορισμένα κράτη μέλη όσον αφορά την αντιμετώπιση των 
αθέμιτων πρακτικών. Η παροχή της δυνατότητας στις εθνικές διοικήσεις να υπερβαίνουν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία αποτελεί βασικό στοιχείο για τη 
συντάκτρια γνωμοδότησης. Ορισμένες χώρες έχουν θεσπίσει κανονισμούς που έχουν 
βελτιώσει σημαντικά τις σχέσεις μεταξύ όλων των φορέων στην αλυσίδα αξίας.

Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της πρότασης, είναι υπερβολικά περιοριστικό, δεδομένου 
ότι καλύπτει μόνο καταχρηστικές πρακτικές μεγάλων αγοραστών απέναντι σε μικρές και 
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μεσαίες επιχειρήσεις εφοδιασμού. Η συντάκτρια γνωμοδότησης θεωρεί ότι η έννομη 
προστασία της ΕΕ θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να καλύπτει όλο το φάσμα των αθέμιτων 
πρακτικών.

Το κείμενο της Επιτροπής δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα των πωλήσεων κάτω του κόστους, 
και αυτό ακριβώς είναι το κύριο αντικείμενο των καταγγελιών στις οποίες προβαίνουν οι 
γεωργοί σε σχέση με ορισμένες αυθαίρετες πρακτικές προώθησης ευπαθών προϊόντων, οι 
οποίες εφαρμόζονται από μεγάλους αγοραστές για την προσέλκυση πελατών.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης πιστεύει ακράδαντα ότι χωρίς γραπτές συμβάσεις η νομοθεσία 
της ΕΕ δεν θα είναι ποτέ αποτελεσματική. Μολονότι η νομοθεσία για την ΚΓΠ δεν προβλέπει 
ακόμη υποχρεωτικές γραπτές συμβάσεις σε επίπεδο ΕΕ, η νέα οδηγία θα πρέπει να 
αντανακλά τουλάχιστον κάποια πρόοδο στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης των γεωργικών 
αγορών, η οποία επιτρέπει στα κράτη μέλη να συνάπτουν γραπτές συμβάσεις στην επικράτειά 
τους. Η συντάκτρια γνωμοδότησης παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
υποχρεωτικές συμβάσεις σύμφωνα με το παράδειγμα ορισμένων χωρών, όπως η Ισπανία.  

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν ενιαία κριτήρια για τον υπολογισμό των 
κυρώσεων για αθέμιτες πρακτικές, χωρίς να υπονομεύονται οι εθνικές αρμοδιότητες. Η 
συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει μια διατύπωση παρόμοια με κάποιες ήδη υπάρχουσες σε 
νομοθετικά κείμενα της ΕΕ.   

Η διαφάνεια στην αγορά αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη στη νομοθεσία της ΕΕ όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών 
πρακτικών. Ακολουθώντας το παράδειγμα ορισμένων εθνικών διατάξεων που έχουν ήδη 
εγκριθεί, η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει όλα τα κράτη μέλη να θέσουν σε λειτουργία 
εθνικά παρατηρητήρια της αλυσίδας γεωργικών ειδών διατροφής για να παρακολουθούν τις 
τιμές της αγοράς και να εντοπίζουν παρατυπίες. Ένα τέτοιο εργαλείο θα ήταν πολύ χρήσιμο 
για την αξιολόγηση της εφαρμογής της νομοθεσίας ενόψει μελλοντικών αναθεωρήσεων και 
για την ανταλλαγή εθνικών δεδομένων.

Η δυνατότητα προστασίας του απορρήτου ενός παραγωγού που υποβάλλει καταγγελία 
αποτελεί βασικό στοιχείο της πρότασης της Επιτροπής, που θα επιτρέπει την υποβολή 
καταγγελιών χωρίς τον «παράγοντα του φόβου». Η συντάκτρια γνωμοδότησης επιθυμεί να 
ενισχύσει το κείμενο της Επιτροπής, προκειμένου να εξασφαλίζεται αυτομάτως το δικαίωμα 
στην τήρηση του απορρήτου.

Μεταξύ άλλων σχετικών τροποποιήσεων της πρότασης της Επιτροπής, η συντάκτρια 
γνωμοδότησης θα ήθελε επίσης να τονίσει την ανάγκη κάλυψης, εντός του πεδίου εφαρμογής 
της οδηγίας, αγοραστών που έχουν την έδρα τους σε τρίτες χώρες και οι οποίοι αγοράζουν 
προϊόντα της ΕΕ προς πώληση στις αγορές των κρατών μελών. Ο στόχος είναι να 
προλαμβάνεται το ενδεχόμενο αγοραστών που παρακάμπτουν τις διατάξεις της ΕΕ με μια 
απλή μεταφορά του τόπου εγκατάστασής τους εκτός της ΕΕ. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει 
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υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

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 ειδών διατροφής
στο στάδιο της παραγωγής, της 
μεταποίησης, της εμπορίας, της διανομής 
και της λιανικής πώλησης γεωργικών 
προϊόντων ή τροφίμων. Η αλυσίδα είναι 
μακράν ο σημαντικότερος δίαυλος για την 
παροχή των τροφίμων. Αυτοί οι φορείς 
εμπορεύονται γεωργικά προϊόντα ή 
τρόφιμα, δηλαδή πρωτογενή γεωργικά 
προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 
όπως παρατίθενται στο παράρτημα Ι της 
Συνθήκης για χρήση ως τρόφιμα, άλλα 
τρόφιμα που δεν παρατίθενται σε αυτό το 
παράρτημα αλλά μεταποιούνται από 
γεωργικά προϊόντα ώστε να 
χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα και 
γεωργικά προϊόντα. 

(Η αλλαγή από «αλυσίδα εφοδιασμού 
τροφίμων» σε «αλυσίδα εφοδιασμού 
γεωργικών ειδών διατροφής» αφορά το 
σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί 
αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το 
κείμενο.)

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 

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

διαφορετικά επίπεδα συγκέντρωσης 
φορέων και μπορούν να δημιουργήσουν 
πρόσφορο έδαφος για την αθέμιτη χρήση 
της διαπραγματευτικής ισχύος μέσω της 
άσκησης αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. 
Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές είναι 
ζημιογόνες ιδίως για τους μικρομεσαίους 
και μεσαίας κεφαλαιοποίησης φορείς 
στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων τόσο 
εντός όσο και εκτός της Ένωσης. 
Ωστόσο, όλοι οι φορείς, ανεξάρτητα από 
την οικονομική τους διάσταση, είναι 
ευάλωτοι σε αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές.

Αιτιολόγηση

Για το πρώτο μέρος της τροπολογίας: βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 7. Το δεύτερο μέρος 
προετοιμάζει το έδαφος για διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής σε όλους τους φορείς, ανεξάρτητα 
από το οικονομικό τους μέγεθος. Οι μικρής κλίμακας παραγωγοί και εργαζόμενοι στον τομέα 
των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες πλήττονται άμεσα ή έμμεσα από αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές που επιβάλλονται από ισχυρότερους παράγοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Οι παραγωγοί γεωργικών 
προϊόντων που προμηθεύουν πρωτογενή 
γεωργικά προϊόντα είναι σε μεγάλο βαθμό 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, 
συχνά σημειώνεται υπέρβαση του 
περιορισμένου αριθμού κριτηρίων που 
χρησιμοποιούνται για τον ορισμό των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη 
γεωργική παραγωγή, για παράδειγμα όταν 
απασχολούνται εποχικά εργαζόμενοι. 
Επομένως, είναι σκόπιμο να διευρυνθεί 
το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας ώστε να συμπεριλάβει τις 
επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης. 
Οι εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης 
είναι επιχειρήσεις ή οργανώσεις 
παραγωγών, συνεταιρισμοί ή ενώσεις 
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οργανώσεων παραγωγών με μεσαίας 
κλίμακας διάρθρωση και υψηλό δείκτη 
κεφαλαιακής επάρκειας και με 
προσωπικό που αριθμεί έως 3000 
υπαλλήλους. Επιπλέον, οι εταιρείες 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης μπορούν να 
είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι 
επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης 
έχουν ελάχιστη ισχύ στην αγορά σε 
σύγκριση με τους μεγάλους παράγοντες 
της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών 
προϊόντων ή τροφίμων.

Τροπολογία 4

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 
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 

(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 προμηθεύει τρόφιμα, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
παραγωγών και των ενώσεων οργανώσεων 
παραγωγών. 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 
θα πρέπει επίσης να αποφεύγονται οι 
ακούσιες επιπτώσεις (κυρίως όσον αφορά 
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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.

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

Η τροπολογία αυτή προετοιμάζει το έδαφος για διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής σε όλους τους 
φορείς, ανεξάρτητα από το οικονομικό τους μέγεθος.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι προμηθευτές που είναι 
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.

(8) Οι προμηθευτές που είναι 
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 πολιτική της Ένωσης πρέπει 
επίσης να συνάδει με τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης στο πλαίσιο των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης.
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Αιτιολόγηση

Το μειούμενο μερίδιο των εσόδων που φτάνουν στους παραγωγούς τροφίμων και τους 
εργαζόμενους μικρής κλίμακας στις αναπτυσσόμενες χώρες και οι συνθήκες εργασίας που 
αντιμετωπίζουν συνεπεία 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 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι σχετικοί κανόνες θα πρέπει να 
εφαρμόζονται για τις επιχειρηματικές 
συμπεριφορές από τις μεγαλύτερες, 
δηλαδή τις μη μικρομεσαίες, επιχειρήσεις 
στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, 
δεδομένου ότι αυτές είναι εκείνες που 
συνήθως διαθέτουν μεγαλύτερη σχετική 
διαπραγματευτική ισχύ κατά την 
πραγματοποίηση συναλλαγών με 
μικρομεσαίους προμηθευτές.

(9) Οι σχετικοί κανόνες θα πρέπει να 
εφαρμόζονται για όλες τις επιχειρήσεις 
στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών 
ειδών διατροφής.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προετοιμάζει το έδαφος για διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής σε όλους τους 
φορείς, ανεξάρτητα από το οικονομικό τους μέγεθος.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Δεδομένου ότι η πλειονότητα των 
κρατών μελών διαθέτει ήδη εθνικούς 
κανόνες για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές –παρότι αποκλίνοντες–
ενδείκνυται η χρήση της οδηγίας ως μέσου 
για τη θέσπιση ενός ελάχιστου προτύπου 
προστασίας σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης. Κατά αυτό τον τρόπο, τα κράτη 

(10) Δεδομένου ότι η πλειονότητα των 
κρατών μελών διαθέτει ήδη εθνικούς 
κανόνες για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές –παρότι αποκλίνοντες–
ενδείκνυται η χρήση της οδηγίας ως μέσου 
για τη θέσπιση ενός ελάχιστου προτύπου 
προστασίας σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης. Κατά αυτό τον τρόπο, τα κράτη 
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μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
ενσωματώσουν τους σχετικούς κανόνες 
στην εθνική έννομη τάξη τους έτσι ώστε 
να δημιουργήσουν ένα συνεκτικό 
καθεστώς. Δεν θα πρέπει να απαγορεύεται 
στα κράτη μέλη να θεσπίζουν και να 
εφαρμόζουν στην επικράτειά τους 
αυστηρότερους εθνικούς νόμους για την 
προστασία των μικρομεσαίων
προμηθευτών και αγοραστών έναντι 
αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που 
προκύπτουν στις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού 
τροφίμων, εντός των ορίων του δικαίου 
της Ένωσης που εφαρμόζεται στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
ενσωματώσουν τους σχετικούς κανόνες 
στην εθνική έννομη τάξη τους έτσι ώστε 
να δημιουργήσουν ένα συνεκτικό 
καθεστώς. Δεν θα πρέπει να απαγορεύεται 
στα κράτη μέλη να θεσπίζουν και να 
εφαρμόζουν στην επικράτειά τους 
αυστηρότερους εθνικούς νόμους για την 
προστασία όλων των προμηθευτών και 
αγοραστών, ανεξάρτητα από το 
οικονομικό τους μέγεθος, έναντι αθέμιτων 
εμπορικών πρακτικών που προκύπτουν 
στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην 
αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών ειδών 
διατροφής, εντός των ορίων του δικαίου 
της Ένωσης που εφαρμόζεται στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προετοιμάζει το έδαφος για διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής σε όλους τους 
φορείς, ανεξάρτητα από το οικονομικό τους μέγεθος.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Καθώς οι αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές μπορούν να προκύψουν σε 
οποιοδήποτε στάδιο της πώλησης ενός 
τροφίμου, π.χ., πριν, κατά τη διάρκεια ή 
έπειτα από μια συναλλαγή πώλησης, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι 
οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα 
πρέπει να εφαρμόζονται σε αυτές τις 
πρακτικές οποτεδήποτε αυτές προκύπτουν.

(11) Καθώς οι αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές μπορούν να προκύψουν σε 
οποιοδήποτε στάδιο της πώλησης ενός 
γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου, π.χ. 
πριν, κατά τη διάρκεια ή έπειτα από μια 
συναλλαγή πώλησης, ή σε σχέση με την 
παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με τη 
διαδικασία πώλησης από τον αγοραστή 
στον προμηθευτή, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να 
εφαρμόζονται σε αυτές τις πρακτικές 
οποτεδήποτε αυτές προκύπτουν.
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Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Όταν πρέπει να αποφασίζεται κατά 
πόσο μια μεμονωμένη εμπορική πρακτική 
θεωρείται αθέμιτη, είναι σημαντικό να 
μειώνεται ο κίνδυνος περιορισμού της 
χρήσης θεμιτών συμφωνιών που 
βελτιώνουν την απόδοση μεταξύ των 
μερών. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να 
γίνεται διάκριση μεταξύ των πρακτικών 
που προβλέπονται με σαφείς και 
αναμφισβήτητους όρους σε συμφωνίες 
προμήθειας μεταξύ των μερών και των 
πρακτικών που προκύπτουν μετά την 
έναρξη της συναλλαγής, χωρίς να έχουν 
συμφωνηθεί εκ των προτέρων με σαφείς 
και αναμφισβήτητους όρους, ούτως ώστε 
να απαγορεύονται μόνο μονομερείς και 
αναδρομικές τροποποιήσεις στους εν λόγω 
σχετικούς όρους της σύμβασης 
προμήθειας. Ωστόσο, ορισμένες εμπορικές 
πρακτικές θεωρούνται αθέμιτες από την 
ίδια τους τη φύση και δεν θα πρέπει να 
υπόκεινται στη συμβατική ελευθερία των 
μερών να αποκλίνουν από αυτές.

(12) Όταν πρέπει να αποφασίζεται κατά 
πόσο μια μεμονωμένη εμπορική πρακτική 
θεωρείται αθέμιτη, είναι σημαντικό να 
μειώνεται ο κίνδυνος περιορισμού της 
χρήσης θεμιτών συμφωνιών που 
βελτιώνουν την απόδοση μεταξύ των 
μερών. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να 
γίνεται διάκριση μεταξύ των πρακτικών 
που προβλέπονται με σαφείς και 
αναμφισβήτητους όρους σε συμφωνίες 
προμήθειας μεταξύ των μερών και των 
πρακτικών που προκύπτουν μετά την 
έναρξη της συναλλαγής, χωρίς να έχουν 
συμφωνηθεί εκ των προτέρων με σαφείς 
και αναμφισβήτητους όρους, ούτως ώστε
να απαγορεύονται μόνο μονομερείς και 
αναδρομικές τροποποιήσεις στους εν λόγω 
σχετικούς όρους της σύμβασης 
προμήθειας. Ωστόσο, ορισμένες εμπορικές 
πρακτικές θεωρούνται αθέμιτες από την 
ίδια τους τη φύση και δεν θα πρέπει να 
υπόκεινται στη συμβατική ελευθερία των 
μερών να αποκλίνουν από αυτές. 
Επιπλέον, οι προμηθευτές δεν θα πρέπει 
να δέχονται πιέσεις όταν συμφωνούν για 
μια συμφωνία προμήθειας.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική επιβολή των 
απαγορεύσεων που ορίζονται στην 
παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να ορίσουν μια αρχή στην οποία θα 
ανατεθεί η επιβολή τους. Η αρχή θα πρέπει 
να μπορεί να ενεργεί είτε ιδία 

(13) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική επιβολή των 
απαγορεύσεων που ορίζονται στην 
παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να ορίσουν μια αρχή στην οποία θα 
ανατεθεί η επιβολή τους. Η αρχή θα πρέπει 
να μπορεί να ενεργεί είτε ιδία 
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πρωτοβουλία είτε κατόπιν υποβολής 
καταγγελίας από μέρη που έχουν έρθει 
αντιμέτωπα με αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού 
τροφίμων. Στην περίπτωση που ένας 
καταγγέλλων ζητεί η ταυτότητά του να 
παραμείνει εμπιστευτική λόγω φόβου για 
αντίποινα, οι αρχές επιβολής του νόμου 
των κρατών μελών θα πρέπει να σέβονται 
αυτό το αίτημα.

πρωτοβουλία είτε κατόπιν υποβολής 
καταγγελίας από μέρη που έχουν έρθει 
αντιμέτωπα με αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού 
γεωργικών ειδών διατροφής. Κάθε φορά 
που υποβάλλεται καταγγελία, η αρχή
επιβολής του νόμου του κράτους μέλους
θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τηρείται η 
ανωνυμία του καταγγέλλοντος.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εξασφαλίζει την ανωνυμία των καταγγελλόντων.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Για να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική επιβολή της 
απαγόρευσης των αθέμιτων εμπορικών 
πρακτικών, οι ορισθείσες αρχές επιβολής 
του νόμου θα πρέπει να διαθέτουν όλους 
τους πόρους, το προσωπικό και την 
εμπειρογνωσία που απαιτούνται.

Τροπολογία 12

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 

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

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.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι αρχές επιβολής του νόμου των 
κρατών μελών θα πρέπει να διαθέτουν τις 
απαραίτητες αρμοδιότητες που θα τους 
επιτρέπουν να συλλέγουν αποτελεσματικά 
οποιεσδήποτε τεκμηριωμένες πληροφορίες 
μέσω αιτημάτων παροχής πληροφοριών. 
Θα πρέπει να έχουν την αρμοδιότητα να 
διατάσσουν τον τερματισμό μιας 
απαγορευμένης πρακτικής, κατά 
περίπτωση. Η ύπαρξη ενός αποτρεπτικού 
παράγοντα, όπως η αρμοδιότητα 
επιβολής προστίμων και η δημοσίευση 
των αποτελεσμάτων ερευνών, μπορεί να 
ενθαρρύνει την αλλαγή συμπεριφοράς και 
την εφαρμογή προδικαστικών λύσεων 
μεταξύ των μερών και, συνεπώς, θα πρέπει 
να αποτελεί μέρος των αρμοδιοτήτων των 
αρχών επιβολής του νόμου. Η Επιτροπή 
και οι αρχές επιβολής του νόμου των 
κρατών μελών θα πρέπει να συνεργάζονται 
στενά ώστε να εξασφαλίζουν μια κοινή 
προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή των 
κανόνων που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία. Πιο συγκεκριμένα, οι αρχές 
επιβολής του νόμου θα πρέπει να 
συνδράμουν η μία την άλλη, για 
παράδειγμα, μέσω της ανταλλαγής 
πληροφοριών και της παροχής συνδρομής 
στο πλαίσιο ερευνών που έχουν 
διασυνοριακή διάσταση.

(15) Οι αρχές επιβολής του νόμου των 
κρατών μελών θα πρέπει να διαθέτουν τις 
απαραίτητες αρμοδιότητες που θα τους 
επιτρέπουν να συλλέγουν αποτελεσματικά 
οποιεσδήποτε τεκμηριωμένες πληροφορίες 
μέσω αιτημάτων παροχής πληροφοριών. 
Για την αποτελεσματική εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, οι αρχές επιβολής του 
νόμου θα πρέπει να έχουν την αρμοδιότητα 
να απαγορεύουν αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές, να επιβάλλουν πρόστιμα και 
κυρώσεις και να δημοσιεύουν τα 
αποτελέσματα των ερευνών τους. Οι 
αρμοδιότητες αυτές μπορούν να 
λειτουργήσουν ως αποτρεπτικός 
παράγοντας και να ενθαρρύνουν την 
αλλαγή συμπεριφοράς και την εφαρμογή 
προδικαστικών λύσεων μεταξύ των μερών 
και, συνεπώς, θα πρέπει να αποτελούν
μέρος των αρμοδιοτήτων των αρχών 
επιβολής του νόμου. Οι αρχές επιβολής 
του νόμου θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τις επαναλαμβανόμενες παραβάσεις των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Η 
Επιτροπή και οι αρχές επιβολής του νόμου 
των κρατών μελών θα πρέπει να 
συνεργάζονται στενά ώστε να 
εξασφαλίζουν μια κοινή προσέγγιση όσον 
αφορά την εφαρμογή των κανόνων που 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία, ιδίως 
σχετικά με τα πρόστιμα και τις κυρώσεις. 
Πιο συγκεκριμένα, οι αρχές επιβολής του 
νόμου θα πρέπει να συνδράμουν η μία την 
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άλλη, για παράδειγμα, μέσω της 
ανταλλαγής πληροφοριών και της παροχής 
συνδρομής στο πλαίσιο ερευνών που έχουν 
διασυνοριακή διάσταση.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Οι αρχές επιβολής του νόμου θα 
πρέπει να επιβάλλουν αποτρεπτικές και 
αναλογικές ποινές σε όσους παραβιάζουν 
τους κανόνες που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία. Τυχόν επανειλημμένες 
παραβιάσεις των κανόνων από έναν 
εμπορικό φορέα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη κατά τον καθορισμό της ποινής.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Για την αποτελεσματική εφαρμογή 
της πολιτικής σχετικά με τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού 
τροφίμων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
επανεξετάζει την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας και να υποβάλλει μια έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, 
στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή 
των Περιφερειών. Στο πλαίσιο της 
επανεξέτασης, θα πρέπει επίσης να 
επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή στο 
ερώτημα κατά πόσον τυχόν προστασία των 
μικρομεσαίων αγοραστών τροφίμων στην 
αλυσίδα εφοδιασμού —πέραν της 
προστασίας των μικρομεσαίων 
προμηθευτών— θα ήταν δικαιολογημένη 

(19) Για την αποτελεσματική εφαρμογή 
της πολιτικής σχετικά με τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού 
τροφίμων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
επανεξετάζει την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας και να υποβάλλει μια έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, 
στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή 
των Περιφερειών. Στο πλαίσιο της 
επανεξέτασης, θα πρέπει επίσης να 
επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή στην 
ενδεχόμενη διεύρυνση των καταλόγων 
αθέμιτων πρακτικών που καθορίζονται 
στην παρούσα οδηγία και στο ερώτημα 
κατά πόσον τυχόν προστασία των 
μικρομεσαίων αγοραστών τροφίμων στην 
αλυσίδα εφοδιασμού —πέραν της 
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στο μέλλον, προστασίας των μικρομεσαίων 
προμηθευτών— θα ήταν δικαιολογημένη 
στο μέλλον,

Τροπολογία 16

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 
πωλήσεις τροφίμων από έναν προμηθευτή 
που είναι μικρομεσαία επιχείρηση σε έναν 
αγοραστή που δεν είναι μικρομεσαία 
επιχείρηση.

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

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό η οδηγία να καλύπτει όλους τους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων 
με στόχο την πρόληψη της διάδοσης των ΑθΕΠ σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και της 
μετατόπισης των δραστηριοτήτων τους για να παρακάμπτουν τους κανόνες για την απαγόρευση 
των ΑθΕΠ. Η αλλαγή από «μικρομεσαίους φορείς εκμετάλλευσης» σε «όλους τους φορείς 
εκμετάλλευσης» θα πρέπει να εφαρμοστεί σε ολόκληρο το κείμενο.

Τροπολογία 17

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 του 
τόπου εγκατάστασής του, αγοράζει 
γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα μέσω 
εμπορικών συναλλαγών, για μεταποίηση, 
διανομή ή λιανική πώληση και/ή παρέχει 
υπηρεσίες σε σχέση με τα εν λόγω 
προϊόντα στην Ένωση· ο όρος 
«αγοραστής» μπορεί να περιλαμβάνει μια 
ομάδα τέτοιων φυσικών και νομικών 
προσώπων· 
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή έχει ως στόχο να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας οι 
φορείς εκμετάλλευσης οι οποίοι, παρόλο που είναι εγκατεστημένοι εκτός της ΕΕ, αγοράζουν και 
πωλούν προϊόντα στην αγορά της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτόν προλαμβάνεται το ενδεχόμενο 
αγοραστών που μπορούν να παρακάμπτουν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας με μια απλή 
μεταφορά του τόπου εγκατάστασής τους εκτός της ΕΕ.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «προμηθευτής»: οποιοσδήποτε 
παραγωγός γεωργικών προϊόντων ή 
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής 
τους, που πωλεί τρόφιμα. Ο όρος 
«προμηθευτής» μπορεί να περιλαμβάνει 
μια ομάδα τέτοιων παραγωγών γεωργικών 
προϊόντων ή τέτοιων φυσικών και νομικών 
προσώπων, συμπεριλαμβανομένων 
οργανώσεων παραγωγών και ενώσεων 
οργανώσεων παραγωγών·

β) «προμηθευτής»: οποιοσδήποτε 
παραγωγός γεωργικών προϊόντων, 
μεταποιητής τροφίμων ή οποιοδήποτε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι 
εγκατεστημένο στην Ένωση και πωλεί 
τρόφιμα· ο όρος «προμηθευτής» μπορεί να 
περιλαμβάνει μια ομάδα τέτοιων 
παραγωγών γεωργικών προϊόντων ή 
τέτοιων φυσικών και νομικών προσώπων, 
συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων 
παραγωγών, ενώσεων οργανώσεων 
παραγωγών ή αγροτικών συνεταιρισμών·

Αιτιολόγηση

Μόνον οι προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ θα πρέπει να προστατεύονται από τα 
κράτη μέλη, δεδομένου ότι οι ευρωπαίοι προμηθευτές δεν τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης σε τρίτες 
χώρες. Οι συνεταιρισμοί έχουν τη δική τους νομική υπόσταση και θα πρέπει να καλύπτονται 
από το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) «μικρομεσαία επιχείρηση»: μια 
επιχείρηση κατά την έννοια του ορισμού 
των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, που προβλέπεται στο 

διαγράφεται
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παράρτημα της σύστασης 2003/361/ΕΚ 
της Επιτροπής14·

__________________

14 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον 
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 
20.5.2003 σ. 36).

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις τροπολογίες για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, δεν είναι 
απαραίτητο να οριστεί τι είναι μια ΜΜΕ.

Τροπολογία 20

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) «οικονομική εξάρτηση»: η σχέση 
στην οποία ο αγοραστής αντιπροσωπεύει 
τουλάχιστον το 30 % του κύκλου 
εργασιών του προμηθευτή·

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «τρόφιμα»: τα προϊόντα που 
παρατίθενται στο παράρτημα I της 
Συνθήκης και τα οποία προορίζονται για 
χρήση ως τρόφιμα, καθώς και προϊόντα 
που δεν παρατίθενται σε αυτό το 
παράρτημα, ωστόσο μεταποιούνται από 
αυτά τα προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα·

δ) «γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα»: 
τα προϊόντα που παρατίθενται στο 
παράρτημα I της Συνθήκης και τα οποία 
προορίζονται για χρήση ως τρόφιμα, 
προϊόντα που δεν παρατίθενται σε αυτό το 
παράρτημα, ωστόσο μεταποιούνται από 
αυτά τα προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα,
και γεωργικά προϊόντα·
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Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) «αλλοιώσιμα τρόφιμα»: τα τρόφιμα 
που θα καταστούν ακατάλληλα για 
ανθρώπινη κατανάλωση εάν δεν 
αποθηκευτούν, υποστούν επεξεργασία, 
συσκευαστούν ή διατηρηθούν με άλλον 
τρόπο, ώστε να αποφευχθεί να καταστούν 
ακατάλληλα.

ε) «αλλοιώσιμα τρόφιμα»: τα 
γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που υπό 
φυσιολογικές συνθήκες είναι κατάλληλα
για εμπορία και κατανάλωση εντός 
χρονικού διαστήματος τριάντα ημερών το 
πολύ ή απαιτούν ρύθμιση συνθηκών 
θερμοκρασίας ή συσκευασίας για 
αποθήκευση και/ή εμπορία και/ή 
μεταφορά·

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της τροπολογίας αυτής είναι να παράσχει διευκρινίσεις.

Τροπολογία 23

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) «μη αλλοιώσιμα προϊόντα»: 
προϊόντα διαφορετικά από τα αλλοιώσιμα 
τρόφιμα.

Τροπολογία 24

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) «αθέμιτη εμπορική πρακτική»: 
οποιαδήποτε πρακτική παρεκκλίνει από 
την ορθή εμπορική συμπεριφορά, 
αντιβαίνει στην καλή πίστη και τα 
χρηστά συναλλακτικά ήθη και 
επιβάλλεται μονομερώς από έναν 
εμπορικό εταίρο σε έναν άλλον.
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εισαχθεί ένας ορισμός των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και μια γενική 
απαγόρευση αυτών των πρακτικών ώστε να αποτραπούν οι ισχυροί παράγοντες στην αλυσίδα 
εφοδιασμού από την επινόηση νέων μορφών ΑθΕΠ για να παρακάμπτουν την οδηγία.

Τροπολογία 25

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 τουλάχιστον των ακόλουθων
αθέμιτων εμπορικών πρακτικών:

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ένας αγοραστής πληρώνει έναν 
προμηθευτή για αλλοιώσιμα τρόφιμα μετά 
την παρέλευση χρονικού διαστήματος που 
υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες 
μετά την παραλαβή του τιμολογίου του 
προμηθευτή, ή μετά την παρέλευση 
χρονικού διαστήματος που υπερβαίνει τις 
30 ημερολογιακές ημέρες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης των αλλοιώσιμων 
τροφίμων, ανάλογα με το ποιο θα συμβεί 
μεταγενέστερα. Αυτή η απαγόρευση 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη:

α) ένας αγοραστής πληρώνει έναν 
προμηθευτή για αλλοιώσιμα γεωργικά 
προϊόντα ή τρόφιμα μετά την παρέλευση 
χρονικού διαστήματος που υπερβαίνει τις 
30 ημερολογιακές ημέρες μετά την 
παραλαβή του τιμολογίου του προμηθευτή, 
ή μετά την παρέλευση χρονικού 
διαστήματος που υπερβαίνει τις 30 
ημερολογιακές ημέρες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης των αλλοιώσιμων
γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων, 
ανάλογα με το ποιο θα συμβεί 
μεταγενέστερα. Αυτή η απαγόρευση 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη:

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) ένας αγοραστής πληρώνει έναν 
προμηθευτή για μη αλλοιώσιμα προϊόντα 
μετά την παρέλευση χρονικού 
διαστήματος 60 ημερολογιακών ημερών 
από την παραλαβή του τιμολογίου του 
προμηθευτή ή μετά την παρέλευση 
χρονικού διαστήματος 60 ημερολογιακών 
ημερών από την ημερομηνία παράδοσης 
των αλλοιώσιμων τροφίμων, ανάλογα με 
το ποιο θα συμβεί μεταγενέστερα. Αυτή η 
απαγόρευση εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη:

- των επιπτώσεων καθυστερήσεων 
πληρωμών και των τρόπων 
επανόρθωσης, όπως καθορίζονται στην 
οδηγία 2011/7/ΕΕ·

- της δυνατότητας ενός αγοραστή και 
ενός προμηθευτή να συμφωνήσουν για 
μια ρήτρα επιμερισμού της αξίας, κατά 
την έννοια του άρθρου 172 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ώστε να καλύπτει τα μη 
αλλοιώσιμα προϊόντα, με την επιφύλαξη της οδηγίας 2011/7/ΕΕ για τις καθυστερήσεις 
πληρωμών και της ρήτρας «επιμερισμού της αξίας» που θεσπίζεται με τον κανονισμό ΚΟΑ.

Τροπολογία 28

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 γεωργικών 
προϊόντων ή 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·
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Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – 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 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 
γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων 
ή τους όρους πληρωμής·

Τροπολογία 30

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) ένας αγοραστής πωλεί γεωργικά 
προϊόντα ή τρόφιμα σε τιμές κάτω του 
κόστους·

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για το πλέον επαναλαμβανόμενο αίτημα του γεωργικού τομέα, το οποίο θα πρέπει να 
καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 31

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 γεωργικών προϊόντων ή 
τροφίμων που προκύπτει στις 
εγκαταστάσεις του αγοραστή και η οποία 
δεν προκλήθηκε λόγω αμέλειας ή 
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σφάλματος του προμηθευτή.

Τροπολογία 32

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) ένας αγοραστής ακυρώνει 
μονομερώς τη συμφωνία προμήθειας·

Τροπολογία 33

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) ένας αγοραστής ενημερώνει τον 
προμηθευτή για οποιαδήποτε 
διαφοροποιημένη μεταχείριση 
επιφυλάσσει ή προτίθεται να επιφυλάξει 
σε σχέση με τα ανταγωνιστικά εμπορικά 
σήματα που κατέχει ή διαχειρίζεται ο 
ίδιος· η διαφοροποιημένη μεταχείριση 
περιλαμβάνει τουλάχιστον οποιαδήποτε 
ειδικά μέτρα ή συμπεριφορά εκ μέρους 
του αγοραστή σε σχέση με τα εξής: α) 
κατάλογος προϊόντων, β) χώρος 
τοποθέτησης προϊόντων και γ) εμπορικά 
περιθώρια·

Αιτιολόγηση

Αυτή η ΑθΕΠ βασίζεται στο άρθρο 6 του προτεινόμενου κανονισμού για τους διαδικτυακούς 
μεσάζοντες. Όπως εξηγήθηκε προηγουμένως, ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ ανεξάρτητων 
εμπορικών σημάτων και εμπορικών σημάτων των λιανοπωλητών είναι ζωτικής σημασίας για 
την προώθηση της καινοτομίας και του υγιούς ανταγωνισμού. Εάν οι κάθετα ολοκληρωμένοι 
έμποροι λιανικής παραχωρούν εμπορικά πλεονεκτήματα στα δικά τους εμπορικά σήματα, οι 
προμηθευτές ανεξάρτητων εμπορικών σημάτων θα πρέπει τουλάχιστον να γνωρίζουν την 
ύπαρξη και το πεδίο εφαρμογής τους, προκειμένου να προσαρμόσουν τις ανταγωνιστικές τους 
στρατηγικές σε αυτούς τους άνισους όρους ανταγωνισμού.
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Τροπολογία 34

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ γ) ένας αγοραστής μειώνει, με 
αδιαφανή τρόπο, την ποσότητα και/ή την 
αξία των γεωργικών προϊόντων ή 
τροφίμων τυπικής ποιότητας·

Τροπολογία 35

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ δ) ένας αγοραστής απειλεί να προβεί 
ή προβαίνει σε εμπορικά αντίποινα κατά 
του προμηθευτή όταν ο προμηθευτής 
ασκεί τα συμβατικά και νόμιμα 
δικαιώματά του, συμπεριλαμβανομένων 
της υποβολής καταγγελίας και της 
συνεργασίας με τις εθνικές αρχές 
επιβολής του νόμου·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της εν λόγω ΑθΕΠ είναι αναγκαίος για την προστασία των προμηθευτών από 
εμπορικά αντίποινα (π.χ. μερική μείωση των ποσοτήτων που παραγγέλλονται ή λύση της 
σύμβασης προμήθειας) όταν κινούν νομική διαδικασία για την επιβολή των συμβατικών τους 
δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 36

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ ε) ένας αγοραστής εξαρτά την 
επιχειρηματική συνεργασία και τη 
σύναψη συμφωνίας προμήθειας από 
αντιστάθμιση με αγαθά και υπηρεσίες·
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Τροπολογία 37

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ στ) ένας αγοραστής απαιτεί από τους 
προμηθευτές να αναλάβουν το οικονομικό 
κόστος της ανακριβούς πρόβλεψης του 
αγοραστή·

Τροπολογία 38

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ ζ) ένας αγοραστής μειώνει τις αγορές 
στο πλαίσιο υφιστάμενων συμβάσεων, εν 
μέρει ή εν όλω, προκειμένου να επιβάλει 
τροποποίηση υφιστάμενης σύμβασης ή 
να διαπραγματευθεί νέα σύμβαση·

Αιτιολόγηση

Αυτή η ΑθΕΠ βασίζεται στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού από επιχείρηση σε επιχείρηση τροφίμων και άλλων 
καταναλωτικών προϊόντων στην Ευρώπη (τμήμα 5.6) και στην πρωτοβουλία για την αλυσίδα 
εφοδιασμού (SCI). Συχνά οι αγοραστές δεν χρειάζεται καν να καταγγείλουν τη συμφωνία 
προμήθειας προκειμένου να αποκομίσουν αθέμιτα πλεονεκτήματα· αρκεί να περιορίσουν τον 
όγκο της προμήθειας.

Τροπολογία 39

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ η) ένας αγοραστής ασκεί 
επικοινωνιακές δραστηριότητες ή 
δραστηριότητες προώθησης και 
εμπορικές πολιτικές που βλάπτουν ή 
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ενδέχεται να βλάψουν την εικόνα των 
προϊόντων που φέρουν γεωγραφική
ένδειξη δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1151/20121α, του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 110/20081β ή του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 251/20141γ·

__________________

1α Κανονισμός (EE) αριθ. 1151/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, 
για τα συστήματα ποιότητας των 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ 
L 343 της 14.12.2012, σ. 1).

1β Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, 
σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, 
την παρουσίαση, την επισήμανση και την 
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων 
των αλκοολούχων ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου (ΕΕ L 39 της 
13.2.2008, σ. 16).

1γ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 251/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, 
για τον ορισμό, την περιγραφή, την 
παρουσίαση, την επισήμανση και την 
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων 
των αρωματισμένων αμπελοοινικών 
προϊόντων και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 84 της 20.3.2014, σ. 
14).

Αιτιολόγηση

Οι γεωγραφικές ενδείξεις συχνά αποτελούν αντικείμενο ενός ευρέος φάσματος πρακτικών, 
όπως η πώληση σε τιμές κάτω του κόστους, δημοπρασίες στις οποίες κερδίζει ο μειοδότης,
απερίσκεπτες προωθήσεις, κ.λπ., που έχουν ως αποτέλεσμα την υποτίμηση της εικόνας τους.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ θ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ θ) ένας αγοραστής παρέχει λευκό 
γραμμάτιο για τις μεταφερθείσες πρώτες 
ύλες και ο προμηθευτής δεν υποχρεούται 
να ασφαλίσει τα γεωργικά προϊόντα ή 
τρόφιμα που μεταφέρθηκαν αλλά δεν 
έχουν ακόμα πληρωθεί·

Τροπολογία 41

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ ι) ένας αγοραστής χρεώνει τέλος για 
να συμπεριλάβει τα γεωργικά προϊόντα ή 
τρόφιμα του προμηθευτή·

Τροπολογία 42

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ ια) ένας αγοραστής επιστρέφει τα 
προϊόντα που παρασχέθηκαν αλλά δεν 
πωλήθηκαν, επιβάλλει χρέωση για την 
απόρριψη των εν λόγω προϊόντων, 
επιβάλλει χρέωση στον προμηθευτή για 
μη χρησιμοποιημένα προϊόντα που έχουν 
λήξει –εκτός από την περίπτωση 
προϊόντων που παρασχέθηκαν αρχικά σε 
έμπορο– καθώς και για προϊόντα των 
οποίων ο προμηθευτής έχει ζητήσει 
συγκεκριμένα την πώληση και για τα 
οποία ο προμηθευτής έχει ειδοποιηθεί 
εγγράφως ότι ενδέχεται να λήξουν λόγω 
κακού κύκλου εργασιών·

Τροπολογία 43

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ ιβ) ένας αγοραστής επιβάλλει τέλος 
για την παράδοση των γεωργικών 
προϊόντων ή των τροφίμων εκτός του 
συμφωνηθέντος σημείου παράδοσης·

Τροπολογία 44

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ ιγ) ένας αγοραστής επιβάλλει τέλος 
για την αποθήκευση και τον χειρισμό 
μετά την παράδοση του γεωργικού 
προϊόντος ή του τροφίμου·

Τροπολογία 45

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ ιδ) ένας αγοραστής επιβάλλει τέλος 
για μειωμένο κύκλο εργασιών, μειωμένες 
πωλήσεις ή μειωμένο περιθώριο κέρδους 
του προμηθευτή εξαιτίας χαμηλότερων 
πωλήσεων ενός συγκεκριμένου γεωργικού 
προϊόντος ή τροφίμου·

Τροπολογία 46

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ ιε) ένας αγοραστής πωλεί γεωργικά 
προϊόντα ή τρόφιμα στον τελικό 
καταναλωτή σε τιμή χαμηλότερη από 
οποιαδήποτε τιμή αγοράς στην αλυσίδα 
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εφοδιασμού του δεδομένου προϊόντος που 
υπόκειται σε ΦΠΑ, εκτός από 
περιπτώσεις στις οποίες πλησιάζει η 
ημερομηνία λήξης των προϊόντων, 
περιπτώσεις απόσυρσης του γεωργικού 
προϊόντος ή τροφίμου από τη γκάμα των 
παρεχόμενων προϊόντων ή πλήρους 
εκκαθάρισης λόγω κλεισίματος μιας 
εγκατάστασης πωλήσεων·

Τροπολογία 47

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ ιστ) ένας αγοραστής εξαρτά τη 
σύναψη συμφωνίας προμήθειας και την 
επιχειρηματική συνεργασία από την 
επιβολή υποχρέωσης συμμετοχής σε 
εκπτώσεις ή πωλήσεις, μέσω μείωσης της 
τιμής αγοράς εις βάρος του προμηθευτή·

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ακόλουθες εμπορικές πρακτικές 
απαγορεύονται, εάν δεν συμφωνούνται με 
σαφείς και αδιαμφισβήτητους όρους κατά 
τη σύναψη της συμφωνίας προμήθειας:

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ακόλουθες εμπορικές πρακτικές 
απαγορεύονται, εάν δεν συμφωνούνται με 
σαφείς και αδιαμφισβήτητους όρους κατά 
τη σύναψη της συμφωνίας προμήθειας ή 
εάν προκύπτουν από την οικονομική 
εξάρτηση του προμηθευτή από τον 
αγοραστή, που δίνει τη δυνατότητα στον 
αγοραστή να επιβάλει αυτούς τους όρους:

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει στόχο να διευκρινίσει ότι οι πρακτικές που απαριθμούνται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 θα πρέπει επίσης να απαγορεύονται στην περίπτωση που η συμφωνία μεταξύ των 
δύο μερών προκύπτει από την οικονομική εξάρτηση του προμηθευτή.
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Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ένας αγοραστής επιστρέφει σε έναν 
προμηθευτή τρόφιμα που δεν πωλήθηκαν·

α) ένας αγοραστής επιστρέφει σε έναν 
προμηθευτή γεωργικά προϊόντα και 
τρόφιμα που δεν πωλήθηκαν·

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) ένας αγοραστής αρνείται να δεχτεί 
ή να αναλάβει τη συμβατικά 
συμφωνηθείσα ποσότητα γεωργικών 
προϊόντων ή τροφίμων σύμφωνα με το 
συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα αγοράς, 
δηλ. κατά την ημερομηνία λήξης της 
υποχρέωσης του προμηθευτή να 
πραγματοποιήσει την παράδοση, εκτός 
εάν πρόκειται για αιτιολογημένες 
περιπτώσεις που προβλέπονται στη 
συμφωνία προμήθειας·

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) ο αγοραστής αφαιρεί προϊόντα 
από τον κατάλογο των προϊόντων που 
περιλαμβάνει η σύμβαση και τα οποία 
παρέχει ο προμηθευτής στον πελάτη ή 
μειώνει σημαντικά την ποσότητα μιας 
παραγγελίας συγκεκριμένου γεωργικού 
προϊόντος ή τροφίμου χωρίς 
προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση εντός 
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του χρονικού διαστήματος που ορίζεται 
στη σύμβαση ή εντός χρονικού 
διαστήματος που δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο από 30 ημέρες σε περιπτώσεις 
στις οποίες η προθεσμία δεν προβλέπεται 
στη σύμβαση·

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ένας αγοραστής χρεώνει σε έναν 
προμηθευτή πληρωμή ως προϋπόθεση για 
την αποθεματοποίηση, την επίδειξη ή την 
προσθήκη τροφίμων του προμηθευτή στον 
κατάλογο·

β) ένας αγοραστής χρεώνει σε έναν 
προμηθευτή τέλος ως προϋπόθεση για την 
αποθεματοποίηση, την επίδειξη και/ή τη 
διάθεση των γεωργικών προϊόντων ή
τροφίμων του προμηθευτή στα ράφια των 
εγκαταστάσεων του αγοραστή, εκτός εάν 
ο προμηθευτής ζητήσει ρητά από τον 
αγοραστή την αποθεματοποίηση, επίδειξη 
και/ή τη διάθεση του προϊόντος του σε 
συγκεκριμένο ράφι στο σημείο πώλησης 
του αγοραστή·

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) ένας αγοραστής μοιράζεται με 
τρίτους ή καταχράται, εκ προθέσεως ή εξ 
αμελείας, εμπιστευτικές πληροφορίες που 
σχετίζονται με τη σύμβαση προμήθειας, 
συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών 
μυστικών μεταξύ του αγοραστή και του 
προμηθευτή·

Αιτιολόγηση

Η πρακτική αυτή συμπεριλαμβανόταν στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές.
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Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) ένας αγοραστής προβαίνει σε 
αντίποινα ή απειλεί με εμπορικά 
αντίποινα κατά του προμηθευτή, μέσω 
πρακτικών όπως η κατάργηση προϊόντων 
στο λιανεμπόριο, η παύση των υπηρεσιών 
ανταλλαγής δεδομένων, η υπερβολική 
προώθηση, οι καθυστερημένες πληρωμές, 
οι μονομερείς μειώσεις και/ή η 
παρεμπόδιση των προωθήσεων, 
προκειμένου να εξασφαλιστούν καλύτεροι 
όροι στο πλαίσιο των υφιστάμενων 
συμβάσεων ή κατά τη διαπραγμάτευση 
νέας σύμβασης·

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β γ) ένας αγοραστής επιβάλλει ή 
επιχειρεί να επιβάλει μια αδικαιολόγητη ή 
δυσανάλογη μετάθεση των οικονομικών 
κινδύνων του στον προμηθευτή·

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ένας προμηθευτής πληρώνει για 
την προώθηση τροφίμων που πωλεί ο 
αγοραστής. Πριν από την προώθηση, και 
εάν αυτή η προώθηση ξεκινήσει από τον 
αγοραστή, ο αγοραστής προσδιορίζει το 
χρονικό διάστημα της προώθησης και την 
αναμενόμενη ποσότητα τροφίμων προς 

γ) ένας προμηθευτής πληρώνει για 
την προώθηση γεωργικών προϊόντων ή 
τροφίμων που πωλεί ο αγοραστής. Πριν 
από την προώθηση, και εάν αυτή η 
προώθηση ξεκινήσει από τον αγοραστή, ο 
αγοραστής προσδιορίζει το χρονικό 
διάστημα της προώθησης και την 
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παραγγελία· αναμενόμενη ποσότητα γεωργικών 
προϊόντων ή τροφίμων προς παραγγελία·

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ένας προμηθευτής πληρώνει για το 
μάρκετινγκ τροφίμων από τον αγοραστή.

δ) ένας προμηθευτής πληρώνει για το 
μάρκετινγκ γεωργικών προϊόντων ή 
τροφίμων από τον αγοραστή.

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) ένας αγοραστής μετακυλίει το 
κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης στον 
προμηθευτή ή στον παραγωγό.

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
συμβατικοί όροι ή πρακτικές που 
αποκλείουν την επιβολή τόκων για 
καθυστέρηση της πληρωμής 
απαγορεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 7 της οδηγίας 2011/7/ΕΕ.

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α

Συμβατικές σχέσεις

1. Ένας προμηθευτής μπορεί να 
θέτει ως απαίτηση οποιαδήποτε 
παράδοση των γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων του σε έναν αγοραστή να 
αποτελεί αντικείμενο γραπτής σύμβασης 
μεταξύ των μερών και/ή αντικείμενο 
γραπτής προσφοράς σύμβασης από τον 
πρώτο αγοραστή.

2. Οποιαδήποτε σύμβαση ή 
προσφορά σύμβασης αναφέρεται στην 
παράγραφο 1:

α) προηγείται της παράδοσης·

β) υποβάλλεται γραπτώς· και

γ) περιλαμβάνει, ειδικότερα, τα 
ακόλουθα στοιχεία:

(i) την τιμή που καταβάλλεται για την 
παράδοση, η οποία:

- είναι σταθερή και ορίζεται στη 
σύμβαση, και/ή

- υπολογίζεται με συνδυασμό 
διαφόρων παραγόντων οριζόμενων στη 
σύμβαση, όπως δεικτών της αγοράς που 
αποτυπώνουν τις μεταβολές των 
συνθηκών της αγοράς, τις παραδιδόμενες 
ποσότητες και την ποιότητα ή τη 
σύνθεση των παραδιδόμενων γεωργικών 
προϊόντων,

(ii) την ποσότητα και την ποιότητα 
των εν λόγω προϊόντων που μπορεί ή 
πρέπει να παραδοθούν και το 
χρονοδιάγραμμα αυτών των παραδόσεων,

(iii) τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, 
η οποία μπορεί να αφορά είτε ορισμένο 
είτε αόριστο χρονικό διάστημα, με ρήτρες 
καταγγελίας,

(iv) λεπτομέρειες σχετικά με τις 
περιόδους και διαδικασίες πληρωμής,

(v) λεπτομέρειες σχετικά με την 
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παραλαβή ή την παράδοση των 
γεωργικών προϊόντων, και

(vi) κανόνες που εφαρμόζονται σε 
περίπτωση ανωτέρας βίας.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν με 
την επιφύλαξη των άρθρων 148 και 168 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

4. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
προσδιορίζουν, να ανταλλάσσουν και να 
προωθούν βέλτιστες πρακτικές όσον 
αφορά τη μακροπρόθεσμη 
συμβασιοποίηση, με στόχο την ενίσχυση 
της διαπραγματευτικής θέσης των 
παραγωγών στην αλυσίδα εφοδιασμού 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία, σύμφωνα με τον κανονισμό για την ενιαία ΚΟΑ, δίνει σε όλους τους 
προμηθευτές (όχι μόνο στους γεωργούς) τη δυνατότητα να ζητούν γραπτές συμβάσεις, δίνοντας 
επίσης τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη σύναψη περισσότερων συμβάσεων 
μεταξύ διάφορων παραγόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3β

Οριζόντιες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ακόλουθες οριζόντιες αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές απαγορεύονται:

α) η επιβολή ή η απόπειρα επιβολής 
αδικαιολόγητης ή δυσανάλογης 
μετάθεσης των οικονομικών κινδύνων 
ενός αγοραστή στον προμηθευτή·

β) η επιβολή ή η απόπειρα επιβολής 
στον προμηθευτή μιας σημαντικής 
ανισορροπίας δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων στο πλαίσιο της εμπορικής 
σχέσης πριν από, κατά ή μετά τη 
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σύμβαση.

Αιτιολόγηση

1) Αυτή η οριζόντια ΑθΕΠ βασίζεται στον ορισμό της ΑθΕΠ στην αιτιολογική έκθεση και την 
Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού 
από επιχείρηση σε επιχείρηση τροφίμων και άλλων καταναλωτικών προϊόντων στην Ευρώπη 
(τμήμα 5.4) και στην πρωτοβουλία για την αλυσίδα εφοδιασμού (SCI). Η εν λόγω ΑθΕΠ αντλεί 
στοιχεία από το άρθρο L442-6 του γαλλικού εμπορικού κώδικα (Code de Commerce). Μια 
σημαντική ανισορροπία σε εμπορική σχέση μπορεί να προκύψει, για παράδειγμα, όταν η 
σύμβαση προβλέπει διφορούμενους όρους που δίνουν στον αγοραστή το περιθώριο να εκτελέσει 
ή να τροποποιήσει τη σύμβαση.

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια δημόσια 
αρχή για την επιβολή των απαγορεύσεων 
που καθορίζονται στο άρθρο 3 σε εθνικό 
επίπεδο («αρχή επιβολής του νόμου»).

Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια μόνο 
δημόσια αρχή για την επιβολή των 
απαγορεύσεων που καθορίζονται στο 
άρθρο 3 σε εθνικό επίπεδο («αρχή 
επιβολής του νόμου»).

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί μια ενιαία δημόσια αρχή ελέγχου, δεδομένου ότι ο 
πολλαπλασιασμός των αρχών επιβολής στα κράτη μέλη θα μπορούσε να προκαλέσει έλλειψη 
ομοιογένειας και να μειώσει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
ορισθείσα αρχή επιβολής του νόμου 
διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους, 
συμπεριλαμβανομένων επαρκούς 
προϋπολογισμού και κατάλληλης 
εμπειρογνωσίας, για την εκπλήρωση των 
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υποχρεώσεών τους.

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α

Αρμόδια αρχή

1. Η αρχή επιβολής του νόμου του 
κράτους μέλους όπου είναι 
εγκατεστημένος ο αγοραστής για τον 
οποίον υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει
επιδοθεί σε απαγορευμένη εμπορική 
πρακτική είναι αρμόδια να διερευνήσει 
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις 
οποίες επιδόθηκε ο αγοραστής.

2. Εάν ένας προμηθευτής παραδίδει 
τα προϊόντα του σε παραλήπτη ο οποίος 
σχετίζεται με τον αγοραστή αλλά είναι 
εγκατεστημένος σε διαφορετικό κράτος 
μέλος από εκείνο όπου είναι 
εγκατεστημένος ο αγοραστής για τον 
οποίον υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει 
επιδοθεί σε απαγορευμένη εμπορική 
πρακτική, η αρχή επιβολής του νόμου 
εκείνου του κράτους μέλους είναι 
αρμόδια να διερευνήσει τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές στις οποίες 
επιδόθηκε ο αγοραστής. Ο παραλήπτης 
των προϊόντων θεωρείται αλληλεγγύως 
υπεύθυνος για οποιεσδήποτε παραβάσεις 
διαπράχθηκαν.

3. Όταν ο αγοραστής είναι 
εγκατεστημένος εκτός της Ένωσης, η 
αρχή επιβολής του νόμου του κράτους 
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο 
προμηθευτής είναι αρμόδια να 
διερευνήσει τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί σε 
βάρος του προμηθευτή.

4. Η αρμόδια αρχή είναι επίσης 
υπεύθυνη για τη διερεύνηση αθέμιτων 
εμπορικών πρακτικών όσον αφορά την 
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παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με τη 
συμφωνία προμήθειας. Ο αγοραστής και, 
ανάλογα με την περίπτωση, ο τρίτος 
αποδέκτης των εμπορευμάτων 
θεωρούνται αλληλεγγύως υπεύθυνοι για 
τυχόν παραβιάσεις που διαπράττονται 
από τρίτο φορέα παροχής των συναφών 
υπηρεσιών. 

Αιτιολόγηση

Αφορά τους κανόνες δικαιοδοσίας και η παράγραφος 4 διασφαλίζει ότι οι συμφωνίες παροχής 
υπηρεσιών εμπίπτουν στον έλεγχο των αρχών και ότι οι επιχειρήσεις εκτός ΕΕ δεν αποφεύγουν 
εκ των πραγμάτων τη δικαιοδοσία της ΕΕ, αρνούμενες να συμμορφωθούν με τις αποφάσεις που 
εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές (εάν δεν ασκούν δραστηριότητες στο κράτος μέλος στο οποίο έχει 
την έδρα της η αρχή, τυχόν πρόστιμα ή διορθωτικά μέτρα που έχει θεσπίσει η αρχή ενδέχεται να 
μην επιβληθούν). Η νέα αυτή παράγραφος διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες ακολουθούν τη 
σύμβαση προμήθειας όσον αφορά τη δικαιοδοσία και τη συνυπευθυνότητα και, ως εκ τούτου, οι 
συμφωνίες παροχής υπηρεσιών των διεθνών συμμαχιών θα διερευνηθούν από τις εθνικές αρχές 
των μελών της συμμαχίας της ΕΕ και αυτά τα τελευταία θα είναι υπεύθυνα μαζί με την ίδια τη 
συμμαχία (σε αντίθετη περίπτωση, μια συμμαχία αγοραστών της ΕΕ με έδρα στην Ελβετία 
μπορεί απλώς να παραβιάσει όλα τα ψηφίσματα των αρμόδιων αρχών της ΕΕ, εφόσον δεν 
κατέχει περιουσιακά στοιχεία στο έδαφος της αρμόδιας αρχής).

Τροπολογία 65

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 
οποίον υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει 
επιδοθεί σε αθέμιτη εμπορική πρακτική ή 
στην αρχή επιβολής του νόμου του 
κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στη 
δεύτερη περίπτωση, η αρχή επιβολής του 
νόμου διαβιβάζει την καταγγελία στην 
αρχή επιβολής του νόμου του κράτους 
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο 
αγοραστής για τον οποίον υπάρχουν 
υπόνοιες ότι έχει επιδοθεί σε 
απαγορευμένη εμπορική πρακτική.
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Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας προμηθευτής δύναται να υποβάλει 
καταγγελία στην αρχή επιβολής του 
νόμου του κράτους μέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστημένος. Η αρχή επιβολής 
του νόμου του εν λόγω κράτους μέλους 
προωθεί την καταγγελία στην αρχή 
επιβολής του νόμου του κράτους μέλους 
όπου είναι εγκατεστημένος ο αγοραστής 
για τον οποίον υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει 
επιδοθεί σε απαγορευμένη εμπορική 
πρακτική.

Αιτιολόγηση

Ορισμένες ΜΜΕ δεν θα ήταν δυνατό να μπορούν να απευθύνουν τις καταγγελίες τους σε χώρες
διαφορετικές από εκείνη στην οποία είναι εγκατεστημένες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να ζητήσουν την παρέμβαση της αρχής επιβολής του νόμου της χώρας τους, ως 
συνομιλήτριας στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων.

Τροπολογία 67

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 προμηθευτών ή οι 
ενώσεις οργανώσεων προμηθευτών των 
οποίων τα μέλη ή τα μέλη των μελών τους 
θεωρούν ότι επηρεάζονται από 
απαγορευμένη εμπορική πρακτική έχουν 
το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία
και να συμμετέχουν στις διαδικασίες.

Αιτιολόγηση

Για να συνάδει με τους όρους που χρησιμοποιούνται στην οδηγία, η διάταξη αυτή θα πρέπει να 
αναφέρεται σε ενώσεις προμηθευτών. Οι ενώσεις που υποβάλλουν καταγγελίες πρέπει να 
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γίνονται δεκτές ως παρεμβαίνουσες στις διαδικασίες. Στην Ισπανία, οι ενώσεις που υποβάλλουν 
καταγγελίες σύμφωνα με τη νομοθεσία για την αλυσίδα τροφίμων δεν έχουν αυτό το νομικό 
καθεστώς και, κατά συνέπεια, ούτε τα μεμονωμένα θύματα των ΑθΕΠ (ο παράγοντας του 
φόβου) ούτε οι ενώσεις που τα εκπροσωπούν έχουν πρόσβαση στις διαδικασίες.

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αρχή επιβολής του νόμου 
διασφαλίζει, εάν ζητηθεί από τον 
καταγγέλλοντα, την εμπιστευτικότητα της 
ταυτότητας του καταγγέλλοντος και
οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών, των 
οποίων η αποκάλυψη θεωρείται από τον 
καταγγέλλοντα ότι θα είναι ζημιογόνα για 
τα συμφέροντά του. Ο καταγγέλλων 
προσδιορίζει αυτές τις πληροφορίες σε 
ενδεχόμενο αίτημα για εμπιστευτικότητα.

3. Η αρχή επιβολής του νόμου 
διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα της 
ταυτότητας του καταγγέλλοντος, καθώς
και άλλων πληροφοριών, των οποίων η 
αποκάλυψη θεωρείται από τον 
καταγγέλλοντα ότι θα είναι ζημιογόνα για 
τα συμφέροντά του. Ο καταγγέλλων 
προσδιορίζει αυτές τις πληροφορίες.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή διασφαλίζει ότι οι καταγγελίες είναι ανώνυμες, προκειμένου να εξαλειφθεί ο 
«παράγοντας του φόβου».

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε περίπτωση που η αρχή επιβολής 
του νόμου θεωρεί ότι δεν υπάρχουν 
επαρκείς λόγοι για να δοθεί συνέχεια σε 
καταγγελία, ενημερώνει τον 
καταγγέλλοντα σχετικά με τους λόγους.

4. Σε περίπτωση που η αρχή επιβολής 
του νόμου θεωρεί ότι δεν υπάρχουν 
επαρκείς λόγοι για να δοθεί συνέχεια σε 
καταγγελία, ενημερώνει χωρίς 
καθυστέρηση τον καταγγέλλοντα σχετικά 
με τους λόγους.
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Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η αρχή επιβολής ορίζει εύλογο 
χρονικό διάστημα για την έναρξη και 
διεξαγωγή των ερευνών και, όταν αυτές 
ολοκληρωθούν, λαμβάνει αιτιολογημένη 
απόφαση και ενημερώνει σχετικά τα 
μέρη.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή διασφαλίζει εύλογο χρονικό διάστημα για την έναρξη, τη διεξαγωγή, την 
ολοκλήρωση των ερευνών και την ενημέρωση των μερών σχετικά με την απόφαση που έλαβε η 
αρχή επιβολής του νόμου.

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να κινεί και να διεξάγει έρευνες 
ιδία πρωτοβουλία ή βάσει καταγγελίας·

α) να κινεί και να διεξάγει έρευνες 
ιδία πρωτοβουλία ή βάσει καταγγελίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ανώνυμων 
καταγγελιών ή των καταγγελιών από 
μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος·

Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να απαιτεί από τους αγοραστές και 
τους προμηθευτές να παρέχουν όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες για τη διεξαγωγή 
ερευνών σχετικά με τις απαγορευμένες 
εμπορικές πρακτικές·

β) να απαιτεί από τους αγοραστές και 
τους προμηθευτές να παρέχουν όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες για τη διεξαγωγή 
ερευνών σχετικά με τις απαγορευμένες 
εμπορικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν 
στο πλαίσιο της εμπορικής σχέσης και να 
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αξιολογούν εάν είναι απαγορευμένες ή 
αποκλίνουν από τις ορθές εμπορικές 
πρακτικές·

Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο 
στον αυτουργό της παράβασης. Το 
πρόστιμο είναι αποτελεσματικό, 
αναλογικό και αποτρεπτικό, ενώ 
παράλληλα λαμβάνει υπόψη τη φύση, τη 
διάρκεια και τη σοβαρότητα της 
παράβασης·

δ) να επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο 
και, εάν κρίνεται αναγκαίο, άλλες 
αποτρεπτικές κυρώσεις στο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο το οποίο διαπιστώθηκε 
ότι ενήργησε κατά παράβαση των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας, 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Το 
πρόστιμο και, κατά περίπτωση, η κύρωση 
είναι αποτελεσματικού, αναλογικού και 
αποτρεπτικού χαρακτήρα, ενώ 
παράλληλα λαμβάνουν υπόψη τη φύση, τη 
διάρκεια και τη σοβαρότητα της 
παράβασης, καθώς και κάθε 
προγενέστερη και επαναλαμβανόμενη 
παράβαση των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας·

Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) να δημοσιεύει τις αποφάσεις της 
που αφορούν τα στοιχεία γ) και δ)·

ε) να δημοσιεύει τις αποφάσεις της 
που αφορούν τα στοιχεία γ) και δ), 
συμπεριλαμβανομένου του ύψους του 
προστίμου και, ει δυνατόν, να 
προστατεύει το απόρρητο όσον αφορά 
τον καταγγέλλοντα, εάν αυτός το ζητήσει·

Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) να ενημερώνει τους αγοραστές και 
τους προμηθευτές σχετικά με τις 
δραστηριότητές της, μέσω ετήσιων 
εκθέσεων, οι οποίες, μεταξύ άλλων, 
περιγράφουν τον αριθμό των καταγγελιών 
που ελήφθησαν και τις έρευνες που 
κινήθηκαν και περατώθηκαν από αυτήν. 
Για κάθε έρευνα, η έκθεση περιλαμβάνει 
συνοπτική περιγραφή του θέματος και της 
έκβασης της έρευνας.

στ) να ενημερώνει τους αγοραστές και 
τους προμηθευτές σχετικά με τις 
δραστηριότητές της, μέσω ετήσιων 
εκθέσεων, οι οποίες, μεταξύ άλλων, 
περιγράφουν τον αριθμό των καταγγελιών 
που ελήφθησαν και τις έρευνες που 
κινήθηκαν και περατώθηκαν από αυτήν. 
Για κάθε έρευνα, η έκθεση περιλαμβάνει 
συνοπτική περιγραφή του θέματος, τα 
συμπεράσματα της έρευνας και 
πληροφορίες σχετικά με την έκβαση της 
διαδικασίας, καθώς και την απόφαση που 
ελήφθη και μια τυπολογία των αθέμιτων 
εμπορικών πρακτικών που έγιναν 
αντιληπτές.

Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α

Διαμεσολάβηση ή εναλλακτικός 
μηχανισμός επίλυσης διαφορών

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών 
και των υποχρεώσεων της αρχής 
επιβολής που καθορίζονται στο άρθρο 6, 
τα κράτη μέλη δύνανται να ενθαρρύνουν 
την προσφυγή στη διαμεσολάβηση ή σε 
εναλλακτικό μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών σε περίπτωση διαφωνίας 
μεταξύ προμηθευτή και αγοραστή λόγω 
αθέμιτης εμπορικής πρακτικής, όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2. 

2. Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση 
ή σε εναλλακτικό μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών δεν θίγει το δικαίωμα του 
προμηθευτή να υποβάλει καταγγελία, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 5.
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Τροπολογία 77

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6β

Κυρώσεις

1. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν 
κυρώσεις για παραβάσεις όσον αφορά την 
παρούσα οδηγία. Το ελάχιστο ποσό της 
επιβαλλόμενης κύρωσης ανέρχεται 
τουλάχιστον στο 2% του συνολικού 
κύκλου εργασιών του αγοραστή σύμφωνα 
με την τελευταία έκθεση οικονομικής 
κατάστασης.

2. Σε περίπτωση που ένας αγοραστής 
επαναλάβει την ίδια αθέμιτη εμπορική 
πρακτική, το ποσό που αντιστοιχεί στην 
επιβαλλόμενη κύρωση είναι ισοδύναμο με 
εκείνο που αναφέρεται στην παράγραφο 
1, προσαυξημένο κατά 20% για κάθε 
επανειλημμένη παράβαση.

Αιτιολόγηση

Στόχος του νέου αυτού άρθρου είναι η τυποποίηση των κριτηρίων για τον καθορισμό 
κυρώσεων σε επίπεδο ΕΕ, σύμφωνα με το παράδειγμα άλλων διατάξεων της ΕΕ, με την 
επιφύλαξη εθνικών προνομίων όσον αφορά την απόφαση σχετικά με το ποσό που αντιστοιχεί 
στην κύρωση.

Τροπολογία 78

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή και οι αρχές επιβολής 
του νόμου των κρατών μελών αποτελούν 
από κοινού ένα δίκτυο δημόσιων αρχών 
που με στενή συνεργασία εφαρμόζουν τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Οι 
περαιτέρω όροι της συνεργασίας στο 
πλαίσιο του δικτύου, 
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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 την προσέγγισή τους. Η πρόταση αυτή, η οποία θεσπίζει ένα δίκτυο σε επίπεδο ΕΕ, 
αντλεί στοιχεία από την εμπειρία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού (κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1/2003).

Τροπολογία 79

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α

Εθνικά Παρατηρητήρια

1. Τα κράτη μέλη συγκροτούν εθνικά 
παρατηρητήρια για την παρακολούθηση 
της λειτουργίας της αλυσίδας γεωργικών 
ειδών διατροφής.

2. Τα εθνικά παρατηρητήρια πρέπει 
κατ’ ελάχιστο:

α) να παρακολουθούν και να 
αξιολογούν τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές, με τη διεξαγωγή ερευνών και 
ανάλυσης αγοράς·

β) να αναφέρουν στην αρχή επιβολής 
του νόμου οποιαδήποτε παράβαση 
διαπιστώνεται·

γ) να καταρτίζουν εκθέσεις και 
συστάσεις· και

δ) να βοηθούν τις αρχές επιβολής του 
νόμου όσον αφορά την παροχή 
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πληροφοριών, προκειμένου να 
συμμορφώνονται με τα άρθρα 7 και 9.

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια της αγοράς αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας της 
αλυσίδας αξίας.  Το εργαλείο αυτό θα ήταν επίσης πολύ χρήσιμο για την αξιολόγηση της 
εφαρμογής της νομοθεσίας ενόψει μελλοντικών αναθεωρήσεων της νομοθεσίας της ΕΕ και για 
να διευκολύνεται η ανταλλαγή εθνικών δεδομένων.

Τροπολογία 80

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
κανόνες με στόχο την καταπολέμηση των 
αθέμιτων εμπορικών πρακτικών οι οποίοι 
υπερβαίνουν εκείνους που καθορίζονται 
στα άρθρα 3, 5, 6 και 7, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εθνικοί 
κανόνες είναι συμβατοί με τους κανόνες
για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Προκειμένου να διασφαλίζεται 
υψηλότερο επίπεδο προστασίας, τα κράτη 
μέλη μπορούν να προβλέπουν κανόνες με 
στόχο την καταπολέμηση των αθέμιτων 
εμπορικών πρακτικών οι οποίοι είναι 
αυστηρότεροι από εκείνους που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, υπό 
την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εθνικοί 
κανόνες είναι συμβατοί με τους κανόνες 
για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι η διασφάλιση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα 
τροφίμων, η τήρηση της επικουρικότητας κατά την εφαρμογή και η παροχή της δυνατότητας στα 
κράτη μέλη να προχωρούν πέραν των όσων προβλέπονται σε όλα τα μέρη της οδηγίας.

Τροπολογία 81

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 

1. Έως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους, τα 
κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 
οδηγίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις 
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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.

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.

Τροπολογία 82

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. Το αργότερο 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. Στο πλαίσιο αυτής της 
αξιολόγησης, εξετάζεται η ανάγκη να 
προστεθούν και άλλες αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές.

Τροπολογία 83

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης 
εξετάζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

α) η αποτελεσματικότητα όσον 
αφορά την προστασία των ασθενέστερων 
φορέων στην αλυσίδα εφοδιασμού 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων από 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές·

β) η αποτελεσματικότητα της 
συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
επιβολής του νόμου·
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γ) κατά πόσον απαιτείται να οριστεί 
ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή για την 
επιβολή και την παρακολούθηση της 
τήρησης της νομοθεσίας της Ένωσης 
στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.
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