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Τροπολογία 31
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
συνθήκης, προκειμένου να συμπληρώνει ή 
να τροποποιεί ορισμένα μη ουσιώδη 
στοιχεία του παρόντος κανονισμού.
Πρέπει να προσδιοριστούν τα στοιχεία ως 
προς τα οποία μπορεί να ασκείται αυτή η 
εξουσία, καθώς και οι όροι στους οποίους 
θα πρέπει να υπόκειται η εν λόγω 
εξουσιοδότηση.

(4) Προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή 
λειτουργία του καθεστώτος που ορίζεται 
με τον παρόντα κανονισμό, πρέπει να
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα
να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης
για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε σχέση με τη συμπλήρωση ή 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιαστικών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού.
Είναι σημαντικό ιδιαίτερα η Επιτροπή να 
προβαίνει στις διαβουλεύσεις που 
επιβάλλονται κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών, 
περιλαμβανομένων των διαβουλεύσεων 
με εμπειρογνώμονες, χωρίς να 
λησμονούνται οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, οι νησιωτικές περιφέρειες, 
οι αραιοκατοικημένες ή ορεινές 
περιφέρειες και οι εξόχως 
απομακρυσμένες περιφέρειες 
προκειμένου να μην επιβαρύνονται οι 
δυσχέρειες που υφίστανται ήδη με τη 
σημερινή κρίση. Η Επιτροπή, κατά την 
επεξεργασία και κατάρτιση των κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να
εξασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. pt
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Τροπολογία 32
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

l) οίνος, μέρος XII του παραρτήματος Ι· διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τη βελτίωση και τη σταθεροποίηση της λειτουργίας της κοινής αγοράς οίνων, 
συμπεριλαμβανομένων των σταφυλιών, των γλευκών και των οίνων από τα οποία προέρχονται, 
θα πρέπει οι αλλαγές της ΚΟΑ να πραγματοποιούνται μόνο μέσω βασικής πράξης 

Τροπολογία 33
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ανοίγεται για το βόειο κρέας, από την 
Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις και χωρίς
την επικουρία της επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος 1, 
εάν κατά τη διάρκεια αντιπροσωπευτικής 
περιόδου, η μέση αγοραία τιμή του βόειου 
κρέατος σε ένα κράτος μέλος ή σε μια 
περιφέρεια κράτους μέλους, η οποία 
καταγράφεται βάσει της ενωσιακής κλίμακας 
για την ταξινόμηση των σφαγίων που 
αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1, 
είναι κατώτερη των 1560 ευρώ/τόνο.

γ) ανοίγεται για το βόειο κρέας, από την 
Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις που 
θεσπίζονται χωρίς να εφαρμόζεται το
άρθρο 323 παράγραφος 1α, εάν κατά τη 
διάρκεια αντιπροσωπευτικής περιόδου, η 
μέση αγοραία τιμή του βόειου κρέατος σε 
ένα κράτος μέλος ή σε μια περιφέρεια 
κράτους μέλους, η οποία καταγράφεται 
βάσει της ενωσιακής κλίμακας για την 
ταξινόμηση των σφαγίων που αναφέρεται 
στο άρθρο 34 παράγραφος 1, είναι 
κατώτερη των 1560 ευρώ/τόνο, 
λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις αρχές 
της εδαφικής συνοχής, και 
συνυπολογίζοντας τις επιπτώσεις στις 
περιφερειακές αγορές που εξαρτώνται ως 
επί το πλείστον από το προϊόν του τύπου 
αυτού για την οικονομία τους.

Or. pt
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Τροπολογία 34
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 α (νέο) - Υποτμήμα III

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 70 α
Τρόπος υπολογισμού της εισφοράς

Το γάλα ή τα γαλακτοκομικά προϊόντα 
που διατίθενται στην αγορά κατά την 
έννοια του άρθρου 5 στοιχείο η) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη για τον 
υπολογισμό της εισφοράς κατά τη στιγμή 
που εγκαταλείπουν την εκμετάλλευση η 
οποία βρίσκεται στο έδαφος του κράτους 
μέλους ή κατά τη στιγμή που 
χρησιμοποιούνται στην εκμετάλλευση για 
εμπορικούς σκοπούς. Σε περίπτωση που 
το γάλα ή τα γαλακτοκομικά προϊόντα 
εγκαταλείψουν την εκμετάλλευση διότι 
προορίζονται για καταστροφή κατ' 
εφαρμογή υγειονομικών μέτρων που 
έχουν ληφθεί με απόφαση της αρμόδιας 
αρχής του κράτους μέλους, οι σχετικές 
ποσότητες δεν λαμβάνονται υπόψη για τις 
παραδόσεις ή τις απευθείας πωλήσεις. Το 
γάλα το οποίο εγκαταλείπει την 
εκμετάλλευση για να υποστεί επεξεργασία 
ή μεταποίηση στα πλαίσια συμβάσεως 
εντάσσεται στις ποσότητες παραδόσεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι πρόκειται για σημαντικό στοιχείο, το άρθρο 6 του κανονισμού εφαρμογής 
595/2004 πρέπει να ενσωματωθεί εκ νέου στη βασική πράξη και να μην αντιμετωπίζεται με κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη.
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Τροπολογία 35
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ιδιότητα του αγοραστή υπόκειται σε 
προηγούμενη έγκριση από το κράτος 
μέλος, βάσει κριτηρίων που καθορίζονται 
από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις δυνάμει του άρθρου 80 
παράγραφος 1 στοιχείο στ).

1.Η ιδιότητα του αγοραστή υπόκειται σε 
προηγούμενη έγκριση από το κράτος 
μέλος.

2. Με την επιφύλαξη περισσότερων 
περιοριστικών διατάξεων που έχουν 
καθοριστεί από το συγκεκριμένο κράτος 
μέλος, ένας αγοραστής εγκρίνεται μόνον 
εάν:
α) μπορεί να αιτιολογήσει την ιδιότητά 
του ως εμπόρου έναντι των εθνικών
διατάξεων·
β) διαθέτει στο εν λόγω κράτος μέλος 
χώρους όπου η αρμόδια αρχή μπορεί να 
συμβουλευθεί τη λογιστική αποθήκης, τα 
μητρώα και τα άλλα έγγραφα τα οποία 
αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 
του κανονισμού 595/2004/ΕΚ·
γ) αναλάβει να ενημερώνει τη λογιστική 
αποθήκης, τα μητρώα και τα άλλα 
έγγραφα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 
24 παράγραφος 2·
δ) αναλάβει τη δέσμευση να διαβιβάζει 
τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο στην 
αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους τους υπολογισμούς και 
τη δήλωση που προβλέπονται στο άρθρο 
8 παράγραφος 2.
3. Με την επιφύλαξη των κυρώσεων που 
επιβάλλονται από το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος, η έγκριση αφαιρείται εάν 
δεν πληρούνται πλέον οι όροι που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχεία 
α) και β).
____________
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2004 της 
Επιτροπής, της 30ης Μαρτίου 2004, 
σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση εισφοράς 
στον τομέα του γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων (ΕΕ L 94 της 
31.03.04, σ. 22)·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι πρόκειται για σημαντικό στοιχείο, το άρθρο 23 του κανονισμού εφαρμογής  
σχετικά με τις υποχρεώσεις των παραγωγώνπρέπει να ενσωματωθεί εκ νέου στη βασική πράξη 
και να μην αντιμετωπίζεται με κατ' εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία 36
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 75 α
Υποχρεώσεις των παραγωγών

Ο παραγωγός οφείλει να βεβαιούται ότι ο 
αγοραστής στον οποίο παραδίδει τα 
προϊόντα είναι εγκεκριμένος. Τα κράτη 
μέλη προβλέπουν κυρώσεις σε περίπτωση 
παραδόσεων σε μη εγκεκριμένο 
αγοραστή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι πρόκειται για σημαντικό στοιχείο, το άρθρο 24.1 του κανονισμού εφαρμογής  
σχετικά με τις υποχρεώσεις των παραγωγώνπρέπει να ενσωματωθεί εκ νέου στη βασική πράξη 
και να μην αντιμετωπίζεται με κατ' εξουσιοδότηση πράξη. 
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Τροπολογία 37
Peter Jahr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 96 διαγράφεται
Ανατιθέμενες αρμοδιότητες

1. Για να αποφεύγεται η αύξηση του 
δυναμικού παραγωγής, η Επιτροπή 
μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις,
α) να καταρτίζει κατάλογο των 
περιπτώσεων στις οποίες η εκρίζωση δεν 
παρέχει δικαιώματα αναφύτευσης,
β) να θεσπίζει κανόνες σχετικά με τις 
μεταβιβάσεις δικαιωμάτων φύτευσης 
μεταξύ των αποθεματικών,
γ) να απαγορεύει την εμπορία 
αμπελοοινικών προϊόντων που 
προορίζονται αποκλειστικά για την 
οικογενειακή κατανάλωση του 
αμπελοκαλλιεργητή.
2. Για την ίση μεταχείριση των 
παραγωγών που προβαίνουν σε εκρίζωση, 
η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει 
διατάξεις που διασφαλίζουν την 
πραγματική εκρίζωση στις περιπτώσεις 
που χορηγούνται δικαιώματα 
αναφύτευσης.
3. Για την προστασία των ενωσιακών 
χρηματοδοτικών πόρων, καθώς και της 
ταυτότητας, της προέλευσης και της 
ποιότητας των ενωσιακών οίνων, η 
Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις:
α) να προβλέψει τη δημιουργία 
αναλυτικής βάσης δεδομένων με 
ισοτοπικά στοιχεία που θα συμβάλουν 
στον εντοπισμό απατών, η οποία θα 
δημιουργηθεί με βάση δείγματα 
συλλεγόμενα από τα κράτη μέλη, καθώς 
και κανόνες για τις βάσεις δεδομένων των 
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κρατών μελών·
β) να θεσπίζει κανόνες σχετικά με τους 
οργανισμούς ελέγχου και την μεταξύ τους 
αμοιβαία συνδρομή·
γ) να θεσπίζει κανόνες σχετικά με την από 
κοινού χρήση των διαπιστώσεων των 
κρατών μελών·
δ) να θεσπίζει κανόνες σχετικά με την 
αντιμετώπιση των κυρώσεων σε έκτακτες 
περιστάσεις.

Or. de

Τροπολογία 38
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να απαγορεύει την εμπορία
αμπελοοινικών προϊόντων που 
προορίζονται αποκλειστικά για την 
οικογενειακή κατανάλωση του 
αμπελοκαλλιεργητή.

γ) να εγκρίνει διατάξεις σχετικά με τα 
αμπελοοινικά προϊόντα προϊόντων που 
προορίζονται αποκλειστικά για την 
οικογενειακή κατανάλωση του 
αμπελοκαλλιεργητή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Με τη παρούσα διατύπωσή του το άρθρο δεν επιτρέπει πλέον την παραγωγή οίνου για 
οικογενειακή κατανάλωση, κάτι που σήμερτα επιτρέπεται από τις κοινοτικές ρυθμίσεις.
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Τροπολογία 39
Peter Jahr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να θεσπίζει όλα τα αναγκαία 
μέτρα που αφορούν το παρόν υποτμήμα, 
μεταξύ των οποίων κανόνες που αφορούν:

Η Επιτροπή θεσπίζει τους λεπτομερείς 
κανόνες εφαρμογής του παρόντος 
υποτμήματος, οι οποίοι αφορούν: 

α) τη χορήγηση δικαιωμάτων νέας 
φύτευσης, συμπεριλαμβανομένων των 
υποχρεώσεων καταγραφής και 
κοινοποίησης·

α) διατάξεις για την αποφυγή 
υπερβολικών διοικητικών επιβαρύνσεων 
κατά την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος υποτμήματος·

β) τη μεταβίβαση δικαιωμάτων 
αναφύτευσης, καθώς και συντελεστή 
μείωσης·

β) τη συνύπαρξη αμπέλων σύμφωνα με το 
άρθρο 91 παράγραφος 2,

γ) τα βιβλία που πρέπει να τηρούν τα 
κράτη μέλη και τις κοινοποιήσεις προς 
την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας επιλογής ενός συστήματος 
αποθεματικού·

γ) την εφαρμογή του συντελεστή μείωσης 
που αναφέρεται στο άρθρο 93 
παράγραφος 5.

δ) τη χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης 
από το αποθεματικό·

ε) τους ελέγχους που πρέπει να διενεργούν 
τα κράτη μέλη και την υποβολή 
πληροφοριών σχετικά με τους εν λόγω 
ελέγχους στην Επιτροπή·

στ) την κοινοποίηση από τα κράτη μέλη 
της πρόθεσής τους να εφαρμόσουν το 
άρθρο 89 παράγραφος 5 στην επικράτειά 
τους.

Or. de
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Τροπολογία 40
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα σχετικά με τον καθορισμό 
των ποσών της ενίσχυσης λαμβάνονται 
από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο
43 παράγραφος 3 της συνθήκης.

2. Τα ποσά της ενίσχυσης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
καθορίζονται από την Επιτροπή με 
εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζονται
σύμφωνα με το άρθρο 323 παράγραφος 1α, 
λαμβάνοντας υπόψη την τιμή αναφοράς 
για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη η 
οποία αναφέρεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) σημείο ii) και 
την εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς 
όσον αφορά το αποκορυφωμένο γάλα και 
το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη. Είναι 
σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη μέτρα 
στήριξης υπέρ των γεωργικών προϊόντων 
των εξόχως απομακρυσμένων 
περιφερειών υπό το πρίσμα των 
τροποποιήσεων που προτείνονται με τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. pt

Τροπολογία 41
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 108 α (νέο)
Επιλέξιμα προϊόντα

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να 
καταβάλλουν την ενίσχυση για τα 
επιλέξιμα προϊόντα που παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι του κανονισμού ( ΕΚ) 
αριθ. 657/2008 της Επιτροπής, της 10ης 
Ιουλίου 2008 , για τη θέσπιση λεπτομερών 
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κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007 όσον αφορά τη χορήγηση 
κοινοτικής ενίσχυσης για τη διάθεση 
γάλακτος και ορισμένων γαλακτοκομικών 
προϊόντων στους μαθητές των σχολικών 
ιδρυμάτων1. Είναι ελεύθερα να 
εφαρμόζουν πιο περιοριστικά κριτήρια 
σεβόμενα τις ανάγκες σχετικά με τα 
επιλέξιμα προϊόντα που παρατίθενται στο 
παράρτημα I του κανονισμού 
657/2008/ΕΚ. 
2. Για τα υπερπόντια γαλλικά 
διαμερίσματα, το σοκολατούχο ή 
αρωματισμένο γάλα που προβλέπεται στο 
παράρτημα Ι του κανονισμού 
657/2008/ΕΚ μπορεί να είναι 
ανασυσταμένο γάλα.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
την προσθήκη 5 mg φθορίου κατ’ 
ανώτατο όριο ανά χιλιόγραμμο στα 
προϊόντα της κατηγορίας Ι. 
4. Ενίσχυση χορηγείται για τα προϊόντα 
που παρατίθενται στο παράρτημα Ι του 
παρόντος κανονισμού μόνο εάν τα 
προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, και 
ιδίως τις απαιτήσεις παρασκευής σε 
εγκεκριμένο ίδρυμα και τις απαιτήσεις 
αναγνωριστικής σήμανσης που 
περιέχονται στο τμήμα Ι του 
παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 853/2004.
________________
1EE L 183, 11.7.2008, σ. 17.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι πρόκειται για διαρθρωτικό στοιχείο, η ενίσχυση των επιλέξιμων προϊόντων 
γάλακτος που παρέχονται στους μαθητές πρέπει να εμφανίζεται στη βασική πράξη. (επαναφορά 
του άρθρου 3 και του παρατήματος I του κανονισμού εφαρμογής 657/2008).
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Τροπολογία 42
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 108 β 
Προϋποθέσεις χορήγησης

1. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι 
μαθητές οι οποίοι φοιτούν τακτικά σε 
σχολικό ίδρυμα το οποίο ανήκει σε μία 
από τις ακόλουθες κατηγορίες: 
νηπιαγωγεία και άλλα ιδρύματα 
προσχολικής εκπαίδευσης, ιδρύματα 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, οργανωμένης ή 
αναγνωρισμένης από την αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους. 
Οι δικαιούχοι λαμβάνουν την ενίσχυση 
μόνο κατά τις ημέρες λειτουργίας του 
σχολείου. Ο συνολικός αριθμός των 
σχολικών ημερών, εξαιρουμένων των 
αργιών, κοινοποιείται από την 
εκπαιδευτική αρχή ή από το σχολικό 
ίδρυμα στην αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους και, κατά περίπτωση, στον 
αιτούντα. 
Οι μαθητές δεν δικαιούνται της 
ενίσχυσης στη διάρκεια της παραμονής 
τους σε κατασκηνώσεις διακοπών.
2. Η ενίσχυση μπορεί να ζητηθεί από: 
α) σχολικό ίδρυμα·
β) εκπαιδευτική αρχή, η οποία υποβάλλει 
την αίτηση ενίσχυσης για τα προϊόντα 
που διατίθενται στους μαθητές της 
αρμοδιότητάς της· 
γ) αν το κράτος μέλος το προβλέπει, τον 
προμηθευτή των προϊόντων· 
δ) αν το κράτος μέλος το προβλέπει, μια 
οργάνωση που υποβάλλει την αίτηση 
ενίσχυσης για λογαριασμό ενός ή 
περισσότερων σχολικών ιδρυμάτων ή 
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εκπαιδευτικών αρχών και η οποία έχει 
συσταθεί ειδικά γι’ αυτό το σκοπό. 
3. Ο αιτών την ενίσχυση πρέπει να είναι 
εγκεκριμένος γι’ αυτό το σκοπό από την 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, στην 
επικράτεια του οποίου βρίσκεται το 
σχολικό ίδρυμα στο οποίο παρέχονται τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι πρόκειται για διαρθρωτικό στοιχείο, η ενίσχυση των επιλέξιμων προϊόντων 
γάλακτος που παρέχονται στους μαθητές πρέπει να εμφανίζεται στη βασική πράξη. (επαναφορά 
των άρθρων 2, 5§3, 6§2 και 7 του κανονισμού 657/2008).

Τροπολογία 43
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 109 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να λαμβάνονται υπόψη η εξέλιξη 
των συνηθειών κατανάλωσης 
γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και 
οι καινοτομίες και εξελίξεις στην αγορά 
των γαλακτοκομικών προϊόντων, η 
Επιτροπή προσδιορίζει, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, τα προϊόντα που 
αναφέρονται στο άρθρο 108 παράγραφος 
1.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι πρόκειται για διαρθρωτικό στοιχείο, η ενίσχυση των επιλέξιμων προϊόντων 
γάλακτος που παρέχονται στους μαθητές πρέπει να εμφανίζεται στη βασική πράξη.
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Τροπολογία 44
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 109 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να εξασφαλίζεται ότι οι κατάλληλοι 
δικαιούχοι και αιτούντες πληρούν τις 
προϋποθέσεις για την ενίσχυση που 
αναφέρεται στο άρθρο 108 παράγραφος 1, 
η Επιτροπή, θεσπίζει με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, τις προϋποθέσεις 
χορήγησης της ενίσχυσης. 

2. Για να εξασφαλίζεται ότι οι κατάλληλοι 
δικαιούχοι και αιτούντες πληρούν τις 
προϋποθέσεις για την ενίσχυση που 
αναφέρεται στο άρθρο 108 παράγραφος 1, 
η Επιτροπή, θεσπίζει με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, τις προϋποθέσεις 
χορήγησης της ενίσχυσης. 

Για να εξασφαλίζεται η εκ μέρους των 
αιτούντων τήρηση των υποχρεώσεών τους, 
η Επιτροπή θεσπίζει, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις,:

Για να εξασφαλίζεται η εκ μέρους των 
αιτούντων τήρηση των υποχρεώσεών τους, 
η Επιτροπή θεσπίζει, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύσταση 
εγγύησης ορθής εκτέλεσης στην 
περίπτωση χορήγησης προκαταβολής της 
ενίσχυσης.

α) αναστολή του δικαιώματος 
συμμετοχής στο καθεστώς ενίσχυσης,
β) σύσταση εγγύησης ορθής εκτέλεσης 
στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής 
της ενίσχυσης και

γ) επιβολή κυρώσεων για την αποτροπή 
δόλιας συμπεριφοράς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους νομικής σαφήνειας, καλό θα ήταν να συγκεντρωθούν στα οριζόντια άρθρα οι 
αρμοδιότητες τις Επιτροπής σε σχέση με τις κυρώσεις. Η αρχή της κύρωσης πρέπει έτσι να 
αποφασίζεται με τη λήψη μέτρων σε ένα επί τούτου άρθρο και μια σειρά οριζοντίων άρθρων 
αναπτύσσει στη συνέχεια την αρχή αυτή.
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Τροπολογία 45
Peter Jahr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Ένωση χρηματοδοτεί ενίσχυση προς 
τις οργανώσεις παραγωγών του τομέα του 
λυκίσκου που αναγνωρίζονται δυνάμει του 
άρθρου 209 για τη χρηματοδότηση των 
σκοπών που αναφέρονται στο εν λόγω 
άρθρο.

1. Η Ένωση χρηματοδοτεί ενίσχυση προς 
τις οργανώσεις παραγωγών του τομέα του 
λυκίσκου που αναγνωρίζονται δυνάμει του 
άρθρου 209 η οποία προορίζεται για τη 
χρηματοδότηση των σκοπών που 
αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο και οι 
οποίες για τη Γερμανία περιλαμβάνουν 
2.277.000 ευρώ.

2. Η ετήσια ενωσιακή χρηματοδότηση 
για την ενίσχυση των οργανώσεων 
παραγωγών που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 ανέρχεται σε 2 277 000 
ευρώ για τη Γερμανία.

2. Το προς καταβολή ποσό στις 
οργανώσεις παραγωγών υπολογίζεται 
κατ’ αναλογία, με βάση τις επιλέξιμες 
εκτάσεις λυκίσκου των μελών καθεμιάς 
των οργανώσεων. Επιλέξιμες εκτάσεις 
λυκίσκου είναι οι εκτάσεις καλλιέργειας 
λυκίσκου στη Γερμανία οι οποίες κατά 
τον χρόνο υποβολής της αίτησης είναι 
φυτεμένες με ενιαία πυκνότητα 
τουλάχιστον 1 500 φυτών ανά εκτάριο σε 
περίπτωση διπλής υποστύλωσης ή 
τουλάχιστον 2 000 φυτών ανά εκτάριο σε 
περίπτωση απλής υποστύλωσης.
3. Η αρμόδια γερμανική αρχή, πριν 
χορηγήσει την πληρωμή, διενεργεί 
διοικητικούς ελέγχους όλων των 
αιτήσεων ενίσχυσης, διασταυρωτικούς 
ελέγχους των επιλέξιμων εκτάσεων για τις 
οποίες κατατέθηκε αίτηση, μεταξύ 
άλλων, και με τα δεδομένα του 
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 
και ελέγχου το οποίο αναφέρεται στον 
τίτλο II κεφάλαιο 4 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009.
4. Εκτός αυτού διεξάγονται επιτόπιοι 
έλεγχοι  σε κάθε οργάνωση παραγωγών 
και καλύπτουν ποσοστό 5 % τουλάχιστον 
της προς διανομή ενίσχυσης. Η 
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πραγματοποίηση των επιτόπιων ελέγχων 
είναι δυνατό να γνωστοποιηθεί εκ των 
προτέρων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τίθεται σε κίνδυνο ο στόχος του ελέγχου.
5. Σε περίπτωση αχρεώστητης
πληρωμής, εφαρμόζεται αναλόγως το 
άρθρο 80 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1122/2009 της Επιτροπής. 

Or. de

Τροπολογία 46
Peter Jahr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να εξασφαλίζεται η μέσω των 
ενισχύσεων χρηματοδότηση των σκοπών 
που αναφέρονται στο άρθρο 209, η 
Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, να θεσπίζει διατάξεις που 
αφορούν:

Για να εξασφαλίζεται η μέσω των 
ενισχύσεων χρηματοδότηση των σκοπών 
που αναφέρονται στο άρθρο 209, η 
Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, 
να θεσπίζει τα απαραίτητα μέτρα που 
σχετίζονται με αυτό το τμήμα, τα οποία 
αφορούν:

α) τις αιτήσεις ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων 
σχετικά με τις προθεσμίες και τα 
συνοδευτικά έγγραφα,

α) την καταβολή της ενίσχυσης,

β) το δικαίωμα ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων 
σχετικά με τις επιλέξιμες εκτάσεις 
λυκίσκου και τον υπολογισμό των ποσών 
που καταβάλλονται σε κάθε οργάνωση 
παραγωγών,

β) τη διαδικασία για την υποβολή 
αιτήσεων ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων 
σχετικά με τις προθεσμίες και τα 
συνοδευτικά έγγραφα,

γ) τις κυρώσεις που πρέπει να 
επιβάλλονται σε περίπτωση αχρεώστητων 
πληρωμών.

γ) την εφαρμογή των ελέγχων.

Or. de
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Τροπολογία 47
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 118

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατιθέμενες αρμοδιότητες Χρηματοδότηση των σχεδίων 
αναγνώρισης

Για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική 
και στοχοθετημένη χρήση της στήριξης 
των ομάδων παραγωγών στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών, η Επιτροπή θεσπίζει, 
με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, διατάξεις 
που αφορούν: 

1. Τα ποσοστά ενίσχυσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 117 παράγραφος 
3 μειώνονται κατά το ήμισυ όσον αφορά 
την παραγωγή που διατίθεται στο 
εμπόριο αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ.

α) τη χρηματοδότηση των σχεδίων 
αναγνώρισης ομάδας παραγωγών,

2. Η ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 
117 παράγραφος 1 στοιχείο α)  υπόκειται 
για κάθε ομάδα παραγωγών σε ανώτατο 
όριο 100000 ευρώ ανά ετήσια περίοδο.

β) τα κατώτατα και ανώτατα όρια της 
ενίσχυσης και την έκταση της ενωσιακής 
συγχρηματοδότησης,
γ) τη βάση υπολογισμού της ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένης της αξίας της 
παραγωγής μιας ομάδας παραγωγών που 
διατίθεται στο εμπόριο,

3. Σε περίπτωση που μια περίοδος 
εφαρμογής δεν καλύπτει ολόκληρο το 
ημερολογιακό έτος, τα ανώτατα όρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 
μειώνονται αναλογικά.

δ) την επιλεξιμότητα των ομάδων 
παραγωγών,

4. Η ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 
117 παράγραφος 1 καταβάλλεται:

ε) τις κύριες δραστηριότητες μιας ομάδας 
παραγωγών,

α) σε ετήσιες ή εξαμηνιαίες δόσεις στο 
τέλος κάθε ετήσιας ή εξαμηνιαίας 
περιόδου για την εφαρμογή του σχεδίου 
αναγνώρισης· ή

στ) το περιεχόμενο, την υποβολή και την 
έγκριση των σχεδίων αναγνώρισης, 

β) σε δόσεις που καλύπτουν μέρος της 
ετήσιας περιόδου εάν το σχέδιο αρχίζει 
κατά τη διάρκεια ετήσιας περιόδου ή εάν 
η αναγνώριση χορηγείται πριν από το 
τέλος ετήσιας περιόδου. 

ζ) τους όρους υπό τους οποίους οι ομάδες 
παραγωγών μπορούν να ζητούν 
μεταβολές των σχεδίων αναγνώρισης,

Για τον υπολογισμό των δόσεων, τα 
κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
ως βάση την παραγωγή που διατίθεται 
στο εμπόριο η οποία αφορά μια ετήσια 
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περίοδο διαφορετική από την περίοδο για 
την οποία καταβάλλεται η ετήσια δόση 
και τούτο για λόγους ελέγχου. Η διαφορά 
μεταξύ των περιόδων είναι μικρότερη 
από την πραγματική σχετική περίοδο. 

η) τις ενισχύσεις για επενδύσεις, 5. Η συναλλαγματική ισοτιμία που 
εφαρμόζεται στα ποσά που προβλέπονται 
στις παραγράφους 1 και 2 είναι η 
τελευταία ισοτιμία που έχει δημοσιευθεί 
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
πριν από την πρώτη ημέρα της περιόδου 
στο πλαίσιο της οποίας χορηγείται η 
σχετική ενίσχυση.

i) τις συγχωνεύσεις ομάδων παραγωγών 
και τη συνέχιση της ενίσχυσης. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση, η βάση υπολογισμού της ενίσχυσης, τα ανώτατα όρια της ενίσχυσης και ο
βαθμός συγχρηματοδότησης καθώς και η δυνατότητα αποδοχής ομάδων παραγωγών αποτελούν 
διαρθρωτικά στοιχεία της ενίσχυσης και πρέπει ως εκ τούτου να εμπίπτουν στη βασική πράξη 
(στη συγκεκριμένη περίπτωση άρθρο 118 στοιχείο α). Οι άλλες συνιστώσες σχετικά με την 
άμεση διαχείριση των ομάδων παραγωγών απαιτούν ενιαία εφαρμογή του δικαίου και ως εκ 
τούτου εκτελεστικές πράξεις.

Τροπολογία 48
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 118 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 118 α
Ενωσιακή χρηματοδοτική συμμετοχή

1. Η κοινοτική συνεισφορά με τη μορφή 
ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 117 
παράγραφος 1 στοιχείο α) ορίζεται ως 
εξής: 
α)  75 % στις επιλέξιμες περιφέρειες για 
το στόχο σύγκλισης· και 
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β) 50 % στις λοιπές περιφέρειες.
Το υπόλοιπο της ενίσχυσης καταβάλλεται 
με τη  μορφή κατ' αποκοπήν πληρωμής 
από το κράτος μέλος. Η αίτηση για τη 
χορήγηση ενίσχυσης δεν χρειάζεται να 
περιέχει κατ' ανάγκην αποδείξεις σχετικά 
με τη χρησιμοποίηση της ενίσχυσης. 
2. Η συμμετοχή της Ένωσης στη 
χρηματοδότηση των ενισχύσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 117 παράγραφος 
1 στοιχείο β) , που εκφράζεται ως 
εισφορά κεφαλαίου ή ισοδύναμο εισφοράς 
κεφαλαίου δεν υπερβαίνει, ως ποσοστό 
των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών:
α) το 50 % στις επιλέξιμες περιφέρειες για 
το στόχο σύγκλισης· και 
β) το 30 % στις λοιπές περιφέρειες.
3. Τα οικεία κράτη μέλη συνεισφέρουν 
τουλάχιστον το 5 % των επιλέξιμων 
επενδυτικών δαπανών.
Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης για τις 
επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες 
συμμετέχουν τουλάχιστον:
α) κατά 25 % στις επιλέξιμες περιφέρειες 
για το στόχο σύγκλισης· και
β) κατά 45 % στις λοιπές περιφέρειες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση, η βάση υπολογισμού της ενίσχυσης, τα ανώτατα όρια της ενίσχυσης και ο 
βαθμός συγχρηματοδότησης καθώς και η δυνατότητα αποδοχής ομάδων παραγωγών αποτελούν 
διαρθρωτικά στοιχεία της ενίσχυσης και πρέπει ως εκ τούτου να εμπίπτουν στη βασική πράξη 
(στη συγκεκριμένη περίπτωση άρθρο 118 στοιχείο β). Οι άλλες συνιστώσες σχετικά με την 
άμεση διαχείριση των ομάδων παραγωγών απαιτούν ενιαία εφαρμογή του δικαίου και ως εκ 
τούτου εκτελεστικές πράξεις.
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Τροπολογία 49
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 118 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 118 β 
Αξία της παραγωγής που διατίθεται στο 

εμπόριο
1. Στις ομάδες παραγωγών εφαρμόζονται, 
τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις 
του άρθρου 126 γ.
2. Σε περίπτωση που προκύπτει μείωση 
της αξίας της παραγωγής που διατίθεται 
στο εμπόριο, για λόγους που είναι 
επαρκώς αιτιολογημένοι για τα κράτη 
μέλη και που δεν εμπίπτουν στην ευθύνη 
και στον έλεγχο της ομάδας παραγωγών, 
η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο 
εμπόριο ισούται τουλάχιστον με το 65 % 
της αξίας που δηλώθηκε στην 
προηγούμενη αίτηση ή στις προηγούμενες 
αιτήσεις ενίσχυσης σχετικά με την πλέον 
πρόσφατη ετήσια περίοδο, όπως έχει
επαληθευτεί από το κράτος μέλος, και 
ελλείψει τέτοιων αιτήσεων, με την αξία 
που δηλώθηκε αρχικά στο εγκεκριμένο 
σχέδιο αναγνώρισης.
3. Η αξία της παραγωγής που διατίθεται 
στο εμπόριο υπολογίζεται βάσει της 
νομοθεσίας που εφαρμόζεται κατά τη 
διάρκεια της περιόδου για την οποία 
ζητείται η ενίσχυση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση, η βάση υπολογισμού της ενίσχυσης, τα ανώτατα όρια της ενίσχυσης και ο 
βαθμός συγχρηματοδότησης καθώς και η δυνατότητα αποδοχής ομάδων παραγωγών αποτελούν 
διαρθρωτικά στοιχεία της ενίσχυσης και πρέπει ως εκ τούτου να εμπίπτουν στη βασική πράξη 
(στη συγκεκριμένη περίπτωση άρθρο 118 στοιχείο γ). Οι άλλες συνιστώσες σχετικά με την 
άμεση διαχείριση των ομάδων παραγωγών απαιτούν ενιαία εφαρμογή του δικαίου και ως εκ 
τούτου εκτελεστικές πράξεις.
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Τροπολογία 50
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 118 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 118 γ
Επιλεξιμότητα των ομάδων παραγωγών

Τα κράτη μέλη αξιολογούν την 
επιλεξιμότητα των ομάδων παραγωγών 
για την ενίσχυση που προβλέπει ο παρών 
κανονισμός, προκειμένου να διαπιστωθεί 
κατά πόσο είναι δικαιολογημένη η 
χορήγησή της, λαμβάνοντας υπόψη τους 
όρους και την ημερομηνία κατά την 
οποία είχε χορηγηθεί οποιαδήποτε 
προηγούμενη δημόσια ενίσχυση στις 
οργανώσεις ή ομάδες παραγωγών από τις 
οποίες προέρχονται τα μέλη των εν λόγω 
ομάδων παραγωγών, καθώς και τις 
μετακινήσεις των μελών ανάμεσα στις 
οργανώσεις παραγωγών και τις ομάδες 
παραγωγών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση, η βάση υπολογισμού της ενίσχυσης, τα ανώτατα όρια της ενίσχυσης και ο 
βαθμός συγχρηματοδότησης καθώς και η δυνατότητα αποδοχής ομάδων παραγωγών αποτελούν 
διαρθρωτικά στοιχεία της ενίσχυσης και πρέπει ως εκ τούτου να εμπίπτουν στη βασική πράξη 
(στη συγκεκριμένη περίπτωση άρθρο 118 στοιχείο δ). Οι άλλες συνιστώσες σχετικά με την 
άμεση διαχείριση των ομάδων παραγωγών απαιτούν ενιαία εφαρμογή του δικαίου και ως εκ 
τούτου εκτελεστικές πράξεις.
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Τροπολογία 51
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 119 – στοιχεία δ - ε - στ - ζ - η (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις κύριες δραστηριότητες μιας 
ομάδας παραγωγών,
ε) το περιεχόμενο, την υποβολή και την 
έγκριση των σχεδίων αναγνώρισης, 
στ) τους όρους υπό τους οποίους οι 
ομάδες παραγωγών μπορούν να ζητούν 
μεταβολές των σχεδίων αναγνώρισης,
ζ) τις ενισχύσεις για επενδύσεις, 
η) τις συγχωνεύσεις ομάδων παραγωγών 
και τη συνέχιση της ενίσχυσης. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση, η βάση υπολογισμού της ενίσχυσης, τα ανώτατα όρια της ενίσχυσης και ο 
βαθμός συγχρηματοδότησης καθώς και η δυνατότητα αποδοχής ομάδων παραγωγών αποτελούν 
διαρθρωτικά στοιχεία της ενίσχυσης και πρέπει ως εκ τούτου να εμπίπτουν στη βασική πράξη 
(στη συγκεκριμένη περίπτωση άρθρο 118 στοιχεία α-θ ). Οι άλλες συνιστώσες σχετικά με την 
άμεση διαχείριση των ομάδων παραγωγών απαιτούν ενιαία εφαρμογή του δικαίου και ως εκ 
τούτου εκτελεστικές πράξεις.

Τροπολογία 52
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατιθέμενες αρμοδιότητες Χρηματοδότηση των επιχειρησιακών 
ταμείων

Για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική, 
στοχοθετημένη και βιώσιμη στήριξη των 
οργανώσεων παραγωγών του τομέα των 

Οι χρηματοδοτικές εισφορές στο 
επιχειρησιακό ταμείο που αναφέρονται 
στο άρθρο 120 παράγραφος 1 
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οπωροκηπευτικών, η Επιτροπή μπορεί, 
με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να 
θεσπίζει διατάξεις που αφορούν: 

καθορίζονται από την οργάνωση 
παραγωγών.

α) τα επιχειρησιακά ταμεία και τα 
επιχειρησιακά προγράμματα, 
συμπεριλαμβανομένων διατάξεων 
σχετικά με: 

Όλοι οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα 
να επωφελούνται από το επιχειρησιακό 
ταμείο και να συμμετέχουν δημοκρατικά 
στις αποφάσεις σχετικά με τη χρήση των 
κεφαλαίων της οργάνωσης παραγωγών 
και των οικονομικών εισφορών στα 
επιχειρησιακά ταμεία.

i) τη χρηματοδότηση και χρήση των 
επιχειρησιακών ταμείων,
ii) το περιεχόμενο, την έγκριση και την 
τροποποίηση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων,
iii) την επιλεξιμότητα των μέτρων, 
δράσεων ή δαπανών στο πλαίσιο 
επιχειρησιακού προγράμματος, καθώς 
και τις συμπληρωματικές εθνικές 
διατάξεις για το θέμα αυτό, 
iv) τη σχέση μεταξύ επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και προγραμμάτων 
αγροτικής ανάπτυξης,
v) τα μερικά επιχειρησιακά προγράμματα,
vi) την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων·
β) το εθνικό πλαίσιο και την εθνική 
στρατηγική για τα επιχειρησιακά 
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων 
διατάξεων σχετικά με:
i) τη δομή και το περιεχόμενο του εθνικού 
πλαισίου και της εθνικής στρατηγικής,
ii) την παρακολούθηση, την αξιολόγηση 
και τις κοινοποιήσεις σχετικά με το 
εθνικό πλαίσιο και τις εθνικές 
στρατηγικές·
γ) την ενωσιακή χρηματοδοτική 
συνδρομή, συμπεριλαμβανομένων 
διατάξεων σχετικά με: 
i) τη βάση υπολογισμού της ενωσιακής 
χρηματοδοτικής συνδρομής, και ιδίως 
της αξίας της παραγωγής που διαθέτει 



PE467.307v01-00 24/82 AM\871548EL.doc

EL

στο εμπόριο μια οργάνωση παραγωγών,
ii) τις εφαρμοστέες περιόδους αναφοράς 
για τον υπολογισμό της ενίσχυσης,
iii) τις μειώσεις των δικαιωμάτων 
χρηματοδοτικής συνδρομής σε 
περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των 
αιτήσεων ενίσχυσης,
iv) τη σύσταση και κατάπτωση 
εγγυήσεων σε περίπτωση προκαταβολών·
δ) τα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης 
κρίσεων, συμπεριλαμβανομένων 
διατάξεων σχετικά με:
i) την επιλογή των μέτρων πρόληψης και 
διαχείρισης κρίσεων, 
ii) τον ορισμό της απόσυρσης από την 
αγορά,
iii) τους προορισμούς των προϊόντων που 
αποσύρονται,
iv) τη μέγιστη στήριξη για τις αποσύρσεις 
από την αγορά,
v) προηγούμενες κοινοποιήσεις στην 
περίπτωση αποσύρσεων από την αγορά,
vi) τον υπολογισμό του όγκου της 
παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο 
στην περίπτωση αποσύρσεων, 
vii) την εμφάνιση του ευρωπαϊκού 
εμβλήματος στις συσκευασίες των 
προϊόντων που προορίζονται για δωρεάν 
διανομή,
viii)  τους όρους για τους αποδέκτες των 
προϊόντων που αποσύρονται,
ix) τους ορισμούς της πρώιμης 
συγκομιδής και της μη συγκομιδής,
x) τους όρους εφαρμογής της πρώιμης 
συγκομιδής και της μη συγκομιδής, 
xi) τους στόχους της ασφάλειας 
συγκομιδής,
xii) τον ορισμό του δυσμενούς καιρικού 
φαινομένου,
xiii) τους όρους παροχής στήριξης για 
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την κάλυψη των διοικητικών δαπανών 
σύστασης ταμείων αλληλοβοήθειας·
ε) την εθνική χρηματοδοτική συνδρομή, 
συμπεριλαμβανομένων διατάξεων 
σχετικά με:
i) τον βαθμό οργάνωσης των παραγωγών,
ii) τις τροποποιήσεις των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων,
iii) τις μειώσεις των δικαιωμάτων 
χρηματοδοτικής συνδρομής σε 
περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των 
αιτήσεων χρηματοδοτικής συνδρομής,
iv) τη σύσταση, αποδέσμευση και 
κατάπτωση εγγυήσεων σε περίπτωση 
προκαταβολών,
v) το μέγιστο ποσοστό της επιστροφής 
από την Ένωση της εθνικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Le financement, la base de calcul de l’aide, le seuil et plafonds de l'aide et le degré de 
cofinancement, ainsi que l'admissibilité des fonds opérationnels et programmes opérationnels 
constituent des éléments structurants de l'aide, et doivent à ce titre relever de l'acte de base 
(ici, la disposition de l'article 126 point a-i). Les autres composants relevant de la gestion 
directe des groupements de producteurs relèvent d'une application uniforme du droit, donc 
d'actes d’exécution. Par ailleurs, s'agissant du §3 point c iii, par souci de clarté juridique, il 
convient de regrouper dans des articles horizontaux les compétences d’application conférées 
à la Commission s’agissant des sanctions. Le principe de la sanction doit être ainsi arrêté par 
mesure dans un article ad hoc, et une série d’articles horizontaux décline ensuite ce principe.

Τροπολογία 53
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 126 α
Επιλεξιμότητα των μέτρων, δράσεων ή 
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δαπανών στο πλαίσιο επιχειρησιακού 
προγράμματος

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν στο πλαίσιο 
της εθνικής στρατηγικής τα ανώτατα 
ποσοστά του ταμείου τα οποία μπορούν 
να δαπανηθούν για κάθε επιμέρους μέτρο 
ή/και είδος δράσης ή/και δαπάνη, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των 
διαφόρων μέτρων.
2. Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίσουν 
κανόνες για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 και του 
παρόντος κανονισμού όσον αφορά την 
επιλεξιμότητα των μέτρων, των δράσεων 
ή των δαπανών στο πλαίσιο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση, η βάση υπολογισμού της ενίσχυσης, τα ανώτατα όρια της ενίσχυσης και ο 
βαθμός συγχρηματοδότησης καθώς και η δυνατότητα αποδοχής ομάδων παραγωγών αποτελούν 
διαρθρωτικά στοιχεία της ενίσχυσης και πρέπει ως εκ τούτου να εμπίπτουν στη βασική πράξη 
(στη συγκεκριμένη περίπτωση άρθρο 118 στοιχείο α-iii). Οι άλλες συνιστώσες σχετικά με την 
άμεση διαχείριση των ομάδων παραγωγών απαιτούν ενιαία εφαρμογή του δικαίου και ως εκ 
τούτου εκτελεστικές πράξεις.

Τροπολογία 54
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 126 β
Αξία της παραγωγής που διατίθεται στο 

εμπόριο
1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, η αξία της παραγωγής που 
διατίθεται στο εμπόριο για μια οργάνωση 
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παραγωγών υπολογίζεται με βάση την 
παραγωγή των μελών των οργανώσεων 
παραγωγών, για την οποία είναι 
αναγνωρισμένη η οργάνωση παραγωγών.
2. Η αξία της παραγωγής που διατίθεται 
στο εμπόριο περιλαμβάνει και την 
παραγωγή των μελών που αποχώρησαν ή 
εισήλθαν στην οργάνωση παραγωγών. Τα 
κράτη μέλη καθορίζουν τους όρους για 
την αποφυγή της διπλής καταμέτρησης. 
3. Η αξία της παραγωγής 
οπωροκηπευτικών και η παραγωγή 
οπωροκηπευτικών δεν περιλαμβάνει την 
αξία των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών ή κάθε άλλου 
προϊόντος που δεν ανήκει στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών.
Η αξία ωστόσο της παραγωγής 
οπωροκηπευτικών που διατίθεται στο 
εμπόριο με προορισμό τη μεταποίηση, 
που μεταποιήθηκαν σε κάποιο από τα 
οπωροκηπευτικά που προβλέπονται στο 
τμήμα X του παρατήματος I ή σε 
οποιοδήποτε άλλο γεωργικό προϊόν που 
προβλέπεται στο παρόν άρθρο και 
περιγράφεται με μεγαλύτερη ακρίβεια στο 
παράρτημα VIα από μια ομάδα 
παραγωγών, μια ένωση οργανώσεων 
παραγωγών ή παραγωγών ή 
συνεταιρισμών των οποίων είναι μέλη ή 
από θυγατρικές, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, 
μερίμνη αυτών ή κατ' ανάθεση, 
υπολογίζεται εφαρμόζοντας  στην 
τιμολογούμενη αξία των μεταποιημένων 
προϊόντων ένα κατ' αποκοπήν ποσοστό.
Το κατ' αποκοπήν αυτό ποσοστό ισούται 
με:
α)  53% για τους χυμούς φρούτων·
β)  73%για τους συμπυκνωμένους χυμούς
γ)  77% για τον τοματοπελτέ·
δ)  62% για τα κατεψυγμένα 
οπωροκηπευτικά·
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ε)  48% για τα οπωροκηπευτικά σε 
κονσέρβα·
στ)  70% για τα μανιτάρια τύπου 
Agaricus σε κονσέρβα·
ζ)  81% για τους καρπούς που 
διατηρούνται προσωρινά σε άλμη·
η)  81% για τους ξηρούς καρπούς·
θ)  27% για τα λοιπά μεταποιημένα 
οπωροκηπευτικά·
ι)  12 % για τα μεταποιημένα αρωματικά 
βότανα·
ια)  41% για τη σκόνη πάπρικας. 
4. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
στις οργανώσεις παραγωγών να 
περιλαμβάνουν στην αξία της παραγωγής 
που διατίθεται στο εμπόριο την αξία των 
υποπροϊόντων.
5. Η αξία της παραγωγής που διατίθεται 
στο εμπόριο περιλαμβάνει και την αξία 
των αποσύρσεων από την αγορά που 
διατίθενται όπως προβλέπεται στο άρθρο 
10 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1182/2007, η 
οποία εκτιμάται στη μέση τιμή των 
προϊόντων που διέθεσε στο εμπόριο η 
οργάνωση παραγωγών το προηγούμενο 
έτος. 
6. Μόνο η παραγωγή των μελών της 
οργάνωσης παραγωγών που διατίθεται 
στο εμπόριο από την ίδια την οργάνωση 
παραγωγών συνυπολογίζεται στην αξία 
της παραγωγής που διατίθεται στο 
εμπόριο. Η παραγωγή των μελών της 
οργάνωσης παραγωγών που διατίθεται 
στο εμπόριο από μια άλλη οργάνωση, 
σύμφωνα με το άρθρο 213 παράγραφος 2 
στοιχεία β) και γ)  συνυπολογίζεται στην 
αξία της παραγωγής της δεύτερης 
οργάνωσης παραγωγών που διατίθεται 
στο εμπόριο.
7. Η παραγωγή οπωροκηπευτικών που 
διατίθεται στο εμπόριο πρέπει να 
τιμολογείται στο στάδιο της "εξόδου από 
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την οργάνωση παραγωγών", ενδεχομένως 
ως προϊόν που αναφέρεται στο τμήμα IX 
του παρατήματος I, προετοιμασμένο και 
συσκευασμένο χωρίς:
α) ΦΠΑ·
β)  κόστος εσωτερικής μεταφοράς, στην 
περίπτωση που η απόσταση μεταξύ των 
κέντρων συλλογής ή συσκευασίας της 
οργάνωσης παραγωγών και του σημείου 
διανομής της οργάνωσης παραγωγών 
είναι σημαντική.
Για τους σκοπούς του στοιχείου β), 
πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη καθορίζουν 
τις μειώσεις που ισχύουν για την 
τιμολογημένη αξία των προϊόντων όσον 
αφορά τα προϊόντα που αποτελούν 
αντικείμενο τιμολογίου στα διάφορα 
στάδια της παράδοσης και της 
μεταφοράς.
8. Η αξία της παραγωγής που διατίθεται 
στο εμπόριο μπορεί επίσης να υπολογιστεί 
στο στάδιο της εξόδου από τη θυγατρική, 
στην ίδια βάση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 6, με την προϋπόθεση ότι 
τουλάχιστον το 90 % του κεφαλαίου της 
θυγατρικής κατέχεται:
α) από την οργάνωση παραγωγών ή 
ένωση οργανώσεων παραγωγών· ή
β) με την επιφύλαξη της έγκρισης του 
κράτους μέλους, από μέλη, τα οποία είναι 
συνεταιρισμοί, των οργανώσεων 
παραγωγών ή ενώσεων οργανώσεων 
παραγωγών εάν το γεγονός αυτό 
συμβάλλει στους στόχους που 
απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 
1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1182/2007.
9. Σε περίπτωση μείωσης της παραγωγής 
που προκαλείται από κλιματικά 
φαινόμενα, ασθένειες ζώων ή φυτών, ή 
προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς, η 
αποζημίωση από ασφάλεια που 
λαμβάνεται για τις αιτίες αυτές στο 
πλαίσιο των μέτρων ασφάλισης 
συγκομιδής που προβλέπονται στο τμήμα 
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6 του κεφαλαίου ΙΙΙ, ή ισοδύναμων 
μέτρων τα οποία διαχειρίζεται η 
οργάνωση παραγωγών, μπορεί να 
συμπεριληφθεί στην αξία της παραγωγής 
που διατίθεται στο εμπόριο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση, η βάση υπολογισμού της ενίσχυσης, τα ανώτατα όρια της ενίσχυσης και ο 
βαθμός συγχρηματοδότησης καθώς και η δυνατότητα αποδοχής ομάδων παραγωγών αποτελούν 
διαρθρωτικά στοιχεία της ενίσχυσης και πρέπει ως εκ τούτου να εμπίπτουν στη βασική πράξη 
(στη συγκεκριμένη περίπτωση άρθρο 126 στοιχείο γ-i). Οι άλλες συνιστώσες σχετικά με την 
άμεση διαχείριση των ομάδων παραγωγών απαιτούν ενιαία εφαρμογή του δικαίου και ως εκ 
τούτου εκτελεστικές πράξεις.

Τροπολογία 55
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 126 γ
Μέγιστη στήριξη για τις αποσύρσεις από 

την αγορά
1. Η στήριξη για τις αποσύρσεις από την 
αγορά που περιλαμβάνει τη συμμετοχή 
της Ένωσης και τη συμμετοχή της 
οργάνωσης παραγωγών, δεν υπερβαίνει 
τα ποσά που καθορίζονται στο 
παράρτημα Χ όσον αφορά τα προϊόντα 
που αναφέρονται στο εν λόγω 
παράρτημα. Για τα λοιπά προϊόντα, τα 
κράτη μέλη καθορίζουν ανώτατα ποσά 
στήριξης.
2. Οι αποσύρσεις από την αγορά δεν 
υπερβαίνουν το 5 % του όγκου της 
παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο 
για κάθε δεδομένο προϊόν από κάθε 
δεδομένη οργάνωση παραγωγών. 
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Ωστόσο, στο ποσοστό αυτό δεν 
λαμβάνονται υπόψη οι ποσότητες που 
διατίθενται με τους τρόπους που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 4 
στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1182/2007 ή με οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο που έχει εγκριθεί από τα κράτη 
μέλη.
Ο όγκος της παραγωγής που διατίθεται 
στο εμπόριο υπολογίζεται ως το μέσο όρο 
του όγκου της παραγωγής που διατέθηκε 
στο εμπόριο κατά τα προηγούμενα τρία 
έτη. Εάν τα στοιχεία αυτά δεν είναι 
διαθέσιμα, χρησιμοποιείται ο όγκος της 
παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο 
για την οποία είναι αναγνωρισμένη η 
οργάνωση παραγωγών.
Τα ποσοστά που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο είναι τα ετήσια μέσα ποσοστά επί 
μιας τριετούς περιόδου. προβλέπεται 
περιθώριο ετήσιας υπέρβασης κατά 5 
ποσοστιαίες μονάδες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση, η βάση υπολογισμού της ενίσχυσης, τα ανώτατα όρια της ενίσχυσης και ο 
βαθμός συγχρηματοδότησης καθώς και η δυνατότητα αποδοχής ομάδων παραγωγών αποτελούν 
διαρθρωτικά στοιχεία της ενίσχυσης και πρέπει ως εκ τούτου να εμπίπτουν στη βασική πράξη 
(στη συγκεκριμένη περίπτωση άρθρο 126 στοιχείο δ-IV). Οι άλλες συνιστώσες σχετικά με την 
άμεση διαχείριση των ομάδων παραγωγών απαιτούν ενιαία εφαρμογή του δικαίου και ως εκ 
τούτου εκτελεστικές πράξεις.

Τροπολογία 56
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 127

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να θεσπίζει όλα τα αναγκαία 
μέτρα που σχετίζονται με το παρόν 

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να θεσπίζει όλα τα αναγκαία 
μέτρα που σχετίζονται με το παρόν 
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υποτμήμα και αφορούν: υποτμήμα και αφορούν: 
α) τη διαχείριση των επιχειρησιακών 
ταμείων και τις κοινοποιήσεις σχετικά με 
τα προβλεπόμενα ποσά των 
επιχειρησιακών ταμείων,

α) τη διαχείριση των επιχειρησιακών 
ταμείων και τις κοινοποιήσεις σχετικά με 
τα προβλεπόμενα ποσά των 
επιχειρησιακών ταμείων, τις σχέσεις 
μεταξύ των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και των προγραμμάτων 
ανάπτυξης της υπαίθρου καθώς και τα 
επί μέρους επιχειρησιακά προγράμματα·

β) την υποβολή των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των προθεσμιών και των απαιτούμενων 
συνοδευτικών εγγράφων, 

β) την υποβολή των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των προθεσμιών και των απαιτούμενων 
συνοδευτικών εγγράφων, 

βα) το εθνικό πλαίσιο και την εθνική 
στρατηγική για τα επιχειρησιακά 
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων 
διατάξεων σχετικά με: 
i) τη δομή και το περιεχόμενο του εθνικού 
πλαισίου και της εθνικής στρατηγικής, 
ii) την παρακολούθηση, την αξιολόγηση 
και τις κοινοποιήσεις σχετικά με το 
εθνικό πλαίσιο και τις εθνικές 
στρατηγικές·

γ) τη μορφή των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων,

γ) τη μορφή των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων,

δ) τη διαχείριση της παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των εθνικών στρατηγικών και 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
σύμφωνα με το άρθρο 126 στοιχείο α) 
σημείο vi),

δ) την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση  των εθνικών στρατηγικών και 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων·

δ α) την ενωσιακή χρηματοδοτική 
συνδρομή, συμπεριλαμβανομένων 
διατάξεων σχετικά με: 
i) τις εφαρμοστέες περιόδους αναφοράς 
για τον υπολογισμό της ενίσχυσης,
ii) τις μειώσεις των δικαιωμάτων 
χρηματοδοτικής συνδρομής σε 
περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των 
αιτήσεων ενίσχυσης,
iii) τη σύσταση και κατάπτωση 
εγγυήσεων σε περίπτωση προκαταβολών·

ε) τις κοινοποιήσεις των κρατών μελών 
προς τις οργανώσεις παραγωγών και τις 

ε) τις κοινοποιήσεις των κρατών μελών 
προς τις οργανώσεις παραγωγών και τις 
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ενώσεις οργανώσεων παραγωγών σχετικά 
με τα ποσά ενίσχυσης που έχουν εγκριθεί, 

ενώσεις οργανώσεων παραγωγών σχετικά 
με τα ποσά ενίσχυσης που έχουν εγκριθεί, 

στ) τις αιτήσεις ενίσχυσης και τις 
πληρωμές της ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών 
και της μερικής καταβολής των 
ενισχύσεων,

στ) τις αιτήσεις ενίσχυσης και τις 
πληρωμές της ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών 
και της μερικής καταβολής των 
ενισχύσεων,

στ α) τα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης 
κρίσεων, συμπεριλαμβανομένων 
διατάξεων σχετικά με:
i) την επιλογή των μέτρων πρόληψης και 
διαχείρισης κρίσεων, 
ii) τον ορισμό της απόσυρσης από την 
αγορά,
iii) τους προορισμούς των προϊόντων που 
αποσύρονται,
iv) προηγούμενες κοινοποιήσεις στην 
περίπτωση αποσύρσεων από την αγορά,
v) τον υπολογισμό του όγκου της 
παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο 
στην περίπτωση αποσύρσεων,
vi) την εμφάνιση του ευρωπαϊκού 
εμβλήματος στις συσκευασίες των 
προϊόντων που προορίζονται για δωρεάν 
διανομή,
(vii) τους όρους  που επιβάλλονται στους 
αποδέκτες αποσυρθέντων προϊόντων
τους ορισμούς της πρώιμης συγκομιδής 
και της μη συγκομιδής,

ζ) τα δάνεια για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων πρόληψης και διαχείρισης 
κρίσεων,

ζ) τα δάνεια για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων πρόληψης και διαχείρισης 
κρίσεων,

η) την τήρηση των προτύπων εμπορίας 
στην περίπτωση αποσύρσεων,

η) την τήρηση των προτύπων εμπορίας 
στην περίπτωση αποσύρσεων,

θ) τα έξοδα μεταφοράς, διαλογής και 
συσκευασίας στην περίπτωση δωρεάν 
διανομής,

θ) τα έξοδα μεταφοράς, διαλογής και 
συσκευασίας στην περίπτωση δωρεάν 
διανομής,

ι) τα μέτρα προώθησης, επικοινωνίας και 
κατάρτισης στην περίπτωση πρόληψης και 
διαχείρισης κρίσεων,

ι) τα μέτρα προώθησης, επικοινωνίας και 
κατάρτισης στην περίπτωση πρόληψης και 
διαχείρισης κρίσεων,

ι α) τους όρους εφαρμογής της πρώιμης 
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συγκομιδής και της μη συγκομιδής, 
ι β) τους στόχους της ασφάλειας 
συγκομιδής,
ι γ) τον ορισμό του δυσμενούς καιρικού 
φαινομένου,
ι δ) τους όρους παροχής στήριξης για την 
κάλυψη των διοικητικών δαπανών 
σύστασης ταμείων αλληλοβοήθειας·

ια) τη διαχείριση των μέτρων που αφορούν 
την ασφάλιση της συγκομιδής,

ια) τη διαχείριση των μέτρων που αφορούν 
την ασφάλιση της συγκομιδής,

ια α) την εθνική χρηματοδοτική 
συνδρομή, συμπεριλαμβανομένων 
διατάξεων σχετικά με:
i) τον βαθμό οργάνωσης των παραγωγών,
ii) τις τροποποιήσεις των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων,
iii) τις μειώσεις των δικαιωμάτων 
χρηματοδοτικής συνδρομής σε 
περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των 
αιτήσεων χρηματοδοτικής συνδρομής,
iv) τη σύσταση, αποδέσμευση και 
κατάπτωση εγγυήσεων σε περίπτωση 
προκαταβολών,
v) το μέγιστο ποσοστό της επιστροφής 
από την Ένωση της εθνικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής.

ιβ) διατάξεις σχετικά με τις κρατικές 
ενισχύσεις για μέτρα πρόληψης και 
διαχείρισης κρίσεων,

ιβ) διατάξεις σχετικά με τις κρατικές 
ενισχύσεις για μέτρα πρόληψης και 
διαχείρισης κρίσεων,

ιγ) την έγκριση καταβολής εθνικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής,

ιγ) την έγκριση καταβολής εθνικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής,

ιδ) την αίτηση χορήγησης και την 
καταβολή της εθνικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής,

ιδ) την αίτηση χορήγησης και την 
καταβολή της εθνικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής,

ιε) την επιστροφή της εθνικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής.

ιε) την επιστροφή της εθνικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση, η βάση υπολογισμού της ενίσχυσης, τα ανώτατα όρια της ενίσχυσης και ο 
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βαθμός συγχρηματοδότησης καθώς και η δυνατότητα αποδοχής ομάδων παραγωγών αποτελούν 
διαρθρωτικά στοιχεία της ενίσχυσης και πρέπει ως εκ τούτου να εμπίπτουν στη βασική πράξη 
(στη συγκεκριμένη περίπτωση άρθρο 126 στοιχεία δ-iv). Οι άλλες συνιστώσες σχετικά με την 
άμεση διαχείριση των ομάδων παραγωγών απαιτούν ενιαία εφαρμογή του δικαίου και ως εκ 
τούτου εκτελεστικές πράξεις.

Τροπολογία 57
Peter Jahr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 128 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την παροχή σε παιδιά σε εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των 
παιδικών σταθμών, άλλων ιδρυμάτων 
προσχολικής αγωγής και των σχολείων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, προϊόντων των τομέων των 
οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών και της μπανάνας και 

α) την παροχή σε παιδιά σε εκπαιδευτικά 
ιδρύματα που διαχειρίζεται ή τα οποία 
αναγνωρίζει το κράτος μέλος, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδικών 
σταθμών, άλλων ιδρυμάτων προσχολικής 
αγωγής και των σχολείων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
προϊόντων των τομέων των 
οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών και της μπανάνας και 

Or. de

Τροπολογία 58
Peter Jahr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 128 - παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την εκπόνηση των στρατηγικών 
τους, τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
κατάλογο προϊόντων των τομέων των 
οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών και της μπανάνας που 
θα είναι επιλέξιμα σύμφωνα με τα 
αντίστοιχα σχέδιά τους. Ο κατάλογος 
αυτός δεν περιλαμβάνει, ωστόσο, προϊόντα 

3. Κατά την εκπόνηση των στρατηγικών 
τους, τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
κατάλογο προϊόντων των τομέων των 
οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών και της μπανάνας που 
θα είναι επιλέξιμα σύμφωνα με τα 
αντίστοιχα σχέδιά τους. Ο κατάλογος 
αυτός δεν περιλαμβάνει, ωστόσο, προϊόντα 
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που εξαιρούνται λόγω μέτρου που έχει 
θεσπίσει η Επιτροπή με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 129. Τα κράτη μέλη επιλέγουν τα 
προϊόντα τους βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, όπως ο εποχιακός χαρακτήρας 
ή η διαθεσιμότητα των προϊόντων ή 
προβληματισμοί που αφορούν το 
περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη μπορούν να προτιμούν προϊόντα 
ενωσιακής καταγωγής.

που εξαιρούνται λόγω μέτρου που έχει 
θεσπίσει η Επιτροπή με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 129. Σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις μπορεί να προβλεφτεί στο 
πλαίσιο της στρατηγικής αυτής να είναι 
επιλέξιμα τα προϊόντα αυτά εάν οι 
προστιθέμενες ποσότητες των ουσιών 
που αναφέρονται στο παράρτημα Ι είναι 
περιορισμένες.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες υγειονομικές αρχές τους 
εγκρίνουν τον κατάλογο των προϊόντων 
που είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του 
σχεδίου τους για την προώθηση της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία. 
Τα κράτη μέλη επιλέγουν τα προϊόντα τους 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως ο 
εποχιακός χαρακτήρας ή η διαθεσιμότητα 
των προϊόντων ή προβληματισμοί που 
αφορούν το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, 
τα κράτη μέλη μπορούν να προτιμούν 
προϊόντα ενωσιακής καταγωγής.

Or. de

Τροπολογία 59
Peter Jahr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 128 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Στην στρατηγική των κρατών μελών 
ορίζονται: 
- η ομάδα στόχος του προγράμματος,
- η διασφάλιση της προστιθέμενης αξίας 
του προγράμματος, ιδίως εάν τα φρούτα 
καταναλώνονται κατ' εξαίρεση μαζί με 
κάποιο άλλο γεύμα,
- τα μέτρα ελέγχου,
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- τα συνοδευτικά μέτρα (π.χ. ανάπτυξη 
δικτυακών τόπων ή η διοργάνωση 
επισκέψεων σε εκμεταλλεύσεις 
παραγωγών),
- το γεωγραφικό και διοικητικό επίπεδο 
στο οποίο εφαρμόζεται το σχέδιο. 

Or. de

Τροπολογία 60
Peter Jahr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 128 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 128 α
Επιλέξιμες δαπάνες

1. Οι ακόλουθες δαπάνες είναι επιλέξιμες 
για την κοινοτική ενίσχυση: 
α) δαπάνες για οπωροκηπευτικά, 
μεταποιημένα οπωροκηπευτικά και 
προϊόντα μπανάνας τα οποία εμπίπτουν 
στο σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης 
φρούτων στα σχολεία  και παραδίδονται 
στο εκπαιδευτικό ίδρυμα·
β) συναφείς δαπάνες, δηλαδή δαπάνες 
που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την 
εφαρμογή του σχεδίου προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία και 
περιλαμβάνουν μόνο:
i) δαπάνες για αγορά, μίσθωση και 
χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, 
εφόσον προβλέπεται στη στρατηγική· 
ii) δαπάνες για παρακολούθηση και 
αξιολόγηση οι οποίες συνδέονται άμεσα 
με το σχέδιο προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία· 
iii) δαπάνες για μέτρα επικοινωνίας, 
περιλαμβανομένων των δαπανών για την 
αφίσα του «ευρωπαϊκού σχεδίου 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
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στα σχολεία»
Όταν οι δαπάνες μεταφοράς και διανομής 
των προϊόντων που καλύπτονται από 
σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης 
φρούτων στα σχολεία τιμολογούνται 
χωριστά, οι δαπάνες αυτές δεν 
υπερβαίνουν το 3 % των δαπανών για τα 
προϊόντα. Όταν τα προϊόντα διατίθενται 
δωρεάν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα 
κράτη μέλη μπορούν να κάνουν δεκτά 
τιμολόγια μεταφοράς και διανομής, με 
την επιφύλαξη ανώτατου ορίου που 
καθορίζεται στη στρατηγική του κράτους 
μέλους. 
Οι δαπάνες επικοινωνίας που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
β) σημείο (iii) δεν μπορούν να 
χρηματοδοτούνται από άλλα καθεστώτα 
κοινοτικών ενισχύσεων. 
2. Το συνολικό ποσό των δαπανών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο 
εδάφιο στοιχείο β) σημεία (i) και (iii) 
αντιπροσωπεύουν σταθερό ποσό και 
υπόκεινται σε ανώτατο όριο που δεν 
υπερβαίνει το 5 % του μεριδίου του 
κράτους μέλους στην κοινοτική ενίσχυση, 
μετά την οριστική κατανομή της 
κοινοτικής ενίσχυσης. Για το έτος κατά 
το οποίο πραγματοποιείται η αξιολόγηση 
του σχεδίου, το συνολικό ποσό των 
δαπανών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) 
σημεία (i) και (iii) δεν υπερβαίνει το 10 % 
του μεριδίου του κράτους μέλους στην 
κοινοτική ενίσχυση για το έτος κατά το 
οποίο πραγματοποιείται η αξιολόγηση, 
μετά την οριστική κατανομή της 
κοινοτικής ενίσχυσης.

Or. de
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Τροπολογία 61
Peter Jahr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 128 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 128 β
Γενικοί όροι χορήγησης της ενίσχυσης

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
ενίσχυση που προβλέπεται στο πλαίσιο 
της στρατηγικής τους διανέμεται στους 
αιτούντες ενίσχυση εφόσον οι εν λόγω 
αιτούντες έχουν υποβάλει έγκυρη αίτηση 
ενίσχυσης στις αρμόδιες αρχές της χώρας 
τους. Η αίτηση ενίσχυσης είναι έγκυρη 
μόνο εφόσον υποβάλλεται από αιτούντα 
που έχει εγκριθεί για το σκοπό αυτό από 
τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
στο οποίο βρίσκεται το εκπαιδευτικό 
ίδρυμα στο οποίο διατίθενται τα 
προϊόντα.  
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν 
αιτούντες ενίσχυση ανάμεσα στους 
ακόλουθους φορείς: 
α) εκπαιδευτικά ιδρύματα· 
β) εκπαιδευτικές αρχές όσον αφορά τα 
προϊόντα που διανέμονται στα παιδιά 
στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους· 
γ) προμηθευτές ή/και διανομείς των 
προϊόντων· 
δ) οργανώσεις που ενεργούν για 
λογαριασμό ενός ή περισσότερων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή 
εκπαιδευτικών αρχών και οι οποίες έχουν 
συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό· 
ε) οποιοδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό 
φορέα για τη διαχείριση: 
i) της διανομής οπωροκηπευτικών, 
μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και 
προϊόντων μπανάνας σε εκπαιδευτικά 
ιδρύματα στο πλαίσιο σχεδίου 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
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στα σχολεία που έχει θεσπιστεί δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού ή έχει 
ευθυγραμμιστεί με αυτόν· 
ii) της αξιολόγησης ή/και της 
επικοινωνίας. 

Or. de

Τροπολογία 62
Peter Jahr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 128 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 128 γ
Γενικοί όροι για την έγκριση των 

αιτήσεων ενίσχυσης
1. Η έγκριση υπόκειται στις ακόλουθες 
δεσμεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει 
εγγράφως ο αιτών έναντι της αρμόδιας 
αρχής: 
α) να χρησιμοποιεί τα προϊόντα που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο σχεδίου 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία το οποίο έχει καταρτιστεί 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή έχει 
ευθυγραμμιστεί με αυτόν για την 
κατανάλωση από τα παιδιά που φοιτούν 
στο εκπαιδευτικό ίδρυμά του ή στα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα για τα οποία ζητεί 
την ενίσχυση·
β) να επιστρέφει οποιοδήποτε ποσό 
ενίσχυσης έχει καταβληθεί αχρεωστήτως, 
για τις αντίστοιχες ποσότητες, σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα εν 
λόγω προϊόντα δεν διατέθηκαν στην 
καθορισμένη ομάδα στόχο ή σε 
περίπτωση που η ενίσχυση καταβλήθηκε 
για προϊόντα που δεν είναι επιλέξιμα 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού· 
γ) σε περίπτωση απάτης ή σοβαρής 
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αμέλειας, να καταβάλει ποσό ίσο με τη 
διαφορά μεταξύ του αρχικώς 
καταβληθέντος ποσού και του ποσού που 
δικαιούται ο αιτών· 
δ) να θέσει στη διάθεση των αρμοδίων 
αρχών, κατόπιν αιτήσεώς τους, τα 
δικαιολογητικά έγγραφα·
ε) να υπόκειται σε κάθε έλεγχο, ιδίως 
έλεγχο των αρχείων του και φυσικό 
έλεγχο, που έχει αποφασίσει η αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους. 
Τα κράτη μέλη δύνανται να επιβάλλουν 
ως προϋπόθεση για την έγκριση, την 
ανάληψη από τον αιτούντα, εγγράφως, 
περαιτέρω δεσμεύσεων έναντι της 
αρμόδιας αρχής.
2. Στην περίπτωση στην οποία 
διαπιστώνεται ότι ένας αιτών δεν πληροί 
τους όρους της έγκρισης ή κάθε άλλη 
υποχρέωση που προκύπτει από τον 
παρόντα κανονισμό, η έγκριση 
αναστέλλεται, για περίοδο ενός έως 
δώδεκα μηνών, ή αποσύρεται αναλόγως 
της σοβαρότητας της παρατυπίας. Τα 
μέτρα που αναφέρονται ανωτέρω δεν 
επιβάλλονται σε περίπτωση ανωτέρας 
βίας ή εφόσον το κράτος μέλος 
διαπιστώσει ότι η παρατυπία δεν 
διεπράχθη εκ προθέσεως ή εξ αμελείας ή 
εφόσον είναι ήσσονος σημασίας. Σε 
περίπτωση ανάκλησής της, η έγκριση 
μπορεί να χορηγηθεί εκ νέου, κατόπιν 
αιτήσεως του ενδιαφερομένου, αλλά μετά 
από περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών.

Or. de
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Τροπολογία 63
Peter Jahr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 129

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 129 διαγράφεται
Ανατιθέμενες αρμοδιότητες

1. Για την προώθηση υγιεινών 
διατροφικών συνηθειών των παιδιών, η 
Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, να θεσπίζει κανόνες που 
αφορούν: 
α) τα προϊόντα που δεν είναι επιλέξιμα για 
το σχέδιο,
β) την ομάδα στόχου του σχεδίου,
γ) τις εθνικές ή περιφερειακές 
στρατηγικές που οφείλουν να εκπονήσουν 
τα κράτη μέλη για να λάβουν την 
ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων των 
συνοδευτικών μέτρων,
δ) την έγκριση και επιλογή των 
αιτουμένων ενίσχυση.

Or. de

Τροπολογία 64
Peter Jahr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 130

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να θεσπίζει όλα τα αναγκαία 
μέτρα που σχετίζονται με το παρόν 
υποτμήμα και αφορούν ιδίως: 

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να θεσπίζει όλα τα αναγκαία 
μέτρα που σχετίζονται με το παρόν 
υποτμήμα και αφορούν ιδίως: 

α) την οριστική κατανομή της ενίσχυσης 
μεταξύ των κρατών μελών,

α) την ενίσχυση για την παροχή φρούτων 
στα παιδιά στα σχολεία,

β) τις αιτήσεις και τις πληρωμές της β) την οριστική κατανομή της ενίσχυσης 
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ενίσχυσης, μεταξύ των κρατών μελών,
γ) τους ελέγχους, γ) τους γενικούς όρους  χορήγησης της 

ενίσχυσης, 
(δ) τις μεθόδους προβολής του σχεδίου και 
τα σχετικά μέτρα δικτύωσης,

δ) τους ειδικούς όρους για την έγκριση 
ορισμένων αιτούντων όπως αναστολές 
και ανάκληση της έγκρισης, 

ε) την κοινοποίηση πληροφοριών στην 
Επιτροπή.

ε) τις αιτήσεις ενίσχυσης και τις 
πληρωμές· 
στ) τους ελέγχους και τις κυρώσεις,

ζ) την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση, 
η) τις μεθόδους προβολής του σχεδίου και 
τα σχετικά μέτρα δικτύωσης,
θ) την κοινοποίηση πληροφοριών στην 
Επιτροπή,

ι) τις ρυθμίσεις όσον αφορά την 
οικονομική ενίσχυση που χορηγείται από 
την Επιτροπή. 

Or. de

Τροπολογία 65
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 138 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 αφορούν οίνους με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή 
οίνους με ένδειξη της οινοποιήσιμης 
ποικιλίας αμπέλου.

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 αφορούν οίνους με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή 
οίνους με ένδειξη της οινοποιήσιμης 
ποικιλίας αμπέλου.

Οι οίνοι αυτοί είναι επιλέξιμοι για 
προώθηση στις αγορές τρίτων χωρών 
όταν: 
α) πρόκειται για προϊόντα που 
προορίζονται για άμεση κατανάλωση, 
υπάρχουν για αυτά ευκαιρίες εξαγωγής ή 
δυνητικές νέες εμπορικές διέξοδοι στις 
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στοχευόμενες τρίτες χώρες και 
εμφανίζουν υψηλή προστιθέμενη αξία· 
β) η προέλευση του προϊόντος 
υποδεικνύεται στο πλαίσιο μιας εργασίας 
ενημέρωσης ή προώθησης, στην 
περίπτωση οίνου με γεωγραφική ένδειξη· 
γ) η χρηματοδοτούμενη ενέργεια 
καθορίζεται σαφώς, ιδίως με την 
αναφορά των υπό εξέταση προϊόντων, 
την περιγραφή της όλης ενέργειας 
προώθησης και την ένδειξη του 
εκτιμώμενου κόστους·  
δ) η στήριξη για την προώθηση και την 
ενημέρωση δεν διαρκεί περισσότερο από 
τρία έτη για έναν συγκεκριμένο δικαιούχο 
σε μια συγκεκριμένη τρίτη χώρα· εάν 
ωστόσο χρειάζεται, δύναται να ανανεωθεί 
άπαξ για χρονική περίοδο μη 
υπερβαίνουσα τα δύο έτη· 
ε) τα μηνύματα ενημέρωσης ή/και 
προώθησης βασίζονται στις εγγενείς 
ιδιότητες του οίνου και συμμορφώνονται 
με την ισχύουσα νομοθεσία των τρίτων 
χωρών τις οποίες στοχεύουν· 
στ) οι δικαιούχοι πρέπει να διαθέτουν 
επαρκή ικανότητα για να αντιμετωπίσουν 
τους ειδικούς περιορισμούς των 
συναλλαγών με τρίτες χώρες και να 
διαθέτουν πόρους ώστε να διασφαλίζεται 
η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή του μέτρου. Ειδικότερα, τα 
κράτη μέλη ελέγχουν την επαρκή 
διαθεσιμότητα προϊόντων, τόσο από 
ποιοτική όσο και από ποσοτική άποψη, 
ώστε να διασφαλίζεται η ικανοποίηση 
της ζήτησης της αγοράς μακροπρόθεσμα 
μετά την εργασία προώθησης. 
Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι ιδιωτικές 
εταιρείες καθώς και επαγγελματικές 
οργανώσεις, οργανώσεις παραγωγών, 
διεπαγγελματικές οργανώσεις ή, εάν αυτό 
αποφασίσει ένα κράτος μέλος, δημόσιοι 
οργανισμοί. Σε κάθε περίπτωση, τα 
κράτη μέλη δεν καθιστούν έναν δημόσιο 
οργανισμό μοναδικό δικαιούχο του 
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μέτρου στήριξης. 
Προτιμώνται πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της 
σύστασης της 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής και συλλογικές εμπορικές 
ονομασίες. 

Or. fr

Τροπολογία 66
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 139 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ως "κανονική ανανέωση των αμπελώνων 
που προσεγγίζουν το τέλος της φυσικής 
τους ζωής" νοείται η επαναφύτευση της 
ίδιας ποικιλίας στον ίδιο αμπελώνα και με 
τις ίδιες οινοποιητικές μεθόδους. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να θεσπίσουν 
περαιτέρω προδιαγραφές, ιδίως όσον 
αφορά την ηλικία των αμπελώνων που 
αντικαθίστανται.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί είναι σημαντικά στοιχεία που πρέπει να εμπίπτουν στη βασική πράξη (επαναφορά 
του ορισμού που εμφανίζεται σήμερα στο άρθρο 6 του κανονισμού 555/2008/ΕΚ).

Τροπολογία 67
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 139 – παράγραφος 3 – εδάφια 2  και 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν παρέχεται στήριξη για την κανονική 
ανανέωση των αμπελώνων που 

Δεν παρέχεται στήριξη για την κανονική 
ανανέωση των αμπελώνων που 
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προσεγγίζουν το τέλος της φυσικής τους 
ζωής.

προσεγγίζουν το τέλος της φυσικής τους 
ζωής , δηλαδή για την επαναφύτευση της 
ίδιας ποικιλίας στον ίδιο αμπελώνα και με 
τις ίδιες οινοποιητικές μεθόδους.
Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίσουν 
περαιτέρω προδιαγραφές, ιδίως όσον 
αφορά την ηλικία των αμπελώνων που 
αντικαθίστανται.

Or. fr

Τροπολογία 68
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 139 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συμμετοχή στο κόστος της 
αναδιάρθρωσης και της μετατροπής 
αμπελώνων δεν καλύπτει τις δαπάνε2 
αγοράς γεωργικών μηχανημάτων.

Or. fr

Τροπολογία 69
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 139 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες 
που διέπουν εν λεπτομερεία το πεδίο και 
το επίπεδο της στήριξης. Οι κανόνες είναι 
δυνατόν να προβλέπουν, ειδικότερα, την 
καταβολή κατ’ αποκοπή ποσών, τα 
μέγιστα επίπεδα στήριξης ανά εκτάριο 
και την αναπροσαρμογή της στήριξης 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Σε 
περίπτωση που τα χρησιμοποιηθέντα 
δικαιώματα φύτευσης δεν προκύπτουν 
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από την εργασία αναδιάρθρωσης και 
προκειμένου να αποφευχθεί η στρέβλωση 
του ανταγωνισμού, η στήριξη μειώνεται 
ανάλογα ώστε να ληφθεί υπόψη το 
γεγονός ότι τα χρησιμοποιηθέντα 
δικαιώματα φύτευσης δεν προκάλεσαν 
κανένα κόστος εκρίζωσης. 
Η ενίσχυση καταβάλλεται για την 
οριοθετημένη φυτευμένη έκταση όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 75 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της 
Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008 για τη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του 
Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της 
αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα 
προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές 
με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής 
και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό 
τομέα 
___________
1ΕΕ L 170, 30.6.2008, σ. 1.

Or. fr

Τροπολογία 70
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 140 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εγκατάλειψη των σταφυλιών με 
εμπορική αξία στο κλήμα μετά το πέρας 
του κανονικού κύκλου παραγωγής ( μη 
συγκομιδή) δεν εξομοιούται με τον 
πρώιμο τρύγο. 

Or. fr



PE467.307v01-00 48/82 AM\871548EL.doc

EL

Τροπολογία 71
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 140 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εγκατάλειψη των σταφυλιών με 
εμπορική αξία στο κλήμα μετά το πέρας 
του κανονικού κύκλου παραγωγής ( μη 
συγκομιδή) δεν εξομοιούται με τον 
πρώιμο τρύγο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί είναι σημαντικά στοιχεία που πρέπει να εμπίπτουν στη βασική πράξη (επαναφορά 
του ορισμού που εμφανίζεται σήμερα στο άρθρο 11 του κανονισμού 555/2008/ΕΚ).

Τροπολογία 72
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 140 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Η έκταση κάθε αγροτεμαχίου το 
οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
πρώιμου τρύγου δεν λαμβάνεται υπόψη 
κατά τον υπολογισμό των ορίων 
απόδοσης που ορίζονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές οίνων με γεωγραφική 
ένδειξη.

Or. fr
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Τροπολογία 73
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 142 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έκφραση «δυσμενές καιρικό 
φαινόμενο» έχει το ίδιο νόημα που του 
αποδίδεται στο άρθρο 2 παράγραφος 8 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της 
Επιτροπής. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί είναι σημαντικά στοιχεία που πρέπει να εμπίπτουν στη βασική πράξη (επαναφορά 
του ορισμού που εμφανίζεται σήμερα στο άρθρο 16 του κανονισμού 555/2008/ΕΚ).

Τροπολογία 74
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 142 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Είναι δυνατή η καθιέρωση από τα 
κράτη μέλη μέτρων ασφάλισης της 
συγκομιδής στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων συνδρομής υπό τους 
ακόλουθους όρους:
α) όσον αφορά τα μέτρα ασφάλισης της 
συγκομιδής, τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
λεπτομερείς διατάξεις για την εφαρμογή 
των εν λόγω μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων 
ώστε να διασφαλίζεται ότι τα μέτρα 
ασφάλισης της συγκομιδής δεν 
προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού 
στην αγορά ασφαλιστικών προϊόντων· 
β) οι παραγωγοί που υποβάλλουν αίτηση 
για το καθεστώς παρέχουν το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιό τους στις 
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εθνικές αρχές, προκειμένου να 
επιτρέψουν στα κράτη μέλη να 
συμμορφωθούν με τον όρο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2·
γ) τα κράτη μέλη καθορίζουν ανώτατα 
όρια στα ποσά που είναι δυνατόν να 
ληφθούν για στήριξη, προκειμένου να 
τηρούνται οι όροι που αναφέρονται  στην 
παράγραφο 3·
Όπου αρμόζει, τα κράτη μέλη δύνανται 
να καθορίζουν το ύψος βάσει των 
κλιμάκων τιμών και των συνήθων 
υποθέσεων απώλειας εισοδήματος. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
υπολογισμοί: 
i) περιέχουν μόνον επαληθεύσιμα 
στοιχεία· 
ii) βασίζονται σε αριθμητικά στοιχεία που 
παρέχονται από ενδεδειγμένους 
εμπειρογνώμονες· 
iii) υποδεικνύουν σαφώς την πηγή των 
αριθμητικών στοιχείων· 
iv) διαφοροποιούνται προκειμένου να 
λαμβάνονται υπόψη οι περιφερειακές ή 
τοπικές συνθήκες, ανάλογα με την 
περίπτωση. 

Or. fr

Τροπολογία 75
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 143 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα έξοδα ανάπτυξης νέων προϊόντων, 
διεργασιών και τεχνολογιών που 
αναφέρονται στο στοιχείο β) αφορούν 
προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως
σχεδιασμό, ανάπτυξη προϊόντος, 
διεργασίας ή τεχνολογίας και δοκιμές, 
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όπως και τις ενσώματες ή/και άυλες 
επενδύσεις που συνδέονται με αυτά, πριν 
από τη χρήση των νεοαναπτυχθέντων 
προϊόντων, διεργασιών και τεχνολογιών 
για εμπορικούς σκοπούς. 

Or. fr

Τροπολογία 76
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 143 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Από τις επιλέξιμες δαπάνες 
εξαιρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται 
στο άρθρο 71 παράγραφος 3 στοιχεία α), 
β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005.

3. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες σχετικά με: 

α) την κατασκευή, απόκτηση, 
συμπεριλαμβανομένης της μίσθωσης, ή  
βελτίωση ακίνητων περιουσιακών 
στοιχείων· 
β) την αγορά ή τη χρηματοδοτική 
μίσθωση με δυνατότητα αγοράς 
καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, 
περιλαμβανομένου του λογισμικού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την 
αγοραστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου. Άλλες δαπάνες που συνδέονται 
με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, 
όπως το περιθώριο κέρδους του 
εκμισθωτή, έξοδα αναχρηματοδότησης 
τόκων, γενικά έξοδα, ασφάλιστρα, δεν 
είναι επιλέξιμες· 
γ) τα γενικά έξοδα που συνδέονται με τις 
δαπάνες στο πλαίσιο των στοιχείων α) 
και β), όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, 
μηχανικών και εμπειρογνωμόνων, 
εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, 
απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και 
αδειών. 
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Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο β), και 
μόνον για τις πολύ μικρές, τις μικρές και 
τις μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια 
του κανονισμού 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής, τα κράτη μέλη δύνανται, σε 
δεόντως τεκμηριωμένες περιπτώσεις, να 
θεσπίσουν τους όρους υπό τους οποίους η 
αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού είναι 
δυνατόν να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη. 
Οι απλές επενδύσεις αντικατάστασης δεν 
είναι επιλέξιμες δαπάνες, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι ο σκοπός του μέτρου, 
δηλαδή η βελτίωση της προσαρμογής στη 
ζήτηση της αγοράς και στην αυξημένη 
ανταγωνιστικότητα, επιτυγχάνεται από 
τις εν λόγω ενισχύσεις.
Από τις επιλέξιμες δαπάνες εξαιρούνται 
τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 
71 παράγραφος 3 στοιχεία α), β) και γ) 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.

Or. fr

Τροπολογία 77
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 143 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η σχετική ενίσχυση περιλαμβάνει ένα 
κατ’ αποκοπή ποσό, το οποίο προορίζεται 
για την αποζημίωση των εξόδων 
συλλογής των εν λόγω προϊόντων και το 
οποίο μεταβιβάζεται από την επιχείρηση 
απόσταξης στον παραγωγό, εάν ο 
τελευταίος αναλαμβάνει τα σχετικά 
έξοδα.

Or. fr
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Τροπολογία 78
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 143 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η ενίσχυση που καταβάλλεται στις 
επιχειρήσεις απόσταξης που 
πραγματοποιούν τη μεταποίηση των 
προϊόντων που παραδόθηκαν για 
απόσταξη με σκοπό την παραγωγή 
ακατέργαστης αλκοόλης ελαχίστου 
αλκολομετρικού τίτλου 92 %. 

Or. fr

Τροπολογία 79
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 143 -  παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
προβλέψουν την προκαταβολή της 
στήριξης, εφόσον ο δικαιούχος παρέσχε 
εγγύηση. 

Or. fr

Τροπολογία 80
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 143 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν λεπτομερείς 
κανόνες για την εφαρμογή του μέτρου που 
προβλέπεται στο παρόν άρθρο.
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Or. fr

Τροπολογία 81
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 145 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 145 α
Διοικητική συνεργασία

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν 
επηρεάζουν την εφαρμογή: 
α) των ειδικών διατάξεων που διέπουν τις 
σχέσεις μεταξύ κρατών μελών στον τομέα 
της καταπολέμησης της απάτης στον 
αμπελοοινικό τομέα, κατά το μέτρο που 
μπορούν να διευκολύνουν την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, 
β) των κανόνων σχετικά: 
i) με την ποινική δικονομία ή τη 
δικαστική συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών στον ποινικό τομέα, 
ii) με τη διαδικασία διοικητικών 
κυρώσεων. 

Or. fr

Τροπολογία 82
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 146 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας 
των μέτρων στήριξης, τον τύπο των 
δαπανών και των ενεργειών που είναι 
επιλέξιμες για στήριξη, τα μέτρα που δεν 
είναι επιλέξιμα για στήριξη και το 

διαγράφεται



AM\871548EL.doc 55/82 PE467.307v01-00

EL

ανώτατο επίπεδο στήριξης ανά μέτρο·

Or. fr

Τροπολογία 83
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 146 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) οι οποίες περιέχουν γενικές διατάξεις 
και ορισμούς για την εφαρμογή του 
παρόντος τμήματος·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 84
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 146 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) σύμφωνα με τις οποίες οι παραγωγοί 
αποσύρουν τα υποπροϊόντα της 
οινοποίησης, τις εξαιρέσεις της 
υποχρέωσης αυτής που αποσκοπούν στην 
αποφυγή πρόσθετου διοικητικού φόρτου 
και διατάξεις για την εθελοντική 
πιστοποίηση των αποστακτηρίων·

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 85
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 174 – παράγραφος 1 – εδάφια 2α, 2β και 2γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Για την εφαρμογή των στοιχείων α) 
σημείο iii) και β) σημείο iii), ο όρος 
«παραγωγή» καλύπτει όλες τις σχετικές 
εργασίες, από τον τρύγο έως την 
ολοκλήρωση της οινοποίησης, πλην των 
εργασιών που εκτελούνται μετά την 
παραγωγή.
2 β. Για τους σκοπούς της εφαρμογής του 
στοιχείου β), σημείο ii) τα σταφύλια που 
σε ανώτατη αναλογία 15% είναι δυνατόν 
να μην προέρχονται από την 
οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, 
προέρχονται από το κράτος μέλος ή την 
τρίτη χώρα όπου βρίσκεται η 
οριοθετημένη περιοχή.
2 γ. Κατά παρέκκλιση των στοιχείων α) 
σημείο iii) και β) σημείο iii) και υπό την 
επιφύλαξη ότι προβλέπεται στις 
προδιαγραφές του προϊόντος που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 175, παρ.2, 
ένα προϊόν με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη μπορεί 
να οινοποιηθεί είτε: 
α) σε περιοχή που γειτνιάζει άμεσα με την 
οριοθετημένη περιοχή· ή 
β) σε περιοχή που βρίσκεται εντός της 
ίδιας διοικητικής μονάδας ή εντός 
γειτονικής διοικητικής μονάδας, 
σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες· ή 
γ) σε περίπτωση διασυνοριακής 
ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής 
ένδειξης ή όταν υπάρχει συμφωνία για 
μέτρα ελέγχου μεταξύ δύο ή 
περισσοτέρων κρατών μελών ή μεταξύ 
ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών και 
μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών, ένα 
προϊόν με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης ή προστατευόμενη 
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γεωγραφική ένδειξη μπορεί να 
οινοποιηθεί σε περιοχή που γειτνιάζει 
άμεσα με την οριοθετημένη περιοχή. 
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 34 
παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii) και 
υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται στις 
προδιαγραφές του προϊόντος, οι οίνοι με 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη 
μπορούν να εξακολουθήσουν να 
οινοποιούνται σε περιοχές που δεν 
γειτνιάζουν άμεσα με την οριοθετημένη 
περιοχή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012. 
Κατά παρέκκλιση του στοιχείου β) σημείο 
iii) και υπό την επιφύλαξη ότι 
προβλέπεται στις προδιαγραφές του 
προϊόντος που προσδιορίζονται στο 
άρθρο 175, παρ.2, τα προϊόντα με 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη 
είναι δυνατόν να εξακολουθήσουν να 
μεταποιούνται σε οίνο σε περιοχές που 
δεν γειτνιάζουν άμεσα με την 
οριοθετημένη περιοχή, έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2012.

Or. fr

Τροπολογία 86
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 175 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την οριοθέτηση της σχετικής 
γεωγραφικής περιοχής·

δ) η σχετική γεωγραφική περιοχή 
οριοθετείται με λεπτομερή, ακριβή και 
σαφή τρόπο·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αρχή της οριοθέτησης της γεωγραφικής περιοχής για τους οίνους με προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφικώς ένδειξη είναι σημαντικό στοιχείο που 
πρέπει να εμπίπτει στη βασική πράξη (επαναφορά στο κείμενο των ισχυουσών διατάξεων του 
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άρθρου 5 του κανονισμού 607/2009/ΕΚ).

Τροπολογία 87
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 175 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την οριοθέτηση της σχετικής 
γεωγραφικής περιοχής· 

δ) την οριοθέτηση της σχετικής 
γεωγραφικής περιοχής με λεπτομερή, 
ακριβή και σαφή τρόπο

Or. fr

Τροπολογία 88
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 177 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Ένα κράτος μέλος ή τρίτη χώρα ή οι 
αρχές αυτών δεν θεωρούνται αιτούντες.

Or. fr

Τροπολογία 89
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 185 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η προστασία μιας ονομασίας 
προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης 
εφαρμόζεται στο σύνολο της ονομασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που 
την αποτελούν, εφόσον αυτά είναι από 
μόνα τους διακριτά. Τα μη διακριτά ή τα 
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γενικά στοιχεία προστατευόμενης 
ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής 
ένδειξης δεν προστατεύονται.
Η ονομασία προς προστασία 
καταχωρίζεται μόνο στην ή στις γλώσσες 
που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή 
του σχετικού προϊόντος στην 
οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή. 
Η ονομασία καταχωρίζεται στην ή στις 
πρωτότυπες γραφές της.

Or. fr

Τροπολογία 90
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 189 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια τροποποίηση θεωρείται ήσσονος 
σημασίας εάν: 
α) δεν αφορά ουσιώδη χαρακτηριστικά 
του προϊόντος· 
β) δεν αλλοιώνει τον δεσμό·
γ) δεν περιλαμβάνει αλλαγή της 
ονομασίας του προϊόντος ή τμήματος 
αυτής· 
δ) δεν επηρεάζει την οριοθετημένη 
γεωγραφική περιοχή· 
ε) δεν προσθέτει περιορισμούς στη 
διάθεση του προϊόντος στην αγορά.

Or. fr
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Τροπολογία 91
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 193 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να λαμβάνονται υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες της παραγωγής στην 
οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, η 
Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, να θεσπίζει:

διαγράφεται

α) τις αρχές που ισχύουν για την 
οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής 
και 
β) τους ορισμούς, περιορισμούς και 
παρεκκλίσεις που αφορούν την παραγωγή 
στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

Or. fr

Τροπολογία 92
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 193 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις αρχές που ισχύουν για την 
οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής 
και 

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι αρχές της οριοθέτησης της γεωγραφικής περιοχής για τους οίνους με προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφικώς ένδειξη είναι σημαντικό στοιχείο που 
πρέπει να εμπίπτει στη βασική πράξη.
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Τροπολογία 93
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 193 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να θεσπίζει περιορισμούς όσον αφορά 
τον τύπο του αιτούντος που μπορεί να 
υποβάλει αίτηση προστασίας μιας 
ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής 
ένδειξης,

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 94
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 193 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) να καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες μια τροποποίηση θεωρείται 
ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του 
άρθρου 189 παράγραφος 2,

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 95
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 193 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να εξασφαλίζεται επαρκής 
προστασία, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει 
περιορισμούς όσον αφορά την 
προστατευόμενη ονομασία.

διαγράφεται
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Τροπολογία 96
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 196 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 196 α
Όροι χρήσης

1. Η ένδειξη που πρόκειται να 
προστατευθεί πρέπει να είναι 
διατυπωμένη: 
α) στην ή στις επίσημες γλώσσες ή στην ή 
στις περιφερειακές γλώσσες του κράτους 
μέλους ή της τρίτης χώρας προέλευσης 
της ένδειξης ή 
β) στη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο 
εμπόριο για την ένδειξη αυτή. 
2. Η ένδειξη που χρησιμοποιείται σε μια 
ορισμένη γλώσσα αφορά συγκεκριμένα 
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 173 
παράγραφος 1. 
3. Η ένδειξη καταχωρίζεται στην ή στις 
πρωτότυπες γραφές της.

Or. fr

Τροπολογία 97
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 196 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 196 β 
Προϋποθέσεις ισχύος

1. Η αναγνώριση μιας παραδοσιακής 
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ένδειξης είναι αποδεκτή όταν: 
α) η ένδειξη είναι αποκλειστικά: 
i) ονομασία που χρησιμοποιείται 
παραδοσιακά στο εμπόριο, σε μεγάλο 
τμήμα της επικράτειας της Ένωσης ή της 
ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας, για τη 
διάκριση συγκεκριμένων κατηγοριών 
αμπελοοινικών προϊόντων που 
αναφέρονται στο άρθρο 173 παράγραφος 
1, ή
ii) φημισμένη ονομασία που 
χρησιμοποιείται παραδοσιακά στο 
εμπόριο, τουλάχιστον στην επικράτεια 
του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή 
της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας, για τη 
διάκριση συγκεκριμένων κατηγοριών 
αμπελοοινικών προϊόντων που 
αναφέρονται στο άρθρο 173 παράγραφος 
1· 
β) η ένδειξη ανταποκρίνεται στις 
ακόλουθες απαιτήσεις: 
i) δεν είναι κοινή (γενόσημη)· 
ii) ορίζεται στη νομοθεσία του κράτους 
μέλους και ρυθμίζεται κανονιστικά από 
αυτήν· ή 
iii) υπόκειται σε προϋποθέσεις 
χρησιμοποίησης όπως προβλέπεται στους 
κανόνες που ισχύουν για τους 
οινοπαραγωγούς της ενδιαφερόμενης 
τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανόμενων των 
κανόνων που έχουν καθοριστεί από 
αντιπροσωπευτικές επαγγελματικές 
οργανώσεις. 
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
στοιχείο α), ως «παραδοσιακή χρήση» 
νοείται: 
α) τουλάχιστον πενταετής χρήση σε 
περίπτωση ενδείξεων που έχουν 
υποβληθεί στην ή στις γλώσσες που 
προβλέπονται στο άρθρο 196α, 
παράγραφος 1 στοιχείο α)· 
β) τουλάχιστον δεκαπενταετής χρήση σε 
περίπτωση ενδείξεων που έχουν 



PE467.307v01-00 64/82 AM\871548EL.doc

EL

υποβληθεί στην ή στις γλώσσες οι οποίες 
προβλέπονται στο άρθρο 196α, 
παράγραφος 1 στοιχείο β)·  
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
στοιχείο β) i), ως «κοινή (γενόσημη)»
νοείται η παραδοσιακή ονομασία η οποία, 
παρόλο που σχετίζεται με μια ειδική 
μέθοδο παραγωγής ή παλαίωσης ή με την 
ποιότητα, το χρώμα, τον τύπο τοποθεσίας 
ή με μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια που 
συνδέεται με την ιστορία ενός 
αμπελοοινικού προϊόντος, έχει μετατραπεί 
σε κοινόχρηστη ονομασία του εν λόγω 
αμπελοοινικού προϊόντος στην Ένωση. 
4. Η προϋπόθεση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β) δεν ισχύει για 
τις παραδοσιακές ενδείξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 196  στοιχείο β).

Or. fr

Τροπολογία 98
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 196 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 196 γ
Αιτούντες

1. Οι αρμόδιες αρχές κρατών μελών ή 
τρίτων χωρών ή αντιπροσωπευτικές 
επαγγελματικές οργανώσεις που είναι 
εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες μπορούν 
να υποβάλλουν στην Επιτροπή αίτηση 
προστασίας παραδοσιακών ενδείξεων 
κατά την έννοια του άρθρου 196. 
2. Ως «αντιπροσωπευτική επαγγελματική 
οργάνωση» νοείται κάθε οργάνωση 
παραγωγών ή ένωση οργανώσεων 
παραγωγών η οποία έχει υιοθετήσει τους 
ίδιους κανόνες, δραστηριοποιείται σε μία 
ή περισσότερες περιοχές παραγωγής 



AM\871548EL.doc 65/82 PE467.307v01-00

EL

οίνου με ονομασία προέλευσης ή 
γεωγραφική ένδειξη, εφόσον μέλη της 
είναι τουλάχιστον τα δύο τρίτα των 
παραγωγών της περιοχής ή των περιοχών 
παραγωγής του οίνου με την ονομασία 
προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη, 
στην οποία ή τις οποίες 
δραστηριοποιείται, και αντιπροσωπεύει 
τουλάχιστον τα δύο τρίτα της παραγωγής 
της συγκεκριμένης περιοχής ή περιοχών. 
Μια αντιπροσωπευτική επαγγελματική 
οργάνωση μπορεί να υποβάλει αίτηση 
προστασίας μόνον των οίνων τους 
οποίους παράγει.

Or. fr

Τροπολογία 99
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 196 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 196 δ
Διαδικασία αναγνώρισης

Κάθε απόφαση απόρριψης ή 
αναγνώρισης της σχετικής παραδοσιακής 
ένδειξης λαμβάνεται από την Επιτροπή 
βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή 
της. Η Επιτροπή εξετάζει εάν οι 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στα 
άρθρα 196, 196α και 196β ή καθορίζονται 
στο άρθρο 197α, παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 197 πληρούνται ή όχι. 
Η απόφαση απόρριψης κοινοποιείται 
στον υποβάλλοντα την ένσταση και στις 
αρχές του κράτους μέλους ή της τρίτης 
χώρας ή στην αντιπροσωπευτική 
επαγγελματική οργάνωση που είναι 
εγκατεστημένη στην εν λόγω τρίτη χώρα. 

Or. fr
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Τροπολογία 100
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 197 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Οι παραδοσιακές ενδείξεις 
προστατεύονται μόνο στη γλώσσα και για
τις κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων 
που ζητούνται στην αίτηση από: 
α) κάθε κατάχρηση, ακόμη και εάν η 
προστατευόμενη ένδειξη συνοδεύεται από 
εκφράσεις όπως «στυλ», «τύπος», 
«μέθοδος», «όπως το παραγόμενο σε», 
«απομίμηση», «άρωμα», «είδος» ή άλλες 
ανάλογες εκφράσεις· 
β) κάθε άλλη ψευδή ή παραπλανητική 
αναφορά, ως προς τον χαρακτήρα, τα 
χαρακτηριστικά ή τις βασικές ιδιότητες 
του προϊόντος, περιλαμβανόμενη στην 
εσωτερική ή εξωτερική συσκευασία, στο 
διαφημιστικό υλικό ή στα σχετικά με το 
εν λόγω προϊόν έγγραφα· 
γ) κάθε άλλη πρακτική η οποία είναι 
δυνατόν να παραπλανήσει τον 
καταναλωτή και, ιδίως, να δημιουργήσει 
την εντύπωση ότι ο οίνος υπάγεται στο 
καθεστώς προστατευόμενης 
παραδοσιακής ένδειξης.

Or. fr

Τροπολογία 101
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 197 -  παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 β. Οι παραδοσιακές ενδείξεις οι οποίες 
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προστατεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 
24, 28 και 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
753/2002 αυτόματα προστατεύονται στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, 
εφόσον: 
α) έχει υποβληθεί στην Επιτροπή σύνοψη 
του ορισμού ή των προϋποθέσεων χρήσης 
έως την 1η Μαΐου 2009· 
β) τα κράτη μέλη ή οι τρίτες χώρες δεν 
έπαψαν να προστατεύουν ορισμένες 
παραδοσιακές ενδείξεις.

Or. fr

Τροπολογία 102
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 197 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 197 α
Σχέσεις με τα εμπορικά σήματα

1. Όταν μία παραδοσιακή ένδειξη 
προστατεύεται βάσει του παρόντος 
κανονισμού, η καταχώριση εμπορικού 
σήματος το οποίο αντιστοιχεί σε μία από 
τις περιπτώσεις του άρθρου 197 
παράγραφος 3 απορρίπτεται, εάν η 
αίτηση καταχώρισης του εμπορικού 
σήματος δεν αφορά οίνους που πληρούν 
τα κριτήρια χρήσης της συγκεκριμένης 
παραδοσιακής ένδειξης και υποβάλλεται 
μετά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης προστασίας της παραδοσιακής 
ένδειξης στην Επιτροπή και, κατά 
συνέπεια, η παραδοσιακή ένδειξη 
προστατεύεται. 
Τα εμπορικά σήματα που 
καταχωρίζονται κατά παράβαση του 
πρώτου εδαφίου, κηρύσσονται άκυρα 
κατόπιν υποβολής αίτησης σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διαδικασίες που 
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καθορίζονται στην οδηγία 2008/95/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 40/94 του Συμβουλίου. 
2. Ένα εμπορικό σήμα το οποίο 
αντιστοιχεί σε μία από τις περιπτώσεις 
του άρθρου 197 παράγραφος 3 και έχει 
αποτελέσει αντικείμενο αίτησης ή έχει 
καταχωριστεί ή έχει καθιερωθεί με τη 
χρήση, εφόσον η δυνατότητα αυτή 
προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, 
εντός της επικράτειας της Ένωσης πριν 
την 4η Μαΐου 2002, ή πριν την 
ημερομηνία υποβολής στην Επιτροπή της 
αίτησης για προστασία της 
παραδοσιακής ένδειξης, μπορεί να 
εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται και να 
ανανεώνεται κατά παρέκκλιση της 
προστασίας της παραδοσιακής ένδειξης. 
Στις εν λόγω περιπτώσεις, επιτρέπεται η 
παράλληλη χρήση της παραδοσιακής 
ένδειξης και του αντίστοιχου εμπορικού 
σήματος. 
3. Μία ονομασία δεν προστατεύεται ως 
παραδοσιακή ένδειξη εάν, λαμβανομένης 
υπόψη της φήμης ενός εμπορικού 
σήματος και της αναγνωρισιμότητάς του, 
η προστασία αυτή θα μπορούσε να 
παραπλανήσει τον καταναλωτή όσον 
αφορά την πραγματική ταυτότητα, το 
είδος, τα χαρακτηριστικά ή την ποιότητα 
του οίνου.

Or. fr

Τροπολογία 103
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 197 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 197 β 
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Ομώνυμα
1. Μια ένδειξη, για την οποία έχει 
κατατεθεί αίτηση και η οποία είναι 
πλήρως ή εν μέρει ομώνυμη με 
παραδοσιακή ένδειξη που ήδη 
προστατεύεται δυνάμει του παρόντος 
κεφαλαίου, προστατεύεται λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των τοπικών και 
παραδοσιακών χρήσεων και των 
κινδύνων σύγχυσης. Μια ομώνυμη 
ένδειξη που παραπλανά τους 
καταναλωτές όσον αφορά το είδος, την 
ποιότητα ή την πραγματική προέλευση 
των προϊόντων δεν καταχωρίζεται ακόμη 
και εάν η ένδειξη είναι ακριβής. Η χρήση 
προστατευόμενης ομώνυμης ένδειξης 
επιτρέπεται μόνον εφόσον, στην πράξη, η 
ομώνυμη ένδειξη, η οποία 
προστατεύθηκε μεταγενέστερα, 
διακρίνεται επαρκώς από την 
παραδοσιακή ένδειξη, λαμβανομένης 
υπόψη της ανάγκης να εξασφαλίζεται ίση 
μεταχείριση των ενδιαφερόμενων 
παραγωγών και να μην παραπλανάται ο 
καταναλωτής. 
2. Η παράγραφος 1 ισχύει, τηρουμένων 
των αναλογιών, για παραδοσιακές 
ενδείξεις που προστατεύθηκαν πριν την 
1η Αυγούστου 2009 και οι οποίες είναι εν 
μέρει ομώνυμες με προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική 
ένδειξη ή με ονομασία οινοποιήσιμης 
ποικιλίας αμπέλου ή συνώνυμό της που 
παρατίθεται στο παράρτημα XV. 

Or. fr
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Τροπολογία 104
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 197 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 197 γ
Ανάκληση

Λόγοι ανάκλησης της προστασίας μιας 
παραδοσιακής ένδειξης είναι το ότι δεν 
ανταποκρίνεται πλέον στον ορισμό που 
διατυπώνεται στο άρθρο 196 ή στις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 
196 α και 196βr, στο άρθρο 197, παρ. 3, 
στο άρθρο 197α, παρ. 3 ή στο άρθρο 
197β.

Or. fr

Τροπολογία 105
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 197 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 197 δ
Παραδοσιακές ενδείξεις τρίτων χωρών:

1. Το άρθρο 196 εφαρμόζεται, 
τηρουμένων των αναλογιών, στις 
ενδείξεις που χρησιμοποιούνται 
παραδοσιακά σε τρίτες χώρες για 
αμπελοοινικά προϊόντα που φέρουν 
γεωγραφικές ενδείξεις των σχετικών 
τρίτων χωρών.
2. Οι οίνοι τρίτων χωρών, των οποίων οι 
ετικέτες φέρουν άλλες παραδοσιακές μη 
προστατευόμενες ενδείξεις, μπορούν να 
χρησιμοποιούν τις εν λόγω παραδοσιακές 
ενδείξεις στις ετικέτες τους σύμφωνα με 
τους κανόνες που ισχύουν στις σχετικές 
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τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανόμενων 
αυτών που έχουν καθοριστεί από 
αντιπροσωπευτικές επαγγελματικές 
οργανώσεις. 

Or. fr

Τροπολογία 106
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 198 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να εξασφαλίζεται επαρκής 
προστασία, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει 
διατάξεις σχετικά με τη γλώσσα και την 
ορθογραφία της ένδειξης που πρέπει να 
προστατευθεί. 

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 107
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 198 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να διασφαλίζονται τα νόμιμα 
δικαιώματα ή συμφέροντα των παραγωγών 
ή επιχειρήσεων, η Επιτροπή μπορεί, με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να ορίζει τα 
εξής:

2. Για να διασφαλίζονται τα νόμιμα 
δικαιώματα ή συμφέροντα των παραγωγών 
ή επιχειρήσεων, η Επιτροπή μπορεί, με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να ορίζει την 
προθεσμία υποβολής μιας 
υποψηφιότητας ή αίτησης.

α) τον τύπο του αιτούντος που μπορεί να 
υποβάλει αίτηση προστασίας μιας 
παραδοσιακής ένδειξης,
β) τις προϋποθέσεις εγκυρότητας μιας 
αίτησης για την αναγνώριση 
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παραδοσιακής ένδειξης,
γ) τους λόγους υποβολής ένστασης κατά 
της προτεινόμενης αναγνώρισης 
παραδοσιακής ένδειξης, 
δ) το εύρος της προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της σχέσης με 
εμπορικά σήματα, προστατευόμενες 
παραδοσιακές ενδείξεις, 
προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης 
ή γεωγραφικές ενδείξεις, ομώνυμα ή 
ορισμένες ονομασίες οινοποιήσιμων 
ποικιλιών αμπέλου,
ε) τους λόγους ανάκλησης της 
καταχώρισης παραδοσιακής ένδειξης,
στ) την ημερομηνία υποβολής μιας 
αίτησης ή ενός αιτήματος.

Or. fr

Τροπολογία 108
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 198 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να λαμβάνονται υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες του εμπορίου μεταξύ της 
Ένωσης και ορισμένων τρίτων χωρών, η 
Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, να θεσπίζει τους όρους υπό τους 
οποίους μπορούν να χρησιμοποιούνται 
παραδοσιακές ενδείξεις σε προϊόντα 
τρίτων χωρών και να προβλέπει 
παρεκκλίσεις από το άρθρο 196.

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 109
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 202

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πλην αντιθέτων διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού, η οδηγία 2008/95/ΕΚ, η 
οδηγία 89/396/ΕΟΚ του Συμβουλίου, η 
οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και η 
οδηγία 2007/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
εφαρμόζονται στην επισήμανση και την 
παρουσίαση των προϊόντων που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής τους.

1. Πλην αντιθέτων διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού, η οδηγία 
2008/95/ΕΚ, η οδηγία 89/396/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, η οδηγία 2000/13/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και η οδηγία 2007/45/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου εφαρμόζονται στην 
επισήμανση και την παρουσίαση των 
προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής τους. Η επισήμανση των 
προϊόντων που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΧΙΙ μέρος ΙΙ σημεία 1 έως 11, 
13, 15 και 16 δεν είναι δυνατόν να 
συμπληρώνεται με ενδείξεις διάφορες 
εκείνων που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό στο βαθμό που τηρούν τις 
απαιτήσεις του άρθρου 2, παρ. κ, στοιχείο 
α) της οδηγίας 2000/13/Ε
2. Όταν ένα ή περισσότερα από τα 
συστατικά που απαριθμούνται στο 
παράρτημα IIIα της οδηγίας 2000/13/ΕΚ 
περιέχονται σε ένα από τα προϊόντα που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΧΙΙ, τμήμα 
ΙΙ του παρόντος κανονισμού, τα εν λόγω 
συστατικά πρέπει να αναγράφονται στην 
επισήμανση και να προηγείται της 
ένδειξής τους ο όρος "περιέχει". 
Στην περίπτωση των ενώσεων του 
θειώδους οξέος, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται οι ενδείξεις: «sulfites» 
ή «anhydride sulfureux». 
3. Η υποχρεωτική επισήμανση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 μπορεί να 
συνοδεύεται από τη χρήση του 
εικονογράμματος που θα προσδιοριστεί 
με εκτελεστική πράξη.

Or. fr
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Τροπολογία 110
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 203 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 
στοιχείο α), η μνεία της κατηγορίας του 
αμπελοοινικού προϊόντος μπορεί να 
παραλείπεται για τους οίνους των οποίων 
οι ετικέτες περιλαμβάνουν 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 
στοιχείο α), η μνεία της κατηγορίας του 
αμπελοοινικού προϊόντος μπορεί να 
παραλείπεται για τους οίνους των οποίων 
οι ετικέτες περιλαμβάνουν 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη και 
για τους αφρώδεις οίνους ποιότητας η 
ετικέτα των οποίων φέρει τον όρο «Sekt».

Or. fr

Τροπολογία 111
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 204 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 204 α
Ένδειξη της εκμετάλλευσης

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται σε 
αμπελουργική εκμετάλλευση, πλην της 
ένδειξης του ονόματος του εμφιαλωτή, 
του παραγωγού ή του πωλητή και 
εξουσιοδοτούνται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στην 
παράγραφο 3, χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για τους οίνους με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή 
γεωγραφική ένδειξη, εφόσον: 
α) ο οίνος έχει παρασκευαστεί 
αποκλειστικά από σταφύλια που έχουν 
συγκομιστεί από αμπελώνες τους οποίους 
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εκμεταλλεύεται η εν λόγω εκμετάλλευση· 
β) η οινοποίηση εκτελείται εξ ολοκλήρου 
σε αυτή την εκμετάλλευση· 
γ) τα κράτη μέλη ρυθμίζουν τη χρήση 
των ενδείξεων που τα αφορούν σύμφωνα 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στην 
παράγραφο 3. Οι τρίτες χώρες θεσπίζουν 
τους κανόνες χρήσης που ισχύουν για τις 
αντίστοιχες γεωγραφικές ενδείξεις τους 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στην παράγραφο 3, 
συμπεριλαμβανόμενων των κανόνων που 
έχουν καθοριστεί από αντιπροσωπευτικές 
επαγγελματικές οργανώσεις. 
2. Το όνομα μιας αμπελουργικής 
εκμετάλλευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από άλλες επιχειρήσεις που συμμετέχουν 
στην εμπορία του προϊόντος μόνον 
εφόσον η εν λόγω επιχείρηση συμφωνεί 
με αυτή τη χρήση.
3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτεί με 
εκτελεστική πράξη τις ενδείξεις που 
αναφέρονται σε μια εκμετάλλευση, βάσει 
αίτησης που υποβάλλουν οι αρμόδιες 
αρχές κράτους μέλους ή τρίτης χώρας.

Or. fr

Τροπολογία 112
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 207 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με 
οριζόντιους κανόνες που αφορούν την 
επισήμανση και την παρουσίαση και να 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του 
αμπελοοινικού τομέα, η Επιτροπή μπορεί, 
με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να 
θεσπίζει ορισμούς, κανόνες και 
περιορισμούς που αφορούν:

1. Για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με 
οριζόντιους κανόνες που αφορούν την 
επισήμανση και την παρουσίαση και να 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του 
αμπελοοινικού τομέα, η Επιτροπή μπορεί, 
με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να 
θεσπίζει ορισμούς, κανόνες και 
περιορισμούς που αφορούν:
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α) την παρουσίαση και χρήση άλλων 
ενδείξεων επισήμανσης πλην εκείνων που 
προβλέπονται στο παρόν τμήμα·

α) ορισμένες υποχρεωτικές ενδείξεις, και 
ιδίως: 

β) ορισμένες υποχρεωτικές ενδείξεις, και 
ιδίως: 
i) τις ενδείξεις που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τον σχηματισμό των 
υποχρεωτικών ενδείξεων και τις 
προϋποθέσεις χρησιμοποίησής τους,

i) τις ενδείξεις που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τον σχηματισμό των 
υποχρεωτικών ενδείξεων και τις 
προϋποθέσεις χρησιμοποίησής τους,

ii) τις ενδείξεις που παραπέμπουν σε μια 
γεωργική εκμετάλλευση και τις 
προϋποθέσεις χρησιμοποίησής τους, 

ii) τις διατάξεις σχετικά με την ένδειξη της 
προέλευσης·

iii) τις διατάξεις που επιτρέπουν στα 
κράτη μέλη παραγωγής να θεσπίζουν 
συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με 
τις υποχρεωτικές ενδείξεις,
iv) τις διατάξεις που επιτρέπουν 
περαιτέρω παρεκκλίσεις, πέραν 
εκείνωνπου αναφέρονται στο άρθρο 203 
παράγραφος 2, όσον αφορά 
τηνπαράλειψη της μνείας της κατηγορίας 
του αμπελοοινικού προϊόντος και
v) τις διατάξεις σχετικά με τη χρήση των 
γλωσσών·

γ) τις προαιρετικές ενδείξεις, και ιδίως: β) τις προαιρετικές ενδείξεις, και ιδίως:
i) τις ενδείξεις που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τον σχηματισμό των 
προαιρετικών ενδείξεων και τις 
προϋποθέσεις χρησιμοποίησής τους,

i) τις ενδείξεις που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τον σχηματισμό των 
προαιρετικών ενδείξεων και τις 
προϋποθέσεις χρησιμοποίησής τους,

ii) τις διατάξεις που επιτρέπουν στα κράτη 
μέλη παραγωγής να θεσπίζουν 
συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με τις 
προαιρετικές ενδείξεις·

ii) τις διατάξεις που επιτρέπουν στα κράτη 
μέλη παραγωγής να θεσπίζουν 
συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με τις 
προαιρετικές ενδείξεις·

δ) την παρουσίαση, και ιδίως: γ) την παρουσίαση, και ιδίως:

i) τις προϋποθέσεις χρήσης ορισμένων 
σχημάτων φιαλών και κατάλογο 
ορισμένων ειδικών σχημάτων φιαλών, 

i) τις προϋποθέσεις χρήσης ορισμένων 
σχημάτων φιαλών και κατάλογο 
ορισμένων ειδικών σχημάτων φιαλών, 

ii) τις προϋποθέσεις χρήσης φιαλών και 
συστημάτων πωματισμού τύπου 
«αφρώδους οίνου», 

ii) τις προϋποθέσεις χρήσης φιαλών και 
συστημάτων πωματισμού τύπου 
«αφρώδους οίνου», 

iii) τις διατάξεις που επιτρέπουν στα κράτη 
μέλη παραγωγής να θεσπίζουν 

iii) τις διατάξεις που επιτρέπουν στα κράτη 
μέλη παραγωγής να θεσπίζουν 
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συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με 
την παρουσίαση,

συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με 
την παρουσίαση,

iv) τις διατάξεις σχετικά με τη χρήση των 
γλωσσών.

iv) τις διατάξεις σχετικά με την
αντικατάσταση ορισμένων ενδείξεων με 
ισοδύναμους όρους σε μια άλλη επίσημη 
γλώσσα της ΕΕ. 

Or. fr

Τροπολογία 113
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 230

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να εξασφαλίζεται ότι οι στόχοι και 
οι αρμοδιότητες των οργανώσεων 
παραγωγών, των ομάδων παραγωγών του 
τομέα των οπωροκηπευτικών, των 
οργανώσεων φορέων του τομέα του 
ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών 
και των διεπαγγελματικών οργανώσεων 
ορίζονται με σαφήνεια, ώστε να προάγεται 
η αποτελεσματικότητα των ενεργειών των 
εν λόγω οργανώσεων και ομάδων, η 
Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις, να θεσπίζει κανόνες σχετικά με 
τα εξής:

Για να εξασφαλίζεται ότι οι στόχοι και οι 
αρμοδιότητες των οργανώσεων 
παραγωγών, των ομάδων παραγωγών του 
τομέα των οπωροκηπευτικών, των 
οργανώσεων φορέων του τομέα του 
ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών 
και των διεπαγγελματικών οργανώσεων 
ορίζονται με σαφήνεια, ώστε να προάγεται 
η αποτελεσματικότητα των ενεργειών των 
εν λόγω οργανώσεων και ομάδων, η 
Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, 
να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σχετικά 
με τα εξής:

α) τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις ΟΠ, 
ΕΟΠ και τις ομάδες φορέων:

α) τους συγκεκριμένους σκοπούς που 
πρέπει να επιδιώκουν οι εν λόγω ομάδες 
και οργανώσεις, 

i) τους συγκεκριμένους σκοπούς που 
πρέπει να επιδιώκουν οι εν λόγω ομάδες 
και οργανώσεις·

το καταστατικό, την αναγνώριση, τη 
δομή, τη νομική προσωπικότητα, τα 
μέλη, το μέγεθος, τις υποχρεώσεις 
λογοδοσίας και τις δραστηριότητες των 
εν λόγω ομάδων και οργανώσεων, τα 
αποτελέσματα της αναγνώρισης, την 
ανάκληση της αναγνώρισης, τις 
παρεκκλίσεις σχετικά με τουλάχιστο 
μέγεθος και τις συγχωνεύσεις·

ii) το καταστατικό, και τους τρόπους 
θέσπισης δημοκρατικού ελέγχου μιας 
οργάνωσης παραγωγών·
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iii) τους όρους χορήγησης της 
αναγνώρισης ή του σχεδίου αναγνώρισης, 
τη δομή, τη νομική προσωπικότητα, τους 
όρους προσχώρησης ακόμη και μελών μη 
παραγωγών σε μια ΟΠ ή και μελών εκτός 
ΟΠ σε μια ΕΟΠ·
iv) το μέγεθος και οι όροι υπό τους 
οποίους μπορεί να καθοριστεί·
v) η ευθύνη και οι δραστηριότητες των 
ενώσεων αυτών και οργανώσεων και οι 
συνέπειες της αναγνώρισης·
vi) τις παρεκκλίσεις σχετικά με το 
ελάχιστο μέγεθος και τις συγχωνεύσεις· 

β) την επέκταση ορισμένων κανόνων των 
διεπαγγελματικών οργανώσεων σε μη 
μέλη·

β) την επέκταση ορισμένων κανόνων σε μη 
μέλη και η διαδικασία σχετικά με την 
επέκταση αυτή·

γ) τις διακρατικές οργανώσεις παραγωγών 
και τις διακρατικές ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών, συμπεριλαμβανομένης της 
διοικητικής αρωγής που παρέχουν οι 
σχετικές αρμόδιες αρχές στην περίπτωση 
της διακρατικής συνεργασίας·

i) τις διακρατικές οργανώσεις παραγωγών 
και τις διακρατικές ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών, συμπεριλαμβανομένης της 
διοικητικής αρωγής που παρέχουν οι 
σχετικές αρμόδιες αρχές στην περίπτωση 
της διακρατικής συνεργασίας·

δ) την ανάθεση δραστηριοτήτων σε 
υπεργολάβους και την παροχή τεχνικών 
μέσων από οργανώσεις παραγωγών ή
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών·

ii) την ανάθεση δραστηριοτήτων σε 
υπεργολάβους και την παροχή τεχνικών 
μέσων από οργανώσεις παραγωγών ή 
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών·

ε) τον ελάχιστο όγκο ή αξία της 
εμπορεύσιμης παραγωγής μιας οργάνωσης 
παραγωγών·

iii) τον ελάχιστο όγκο ή αξία της 
εμπορεύσιμης παραγωγής μιας οργάνωσης 
παραγωγών·

στ) παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις των 
άρθρων 209, 210 και 212,
ζ) κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης 
των κριτηρίων αναγνώρισης.
2. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα 
που σχετίζονται με το παρόν κεφάλαιο 
και αφορούν ιδίως:
α) τις κοινοποιήσεις που πρέπει να 
γίνονται από τα κράτη μέλη,

iv) τις κοινοποιήσεις που πρέπει να 
γίνονται από τα κράτη μέλη,

β) τις αιτήσεις αναγνώρισης ως 
οργάνωσης παραγωγών,

v) τις αιτήσεις αναγνώρισης ,

γ) την εφαρμογή των σχεδίων 
αναγνώρισης από τις ομάδες παραγωγών,

vi) τα μέτρα ελέγχου και επαλήθευσης·
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δ) την παράταση της αναγνώρισης, (vii) τους τρόπους επιβολής κυρώσεων σε 
περίπτωση μη τήρησης των κριτηρίων 
αναγνώρισης. 

ε) τους ελέγχους και τις επαληθεύσεις.

Or. fr

Αιτιολόγηση

La reconnaissance des organisations de producteurs, des groupements de producteurs dans le 
secteur des fruits et légumes ainsi que les groupements d'opérateurs dans le secteur de l'huile 
d'olive incombe aux États membres. Dans un souci d'application uniforme du droit, 
l'ensemble des dispositions doit relever de compétences d'exécution. Par ailleurs, par souci 
de clarté juridique, il convient de regrouper dans des articles horizontaux les compétences 
d’application conférées à la Commission s’agissant des sanctions. Le principe de la sanction 
doit être ainsi arrêté par mesure dans un article ad hoc, et une série d’articles horizontaux 
décline ensuite ce principe.

Τροπολογία 114
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 238 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις 
στις συναλλαγές και στην αγορά, οι 
ανάγκες των αντίστοιχων αγορών και, όταν 
είναι αναγκαίο, για να παρακολουθούνται 
οι εισαγωγές των σχετικών προϊόντων, η 
Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, να καθορίζει:

1. Για να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις 
στις συναλλαγές και στην αγορά, οι 
ανάγκες των αντίστοιχων αγορών και, όταν 
είναι αναγκαίο, για να παρακολουθούνται 
οι εισαγωγές των σχετικών προϊόντων, η 
Επιτροπή μπορεί, αφού κοινοποιήσει μια 
μελέτη επιπτώσεων, να καθορίζει με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα που υπόκεινται στην ανάγκη ενός πιστοποιητικού εισαγωγής είναι ευαίσθητα και 
ως εκ τούτου πρέπει να αποτελούν αντικείμενο μελέτης επιπτώσεων δημοσιευόμενη εκ των 
προτέρων εις τρόπον ώστε να παρέχεται στο νομοθέτη και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες ο 
αναγκαίος χρόνος προκειμένου να λάβουν γνώση των επιπτώσεων του προβλεπομένου μέτρου.
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Τροπολογία 115
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 268 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις 
στις συναλλαγές και στην αγορά, οι 
ανάγκες των αντίστοιχων αγορών και, όταν 
είναι αναγκαίο, για να παρακολουθούνται 
οι εξαγωγές των σχετικών προϊόντων, η 
Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, να καθορίζει:

1. Για να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις 
στις συναλλαγές και στην αγορά, οι 
ανάγκες των αντίστοιχων αγορών και, όταν 
είναι αναγκαίο, για να παρακολουθούνται 
οι εξαγωγές των σχετικών προϊόντων, η 
Επιτροπή μπορεί, αφού κοινοποιήσει μια 
μελέτη επιπτώσεων, να καθορίζει με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα που υπόκεινται στην ανάγκη ενός πιστοποιητικού εισαγωγής είναι ευαίσθητα και 
ως εκ τούτου πρέπει να αποτελούν αντικείμενο μελέτης επιπτώσεων δημοσιευόμενη εκ των 
προτέρων εις τρόπον ώστε να παρέχεται στο νομοθέτη και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες ο 
αναγκαίος χρόνος προκειμένου να λάβουν γνώση των επιπτώσεων του προβλεπομένου μέτρου.

Τροπολογία 116
Peter Jahr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 314 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα ακόλουθα ποσά είναι διαθέσιμα τα 
συγκεκριμένα ημερολογιακά έτη:

2. Τα ακόλουθα ποσά είναι διαθέσιμα τα 
συγκεκριμένα ημερολογιακά έτη:

– 2009: 40 660 000 ευρώ,
– 2010: 82 110 000 ευρώ, – 2010: 82 110 000 ευρώ,

– από το 2011 και μετά: 122 610 000 ευρώ. – από το 2011 και μετά: 122 610 000 ευρώ.

Or. de
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Τροπολογία 117
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Μέρος Α – τμήμα ΙΙΙ – σημείο 2 – εδάφιο 1α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να υποδιαιρούν 
καθεμία από τις κατηγορίες των σημείων 
1 και 2 σε τρεις το πολύ υποκατηγορίες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η κωδικοποίηση της ΚΟΑ πρέπει να επέλθει χωρίς μεταβολή του ισχύοντος δικαίου. Πρέπει ως 
εκ τούτου να επανέλθει το σύνολο του ισχύοντος σήμερα κειμένου του παραρτήματος.

Τροπολογία 118
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  V – Μέρος  Γ – τμήμα ΙΙΙ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα σφάγια ταξινομούνται εφαρμόζοντας, 
κατ’ αναλογία, τις διατάξεις του σημείου 
Α.ΙΙΙ. Ωστόσο, ο όρος «μηρός» στο σημείο 
Α.ΙΙΙ.1 και στις σειρές 3 και 4 του πίνακα 
του σημείου Α.ΙΙΙ.2 αντικαθίσταται από 
τον όρο «οπίσθιο τεταρτημόριο».

1. Τα σφάγια ταξινομούνται 
εφαρμόζοντας, κατ’ αναλογία, τις 
διατάξεις του σημείου Α.ΙΙΙ. Ωστόσο, ο 
όρος «μηρός» στο σημείο Α.ΙΙΙ.1 και στις 
σειρές 3 και 4 του πίνακα του σημείου 
Α.ΙΙΙ.2 αντικαθίσταται από τον όρο 
«οπίσθιο τεταρτημόριο».

2. Κατά παρέκκλιση από το σημείο 1, για 
τους αμνούς με βάρος σφαγίου μικρότερο 
των 13 kg, η Επιτροπή, χωρίς την 
επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται 
στο άρθρο 323 παράγραφος 1 καθώς και 
με εκτελεστική πράξη, μπορεί να 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια για 
την ταξινόμηση: 
α) βάρος του σφαγίου, 
β) χρώμα κρέατος, 
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γ) κατάσταση πάχυνσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η κωδικοποίηση της ΚΟΑ πρέπει να επέλθει χωρίς μεταβολή του ισχύοντος δικαίου. Πρέπει ως 
εκ τούτου να επανέλθει το σύνολο του ισχύοντος σήμερα κειμένου του παραρτήματος 
προσαρμόζοντάς το στις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας.


