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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 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών με τίτλο «Το μέλλον των 
τροφίμων και της γεωργίας», της 29ης 
Νοεμβρίου 2017, εκτίθενται οι 
προκλήσεις, οι στόχοι και οι 
προσανατολισμοί για την Κοινή Γεωργική 
Πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2020. Οι στόχοι 
αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την 
ανάγκη να καταστεί η ΚΓΠ μια πολιτική 
που θα εστιάζει περισσότερο στα 
αποτελέσματα, θα ενισχύει τον 
εκσυγχρονισμό και τη βιωσιμότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής, 
κοινωνικής, περιβαλλοντικής και 
κλιματικής βιωσιμότητας του γεωργικού 
και δασοκομικού τομέα και των αγροτικών 
περιοχών, και θα συμβάλλει στη μείωση 
του διοικητικού φόρτου που συνδέεται με 
νομοθεσία της Ένωσης.

(1) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών με τίτλο «Το μέλλον των 
τροφίμων και της γεωργίας», της 29ης 
Νοεμβρίου 2017, εκτίθενται οι 
προκλήσεις, οι στόχοι και οι 
προσανατολισμοί για την Κοινή Γεωργική 
Πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2020. Οι στόχοι 
αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την 
ανάγκη να καταστεί η ΚΓΠ μια πολιτική 
που θα εστιάζει περισσότερο στα 
αποτελέσματα, θα ενισχύει τον 
εκσυγχρονισμό και τη βιωσιμότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής, 
κοινωνικής, περιβαλλοντικής και 
κλιματικής βιωσιμότητας του γεωργικού 
και δασοκομικού τομέα και των αγροτικών 
περιοχών σύμφωνα με το Θεματολόγιο 
του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη 
συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, και 
θα συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού 
φόρτου που συνδέεται με νομοθεσία της 
Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 208 ΣΛΕΕ, η ΕΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους στόχους της 
συνεργασίας για την ανάπτυξη στο πλαίσιο όλων των σχετικών πολιτικών.  Η διευκόλυνση της 
γεωργικής ανάπτυξης των ΛΑΧ και η ενίσχυση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας 
αποτελούν μείζονες στόχους της συνεργασίας της ΕΕ για την ανάπτυξη. Η ΚΓΠ επηρεάζει ιδίως 
το εμπόριο γεωργικών προϊόντων. Η αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής απαιτεί να 
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αιτιολογούνται, να παρακολουθούνται και, όπου είναι δυνατόν, να αποφεύγονται οι πιθανές 
επιπτώσεις στις τοπικές γεωργικές αγορές και στους τοπικούς παραγωγούς στις αναπτυσσόμενες 
χώρες.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η σύναψη εμπορικών συμφωνιών 
ευνοεί την ανταγωνιστικότητα των 
γεωργικών παραγωγών διεθνώς, 
προσφέροντάς τους παράλληλα νέες 
προοπτικές. Για να εξασφαλίζονται 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και 
αμοιβαιότητα στις διεθνείς συναλλαγές, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιβάλει 
την τήρηση των ίδιων προτύπων 
παραγωγής με εκείνα που έχει θεσπίσει 
για τους δικούς της παραγωγούς, ιδίως σε 
θέματα περιβάλλοντος και υγείας, υπό τον 
όρο της αμοιβαιότητας.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Σύμφωνα με το άρθρο 208 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η 
εφαρμογή της ΚΓΠ συνάδει με τους 
στόχους της συνεργασίας για την 
ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ 
άλλων, του Θεματολογίου του 2030 για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη. Βάσει αυτής της 
συνοχής των πολιτικών, τα μέτρα που 
λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού δεν θα πρέπει να θέτουν σε 
κίνδυνο ούτε την ικανότητα παραγωγής 
τροφίμων και τη μακροπρόθεσμη 
επισιτιστική ασφάλεια των 
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αναπτυσσόμενων χωρών, ιδίως των 
λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ), 
ούτε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
της Ένωσης όσον αφορά τον μετριασμό 
της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της 
συμφωνίας του Παρισιού.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 208 ΣΛΕΕ, όλες οι πολιτικές της ΕΕ που ενδέχεται να επηρεάσουν τις 
αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους αναπτυξιακούς στόχους. Η 
διευκόλυνση της γεωργικής ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών και η ενίσχυση της 
παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας αποτελούν μείζονες στόχους της συνεργασίας της ΕΕ για 
την ανάπτυξη. Η ΚΓΠ επηρεάζει ιδίως το εμπόριο γεωργικών προϊόντων.  Η αρχή της συνοχής 
της αναπτυξιακής πολιτικής απαιτεί να παρακολουθούνται και, όπου είναι δυνατόν, να 
αποφεύγονται οι πιθανές επιπτώσεις στις τοπικές γεωργικές αγορές και στους τοπικούς 
παραγωγούς στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για να μπορέσουν οι παραγωγοί να 
χρησιμοποιούν ποικιλίες αμπέλου 
καλύτερα προσαρμοσμένες στις 
μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες και 
με μεγαλύτερη αντοχή στις ασθένειες, θα 
πρέπει να προβλεφθεί ότι επιτρέπονται τα 
προϊόντα που χρησιμοποιούν ονομασίες 
προέλευσης όχι μόνο από ποικιλίες 
αμπέλου που ανήκουν στο είδος Vitis 
vinifera αλλά και από ποικιλίες αμπέλου 
που προέρχονται από διασταύρωση μεταξύ 
του είδους Vitis vinifera και άλλων ειδών 
του γένους Vitis.

(10) Για να μπορέσουν οι παραγωγοί να 
χρησιμοποιούν ποικιλίες αμπέλου 
καλύτερα προσαρμοσμένες στις 
μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες και 
με μεγαλύτερη αντοχή στις ασθένειες, θα 
πρέπει να προβλεφθεί ότι επιτρέπονται τα 
προϊόντα που χρησιμοποιούν ονομασίες 
προέλευσης όχι μόνο από ποικιλίες 
αμπέλου που ανήκουν στο είδος Vitis 
vinifera αλλά και από άλλες ποικιλίες του 
γένους Vitis, καθώς και από ποικιλίες 
αμπέλου που προέρχονται από 
διασταύρωση μεταξύ διαφορετικών ειδών 
του γένους Vitis.

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει κανένας βάσιμος λόγος ώστε να εξαιρεθούν ποικιλίες που δεν ανήκουν στο είδος 
Vitis vinifera από τις ονομασίες προέλευσης. Γνωστές ποικιλίες όπως η «Uhudler» ή το 
«fragolino» καλλιεργούνται παραδοσιακά σε συγκεκριμένες περιοχές της Ευρώπης, όπου έχουν 
τις ρίζες τους σε τοπικές καλλιέργειες και έχουν κοινωνικοοικονομική σημασία. Οι ποικιλίες 
αυτές θα πρέπει να προστατεύονται από κάθε μορφή κατάχρησης με ακριβείς προδιαγραφές 
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προϊόντων, έχοντας έτσι το επιπλέον πλεονέκτημα της διασφάλισης υψηλών προτύπων 
ποιότητας.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο ορισμός της ονομασίας 
προέλευσης θα πρέπει να εναρμονιστεί με 
τον ορισμό που προβλέπεται στη 
συμφωνία για τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου12 
(«συμφωνία TRIPS»), η οποία εγκρίθηκε 
με την απόφαση 94/800/ΕΚ του 
Συμβουλίου13, και ιδίως με το άρθρο 22 
παράγραφος 1, υπό την έννοια ότι η 
ονομασία πρέπει να ταυτοποιεί το προϊόν 
ως καταγόμενο από συγκεκριμένη 
περιοχή ή συγκεκριμένο τόπο.

διαγράφεται

__________________
12 Πολυμερείς διαπραγματεύσεις του 
Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994) - 
Παράρτημα 1 - Παράρτημα 1Γ - 
Συμφωνία για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του 
εμπορίου (ΠΟΕ) (ΕΕ L 336 της 
23.12.1994, σ. 214).
13 Απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 22ας Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με 
την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας σύναψη των συμφωνιών που 
απέρρευσαν από τις πολυμερείς 
διαπραγματεύσεις του Γύρου της 
Ουρουγουάης (1986-1994) (ΕΕ L 336 της 
23.12.1994, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι έχουμε υιοθετήσει τον ορισμό της ονομασίας προέλευσης που προβλέπεται στη 
διεθνή Συμφωνία της Λισαβόνας, η αιτιολογική αυτή σκέψη είναι ακατάλληλη, διότι αναφέρεται 
σε άλλον ορισμό της ονομασίας προέλευσης που προβλέπεται στη συμφωνία για τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS).
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Προκειμένου να εξασφαλιστούν 
επαρκείς πληροφορίες για τους 
καταναλωτές, θα ήταν σκόπιμο να 
καθιερωθούν η διατροφική δήλωση και ο 
κατάλογος των συστατικών στον 
κανονισμό αριθ. 1169/2011 ως 
υποχρεωτικά στοιχεία για την 
επισήμανση και την παρουσίαση του 
οίνου.

Αιτιολόγηση

Για χάρη της σαφήνειας και της συνοχής, θα ήταν καλύτερο να ρυθμιστούν οι διατροφικές 
πληροφορίες και τα συστατικά του οίνου στις πληροφορίες για τα τρόφιμα στο πλαίσιο του 
κανονισμού για τους καταναλωτές (ΕΕ 1169/2011).

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Αμέσως μόλις η Επιτροπή ορίσει, 
σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και την έκθεση της 
Επιτροπής COM (2017) 58 final, ενιαίους 
κανόνες για την επισήμανση των 
συστατικών και της διατροφικής αξίας 
των αλκοολούχων ποτών, όλα τα 
αμπελοοινικά προϊόντα θα πρέπει να 
φέρουν στην ετικέτα τους στοιχεία 
σχετικά με τα συστατικά και τη 
διατροφική αξία τους.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Όσον αφορά τις εξαγωγικές 
πιστώσεις, τις εγγυήσεις εξαγωγικών 
πιστώσεων και τα προγράμματα 
ασφάλισης, τις γεωργικές εξαγωγικές 
κρατικές εμπορικές επιχειρήσεις και τη 
διεθνή επισιτιστική βοήθεια, τα κράτη 
μέλη μπορούν να θεσπίζουν εθνικά μέτρα 
που συνάδουν με την ενωσιακή νομοθεσία. 
Δεδομένου ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη 
της είναι μέλη του ΠΟΕ, τα εν λόγω εθνικά 
μέτρα θα πρέπει επίσης να 
συμμορφώνονται με τους κανόνες που 
ορίζονται στην εν λόγω υπουργική 
απόφαση του ΠΟΕ, της 19ης Δεκεμβρίου 
2015, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης 
και το διεθνές δίκαιο.

(27) Όσον αφορά τις εξαγωγικές 
πιστώσεις, τις εγγυήσεις εξαγωγικών 
πιστώσεων και τα προγράμματα 
ασφάλισης, τις γεωργικές εξαγωγικές 
κρατικές εμπορικές επιχειρήσεις και τη 
διεθνή επισιτιστική βοήθεια, τα κράτη 
μέλη μπορούν να θεσπίζουν εθνικά μέτρα 
που συνάδουν με την ενωσιακή νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένης της συνοχής της 
αναπτυξιακής πολιτικής σύμφωνα με το 
άρθρο 208 ΣΛΕΕ και το Θεματολόγιο του 
2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
Δεδομένου ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη 
της είναι μέλη του ΠΟΕ, τα εν λόγω εθνικά 
μέτρα θα πρέπει επίσης να 
συμμορφώνονται με τους κανόνες που 
ορίζονται στην εν λόγω υπουργική 
απόφαση του ΠΟΕ, της 19ης Δεκεμβρίου 
2015, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης 
και το διεθνές δίκαιο.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Στην έκθεσή της του Μαρτίου 
2017 σχετικά με την υποχρεωτική 
επισήμανση των αλκοολούχων ποτών με 
κατάλογο συστατικών και διατροφική 
δήλωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε 
ότι δεν είχε εντοπίσει αντικειμενικά 
κριτήρια που θα δικαιολογούσαν την 
απουσία πληροφοριών σχετικά με τα 
συστατικά και διατροφικών πληροφοριών 
και κάλεσε τη βιομηχανία να υποβάλει, 
εντός ενός έτους, πρόταση 
αυτορρύθμισης σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών για τα συστατικά και τη 
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διατροφική αξία όλων των αλκοολούχων 
ποτών. Για τη διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου προστασίας του καταναλωτή, η 
προσέγγιση αυτορρύθμισης θα πρέπει, 
τουλάχιστον, να διασφαλίζει ότι τα 
συστατικά και οι διατροφικές 
πληροφορίες αναγράφονται στην ετικέτα 
και ότι οι πληροφορίες αυτές 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις που 
αφορούν τις προαιρετικές πληροφορίες 
για τα τρόφιμα, όπως προβλέπονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τις 
προτάσεις της βιομηχανίας και να 
δημοσιεύσει μια έκθεση, η οποία θα 
συνοδεύεται, εφόσον κριθεί σκόπιμο, από 
νομοθετική πρόταση με τις κατάλληλες 
εξαιρέσεις για τους μικροπαραγωγούς.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο:
«Άρθρο 2α
Συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής
Σύμφωνα με το άρθρο 208 ΣΛΕΕ, οι 
στόχοι της συνεργασίας για την 
ανάπτυξη, περιλαμβανομένων των 
στόχων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο 
των Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών 
οργανισμών, λαμβάνονται υπόψη κατά 
την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού. 
Τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού δεν θέτουν σε 
κίνδυνο την ικανότητα παραγωγής 
τροφίμων και τη μακροπρόθεσμη 
επισιτιστική ασφάλεια των 
αναπτυσσομένων χωρών, ιδιαίτερα των 
λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ), 
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και συμβάλλουν στην υλοποίηση των 
δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ένωση 
για τον μετριασμό της αλλαγής του 
κλίματος.»

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 208 ΣΛΕΕ, όλες οι πολιτικές της ΕΕ που ενδέχεται να επηρεάσουν τις 
αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους αναπτυξιακούς στόχους. Η 
διευκόλυνση της γεωργικής ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών και η ενίσχυση της 
παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας αποτελούν μείζονες στόχους της συνεργασίας της ΕΕ για 
την ανάπτυξη. Η γεωργική πολιτική της ΕΕ έχει εξωτερικά επακόλουθα, επηρεάζοντας ιδίως το 
εμπόριο γεωργικών προϊόντων. Η αρχή της ΣΑΠ απαιτεί να παρακολουθούνται και, όπου είναι 
δυνατόν, να αποφεύγονται οι πιθανές επιπτώσεις στις τοπικές γεωργικές αγορές και στους 
τοπικούς παραγωγούς στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετησίως 
άδειες για νέες φυτεύσεις που αντιστοιχούν 
είτε:

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετησίως 
άδειες για νέες φυτεύσεις για την 
παραγωγή οίνου που αντιστοιχούν είτε:

Αιτιολόγηση

Άδειες για φυτεύσεις αφορούν ποικιλίες αμπέλου που προορίζονται για την παραγωγή οίνου, όχι 
για άλλες χρήσεις όπως χυμό σταφυλιών.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στο 1% του συνόλου των 
αμπελουργικών εκτάσεων της επικράτειάς 
τους ως είχε την 31η Ιουλίου του 

α) στο 1 % του συνόλου των 
αμπελουργικών εκτάσεων για την 
παραγωγή οίνου της επικράτειάς τους ως 
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προηγούμενου έτους, ή είχε την 31η Ιουλίου του προηγούμενου 
έτους, ή

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στο 1% μιας έκτασης που 
περιλαμβάνει το σύνολο των 
αμπελουργικών εκτάσεων της επικράτειάς 
τους, ως είχε την 31η Ιουλίου 2015, και τις 
εκτάσεις για τις οποίες ισχύουν 
δικαιώματα φύτευσης που έχουν χορηγηθεί 
στους παραγωγούς της επικράτειάς τους 
σύμφωνα με το άρθρο 85η, το άρθρο 85θ ή 
το άρθρο 85ια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007, τα οποία ήταν διαθέσιμα για 
μετατροπή σε άδειες την 1η Ιανουαρίου 
2016, όπως αναφέρεται στο άρθρο 68 του 
παρόντος κανονισμού.»·

β) στο 1% μιας έκτασης που 
περιλαμβάνει το σύνολο των 
αμπελουργικών εκτάσεων για την 
παραγωγή οίνου της επικράτειάς τους, ως 
είχε την 31η Ιουλίου 2015, και τις εκτάσεις 
για τις οποίες ισχύουν δικαιώματα 
φύτευσης που έχουν χορηγηθεί στους 
παραγωγούς της επικράτειάς τους 
σύμφωνα με το άρθρο 85η, το άρθρο 85θ ή 
το άρθρο 85ια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007, τα οποία ήταν διαθέσιμα για 
μετατροπή σε άδειες την 1η Ιανουαρίου 
2016, όπως αναφέρεται στο άρθρο 68 του 
παρόντος κανονισμού.»·

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 64 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(5α) «Στο άρθρο 64 παράγραφος 2, το 
στοιχείο β) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

β) εκτάσεις όπου οι αμπελώνες 
συμβάλλουν στη διατήρηση του 
περιβάλλοντος·

«β) εκτάσεις όπου οι αμπελώνες 
συμβάλλουν στη διατήρηση του 
περιβάλλοντος ή στη διατήρηση των 
γενετικών πόρων των ποικιλιών οίνου·»



PE630.373v02-00 12/34 AD\1175401EL.docx

EL

Αιτιολόγηση

Η διατήρηση των γενετικών πόρων θα πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνεται ως κριτήριο βάσει 
του οποίου μπορεί να χορηγούνται άδειες, εφόσον οι επιλέξιμες αιτήσεις σε ένα δεδομένο έτος 
υπερβαίνουν τη διαθέσιμη περιοχή για νέες φυτεύσεις

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 81 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 
3, τα κράτη μέλη ταξινομούν τις 
οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που 
επιτρέπεται να φυτεύονται, να 
αναφυτεύονται ή να εμβολιάζονται στα 
εδάφη τους προς οινοπαραγωγή.

«2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 
3, τα κράτη μέλη ταξινομούν τις 
οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που 
επιτρέπεται να φυτεύονται, να 
αναφυτεύονται ή να εμβολιάζονται στα 
εδάφη τους προς οινοπαραγωγή. 

Τα κράτη μέλη δύνανται να ταξινομούν 
οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου εφόσον: 

Τα κράτη μέλη δύνανται να ταξινομούν 
οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου εφόσον:

α) η εν λόγω ποικιλία ανήκει στο 
είδος Vitis vinifera ή Vitis Labrusca· ή 

α) η εν λόγω ποικιλία ανήκει στο 
είδος Vitis vinifera· ή 

β) η εν λόγω ποικιλία προέρχεται από 
διασταύρωση μεταξύ των ειδών Vitis 
vinifera, Vitis Labrusca και άλλων ειδών 
του γένους Vitis.

β) η εν λόγω ποικιλία προέρχεται από 
διασταύρωση μεταξύ των ειδών Vitis 
vinifera, Vitis Labrusca και άλλων ειδών 
του γένους Vitis. 

Όταν μια οινοποιήσιμη ποικιλία αμπέλου 
διαγράφεται από την ταξινόμηση που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η εκρίζωση 
της εν λόγω ποικιλίας πραγματοποιείται 
εντός 15 ετών από τη διαγραφή της·»·

Όταν μια οινοποιήσιμη ποικιλία αμπέλου 
διαγράφεται από την ταξινόμηση που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η εκρίζωση 
της εν λόγω ποικιλίας πραγματοποιείται 
εντός 15 ετών από τη διαγραφή της·

Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο, 
τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
την αναφύτευση του Vitis Labrusca σε 
υφιστάμενους ιστορικούς αμπελώνες, 
εφόσον δεν αυξάνεται η υπάρχουσα 
φυτευθείσα επιφάνεια του Vitis Labrusca. 
»·
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 92 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(8α) στο άρθρο 92, η παράγραφος 1 
τροποποιείται ως εξής:

«1. Οι κανόνες για τις ονομασίες 
προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και 
τις παραδοσιακές ενδείξεις που ορίζονται 
στο παρόν τμήμα εφαρμόζονται στα 
προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα 
VΙΙ μέρος ΙΙ σημεία 1, 3 έως 6, 8, 9, 11, 15 
και 16.»

«1. Οι κανόνες για τις ονομασίες 
προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και 
τις παραδοσιακές ενδείξεις που ορίζονται 
στο παρόν τμήμα εφαρμόζονται μόνο στα 
προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα 
VΙΙ μέρος ΙΙ σημεία 1, 3 έως 6, 8, 9, 11, 15 
και 16.»

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 93 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «ονομασία προέλευσης»: ονομασία 
που ταυτοποιεί ένα προϊόν που αναφέρεται 
στο άρθρο 92 παράγραφος 1:

α) «ονομασία προέλευσης» : 
ονομασία περιοχής, συγκεκριμένης 
τοποθεσίας ή, σε εξαιρετικές και δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, χώρας η 
οποία χρησιμοποιείται για να περιγράψει 
προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 92 
παράγραφος 1 και πληροί τις ακόλουθες 
απαιτήσεις:

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία στοχεύει στην ανάκτηση της γενικής προσέγγισης του τρέχοντος ορισμού, 
υπογραμμίζοντας ότι ένας οίνος ΠΟΠ βασίζεται στην ονομασία μιας περιοχής ή ενός 
συγκεκριμένου μέρους και ότι οι ανθρώπινοι παράγοντες αποτελούν εγγενή παράγοντα στην 
έννοια ΠΟΠ. Η τροπολογία διατηρεί έγκυρη την πρόταση για ευελιξία στη χρήση ποικιλιών για 
την παραγωγή οίνων ΠΟΠ.
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 93 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά 
του οποίου οφείλονται κυρίως ή 
αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό 
περιβάλλον με τους εγγενείς φυσικούς και, 
κατά περίπτωση, ανθρώπινους 
παράγοντες που το χαρακτηρίζουν·

i) η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά 
του οποίου οφείλονται κυρίως ή 
αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό 
περιβάλλον με τους εγγενείς φυσικούς και 
ανθρώπινους παράγοντες που το 
χαρακτηρίζουν·

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 96 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή 
δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
για την αναστολή της εξέτασης της 
αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 97 
παράγραφος 2 έως ότου ένα εθνικό 
δικαστήριο ή άλλος εθνικός φορέας 
αποφανθεί επί της αμφισβήτησης 
αίτησης για την παροχή προστασίας στην 
περίπτωση που το κράτος μέλος έκρινε 
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις στο 
πλαίσιο εθνικής προκαταρκτικής 
διαδικασίας σύμφωνα με την παράγραφο 
5.

διαγράφεται

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται χωρίς να εφαρμοστεί η 
διαδικασία του άρθρου 229 παράγραφος 
2 ή 3.»·

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι η απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής η οποία θα 
μπορούσε να προσδώσει δικαστικό χαρακτήρα στο σύστημα των ΠΟΠ/ΓΕ και να δημιουργήσει 
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εμπλοκή σε όλο το σύστημα λόγω του χρόνου που απαιτείται για τη διεξαγωγή των δικαστικών 
διαδικασιών. Εκτός του ότι δημιουργεί νομική αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις, αντιβαίνει στην 
αρχή σύμφωνα με την οποία οι προσφυγές ακύρωσης ενώπιον των εθνικών ή ευρωπαϊκών 
δικαστηρίων δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 119 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Στην παράγραφο 1 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο:
«ζ α) διατροφική δήλωση που μπορεί να 
περιορίζεται μόνο στη μέση ενεργειακή 
αξία.»

Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18 – στοιχείο α β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 119 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) Στην παράγραφο 1 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο:
«ζ β) τα αμπελοοινικά προϊόντα από τα 
οποία έχει αφαιρεθεί η αλκοόλη και τα 
οποία διαθέτουν περιεκτικότητα σε 
αλκοόλη μικρότερη από 1,2 % κατ’ όγκο 
πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά 
με την παροχή πληροφοριών για τα 
τρόφιμα στους καταναλωτές, να 
αναφέρουν τα υποχρεωτικά στοιχεία στην 
ετικέτα τους·»

Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18 – στοιχείο β α (νέο)
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 119 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«4α. Η ενεργειακή αξία:
α) εκφράζεται με αριθμούς και λέξεις 
ή σύμβολα·
β) υπολογίζεται με βάση τον 
συντελεστή μετατροπής που παρατίθεται 
στο παράρτημα XIV του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την 
παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα 
στους καταναλωτές·
γ) εκφράζεται ανά 100 ml. Επιπλέον, 
μπορεί να εκφράζεται ανά μονάδα 
κατανάλωσης, που αναγνωρίζεται εύκολα 
από τον καταναλωτή, υπό τον όρο ότι η 
χρησιμοποιούμενη μονάδα ορίζεται 
ποσοτικά στην ετικέτα και ότι δηλώνεται 
ο αριθμός των μονάδων που περιέχονται 
στη συσκευασία.
δ) εκφράζεται σε μέσες τιμές βάσει:
i) της ανάλυσης του οίνου από τον 
παραγωγό· ή
ii) υπολογισμού με χρήση γενικώς 
καθορισμένων και αποδεκτών δεδομένων 
με βάση τις μέσες τιμές τυπικών και 
χαρακτηριστικών οίνων.»

Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 20 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 122 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο v α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) στην παράγραφο 1 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο:
«v α) διατάξεις για την παρουσίαση 
διατροφικών πληροφοριών και για τον 
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υπολογισμό της ενεργειακής αξίας·»

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 22 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 149 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(22α) Το άρθρο 149 παράγραφος 2 
στοιχείο γ) τροποποιείται ως εξής:

γ) υπό την προϋπόθεση ότι, για τη 
συγκεκριμένη οργάνωση παραγωγών, 
πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι: i) η 
καλυπτόμενη από τις διαπραγματεύσεις 
ποσότητα νωπού γάλακτος δεν υπερβαίνει 
το 3,5 % της συνολικής παραγωγής της 
Ένωσης·

«γ) υπό την προϋπόθεση ότι, για τη 
συγκεκριμένη οργάνωση παραγωγών, 
πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι: i) η 
καλυπτόμενη από τις διαπραγματεύσεις 
ποσότητα νωπού γάλακτος δεν υπερβαίνει 
το 7,5 % της συνολικής παραγωγής της 
Ένωσης·

ii) η καλυπτόμενη από τις 
διαπραγματεύσεις ποσότητα νωπού 
γάλακτος που παράγεται στο εκάστοτε 
κράτος μέλος δεν υπερβαίνει το 33 % της 
συνολικής εθνικής παραγωγής του εν λόγω 
κράτους μέλους· και

ii) η καλυπτόμενη από τις 
διαπραγματεύσεις ποσότητα νωπού 
γάλακτος που παράγεται στο εκάστοτε 
κράτος μέλος δεν υπερβαίνει το 45 % της 
συνολικής εθνικής παραγωγής του εν λόγω 
κράτους μέλους· και

iii) η καλυπτόμενη από τις 
διαπραγματεύσεις ποσότητα νωπού 
γάλακτος που παραδίδεται στο εκάστοτε 
κράτος μέλος δεν υπερβαίνει το 33 % της 
συνολικής εθνικής παραγωγής του εν λόγω 
κράτους μέλους·

iii) η καλυπτόμενη από τις 
διαπραγματεύσεις ποσότητα νωπού 
γάλακτος που παραδίδεται στο εκάστοτε 
κράτος μέλος δεν υπερβαίνει το 45 % της 
συνολικής εθνικής παραγωγής του εν λόγω 
κράτους μέλους·»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)

Αιτιολόγηση

Οι φορείς εκμετάλλευσης που βρίσκονται υψηλότερα στην αλυσίδα εφοδιασμού δεν υπόκεινται 
σε τέτοιους αυστηρούς περιορισμούς στη συγκέντρωση και σε πολλά κράτη μέλη/περιοχές 
υπάρχει σημαντική συγκέντρωση, για παράδειγμα, στους μεταποιητές. Συνεπώς, οι οργανώσεις 
παραγωγών θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν ένα αυξημένο ποσοστό 
παραγωγής, ώστε να έχουν περισσότερη ισχύ στις συμβατικές διαπραγματεύσεις.
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 22 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 149 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(22β) Στο άρθρο 149 παράγραφος 2, το 
στοιχείο δ) διαγράφεται

δ) υπό την προϋπόθεση ότι οι 
σχετικοί γεωργοί δεν είναι μέλη άλλης 
οργάνωσης παραγωγών που επίσης 
διαπραγματεύεται τέτοιου είδους 
συμβάσεις εξ ονόματός τους. Ωστόσο, τα 
κράτη μέλη δύνανται να παρεκκλίνουν 
του όρου αυτού σε δεόντως 
δικαιολογημένες περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ένας γεωργός διατηρεί δύο 
χωριστές μονάδες παραγωγής σε 
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές·

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)

Αιτιολόγηση

Τα μέλη οργανώσεων παραγωγών δεν θα πρέπει να αποκλείονται από τη δυνατότητα 
συγκέντρωσης της παραγωγής τους σε συμβατικές διαπραγματεύσεις.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 22 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 149 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(22γ) Στο άρθρο 149 παράγραφος 2, το 
στοιχείο ε) διαγράφεται

ε) υπό την προϋπόθεση ότι το νωπό 
γάλα δεν καλύπτεται από υποχρέωση 
παράδοσης προκύπτουσα από τη 
συμμετοχή του γεωργού σε συνεταιρισμό 
σύμφωνα με τους όρους του 
καταστατικού του συνεταιρισμού ή τους 
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κανόνες και τις αποφάσεις που 
προβλέπονται ή προκύπτουν από αυτό· 
και

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)

Αιτιολόγηση

Ένα σημαντικό ποσοστό της παραγωγής γάλακτος στην Ένωση παραδίδεται από μέλη στους 
συνεταιρισμούς τους. Τα μέλη των συνεταιρισμών δεν θα πρέπει να αποκλείονται από τη 
δυνατότητα συγκέντρωσης της παραγωγής τους σε συμβατικές διαπραγματεύσεις.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 22 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 152 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22δ) Στο άρθρο 152, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«(1α) Μια οργάνωση παραγωγών η 
οποία έχει αναγνωριστεί βάσει της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 
μπορεί να προγραμματίζει την παραγωγή, 
να βελτιστοποιεί το κόστος παραγωγής, 
να διαθέτει στην αγορά και να 
διαπραγματεύεται συμβάσεις για την 
προμήθεια γεωργικών προϊόντων, για 
λογαριασμό των μελών της για το σύνολο 
ή μέρος της συνολικής παραγωγής τους.»

Αιτιολόγηση

Οι συμφωνίες, οι πρακτικές και οι αποφάσεις που εμπίπτουν στα καθήκοντα και τους στόχους 
των οργανώσεων παραγωγών που καθορίζονται από τον νομοθέτη στην ΚΟΑ είναι εκτός του 
πεδίου εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού, όπως υπενθύμισε το Δικαστήριο της ΕΕ στην 
υπόθεση των αντιδιών. Ο αποκλεισμός αυτός απορρέει από την αναγκαία άσκηση των 
καθηκόντων που ανατίθενται από τους νομοθέτες στους βασικούς φορείς των ΚΟΑ. Η αναφορά 
στο άρθρο 101 παράγραφος 1 διαγράφεται, καθώς δεν έχει πλέον νόημα. Η εν λόγω τροπολογία 
και η τροπολογία του άρθρου 206 πρώτο εδάφιο είναι συμπληρωματικές.
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 22 ε (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 152 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο vii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22ε) Στο άρθρο 152 παράγραφος 1 
στοιχείο γ, παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
σημείο:
«vii α) αναπτυσσόμενες πρωτοβουλίες 
που τονώνουν την αξιοποίηση 
υποπροϊόντων και ροών υπολειμμάτων·»

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προωθηθεί η κυκλική οικονομία θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες όχι μόνο για 
τη διαχείριση και τη μείωση των υποπροϊόντων και των αποβλήτων, αλλά και προκειμένου να 
αναζητηθούν καινοτόμοι τρόποι για την αξιοποίησή τους.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 στ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 157 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο vii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22στ) Στο άρθρο 157 παράγραφος 1 
στοιχείο γ, παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
σημείο:
«vii α) παροχή των πληροφοριών και 
διεξαγωγή των ερευνών που είναι 
αναγκαίες για την καινοτομία, τον 
εξορθολογισμό, τη βελτίωση και την 
ανακατεύθυνση της παραγωγής, και, 
κατά περίπτωση, της μεταποίησης και 
της εμπορίας, προς προϊόντα που 
ανταποκρίνονται περισσότερο στις 
απαιτήσεις της αγοράς και τις 
προτιμήσεις και τις προσδοκίες των 
καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά την 
ποιότητα των προϊόντων, 
περιλαμβανομένων των ιδιαίτερων 
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χαρακτηριστικών των προϊόντων με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, και 
την προστασία του περιβάλλοντος· 
παροχή των πληροφοριών και διεξαγωγή 
των ερευνών που είναι αναγκαίες για την 
καινοτομία, τον εξορθολογισμό, τη 
βελτίωση και την ανακατεύθυνση της 
παραγωγής, και, κατά περίπτωση, της 
μεταποίησης και της εμπορίας, προς 
προϊόντα που ανταποκρίνονται 
περισσότερο στις απαιτήσεις της αγοράς 
και τις προτιμήσεις και τις προσδοκίες 
των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά την 
ποιότητα των προϊόντων, 
περιλαμβανομένων των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών των προϊόντων με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, και 
την προστασία του περιβάλλοντος, το 
κλίμα και την ορθή μεταχείριση των 
ζώων·»

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές επίσης αναμένουν ολοένα και περισσότερο από τους παραγωγούς να 
καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση της ορθής μεταχείρισης των ζώων και την 
πρόληψη και το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής (π.χ. προσπάθειες μείωσης των εκπομπών 
CO2). Η παράλειψη στον κατάλογο διορθώνεται με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 22 ζ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 157 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο xiv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22ζ) Στο άρθρο 157 παράγραφος 1 
στοιχείο γ, προστίθεται το ακόλουθο 
σημείο:
«xiv α) καθιέρωση τυποποιημένων όρων 
για δίκαιη αποζημίωση των αγροτών για 
το κόστος που προκύπτει από την τήρηση 
των πρόσθετων νομικών απαιτήσεων ως 
προς την ορθή μεταχείριση των ζώων, 
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την υγεία των ζώων, το περιβάλλον και το 
κλίμα, συμπεριλαμβανομένων μεθόδων 
υπολογισμού του εν λόγω κόστους·»

Αιτιολόγηση

Εκτός από τις τυποποιημένες διατάξεις για τον επιμερισμό της αξίας, οι διεπαγγελματικές 
οργανώσεις μπορούν επίσης να καταρτίσουν τυποποιημένους όρους που θα παρέχουν 
ακριβέστερα στοιχεία ως προς το περιεχόμενο των υφιστάμενων υποδειγμάτων συμβάσεων με 
στόχο τη διασφάλιση μιας σωστής αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον 
οποίο θα υπολογίζεται η εύλογη αποζημίωση για το επιπλέον κόστος που προκύπτει από την 
παραγωγή προϊόντων που τηρούν πρόσθετες νομικές απαιτήσεις ως προς την ορθή μεταχείριση 
των ζώων, την υγεία των ζώων, το περιβάλλον και το κλίμα.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 22 η (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 157 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο xiv β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22η) Στο άρθρο 157 παράγραφος 1 
στοιχείο γ, προστίθεται το ακόλουθο 
σημείο:
«xiv β) αναπτυσσόμενες πρωτοβουλίες 
που τονώνουν την αξιοποίηση 
υποπροϊόντων και ροών υπολειμμάτων·»

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προωθηθεί η κυκλική οικονομία θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες όχι μόνο για 
τη διαχείριση και τη μείωση των υποπροϊόντων και των αποβλήτων, αλλά και προκειμένου να 
αναζητηθούν καινοτόμοι τρόποι για την αξιοποίησή τους.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 22 θ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 164 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22θ) στο άρθρο 164 παράγραφος 4, 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:
«γ α) κατάρτιση τυποποιημένων 
συμβάσεων και όρων, ιδίως για τον 
επιμερισμό της αξίας και τη δίκαιη 
αποζημίωση, σύμφωνα με τους 
ενωσιακούς κανόνες»

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να δοθεί η δυνατότητα στις διεπαγγελματικές 
οργανώσεις να ζητήσουν την επέκταση των τυποποιημένων όρων για τον επιμερισμό της αξίας 
και των τυποποιημένων όρων για τη δίκαιη αποζημίωση, ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη 
διαφάνεια σε συμβατικές σχέσεις εντός των τομέων.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 22 ι (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 188 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22ι) στο κεφάλαιο III παρεμβάλλεται 
το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 188α
Τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα 
μπορούν να εισάγονται από τρίτες χώρες 
μόνον αν τηρούν τους ίδιους κανόνες και 
τις υποχρεώσεις παραγωγής, ιδίως στους 
τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος 
και της υγείας, που θεσπίζονται για τα 
ίδια προϊόντα που συγκομίζονται στην 
Ένωση ή παρασκευάζονται από αυτά τα 
προϊόντα. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό 
των κανόνων συμμόρφωσης που ισχύουν 
για τις επιχειρήσεις όσον αφορά τις 
εισαγωγές, λαμβάνοντας υπόψη τις 
συμφωνίες αμοιβαιότητας με τις τρίτες 
χώρες. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
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εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 
2.»·

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 32
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Παράρτημα VII – μέρος ΙΙ – σημείο 18 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η ένδειξη «από το οποίο έχει 
αφαιρεθεί η αλκοόλη» μπορεί να 
χρησιμοποιείται μαζί με την ονομασία 
των αµπελοοινικών προϊόντων που 
αναφέρονται στα σημεία 1 και 4 έως 9, 
εφόσον το προϊόν:

(18) «οίνος από τον οποίο έχει 
αφαιρεθεί η αλκοόλη» ή «(ονομασία της 
κατηγορίας αµπελοοινικών προϊόντων που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του) 
από τον οποίο έχει αφαιρεθεί η αλκοόλη» 
το προϊόν το οποίο:

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 32
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Παράρτημα VII – μέρος II – σημείο 18 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παράγεται από οίνο που ορίζεται 
στο σημείο 1, αφρώδη οίνο που ορίζεται 
στο σημείο 4, αφρώδη οίνο ποιότητας 
που ορίζεται στο σημείο 5, αφρώδη οίνο 
ποιότητας αρωματικού τύπου που ορίζεται 
στο σημείο 6, αεριούχο αφρώδη οίνο που 
ορίζεται στο σημείο 7, ημιαφρώδη οίνο 
που ορίζεται στο σημείο 8 ή από αεριούχο 
ημιαφρώδη οίνο που ορίζεται στο σημείο 
9·

α) δεν προστατεύεται από 
γεωγραφική ένδειξη και παράγεται από 
οίνο, νέο οίνο που βρίσκεται ακόμα σε 
ζύμωση, οίνο λικέρ, αφρώδη οίνο, 
αφρώδη οίνο ποιότητας, αφρώδη οίνο 
ποιότητας αρωματικού τύπου, αεριούχο 
αφρώδη οίνο, ημιαφρώδη οίνο, αεριούχο 
ημιαφρώδη οίνο, οίνο από σταφίδες, ή 
από οίνο από υπερωριμασμένα σταφύλια·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει στόχο να συμπεριλάβει τα εν λόγω καινοτόμα προϊόντα στην Κοινή 
Οργάνωση Αγοράς ως μια νέα κατηγορία, ώστε να να υπάρχει κάποιος βαθμός ευελιξίας στην 
ανάπτυξη αναλυτικότερων κανόνων σχετικά με τον ορισμό, την παρουσίαση και τις 
εγκεκριμένες διαδικασίες παραγωγής τους.
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Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 32
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Παράρτημα VII – μέρος II – σημείο 18 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έχει υποβληθεί σε αφαίρεση 
αλκοόλης, σύμφωνα με τις διεργασίες που 
καθορίζονται στο παράρτημα VIII μέρος Ι 
τμήμα Ε· και

β) έχει υποβληθεί σε αφαίρεση 
αλκοόλης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
που καθορίζονται στο παράρτημα VIII 
μέρος Ι τμήμα Ε· και

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 32
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Παράρτημα VII – μέρος II – σημείο 19 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η ένδειξη «από το οποίο έχει 
αφαιρεθεί ένα μέρος της αλκοόλης» 
μπορεί να χρησιμοποιείται μαζί με την 
ονομασία των αµπελοοινικών προϊόντων 
που αναφέρονται στα σημεία 1 και 4 έως 
9, εφόσον το προϊόν:

(19) «οίνος από τον οποίο έχει 
αφαιρεθεί ένα μέρος της αλκοόλης» ή 
«(ονομασία της κατηγορίας 
αµπελοοινικών προϊόντων που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του) 
από τον οποίο έχει αφαιρεθεί ένα μέρος 
της αλκοόλης» το προϊόν το οποίο:

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 32
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Παράρτημα VII – μέρος II – σημείο 19 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παράγεται από οίνο που ορίζεται 
στο σημείο 1, αφρώδη οίνο που ορίζεται 
στο σημείο 4, αφρώδη οίνο ποιότητας 
που ορίζεται στο σημείο 5, αφρώδη οίνο 
ποιότητας αρωματικού τύπου που ορίζεται 
στο σημείο 6, αεριούχο αφρώδη οίνο που 
ορίζεται στο σημείο 7, ημιαφρώδη οίνο 

α) δεν προστατεύεται από 
γεωγραφική ένδειξη και παράγεται από 
οίνο, νέο οίνο που βρίσκεται ακόμα σε 
ζύμωση, οίνο λικέρ, αφρώδη οίνο, 
αφρώδη οίνο ποιότητας, αφρώδη οίνο 
ποιότητας αρωματικού τύπου, αεριούχο 
αφρώδη οίνο, ημιαφρώδη οίνο, αεριούχο 
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που ορίζεται στο σημείο 8 ή από αεριούχο 
ημιαφρώδη οίνο που ορίζεται στο σημείο 
9·

ημιαφρώδη οίνο, οίνο από σταφίδες, ή 
από οίνο από υπερωριμασμένα σταφύλια·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει στόχο να συμπεριλάβει τα εν λόγω καινοτόμα προϊόντα στην Κοινή 
Οργάνωση Αγοράς ως μια νέα κατηγορία, ώστε να υπάρχει κάποιος βαθμός ευελιξίας στην 
ανάπτυξη αναλυτικότερων κανόνων σχετικά με τον ορισμό, την παρουσίαση και τις 
εγκεκριμένες διαδικασίες παραγωγής τους.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 32
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Παράρτημα VII – μέρος II – σημείο 19 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έχει υποβληθεί σε αφαίρεση 
αλκοόλης, σύμφωνα με τις διεργασίες που 
καθορίζονται στο παράρτημα VIII μέρος Ι 
τμήμα Ε· και

β) έχει υποβληθεί σε αφαίρεση 
αλκοόλης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
που καθορίζονται στο παράρτημα VIII 
μέρος Ι τμήμα Ε· και

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 251/2014
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«γ α) αρωματισμένα αμπελοοινικά 
προϊόντα χωρίς αλκοόλη:»

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 3 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 251/2014
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β) Στο άρθρο 3 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«4α. Το αρωματισμένο αμπελοοινικό 
προϊόν χωρίς αλκοόλη είναι ένα ποτό:
α) που παράγεται υπό τις συνθήκες 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 
και 4·
β) το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία 
αφαίρεσης της αλκοόλης·
γ) το οποίο έχει κτηθέντα κατ’ όγκο 
αλκοολικό τίτλο κατώτερο του 0,5% vol.»

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 3 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 251/2014
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ) Στο άρθρο 4 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«4α. Οι οινολογικές πρακτικές που 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
606/2009 της Επιτροπής εφαρμόζονται σε 
αρωματισμένα προϊόντα οίνου».

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 251/2014
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α) Στο άρθρο 5 προστίθεται η 
ακόλουθη νέα παράγραφος:
«5α. Σε περίπτωση εξαγωγής 
αρωματισμένων αμπελοοινικών 
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προϊόντων, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέψουν ονομασίες πώλησης 
διαφορετικές από εκείνες που ορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙ, εφόσον οι εν λόγω 
ονομασίες πώλησης απαιτούνται από τη 
νομοθεσία της ενδιαφερόμενης τρίτης 
χώρας. Οι ενδείξεις αυτές μπορούν να 
εμφανίζονται σε γλώσσες άλλες από τις 
επίσημες γλώσσες της Ένωσης.»

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 4 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 251/2014
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β) Στο άρθρο 5 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος: 
«5β. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 33 για την 
τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του 
παρόντος κανονισμού, προκειμένου να 
ληφθούν υπόψη η τεχνολογική πρόοδος, 
οι επιστημονικές εξελίξεις και οι εξελίξεις 
της αγοράς, η υγεία των καταναλωτών ή 
η ανάγκη των καταναλωτών για 
ενημέρωση.» 

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 4 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 251/2014
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4γ) Στο άρθρο 6 παράγραφος 3, 
προστίθεται η ακόλουθος παράγραφος: 
«3α. Το έτος παραγωγής μπορεί να 
εμφανίζεται στις ετικέτες των προϊόντων 
υπό την προϋπόθεση ότι το αμπελοοινικό 



AD\1175401EL.docx 29/34 PE630.373v02-00

EL

προϊόν αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 
75% του συνολικού όγκου και ότι 
τουλάχιστον το 85% των σταφυλιών που 
χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των 
εν λόγω προϊόντων έχουν συλλεχθεί το εν 
λόγω έτος.» 

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 4 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 251/2014
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4δ) Παρεμβάλλεται νέο άρθρο 7α:
«Άρθρο 7α

Κατάλογος των συστατικών
1. Ο κατάλογος των συστατικών των 
αρωματισμένων αμπελοοινικών 
προϊόντων θα αναγράφεται στην ετικέτα 
ή με άλλον τρόπο εκτός της συσκευασίας 
ή της ετικέτας.
2. Όταν ο κατάλογος των 
συστατικών παρέχεται με άλλον τρόπο 
εκτός της συσκευασίας ή της ετικέτας, οι 
πληροφορίες θα είναι εύκολα 
προσβάσιμες και ακριβείς και θα 
ξεχωρίζουν οπτικά από το διαφημιστικό 
περιεχόμενο του οίνου.
3. Τα συστατικά θα κατονομάζονται 
με την ειδική ονομασία τους. Ο οίνος 
βάσης που χρησιμοποιείται θα πρέπει να 
θεωρείται ενιαίο βασικό προϊόν. Συνεπώς, 
η καταγραφή των συστατικών δεν θα 
είναι απαραίτητη.
4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 33, για 
την περαιτέρω ανάλυση των κανόνων που 
αφορούν την ένδειξη του καταλόγου των 
συστατικών των αρωματισμένων 
αμπελοοινικών προϊόντων.»
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Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 7 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 251/2014
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Στο Παράρτημα Ι παράγραφος 1 
στοιχείο α προστίθεται το ακόλουθο 
σημείο iii a:
«iii a) Αλκοολούχα ποτά (όχι άνω του 1 % 
της συνολικής ποσότητας).» 

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 7 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 251/2014
Παράρτημα II – τμήμα Β – σημείο 8

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(7β) Στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Β, το 
σημείο 8 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

(8) Glühwein «(8) Glühwein

Αρωματισμένο ποτό με βάση τον οίνο Αρωματισμένο ποτό με βάση τον οίνο

– το οποίο παράγεται αποκλειστικά από 
ερυθρό ή λευκό οίνο,

το οποίο παράγεται αποκλειστικά από 
ερυθρό και/ή λευκό οίνο,

– το οποίο έχει αρωματιστεί κυρίως με 
κανέλα και/ή γαρίφαλα, και

– το οποίο έχει αρωματιστεί κυρίως με 
κανέλα και/ή γαρίφαλα, και

– το οποίο έχει αποκτημένο κατ’ όγκο 
αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο από 7 % 
vol.

– το οποίο έχει αποκτημένο κατ’ όγκο 
αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο από 7 % 
vol.

Με την επιφύλαξη των ποσοτήτων νερού 
που προκύπτουν από την εφαρμογή των 
διατάξεων του παραρτήματος I σημείο 2, η 
προσθήκη νερού απαγορεύεται.

Με την επιφύλαξη των ποσοτήτων νερού 
που προκύπτουν από την εφαρμογή των 
διατάξεων του παραρτήματος I σημείο 2, η 
προσθήκη νερού απαγορεύεται.

Όταν παρασκευάζεται από λευκό οίνο, η 
ονομασία πώλησης «Glühwein» πρέπει να 
συμπληρώνεται από λέξεις που 
υποδηλώνουν λευκό οίνο, όπως η λέξη 

Όταν παρασκευάζεται από λευκό οίνο, η 
ονομασία πώλησης «Glühwein» πρέπει να 
συμπληρώνεται από λέξεις που 
υποδηλώνουν λευκό οίνο, όπως η λέξη 



AD\1175401EL.docx 31/34 PE630.373v02-00

EL

«λευκός». «λευκός».»

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 7 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 251/2014
Παράρτημα II – τμήμα Γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7γ) Στο παράρτημα II προστίθεται 
νέο τμήμα:
«Γ α. ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΑ 
ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΩΡΙΣ 
ΑΛΚΟΟΛΗ 
(1) Αρωματισμένα αμπελοοινικά 
προϊόντα χωρίς αλκοόλη ή χωρίς αλκοόλη 
(ακολουθούμενο από την ονομασία του 
αρωματισμένου αμπελοοινικού προϊόντος 
που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή 
του)» Προϊόντα που συμμορφώνονται με 
τον ορισμό που προβλέπεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5.»

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η εμπορία των οίνων που έχουν 
διατεθεί στην αγορά ή έχουν επισημανθεί 
πριν από την εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων που δεν πληρούν τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού 
επιτρέπεται, μέχρι να εξαντληθούν τα 
αποθέματα.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αφορά τους οίνους που έχουν επισημανθεί πριν από την έναρξη ισχύος 
του νέου κανονισμού και ιδίως του τμήματος που αφορά τις νέες απαιτήσεις επισήμανσης
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Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 119 παράγραφος 1 στοιχείο i, 
το άρθρο 119 παράγραφος 4 και το άρθρο 
122 παράγραφος 1 στοιχείο β, σημείο vi, 
τίθενται σε ισχύ [5 έτη] μετά τη 
δημοσίευση του παρόντος κανονισμού.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών 
προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των 
γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, (ΕΕ) αριθ. 251/2014 για τον 
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την 
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων 
αμπελοοινικών προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 228/2013 για τον καθορισμό 
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γεωργία υπέρ των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων στα μικρά 
νησιά του Αιγαίου
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