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Τροπολογία 1096
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προγράμματα στήριξης αποτελούνται 
από τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) λεπτομερή περιγραφή των 
προτεινόμενων μέτρων και ποσοτικό 
προσδιορισμό των στόχων τους·
(β) τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων·
(γ) εκτίμηση από την οποία προκύπτουν 
οι αναμενόμενες τεχνικές, οικονομικές, 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις·
(δ) χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των 
μέτρων·
(ε) γενικό δημοσιονομικό πίνακα με τους 
πόρους που διατίθενται και την 
προβλεπόμενη ενδεικτική κατανομή των 
πόρων μεταξύ των μέτρων σύμφωνα με 
τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στο 
παράρτημα IV·
(στ) τα κριτήρια και τους ποσοτικούς 
δείκτες που πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
για την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση, καθώς και τα μέτρα που 
έχουν ληφθεί για να διασφαλιστεί ότι τα 
προγράμματα στήριξης εφαρμόζονται 
σωστά και αποτελεσματικά· και
(ζ) τον ορισμό των αρμόδιων αρχών και 
οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για την 
εφαρμογή του προγράμματος στήριξης.

Or. en

Τροπολογία 1097
Astrid Lulling
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Το άρθρο 39α δεν εφαρμόζεται όταν 
το μόνο προβλεπόμενο μέτρο στο 
πρόγραμμα στήριξης ενός κράτους 
μέλους συνίσταται στη μεταφορά προς το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 42.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για την εκ νέου ενσωμάτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 103 του κανονισμού ΕΚ 
1234/2007, το οποίο προβλέπει ότι τα κράτη μέλη τα οποία μεταφέρουν το σύνολο των εθνικών 
ενισχύσεών τους προς το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης δεν απαιτείται να υποβάλουν πρόγραμμα 
στήριξης.

Τροπολογία 1098
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39 α
Περιεχόμενο των προγραμμάτων 

στήριξης
Τα προγράμματα στήριξης 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
α) μια λεπτομερή περιγραφή των 
προτεινόμενων μέτρων καθώς και 
ποσοτικά προσδιορισμένους στόχους·
β) τα αποτελέσματα των διεξαχθέντων 
διαβουλεύσεων· 
γ) μια αξιολόγηση των αναμενόμενων 
τεχνικών, οικονομικών, οικολογικών 
καθώς και κοινωνικών επιπτώσεων· 
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δ) ένα χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση 
των μέτρων·
ε) έναν γενικό χρηματοπιστωτικό πίνακα 
που θα δείχνει τους πόρους που θα 
χρησιμοποιηθούν και την προτεινόμενη 
ενδεικτική χορήγηση πόρων μεταξύ των 
μέτρων σύμφωνα με τα ανώτατα όρια τα 
οποία προβλέπονται στο παράρτημα Χ·
στ) τα κριτήρια και τους ποσοτικούς 
δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν για την 
επιτήρηση και αξιολόγηση καθώς και τα 
μέτρα που θα αναληφθούν για να 
εξασφαλισθεί ότι τα προγράμματα 
υποστήριξης υλοποιούνται κατάλληλα και 
αποτελεσματικά,
και 
ζ) τον ορισμό των αρμοδίων αρχών και 
θεσμών που θα είναι υπεύθυνα για την 
υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος 
στήριξης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο των προγραμμάτων στήριξης αποτελεί ένα ουσιαστικό τμήμα το οποίο θα 
πρέπει να ενταχθεί στη βασική νομοθεσία. Το άρθρο 134 της πρότασης κανονισμού  (2010) 799 
θα πρέπει, ως εκ τούτου, να ενσωματωθεί στην πρόταση κανονισμού.

Τροπολογία 1099
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στήριξη στο πλαίσιο του καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο
42·

α) μέτρα στήριξης για τον συνυπολογισμό 
της προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 42·

Or. fr
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Τροπολογία 1100
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στήριξη στο πλαίσιο του καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 
42·

α) μέτρα για τη στήριξη της 
συγκέντρωσης της προσφοράς, σύμφωνα 
με το άρθρο 42

Or. pt

Τροπολογία 1101
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προώθηση, σύμφωνα με το άρθρο 43· β) προώθηση των κριτηρίων ποιότητας, 
σύμφωνα με το άρθρο 43·

Or. fr

Τροπολογία 1102
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών 
στον τομέα των προηγμένων συστημάτων 
αειφόρου παραγωγής·

Or. fr
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Τροπολογία 1103
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) πρόγραμμα στήριξης του 
αμπελοοινικού τομέα σε απότομες 
πλαγιές, σύμφωνα με το άρθρο 44α·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι περιφέρειες με απότομες πλαγιές αποτελούν, ως οι παραδοσιακές περιοχές 
αμπελοκαλλιέργειας, τη βάση για έναν ποιοτικό οίνο, για τουρισμό που αφορά τον 
αμπελοοινικό τομέα, για γαστρονομία και για άλλες περαιτέρω οικονομικές δραστηριότητες. Θα 
πρέπει, ως εκ τούτου, να ληφθούν μέτρα για να διατηρηθούν οι εν λόγω δύσκολα 
καλλιεργήσιμες και ιδιαίτερα εντατικές από απόψεως εργασίας περιοχές. Για τον λόγο αυτό, θα 
πρέπει να συμπεριληφθεί ένα ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των καλλιεργειών που 
πραγματοποιούνται σε απότομες πλαγιές στον κατάλογο των επιλέξιμων μέτρων.

Τροπολογία 1104
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) πρώιμο τρύγο σύμφωνα με το άρθρο 
45·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1105
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) πρώιμο τρύγο σύμφωνα με το άρθρο 45· δ) διαχείριση της προσφοράς σύμφωνα με 
το άρθρο 45·

Or. fr

Τροπολογία 1106
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) χρήση συμπυκνωμένου γλεύκους 
σταφυλιών σύμφωνα με το άρθρο 49α·

Or. it

Τροπολογία 1107
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 3, τα κράτη μέλη μπορούν, 
για τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 
43, 47 και 48, να χορηγήσουν εθνικές 
ενισχύσεις σύμφωνα με τους ενωσιακούς 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

Or. it
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Τροπολογία 1108
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και στήριξη 
στους αμπελοκαλλιεργητές

Μέτρα για τη στήριξη της συγκέντρωσης 
της προσφοράς

Or. en

Τροπολογία 1109
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και στήριξη 
στους αμπελοκαλλιεργητές

μέτρα για τη στήριξη της συγκέντρωσης 
της προσφοράς στον αμπελοοινικό τομέα

Or. pt

Τροπολογία 1110
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προγράμματα στήριξης μπορούν να 
περιλαμβάνουν την παροχή στήριξης 
στους αμπελοκαλλιεργητές μόνο με τη 
μορφή παροχής δικαιωμάτων ενίσχυσης 
σύμφωνα με απόφαση που λαμβάνουν τα 
κράτη έως την 1η Δεκεμβρίου 2012 
δυνάμει του άρθρου 137 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [COM(2010)799] και με τους 
όρους που προβλέπει το εν λόγω άρθρο.

διαγράφεται
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Or. pt

Τροπολογία 1111
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προγράμματα στήριξης μπορούν να 
περιλαμβάνουν την παροχή στήριξης 
στους αμπελοκαλλιεργητές μόνο με τη 
μορφή παροχής δικαιωμάτων ενίσχυσης 
σύμφωνα με απόφαση που λαμβάνουν τα 
κράτη έως την 1η Δεκεμβρίου 2012
δυνάμει του άρθρου 137 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [COM(2010)799] και με τους 
όρους που προβλέπει το εν λόγω άρθρο.

Όταν οργανώσεις παραγωγών 
αναγνωρισμένες σύμφωνα με το άρθρο 
106 του παρόντος κανονισμού 
διαχειρίζονται μέτρα μνεία των οποίων 
γίνεται στο άρθρο 40, στις οργανώσεις 
αυτές αποδίδεται προτεραιότητα όσον 
αφορά τους χρηματοδοτικούς πόρους.

Or. en

Τροπολογία 1112
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Όταν οργανώσεις παραγωγών 
αναγνωρισμένες σύμφωνα με το άρθρο 
106 του παρόντος κανονισμού 
διαχειρίζονται μέτρα μνεία των οποίων 
γίνεται στο άρθρο 40, στις οργανώσεις 
αυτές αποδίδεται προτεραιότητα όσον 
αφορά τις χρηματοδοτικές ενισχύσεις.

Or. pt

Τροπολογία 1113
Mariya Gabriel
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προώθηση στις τρίτες χώρες Προώθηση

Or. en

Τροπολογία 1114
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προώθηση στις τρίτες χώρες Προώθηση

Or. en

Τροπολογία 1115
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προώθηση στις τρίτες χώρες Προώθηση

Or. en

Τροπολογία 1116
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη δυνάμει του παρόντος 
άρθρου καλύπτει μέτρα ενημέρωσης ή 
προώθησης σε τρίτες χώρες για τους 
ενωσιακούς οίνους και, συνεπώς, βελτιώνει 
την ανταγωνιστικότητά τους στις εν λόγω 
χώρες.

1. Η στήριξη δυνάμει του παρόντος 
άρθρου καλύπτει για τους ενωσιακούς 
οίνους μέτρα ενημέρωσης ή προώθησης σε 
τρίτες χώρες και στην εσωτερική αγορά 
και, συνεπώς, βελτιώνει την 
ανταγωνιστικότητά τους.

Or. it

Τροπολογία 1117
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη δυνάμει του παρόντος 
άρθρου καλύπτει μέτρα ενημέρωσης ή 
προώθησης σε τρίτες χώρες για τους 
ενωσιακούς οίνους και, συνεπώς, 
βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά τους 
στις εν λόγω χώρες.

1. Η στήριξη δυνάμει του παρόντος 
άρθρου καλύπτει για τους ενωσιακούς 
οίνους μέτρα ενημέρωσης ή προώθησης σε 
τρίτες χώρες και στην εσωτερική αγορά 
και, συνεπώς, βελτιώνει την 
ανταγωνιστικότητά τους.

Or. it

Τροπολογία 1118
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη δυνάμει του παρόντος 
άρθρου καλύπτει μέτρα ενημέρωσης ή 
προώθησης σε τρίτες χώρες για τους 
ενωσιακούς οίνους και, συνεπώς, 
βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά τους στις 
εν λόγω χώρες.

1. Η στήριξη δυνάμει του παρόντος 
άρθρου καλύπτει μέτρα ενημέρωσης ή 
προώθησης στην εσωτερική αγορά ή σε 
τρίτες χώρες για τους ενωσιακούς οίνους 
και, συνεπώς, βελτιώνει την 
ανταγωνιστικότητά τους στις εν λόγω 
χώρες.
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Or. en

Τροπολογία 1119
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη δυνάμει του παρόντος 
άρθρου καλύπτει μέτρα ενημέρωσης ή 
προώθησης σε τρίτες χώρες για τους 
ενωσιακούς οίνους και, συνεπώς, 
βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά τους στις 
εν λόγω χώρες.

1. Η στήριξη δυνάμει του παρόντος 
άρθρου καλύπτει μέτρα ενημέρωσης ή 
προώθησης στην εσωτερική αγορά ή σε 
τρίτες χώρες για τους ενωσιακούς οίνους 
και, συνεπώς, βελτιώνει την 
ανταγωνιστικότητά τους στις εν λόγω 
χώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μεγαλύτερο μέρος των ευρωπαϊκών οίνων πωλείται στην εσωτερική αγορά. Για παράδειγμα, 
το 2010, το 55% των εξαγωγών οίνων από τα κράτη μέλη, αξίας 8,3 δις. ευρώ, πωλήθηκε στην 
αγορά της ΕΕ (πηγή: ComExt). Επιπλέον, αυξήθηκαν αισθητά τα τελευταία έτη οι εισαγωγές 
ευρωπαϊκών οίνων από αγορές τρίτων χωρών. Συνεπώς, το άρθρο θα πρέπει να τροποποιηθεί 
κατά τρόπο που να επιτρέπει την προώθηση των οίνων και στην εσωτερική αγορά επίσης.

Τροπολογία 1120
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη δυνάμει του παρόντος 
άρθρου καλύπτει μέτρα ενημέρωσης ή 
προώθησης σε τρίτες χώρες για τους 
ενωσιακούς οίνους και, συνεπώς, 
βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά τους στις 
εν λόγω χώρες.

1. Η στήριξη δυνάμει του παρόντος 
άρθρου καλύπτει μέτρα ενημέρωσης ή 
προώθησης στην εσωτερική αγορά σε 
τρίτες χώρες για τους ενωσιακούς οίνους 
και, συνεπώς, βελτιώνει την 
ανταγωνιστικότητά τους στις εν λόγω 
χώρες.
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Or. en

Τροπολογία 1121
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη δυνάμει του παρόντος 
άρθρου καλύπτει μέτρα ενημέρωσης ή 
προώθησης σε τρίτες χώρες για τους 
ενωσιακούς οίνους και, συνεπώς, 
βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά τους στις 
εν λόγω χώρες.

1. Η στήριξη δυνάμει του παρόντος 
άρθρου καλύπτει μέτρα ενημέρωσης ή 
προώθησης σε τρίτες χώρες για τους 
ενωσιακούς οίνους ποιότητας και, 
συνεπώς, βελτιώνει την 
ανταγωνιστικότητά τους στις εν λόγω 
χώρες.

Or. fr

Τροπολογία 1122
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δημόσιες σχέσεις, προώθηση ή 
διαφήμιση, ιδίως εκείνες που τονίζουν τα 
πλεονεκτήματα των ενωσιακών προϊόντων, 
κυρίως από πλευράς ποιότητας, ασφάλειας 
των τροφίμων ή προστασίας του 
περιβάλλοντος·

α) δημόσιες σχέσεις, προώθηση ή 
διαφήμιση, ιδίως εκείνες που τονίζουν τα 
πλεονεκτήματα των ενωσιακών προϊόντων, 
κυρίως από πλευράς ποιότητας, ασφάλειας 
των τροφίμων και προηγμένων 
συστημάτων αειφόρου παραγωγής, με τα 
οποία μειώνεται η χρήση των 
φυτοφαρμάκων και των χημικών 
λιπασμάτων·

Or. fr
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Τροπολογία 1123
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ενημερωτικές εκστρατείες, ιδίως για τα 
ενωσιακά συστήματα που αφορούν τις 
ονομασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές 
ενδείξεις και τη βιολογική παραγωγή·

γ) ενημερωτικές εκστρατείες, ιδίως για τα 
ενωσιακά συστήματα που αφορούν τις 
ονομασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές 
ενδείξεις και τη βιολογική παραγωγή· για 
τον σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να 
συνάπτονται συμφωνίες με μεγάλες 
αλυσίδες διανομής στις τρίτες χώρες έτσι 
ώστε οι πληροφορίες για τα προϊόντα 
αυτά εντός των σημείων πωλήσεως, οι 
οποίες φθάνουν στον καταναλωτή, να 
είναι όσο το δυνατόν σαφέστερες·

Or. it

Τροπολογία 1124
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Γεώργιος Παπαστάμκος, Raffaele Baldassarre, Carlo 
Fidanza, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 43 a
Θα πρέπει να εφαρμοστεί σύστημα 
στήριξης για τον κλάδο του ελαιολάδου, 
κατ’ αναλογία με το υφιστάμενο στον 
αμπελοοινικό τομέα, βάσει εθνικών 
προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται 
από την ενιαία ΚΟΑ.
Τούτο παροτρύνει την Επιτροπή να 
σχεδιάσει, εντός ενός έτους μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
τον μηχανισμό που θα πλαισιώσει το 
εθνικό πρόγραμμα στήριξης στον κλάδο 
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του ελαιολάδου, τα μέτρα που θα 
μπορούσαν να συμπεριληφθούν και την 
ανάγκη για συγχρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 1125
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 43 α
Ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών στον 

τομέα προηγμένων συστημάτων αειφόρου 
παραγωγής

1. Η στήριξη στο μέτρο αυτό θα πρέπει 
να επιτρέψει την κτήση νέων ικανοτήτων 
μέσω ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών 
στον τομέα των προηγμένων συστημάτων 
αειφόρου παραγωγής που προχωρούν 
πέρα από τις απαιτήσεις προτύπων στον 
τομέα της αιρεσιμότητας.
2. Το μέτρο το οποίο αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 εφαρμόζεται στον 
αμπελοοινικό τομέα καθώς και στα 
συστήματα παραγωγής οίνου που 
αυξάνουν την κάλυψη εδάφους, μειώνουν 
σημαντικά τη χρήση των φυτοφαρμάκων 
και χημικών λιπασμάτων και αυξάνουν το 
πλήθος των ποικιλιών.
3. Τα μέτρα τα οποία αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 μπορούν να 
συμπεριλαμβάνουν:
α) την επιλογή και την περιγραφή των 
βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της 
αειφόρου αμπελουργίας·
β) την αγροτική επιμόρφωση και την 
ενίσχυση των ικανοτήτων στον τομέα 
των προηγμένων συστημάτων για 
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αειφόρο γεωργία·
γ) τις αμοιβαίες επισκέψεις· 
δ) τις παροχές υπηρεσιών σε σχέση με 
την εξάπλωση των προηγμένων 
πρακτικών αειφόρου καλλιέργειας της 
αμπέλου.

Or. fr

Τροπολογία 1126
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 43 α
Προώθηση της ήπιας κατανάλωσης στην 

εσωτερική αγορά
Οι ίδιες διατάξεις που θεσπίζονται με τις 
προηγούμενες ενότητες ισχύουν και στην 
εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην ήπια 
και λογική κατανάλωση οίνου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Αντιμετώπιση ενός παραλογισμού.  Πράγματι, δεν φαίνεται λογικό να στερούμε από τους 
ευρωπαίους καταναλωτές από μια δυνατότητα την οποία χρηματοδοτούμε για τους 
καταναλωτές τρίτων χωρών.

Τροπολογία 1127
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η στήριξη για αναδιάρθρωση και 
μετατροπή αμπελώνων μπορεί να καλύπτει 
μόνο μία ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες δραστηριότητες:

3. Η στήριξη για αναδιάρθρωση και 
μετατροπή αμπελώνων πρέπει να καλύπτει 
μόνο μία ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες δραστηριότητες:

Or. fr

Τροπολογία 1128
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη μετατροπή ποικιλίας, 
συμπεριλαμβανομένου του 
επανεμβολιασμού·

α) η αύξηση της ποικιλίας,
συμπεριλαμβανομένου του 
επανεμβολιασμού·

Or. fr

Τροπολογία 1129
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) η μείωση της χρήσεως των 
φυτοφαρμάκων· 
γ β) η εισαγωγή προστατευτικών 
καλλιεργειών ή καλλιεργειών 
μακροχρόνιας κάλυψης του εδάφους.

Or. fr
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Τροπολογία 1130
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η στήριξη για αναδιάρθρωση και 
μετατροπή αμπελώνων μπορεί να λαμβάνει 
μόνο τις ακόλουθες μορφές:

4. Η στήριξη για τη βελτίωση των 
συστημάτων παραγωγής του οίνου και τη
μετατροπή αμπελώνων μπορεί να λαμβάνει 
μόνο τις ακόλουθες μορφές:

Or. fr

Τροπολογία 1131
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η συνεισφορά της Ένωσης στις 
πραγματικές δαπάνες που συνδέονται με 
την αναδιάρθρωση και τη μετατροπή 
αμπελώνων δεν υπερβαίνει το 50% των 
δαπανών αυτών. Στις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιοχές της Ένωσης η 
ενωσιακή συνεισφορά στις δαπάνες 
αναδιάρθρωσης και μετατροπής δεν 
υπερβαίνει το 75%.

6. Η συνεισφορά της Ένωσης στις 
πραγματικές δαπάνες που συνδέονται με 
την αναδιάρθρωση και τη μετατροπή 
αμπελώνων δεν υπερβαίνει το 50% των 
δαπανών αυτών. Στις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιοχές της Ένωσης και σε 
εκείνες που βρίσκονται σε μεταβατικό 
στάδιο η ενωσιακή συνεισφορά στις 
δαπάνες αναδιάρθρωσης και μετατροπής 
δεν υπερβαίνει το 75%.

Or. es

Τροπολογία 1132
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 6 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Η στήριξη για αναδιάρθρωση και 
μετατροπή καταβάλλεται για την 
επιφάνεια στην οποία έχει φυτευθεί 
άμπελος, η οποία καθορίζεται από την 
εξωτερική περίμετρο των στελεχών στην 
οποία προστίθεται μια ενδιάμεση ζώνη 
της οποίας το εύρος αντιστοιχεί στο 
ήμισυ της απόστασης που χωρίζει τις 
σειρές των φυτών.
Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες 
που ρυθμίζουν λεπτομερώς το πεδίο και 
το επίπεδο στήριξης. Οι εν λόγω κανόνες 
μπορούν κυρίως να προβλέπουν την 
πληρωμή κατ’ αποκοπήν ποσών, τα 
ανώτατα επίπεδα στήριξης ανά εκτάριο 
και την προσαρμογή της στήριξης με 
βάση αντικειμενικά κριτήρια.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για σημαντικά στοιχεία που προέρχονται από τον κανονισμό της Επιτροπής αριθ. 
555/2008.

Τροπολογία 1133
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 44 α
Πρόγραμμα ενίσχυσης για τον 
αμπελοοινικό τομέα σε περιοχές με 
απότομες πλαγιές
Τα μέτρα του προγράμματος ενίσχυσης 
για αμπέλια τα οποία ευρίσκονται σε 
απότομες πλαγιές, θα πρέπει να 
καθορισθούν κατά τρόπο ώστε να 
εγγυώνται την ανάπτυξη του εν λόγω 
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τομέα σε πλαγιές που είναι ιδιαίτερα 
εντατικές από απόψεως εργασίας, σε 
απότομες πλαγιές καθώς και σε 
αναβαθμίδες, βελτιώνοντας την 
ανταγωνιστικότητά τους 
μακροπρόθεσμα.
Η ενίσχυση μπορεί να λάβει τη μορφή 
κατ’ αποκοπήν πληρωμής ανά εκτάριο 
που καθορίζεται από το κράτος μέλος ή 
που διαφοροποιείται ανάλογα με τον 
βαθμό κλίσης του εδάφους·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι περιφέρειες με απότομες πλαγιές αποτελούν, ως οι παραδοσιακές περιοχές 
αμπελοκαλλιέργειας, τη βάση για έναν ποιοτικό οίνο, για τουρισμό που αφορά τον 
αμπελοοινικό τομέα, για γαστρονομία και για άλλες περαιτέρω οικονομικές δραστηριότητες. Θα
πρέπει, ως εκ τούτου, να ληφθούν μέτρα για να διατηρηθούν οι εν λόγω δύσκολα 
καλλιεργήσιμες και ιδιαίτερα εντατικές από απόψεως εργασίας περιοχές. Για τον λόγο αυτό, θα 
πρέπει να συμπεριληφθεί ένα ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των καλλιεργειών που 
πραγματοποιούνται σε απότομες πλαγιές στον κατάλογο των επιλέξιμων μέτρων.

Τροπολογία 1134
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 45 διαγράφεται
Πρώιμος τρύγος

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, ως πρώιμος τρύγος νοείται η 
ολική καταστροφή ή η απομάκρυνση των 
σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη 
ωριμάσει και εκμηδενίζουν έτσι την 
απόδοση της σχετικής έκτασης.
2. Η στήριξη για πρώιμο τρύγο συμβάλλει 
στην αποκατάσταση της ισορροπίας 
μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην 
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αμπελοοινική αγορά της Ένωσης, ώστε 
να αποφεύγονται οι κρίσεις της αγοράς.
3. Η στήριξη για πρώιμο τρύγο μπορεί να 
χορηγείται ως αποζημίωση με τη μορφή 
κατ’ αποκοπή ενίσχυσης ανά εκτάριο που 
καθορίζεται από το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος.
Η στήριξη για πρώιμο τρύγο μπορεί να 
χορηγείται ως αποζημίωση με τη μορφή 
κατ’ αποκοπή ενίσχυσης ανά εκτάριο που 
καθορίζεται από το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος.
Η ενίσχυση δεν υπερβαίνει το 50% του 
συνόλου των άμεσων δαπανών 
καταστροφής ή απομάκρυνσης των 
σταφυλιών και της απώλειας 
εισοδήματος που προκύπτει από την εν 
λόγω καταστροφή ή απομάκρυνση.
4. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
θεσπίζουν σύστημα που βασίζεται σε 
αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι το μέτρο του πρώιμου 
τρύγου δεν οδηγεί στην αποζημίωση 
μεμονωμένων αμπελουργών καθ’ 
υπέρβαση των ανώτατων ορίων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 δεύτερο 
εδάφιο.

Or. fr

Τροπολογία 1135
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη για πρώιμο τρύγο συμβάλλει 
στην αποκατάσταση της ισορροπίας 
μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην 
αμπελοοινική αγορά της Ένωσης, ώστε να 

2. Η στήριξη για πρώιμο τρύγο συμβάλλει 
στην ποιοτική βελτίωση των σταφυλιών 
και στην αποκατάσταση της ισορροπίας 
μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην 
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αποφεύγονται οι κρίσεις της αγοράς. αμπελοοινική αγορά της Ένωσης, ώστε να 
αποφεύγονται οι κρίσεις της αγοράς.

Or. it

Τροπολογία 1136
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στο πλαίσιο της στήριξης για τη 
σύσταση ταμείων αλληλοβοήθειας 
παρέχεται βοήθεια στους παραγωγούς που
επιζητούν να ασφαλιστούν έναντι των 
διακυμάνσεων της αγοράς.

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. de

Αιτιολόγηση

Λάθος στη γερμανική μετάφραση - Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 1137
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στο πλαίσιο της στήριξης για τη 
σύσταση ταμείων αλληλοβοήθειας 
παρέχεται βοήθεια στους παραγωγούς που 
επιζητούν να ασφαλιστούν έναντι των 
διακυμάνσεων της αγοράς.

1. Στο πλαίσιο της στήριξης των ταμείων 
αλληλοβοήθειας παρέχεται βοήθεια στους 
παραγωγούς που επιζητούν να 
ασφαλιστούν έναντι των διακυμάνσεων 
της αγοράς.

Or. en
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Τροπολογία 1138
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στο πλαίσιο της στήριξης για τη 
σύσταση ταμείων αλληλοβοήθειας 
παρέχεται βοήθεια στους παραγωγούς που 
επιζητούν να ασφαλιστούν έναντι των 
διακυμάνσεων της αγοράς.

1. Στο πλαίσιο της στήριξης των ταμείων 
αλληλοβοήθειας παρέχεται βοήθεια στους 
παραγωγούς που επιζητούν να 
ασφαλιστούν έναντι των διακυμάνσεων 
της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 1139
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στο πλαίσιο της στήριξης για τη 
σύσταση ταμείων αλληλοβοήθειας 
παρέχεται βοήθεια στους παραγωγούς που 
επιζητούν να ασφαλιστούν έναντι των 
διακυμάνσεων της αγοράς.

1. Στο πλαίσιο της στήριξης για τη 
σύσταση και την ενοποίηση ταμείων 
αλληλοβοήθειας παρέχεται βοήθεια στους 
παραγωγούς που επιζητούν να 
ασφαλιστούν έναντι των διακυμάνσεων 
της αγοράς.

Or. it

Τροπολογία 1140
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη για τη σύσταση ταμείων 2. Η στήριξη των ταμείων αλληλοβοήθειας 
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αλληλοβοήθειας μπορεί να παρέχεται με 
τη μορφή προσωρινής και φθίνουσας 
ενίσχυσης για την κάλυψη των 
διοικητικών δαπανών των ταμείων.

μπορεί να παρέχεται για να καλύπτει:

(α) τις διοικητικές δαπάνες για τη 
σύσταση των ταμείων αλληλοβοήθειας, 
με τη μορφή προσωρινής και φθίνουσας 
ενίσχυσης·
(β) τα ποσά που καταβάλλονται από το 
ταμείο αλληλοβοήθειας ως χρηματική 
αποζημίωση στους γεωργούς. Επιπλέον, η 
χρηματοδοτική συνεισφορά μπορεί να 
αφορά το κεφάλαιο και τους τόκους 
εμπορικών δανείων που συνάπτει το 
ταμείο αλληλοβοήθειας με σκοπό την 
καταβολή της χρηματικής αποζημίωσης 
στους γεωργούς σε περίπτωση κρίσης.

Or. en

Τροπολογία 1141
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη για τη σύσταση ταμείων 
αλληλοβοήθειας μπορεί να παρέχεται με 
τη μορφή προσωρινής και φθίνουσας 
ενίσχυσης για την κάλυψη των 
διοικητικών δαπανών των ταμείων.

2. Η στήριξη για τη σύσταση ταμείων 
αλληλοβοήθειας μπορεί να παρέχεται για 
την κάλυψη των διοικητικών δαπανών των 
ταμείων και ένα μέρος των ποσών θα 
καταβάλλεται στα μέλη για την 
αντιστάθμιση της οικονομικής ζημίας 
που υπέστησαν.

Or. en

Τροπολογία 1142
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη για τη σύσταση ταμείων 
αλληλοβοήθειας μπορεί να παρέχεται με τη 
μορφή προσωρινής και φθίνουσας 
ενίσχυσης για την κάλυψη των διοικητικών 
δαπανών των ταμείων.

2. Η στήριξη για τη σύσταση και την 
ενοποίηση ταμείων αλληλοβοήθειας 
μπορεί να παρέχεται με τη μορφή 
προσωρινής και φθίνουσας ενίσχυσης για 
την κάλυψη των διοικητικών δαπανών των 
ταμείων.

Or. it

Τροπολογία 1143
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη για τη σύσταση ταμείων 
αλληλοβοήθειας μπορεί να παρέχεται με 
τη μορφή προσωρινής και φθίνουσας 
ενίσχυσης για την κάλυψη των διοικητικών 
δαπανών των ταμείων.

2. Η στήριξη για τη σύσταση των ταμείων 
αλληλοβοήθειας μπορεί να χορηγηθεί υπό
μορφή προσωρινής και φθίνουσας 
ενίσχυσης για την κάλυψη των διοικητικών 
δαπανών των ταμείων και ως μέρος των 
ποσών που καταβάλλονται στα μέλη προς 
αντιστάθμιση της οικονομικής ζημίας 
που υπέστησαν.

Or. pt

Τροπολογία 1144
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη για ασφάλιση της συγκομιδής 
συμβάλλει στην προστασία των 
εισοδημάτων των παραγωγών από 

1. Η στήριξη για ασφάλιση της συγκομιδής 
συμβάλλει στην προστασία των 
εισοδημάτων των παραγωγών και στην 
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απώλειες που οφείλονται σε φυσικές 
καταστροφές, δυσμενή καιρικά φαινόμενα, 
ασθένειες ή προσβολή από επιβλαβείς 
οργανισμούς.

κάλυψη των απωλειών αγοράς που 
υπέστησαν οι οργανώσεις παραγωγών 
και/ή οι συνεταιρισμοί και/ή τα μέλη τους
από απώλειες που οφείλονται σε φυσικές 
καταστροφές, δυσμενή καιρικά φαινόμενα, 
ασθένειες ή προσβολή από επιβλαβείς 
οργανισμούς.

Or. en

Τροπολογία 1145
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη για ασφάλιση της συγκομιδής 
συμβάλλει στην προστασία των 
εισοδημάτων των παραγωγών από 
απώλειες που οφείλονται σε φυσικές 
καταστροφές, δυσμενή καιρικά φαινόμενα, 
ασθένειες ή προσβολή από επιβλαβείς 
οργανισμούς.

1. Η στήριξη για ασφάλιση της συγκομιδής 
συμβάλλει στην προστασία των 
εισοδημάτων των παραγωγών και στην 
κάλυψη των απωλειών αγοράς που 
υπέστησαν οι οργανώσεις παραγωγών, οι 
συνεταιρισμοί και/ή τα μέλη τους από 
απώλειες που οφείλονται σε φυσικές 
καταστροφές, δυσμενή καιρικά φαινόμενα, 
ασθένειες ή προσβολή από επιβλαβείς 
οργανισμούς.

Or. pt

Τροπολογία 1146
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δικαιούχοι πρέπει να αποδείξουν ότι 
έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα πρόληψης 
των κινδύνων που αναφέρονται στο 
παράρτημα XX.



PE494.486v01-00 28/187 AM\909520EL.doc

EL

Or. fr

Τροπολογία 1147
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) το 80% του κόστους των ασφαλίστρων 
που καταβάλλουν οι παραγωγοί για 
ασφάλιση έναντι ζημιών που 
προκαλούνται από δυσμενή καιρικά 
φαινόμενα τα οποία μπορούν να 
θεωρηθούν φυσικές καταστροφές·

(α) το 80% του κόστους των ασφαλίστρων 
που καταβάλλουν οι παραγωγοί, οι 
οργανώσεις παραγωγών και/ή οι 
συνεταιρισμοί για ασφάλιση έναντι ζημιών
που προκαλούνται από δυσμενή καιρικά 
φαινόμενα τα οποία μπορούν να 
θεωρηθούν φυσικές καταστροφές·

Or. en

Τροπολογία 1148
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) το 80% του κόστους των ασφαλίστρων 
που καταβάλλουν οι παραγωγοί για 
ασφάλιση έναντι ζημιών που 
προκαλούνται από δυσμενή καιρικά 
φαινόμενα τα οποία μπορούν να 
θεωρηθούν φυσικές καταστροφές·

(α) το 80% του κόστους των ασφαλίστρων 
που καταβάλλουν οι παραγωγοί ή οι 
οργανώσεις παραγωγών/συνεταιρισμοί 
για ασφάλιση έναντι ζημιών που 
προκαλούνται από δυσμενή καιρικά 
φαινόμενα τα οποία μπορούν να 
θεωρηθούν φυσικές καταστροφές·

Or. en

Τροπολογία 1149
Maria do Céu Patrão Neves
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το 80% του κόστους των ασφαλίστρων 
που καταβάλλουν οι παραγωγοί για 
ασφάλιση έναντι ζημιών που 
προκαλούνται από δυσμενή καιρικά 
φαινόμενα τα οποία μπορούν να
θεωρηθούν φυσικές καταστροφές·

α) 80% του κόστους των ασφαλίστρων που 
καταβάλλουν οι παραγωγοί ή οι 
οργανώσεις παραγωγών/συνεταιρισμοί 
για ασφάλιση έναντι των ζημιών που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
φαινόμενα τα οποία μπορούν να 
θεωρηθούν φυσικές καταστροφές·

Or. pt

Τροπολογία 1150
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το 50% του κόστους των ασφαλίστρων 
που καταβάλλουν οι παραγωγοί για 
ασφάλιση έναντι:

(β) το 50% του κόστους των ασφαλίστρων 
που καταβάλλουν οι παραγωγοί, οι 
οργανώσεις παραγωγών και/ή οι 
συνεταιρισμοί για ασφάλιση έναντι:

Or. en

Τροπολογία 1151
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το 50% του κόστους των ασφαλίστρων 
που καταβάλλουν οι παραγωγοί για 
ασφάλιση έναντι:

(β) το 50% του κόστους των ασφαλίστρων 
που καταβάλλουν οι παραγωγοί ή οι 
οργανώσεις παραγωγών/συνεταιρισμοί 
για ασφάλιση έναντι:

Or. en
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Τροπολογία 1152
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το 50% του κόστους των ασφαλίστρων 
που καταβάλλουν οι παραγωγοί για 
ασφάλιση έναντι:

β) το 50% του κόστους των ασφαλίστρων 
που καταβάλλουν οι παραγωγοί ή οι 
οργανώσεις παραγωγών/συνεταιρισμοί
για ασφάλιση έναντι :

Or. pt

Τροπολογία 1153
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επενδύσεις Επενδύσεις στην εσωτερική αγορά και σε 
τρίτες χώρες

Or. es

Τροπολογία 1154
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επενδύσεις Επενδύσεις στην εσωτερική αγορά και σε 
τρίτες χώρες

Or. es
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Τροπολογία 1155
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επενδύσεις Επενδύσεις και άλλες επιδοτήσιμες 
δαπάνες

Or. es

Τροπολογία 1156
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μπορεί να παρέχεται στήριξη για υλικές 
ή άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις 
μεταποίησης, σε υποδομές οινοποιίας και 
στην εμπορία οίνων, οι οποίες βελτιώνουν 
τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων 
και αφορούν ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα:

1. Μπορεί να παρέχεται στήριξη για υλικές 
ή άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις 
μεταποίησης, σε υποδομές οινοποιίας, σε 
δομές και μέσα εμπορίας, 
περιλαμβανομένων των εξειδικευμένων 
ανθρώπινων πόρων και σε αποστακτήρια, 
οι οποίες βελτιώνουν τις συνολικές 
επιδόσεις των επιχειρήσεων και την 
προσαρμογή στη ζήτηση της αγοράς, 
αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα στην 
εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες και 
αφορούν ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα:

Or. es

Αιτιολόγηση

Επιχειρείται η προσαρμογή του μέτρου στις πραγματικές ανάγκες του τομέα, οι οποίες 
υπερβαίνουν τις επενδύσεις σε υποδομή και εξοπλισμό αφού, σε πολλές περιπτώσεις, είναι 
αναγκαίες οι επενδύσεις σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σε άυλα αγαθά.
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Τροπολογία 1157
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μπορεί να παρέχεται στήριξη για υλικές 
ή άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις 
μεταποίησης, σε υποδομές οινοποιίας και 
στην εμπορία οίνων, οι οποίες βελτιώνουν 
τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων 
και αφορούν ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα:

1. Μπορεί να παρέχεται στήριξη για υλικές 
ή άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις 
μεταποίησης, σε υποδομές οινοποιίας και
σε δομές και μέσα εμπορίας, οι οποίες 
βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις των 
επιχειρήσεων και την προσαρμογή στη 
ζήτηση της αγοράς, αυξάνουν την 
ανταγωνιστικότητα στην εσωτερική 
αγορά και σε τρίτες χώρες και αφορούν 
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

Or. es

Τροπολογία 1158
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μπορεί να παρέχεται στήριξη για υλικές 
ή άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις 
μεταποίησης, σε υποδομές οινοποιίας και 
στην εμπορία οίνων, οι οποίες βελτιώνουν 
τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων 
και αφορούν ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα:

1. Μπορεί να παρέχεται στήριξη για υλικές 
ή άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας, υποδομές οινοποιίας και 
εμπορίας οίνων, περιλαμβανομένων και 
άυλων επενδύσεων, οι οποίες βελτιώνουν 
τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων 
και αφορούν ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 1159
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μπορεί να παρέχεται στήριξη για υλικές 
ή άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις 
μεταποίησης, σε υποδομές οινοποιίας και 
στην εμπορία οίνων, οι οποίες βελτιώνουν 
τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων 
και αφορούν ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα:

1. Μπορεί να παρέχεται στήριξη για υλικές 
ή άυλες επενδύσεις και σε άλλες 
επιδοτήσιμες δαπάνες σε εγκαταστάσεις 
μεταποίησης, σε υποδομές οινοποιίας και 
στην εμπορία οίνων, οι οποίες βελτιώνουν 
τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων, 
αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα στην 
εσωτερική αγορά και σε εκείνην τρίτων 
χωρών και αφορούν ένα ή περισσότερα 
από τα ακόλουθα:

Or. es

Τροπολογία 1160
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μπορεί να παρέχεται στήριξη για υλικές 
ή άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις 
μεταποίησης, σε υποδομές οινοποιίας και 
στην εμπορία οίνων, οι οποίες βελτιώνουν 
τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων 
και αφορούν ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα:

1. Μπορεί να παρέχεται στήριξη για υλικές 
ή άυλες επενδύσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της καταχώρισης 
συλλογικών σημάτων, σε εγκαταστάσεις 
μεταποίησης, σε υποδομές οινοποιίας¸ 
αποστακτήρια και στην εμπορία οίνων, οι 
οποίες βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις 
των επιχειρήσεων και αφορούν ένα ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα:

Or. it

Τροπολογία 1161
Herbert Dorfmann
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μπορεί να παρέχεται στήριξη για υλικές 
ή άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις 
μεταποίησης, σε υποδομές οινοποιίας και 
στην εμπορία οίνων, οι οποίες βελτιώνουν 
τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων 
και αφορούν ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα:

1. Μπορεί να παρέχεται στήριξη για υλικές 
ή άυλες επενδύσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της καταχώρισης 
συλλογικών σημάτων, σε εγκαταστάσεις 
μεταποίησης, σε υποδομές οινοποιίας¸ 
αποστακτήρια και στην εμπορία οίνων, οι 
οποίες βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις 
των επιχειρήσεων και αφορούν ένα ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα:

Or. it

Τροπολογία 1162
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μπορεί να παρέχεται στήριξη για υλικές 
ή άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις 
μεταποίησης, σε υποδομές οινοποιίας και 
στην εμπορία οίνων, οι οποίες βελτιώνουν 
τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων 
και αφορούν ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα:

1. Μπορεί να παρέχεται στήριξη για υλικές 
ή άυλες επενδύσεις και σε άλλες 
επιδοτήσιμες δαπάνες σε εγκαταστάσεις 
μεταποίησης, σε υποδομές οινοποιίας και 
στην εμπορία οίνων, οι οποίες βελτιώνουν 
τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων 
και αφορούν ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα:

Or. es

Τροπολογία 1163
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) την παραγωγή ή την εμπορία 
προϊόντων που αναφέρονται στο 
παράρτημα VΙ μέρος ΙΙ·

(α) την παραγωγή ή την εμπορία 
προϊόντων που αναφέρονται στο 
παράρτημα VΙ μέρος ΙΙ, 
περιλαμβανομένων και άυλων 
επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 1164
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την παραγωγή ή την εμπορία προϊόντων 
που αναφέρονται στο παράρτημα VΙ μέρος 
ΙΙ·

α) την παραγωγή ή την εμπορία προϊόντων 
που αναφέρονται στο παράρτημα VΙ μέρος 
ΙΙ, περιλαμβανομένων και άυλων 
επενδύσεων·

Or. pt

Τροπολογία 1165
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) η ανάπτυξη προηγμένων μέτρων 
παραγωγής λαμβάνοντας υπόψη θέματα 
που εμπίπτουν στον τομέα της 
αγρονομίας και της βιωσιμότητας.

Or. fr
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Τροπολογία 1166
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, θεωρούνται επιδοτήσιμες 
δαπάνες η προμήθεια υλικών μέσων και/ή 
η πρόσληψη προσωπικού ειδικά για τη 
βελτίωση της εμπορίας των 
αμπελοοινικών προϊόντων που έχουν 
παραχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
προσδιορίζονται στο παράρτημα VI, 
μέρος ΙΙ, του παρόντος κανονισμού. Το 
μέτρο αυτό ισχύει σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβανομένης 
της χώρας καταγωγής του αιτούντος τη 
σχετική ενίσχυση.

Or. es

Τροπολογία 1167
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέγιστο ποσοστό της στήριξης κατά 
την παράγραφο 1 εφαρμόζεται μόνο στις 
πολύ μικρές, τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις κατά την έννοια της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον 
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων25.

διαγράφεται

Or. en



AM\909520EL.doc 37/187 PE494.486v01-00

EL

Τροπολογία 1168
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέγιστο ποσοστό της στήριξης κατά την 
παράγραφο 1 εφαρμόζεται μόνο στις πολύ 
μικρές, τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις κατά την έννοια της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον 
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων25.

Το μέγιστο ποσοστό της στήριξης κατά την 
παράγραφο 1 εξασφαλίζεται κατ’ αρχάς 
στις οργανώσεις παραγωγών που έχουν 
αναγνωριστεί δυνάμει του άρθρου 106 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 1169
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέγιστο ποσοστό της στήριξης κατά την
παράγραφο 1 εφαρμόζεται μόνο στις πολύ 
μικρές, τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις κατά την έννοια της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον 
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων.

Το μέγιστο ποσοστό της στήριξης κατά την 
παράγραφο 1 χορηγείται κατ’ αρχάς σε 
οργανώσεις παραγωγών αναγνωρισμένες 
σύμφωνα με το άρθρο 106 του παρόντος 
κανονισμού.

Or. pt

Τροπολογία 1170
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέγιστο ποσοστό της στήριξης κατά την 
παράγραφο 1 εφαρμόζεται μόνο στις πολύ 
μικρές, τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις κατά την έννοια της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον 
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων25.

Το μέγιστο ποσοστό της στήριξης κατά την 
παράγραφο 1 εφαρμόζεται στις 
επιχειρήσεις, στις οργανώσεις παραγωγών 
και στους συνεταιρισμούς.

Or. es

Τροπολογία 1171
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέγιστο ποσοστό της στήριξης κατά την 
παράγραφο 1 εφαρμόζεται μόνο στις πολύ 
μικρές, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
κατά την έννοια της σύστασης 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης 
Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των 
πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων.

Το μέγιστο ποσοστό της στήριξης κατά την 
παράγραφο 1 εφαρμόζεται στις 
οργανώσεις παραγωγών κατά την έννοια 
του άρθρου 106 του παρόντος 
κανονισμού και στις πολύ μικρές, τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την 
έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά 
με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.

Or. es

Τροπολογία 1172
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, Το μέγιστο ποσοστό μπορεί να 
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το μέγιστο ποσοστό μπορεί να 
εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις για 
τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης 
και για τα μικρά νησιά του Αιγαίου 
Πελάγους όπως ορίζονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1405/200626. Για επιχειρήσεις που δεν 
καλύπτονται από τον τίτλο Ι άρθρο 2 
παράγραφος 1 του παραρτήματος της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ και απασχολούν 
λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν 
κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. 
ευρώ, μειώνονται κατά το ήμισυ τα 
μέγιστα όρια της ενίσχυσης.

εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις για 
τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης 
και για τα μικρά νησιά του Αιγαίου 
Πελάγους όπως ορίζονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1405/200626.

Or. en

Τροπολογία 1173
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο,
το μέγιστο ποσοστό μπορεί να 
εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις για 
τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης 
και για τα μικρά νησιά του Αιγαίου 
Πελάγους όπως ορίζονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1405/200626. Για επιχειρήσεις που δεν 
καλύπτονται από τον τίτλο Ι άρθρο 2 
παράγραφος 1 του παραρτήματος της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ και απασχολούν 
λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν 
κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. 
ευρώ, μειώνονται κατά το ήμισυ τα 
μέγιστα όρια της ενίσχυσης.

Το μέγιστο ποσοστό μπορεί να 
εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις για 
τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης 
και για τα μικρά νησιά του Αιγαίου 
Πελάγους όπως ορίζονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1405/200626.

Or. pt
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Τροπολογία 1174
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
το μέγιστο ποσοστό μπορεί να 
εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις για 
τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης 
και για τα μικρά νησιά του Αιγαίου 
Πελάγους όπως ορίζονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1405/200626. Για επιχειρήσεις που δεν 
καλύπτονται από τον τίτλο Ι άρθρο 2 
παράγραφος 1 του παραρτήματος της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ και απασχολούν 
λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν 
κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. 
ευρώ, μειώνονται κατά το ήμισυ τα 
μέγιστα όρια της ενίσχυσης.

Το μέγιστο ποσοστό μπορεί να 
εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις για 
τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης 
και για τα μικρά νησιά του Αιγαίου 
Πελάγους όπως ορίζονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1405/200626.

Or. en

Τροπολογία 1175
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, το 
μέγιστο ποσοστό μπορεί να εφαρμόζεται 
σε όλες τις επιχειρήσεις για τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 349 της Συνθήκης και για τα μικρά 
νησιά του Αιγαίου Πελάγους όπως 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/200626. Για 
επιχειρήσεις που δεν καλύπτονται από 
τον τίτλο Ι άρθρο 2 παράγραφος 1 του 
παραρτήματος της σύστασης 

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, το 
μέγιστο ποσοστό μπορεί να εφαρμόζεται 
σε όλες τις επιχειρήσεις για τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 349 της Συνθήκης και για τα μικρά 
νησιά του Αιγαίου Πελάγους όπως 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/200626.
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2003/361/ΕΚ και απασχολούν λιγότερους 
από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο 
εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ, 
μειώνονται κατά το ήμισυ τα μέγιστα 
όρια της ενίσχυσης.

Or. es

Τροπολογία 1176
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η επιλέξιμη δαπάνη αποκλείει τα μη 
επιλέξιμα έξοδα που αναφέρονται στο 
άρθρο 59 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [COM(2011)615].

3. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες σχετικά με:

α) την κατασκευή, την απόκτηση, 
συμπεριλαμβανομένης της μίσθωσης, ή 
τη 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·
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· 
Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο β), και 
μόνο 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 
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θεσπίσουν τους όρους υπό τους οποίους η 
αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού είναι 
δυνατόν να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη. 
Οι απλές επενδύσεις αντικατάστασης δεν 
είναι επιλέξιμες δαπάνες.
Η επιλέξιμη δαπάνη αποκλείει τα μη 
επιλέξιμα έξοδα που αναφέρονται στο 
άρθρο 59 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [COM(2011)615].

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας που βρίσκονται στον κανονισμό της Επιτροπής ΕΚ αριθ. 555/2008,  
αποτελούν ουσιώδη στοιχεία τα οποία θα πρέπει να καθορισθούν στη βασική πράξη.

Τροπολογία 1177
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 50% στις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιοχές,

α) 60% στις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιοχές,

Or. pt

Τροπολογία 1178
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 50% στις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιοχές,

α) 50% στις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιοχές και στις περιοχές που βρίσκονται 
σε μεταβατικό στάδιο,

Or. es
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Τροπολογία 1179
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 40% σε άλλες περιοχές πλην λιγότερο 
αναπτυγμένων περιοχών,·

β) 50% σε άλλες περιοχές πλην λιγότερο 
αναπτυγμένων περιοχών,

Or. pt

Τροπολογία 1180
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 75% στις εξόχως απόκεντρες περιοχές 
που αναφέρονται στο άρθρο 349 της 
Συνθήκης,

γ) 85% στις εξόχως απόκεντρες περιοχές 
που αναφέρονται στο άρθρο 349 της 
Συνθήκης,

Or. pt

Τροπολογία 1181
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 65% στα μικρά νησιά του Αιγαίου 
Πελάγους όπως ορίζονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1405/2006.

δ) 75% στα μικρά νησιά του Αιγαίου 
Πελάγους όπως ορίζονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1405/2006.

Or. pt
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Τροπολογία 1182
Γεώργιος Παπαστάμκος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 65% στα μικρά νησιά του Αιγαίου 
Πελάγους όπως ορίζονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1405/2006.

δ) 75% στα μικρά νησιά του Αιγαίου 
Πελάγους όπως ορίζονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1405/2006.

Or. el

Τροπολογία 1183
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, θεωρούνται επιδοτήσιμες 
δαπάνες η προμήθεια υλικών μέσων και/ή 
η πρόσληψη προσωπικού ειδικά για τη 
βελτίωση της εμπορίας των 
αμπελοοινικών προϊόντων που έχουν 
παραχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
προσδιορίζονται στο παράρτημα VI, 
μέρος ΙΙ, του παρόντος κανονισμού.

Or. es

Αιτιολόγηση

Διεύρυνση των δυνατοτήτων ενίσχυσης για την πρόσληψη ειδικών στο μάρκετινγκ και την 
εμπορία. Η παροχή της ενίσχυσης είναι σήμερα πολύ περιορισμένη και καλύπτει μόνο τις 
επενδύσεις σε αποθήκες και σε εξοπλισμό για τη βελτίωση της εμπορίας.

Τροπολογία 1184
Izaskun Bilbao Barandica
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 β. Το μέτρο αυτό ισχύει σε ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
περιλαμβανομένης της χώρας καταγωγής 
του αιτούντος τη σχετική ενίσχυση.

Or. es

Αιτιολόγηση

Επιτρέπεται έτσι στη χώρα όπου παρουσιάζεται το σχέδιο να επωφελείται από την ενίσχυση.

Τροπολογία 1185
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 48 a
Σύμφωνα με το άρθρο 48, στις επιλέξιμες 
δαπάνες συγκαταλέγονται  υλικά αγαθά 
και ειδικευμένοι ανθρώπινοι πόροι που 
προορίζονται για τη βελτίωση της 
εμπορίας των αμπελοοινικών προϊόντων 
τα οποία παράγονται στην ΕΕ και 
καθορίζονται στο Μέρος II του 
Παραρτήματος VI του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 1186
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η σχετική ενίσχυση περιλαμβάνει ένα 
κατ’ αποκοπήν 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

Τροπολογία 1187
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αλκοόλη που παράγεται από την 
απόσταξη για την οποία παρέχεται 
στήριξη κατά τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 1 χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για βιομηχανικούς ή 
ενεργειακούς σκοπούς, ώστε να 
αποφεύγεται η στρέβλωση του 
ανταγωνισμού.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 1188
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αλκοόλη που παράγεται από την 
απόσταξη για την οποία παρέχεται στήριξη 

3. Η αλκοόλη που παράγεται από την 
απόσταξη για την οποία παρέχεται στήριξη 
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κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για 
βιομηχανικούς ή ενεργειακούς σκοπούς, 
ώστε να αποφεύγεται η στρέβλωση του 
ανταγωνισμού.

κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για 
βιομηχανικούς ή ενεργειακούς σκοπούς, 
κατά τρόπο που να μην δημιουργείται
στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Or. pl

Τροπολογία 1189
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Η ενίσχυση που καταβάλλεται στις 
επιχειρήσεις απόσταξης που 
πραγματοποιούν τη μεταποίηση των 
προϊόντων τα οποία παραδόθηκαν για 
απόσταξη με σκοπό την παραγωγή 
ακατέργαστης αλκοόλης ελαχίστου 
αλκοολομετρικού τίτλου 92%.
Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέψουν 
για την προκαταβολή της στήριξης, 
εφόσον ο δικαιούχος παρέσχε εγγύηση.

Or. fr

Τροπολογία 1190
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και οι τρόποι υπολογισμού της στήριξης, που βρίσκονται 
στον κανονισμό της Επιτροπής ΕΚ αριθ. 555/2008, αποτελούν ουσιώδη στοιχεία τα οποία θα 
πρέπει να καθορισθούν στη βασική πράξη.

Τροπολογία 1191
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Προς αποφυγή της διπλής στήριξης 
στην απόσταξη των αλκοολών μνεία των 
οποίων γίνεται στην παράγραφο 3 δεν 
εφαρμόζεται η προτίμηση η οποία 
αναφέρεται   στο άρθρο 21 παράγραφος 2 
της οδηγίας 2009/28/ΕΚ και αφορά τα 
βιοκαύσιμα, βάσει της οποίας η συμβολή 
των βιοκαυσίμων που παράγονται από 
απόβλητα θεωρείται, όσον αφορά την 
επίτευξη του συντελεστή τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στον τομέα των μεταφορών, ότι 
είναι δύο φορές μεγαλύτερη αυτής των 
άλλων βιοκαυσίμων.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Dyrektywa 2009/28/WE dotycząca odnawialnych źródeł energii wprowadza szczególne 
preferencje polegające na podwójnym zaliczaniu do realizacji wskaźnika końcowego zużycia 
energii ze źródeł odnawialnych w transporcie biopaliw wytwarzanych z odpadów, do których 
zaliczane są produkty uboczne z produkcji wina.Zastosowanie mechanizmu wsparcia dla 
dobrowolnej lub obowiązkowej destylacji produktów ubocznych powstających podczas 
produkcji wina przy jednoczesnym podwójnym zaliczaniu tych produktów do zużycia energii 
ze źródeł odnawialnych w transporcie może być traktowane jako dwukrotne wsparcie procesu 
destylacji, wpływając na zakłócenia konkurencji na rynku alkoholu.Środki pomocowe na 
rynku wina powinny być tak stosowane, aby nie powodować zakłóceń na rynku alkoholu 
etylowego.
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Τροπολογία 1192
Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Προς αποφυγή της διπλής στήριξης 
στην απόσταξη των αλκοολών μνεία των 
οποίων γίνεται στην παράγραφο 3 δεν 
εφαρμόζεται η προτίμηση η οποία 
αναφέρεται   στο άρθρο 21 παράγραφος 2 
της οδηγίας 2009/28/ΕΚ και αφορά τα 
βιοκαύσιμα, βάσει της οποίας η συμβολή 
των βιοκαυσίμων που παράγονται από 
απόβλητα θεωρείται, όσον αφορά την 
επίτευξη του συντελεστή τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στον τομέα των μεταφορών, ότι 
είναι δύο φορές μεγαλύτερη αυτής των 
άλλων βιοκαυσίμων.

Or. pl

Τροπολογία 1193
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 49α
Χρήση συμπυκνωμένου γλεύκους 

σταφυλιών
1. Μπορεί να χορηγείται υποστήριξη 
στους οινοπαραγωγούς που 
χρησιμοποιούν συμπυκνωμένο γλεύκος 
σταφυλιών, συμπεριλαμβανομένου του 
διορθωμένου συμπυκνωμένου γλεύκους 
σταφυλιών, για την αύξηση του φυσικού 
αλκοολικού τίτλου των προϊόντων 
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σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται 
στο παράρτημα ΧVα.
2. Το ποσόν της ενίσχυσης καθορίζεται 
επί τοις % του όγκου του δυναμικού 
αλκοολικού τίτλου και ανά εκατόλιτρο 
γλεύκους που χρησιμοποιείται προς 
εμπλουτισμό.
3. Το μέγιστο ύψος της ενίσχυσηςπου 
εφαρμόζεται για αυτό το μέτρο στις 
διάφορες αμπελουργικές ζώνες 
καθορίζεται από την Επιτροπή.

Or. it

Τροπολογία 1194
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – 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 
ανώτατο επίπεδο στήριξης ανά μέτρο·

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας αποτελούν ουσιώδη στοιχεία τα οποία θα πρέπει να καθορισθούν 
στη βασική πράξη.

Τροπολογία 1195
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – στοιχείο θ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θα) την αξιολόγηση των στηριζόμενων 
ενεργειών·

Or. de

Τροπολογία 1196
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την υποβολή των προγραμμάτων 
στήριξης, τον αντίστοιχο χρηματοδοτικό 
προγραμματισμό και την αναθεώρηση 
των προγραμμάτων στήριξης·

α) την υποβολή των προγραμμάτων 
στήριξης, τον αντίστοιχο χρηματοδοτικό 
προγραμματισμό·

Or. de

Τροπολογία 1197
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την αξιολόγηση των στηριζόμενων 
ενεργειών·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 1198
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίζουν 
εθνικά προγράμματα για τον τομέα της 
μελισσοκομίας για περίοδο τριών ετών.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίζουν 
εθνικά προγράμματα για τον τομέα της 
μελισσοκομίας για περίοδο επτά ετών.

Or. fr

Τροπολογία 1199
Astrid Lulling, Mariya Gabriel, Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίζουν 
εθνικά προγράμματα για τον τομέα της 
μελισσοκομίας για περίοδο τριών ετών.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίζουν 
εθνικά προγράμματα για τον τομέα της 
μελισσοκομίας για περίοδο τριών ετών. Τα 
προγράμματα αυτά πρέπει να 
αναπτυχθούν σε στενή συνεργασία με 
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις και 
συνεταιρισμούς στον τομέα της 
μελισσοκομίας.

Or. en

Τροπολογία 1200
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίζουν 
εθνικά προγράμματα για τον τομέα της 
μελισσοκομίας για περίοδο τριών ετών.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίζουν 
εθνικά προγράμματα για τον τομέα της 
μελισσοκομίας για περίοδο τριών ετών. Τα 
προγράμματα αυτά πρέπει να 
αναπτυχθούν σε στενή συνεργασία με 
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις και 
συνεταιρισμούς στον τομέα της 
μελισσοκομίας.
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Or. en

Τροπολογία 1201
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίζουν 
εθνικά προγράμματα για τον τομέα της 
μελισσοκομίας για περίοδο τριών ετών.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίζουν 
εθνικά προγράμματα για τον τομέα της 
μελισσοκομίας για περίοδο τριών ετών. Τα 
προγράμματα αυτά πρέπει να 
αναπτυχθούν σε στενή συνεργασία με 
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις και 
συνεταιρισμούς στον τομέα της 
μελισσοκομίας.

Or. en

Τροπολογία 1202
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συνεισφορά της Ένωσης στα 
μελισσοκομικά προγράμματα δεν 
υπερβαίνει το 50% των δαπανών που 
βαρύνουν τα κράτη μέλη.

2. Η συνεισφορά της Ένωσης στη 
χρηματοδότηση των μελισσοκομικών 
προγραμμάτων ανέρχεται στο 75% των 
δαπανών που βαρύνουν τα κράτη μέλη.

Or. es

Τροπολογία 1203
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 2



PE494.486v01-00 54/187 AM\909520EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συνεισφορά της Ένωσης στα 
μελισσοκομικά προγράμματα δεν 
υπερβαίνει το 50% των δαπανών που 
βαρύνουν τα κράτη μέλη.

2. Η συνεισφορά της Ένωσης στα 
μελισσοκομικά προγράμματα καλύπτει 
τουλάχιστον το 50% των δαπανών που 
βαρύνουν τα κράτη μέλη.

Or. es

Τροπολογία 1204
Astrid Lulling, Mariya Gabriel, Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συνεισφορά της Ένωσης στα 
μελισσοκομικά προγράμματα δεν 
υπερβαίνει το 50% των δαπανών που 
βαρύνουν τα κράτη μέλη.

2. Η συνεισφορά της Ένωσης στα 
μελισσοκομικά προγράμματα ισοδυναμεί 
με το 50% των δαπανών που βαρύνουν τα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 1205
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συνεισφορά της Ένωσης στα 
μελισσοκομικά προγράμματα δεν 
υπερβαίνει το 50% των δαπανών που 
βαρύνουν τα κράτη μέλη.

2. Η συνεισφορά της Ένωσης στα 
μελισσοκομικά προγράμματα ισοδυναμεί 
με το 50% των δαπανών που βαρύνουν τα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 1206
Rareş-Lucian Niculescu
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συνεισφορά της Ένωσης στα 
μελισσοκομικά προγράμματα δεν 
υπερβαίνει το 50% των δαπανών που 
βαρύνουν τα κράτη μέλη.

2. Η συνεισφορά της Ένωσης στα 
μελισσοκομικά προγράμματα ισοδυναμεί 
με το 50% των δαπανών που βαρύνουν τα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 1207
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συνεισφορά της Ένωσης στα 
μελισσοκομικά προγράμματα δεν 
υπερβαίνει το 50% των δαπανών που 
βαρύνουν τα κράτη μέλη.

2. Η συνεισφορά της Ένωσης στα 
μελισσοκομικά προγράμματα πρέπει να 
είναι ισοδύναμη του 50% των δαπανών 
που βαρύνουν τα κράτη μέλη.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Προς αποφυγή συγχύσεως, και προκειμένου να υπάρξει η εγγύηση της συγχρηματοδότησης των 
προγραμμάτων μελισσοκομίας κατά 50% από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, προτείνεται η 
αναδιατύπωση του κειμένου όπως εμφαίνει στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

Τροπολογία 1208
Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συνεισφορά της Ένωσης στα 2. Η συνεισφορά της Ένωσης στα 
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μελισσοκομικά προγράμματα δεν 
υπερβαίνει το 50% των δαπανών που 
βαρύνουν τα κράτη μέλη.

μελισσοκομικά προγράμματα πρέπει να 
είναι ισοδύναμη του 50% των δαπανών 
που βαρύνουν τα κράτη μέλη.

Or. pl

Τροπολογία 1209
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να είναι επιλέξιμα για τη 
συνεισφορά της Ένωσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη 
εκπονούν μελέτη για τη διάρθρωση του 
τομέα της μελισσοκομίας στην επικράτειά 
τους, σε επίπεδο παραγωγής και εμπορίας.

3. Για να είναι επιλέξιμα για τη 
συνεισφορά της Ένωσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη
θεσπίζουν αξιόπιστο σύστημα 
ταυτοποίησης που να επιτρέπει την 
περιοδική καταγραφή του 
μελισσοκομικού κεφαλαίου και εκπονούν 
μελέτη για τη διάρθρωση του τομέα της 
μελισσοκομίας στην επικράτειά τους, σε 
επίπεδο παραγωγής και εμπορίας. Η 
χρηματοδότηση της καταγραφής και της 
ταυτοποίησης του μελισσοκομικού 
κεφαλαίου δεν θα πρέπει να αφαιρεθεί 
από υφιστάμενα προγράμματα για τη 
βελτίωση της παραγωγής και της 
εμπορίας του μελιού σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 797/20041.
_______________
1 ΕΕ L 125, 28.4.2004

Or. fr

Τροπολογία 1210
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να είναι επιλέξιμα για τη 
συνεισφορά της Ένωσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη 
εκπονούν μελέτη για τη διάρθρωση του 
τομέα της μελισσοκομίας στην επικράτειά 
τους, σε επίπεδο παραγωγής και εμπορίας.

3. Για να είναι επιλέξιμα για τη 
συνεισφορά της Ένωσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη
θεσπίζουν αξιόπιστο σύστημα ετήσιας 
καταγραφής του μεγέθους των 
πληθυσμών μέλισσας, ενδεχομένως με τη 
βοήθεια των μελισσοκομικών ενώσεων 
και εκπονούν μελέτη για τη διάρθρωση 
του τομέα της μελισσοκομίας στην 
επικράτειά τους, σε επίπεδο παραγωγής 
και εμπορίας.

Or. fr

Τροπολογία 1211
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Τα εθνικά μελισσοκομικά 
προγράμματα εκπονούνται σε στενή 
συνεργασία με τις αντιπροσωπευτικές 
οργανώσεις και τους μελισσοκομικούς 
συνεταιρισμούς.

Or. bg

Τροπολογία 1212
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Τα μέτρα τα οποία μπορούν να 
συμπεριληφθούν στα μελισσοκομικά 
προγράμματα είναι τα ακόλουθα:
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α) τεχνική βοήθεια προς τους 
μελισσοκόμους και τις οργανώσεις 
μελισσοκόμων·
β) καταπολέμηση των επιθέσεων στις 
κυψέλες και των ασθενειών, και 
συγκεκριμένα της βαρρόα·
γ) εξορθολογισμός της νομαδικής 
μελισσοκομίας·
δ) μέτρα ενίσχυσης των εργαστηρίων 
ανάλυσης προϊόντων της μελισσοκομίας 
με σκοπό να ενισχυθούν οι μελισσοκόμοι 
να διαθέτουν στο εμπόριο και να 
αξιοποιούν και να αναβαθμίζουν τα 
προϊόντα τους·
ε) παρακολούθηση του ενωσιακού 
μελισσοκομικού κεφαλαίου και στήριξη 
για την ανασύσταση·
στ) συνεργασία με ειδικευμένους 
οργανισμούς στην υλοποίηση 
προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας 
στον τομέα της μελισσοκομίας και των 
προϊόντων που προέρχονται από την 
μελισσοκομία·
ζ) παρακολούθηση της αγοράς·
η) βελτίωση της ποιότητας των 
προϊόντων με σκοπό μια καλύτερη 
αξιοποίηση των προϊόντων στην αγορά, 
μεταξύ άλλων μέσω ενισχύσεων στις 
υλικές και άυλες επενδύσεις που 
προορίζονται για την παραγωγή ή για την 
εμπορία·
θ) υποχρεωτική σήμανση της χώρας 
προέλευσης για τα προϊόντα 
μελισσοκομίας, που εισάγονται ή 
παράγονται στην Ένωση και, στην 
περίπτωση μιγμάτων ή προϊόντων 
διαφορετικής προέλευσης, υποχρεωτική 
σήμανση με την ένδειξη της αναλογίας 
από κάθε χώρα προέλευσης·

Or. fr
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Τροπολογία 1213
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Τα μέτρα τα οποία μπορούν να 
συμπεριληφθούν στα μελισσοκομικά 
προγράμματα είναι τα ακόλουθα:
α) τεχνική βοήθεια προς τους 
μελισσοκόμους και τις οργανώσεις 
μελισσοκόμων·
β) καταπολέμηση των επιθέσεων στις 
κυψέλες και των ασθενειών, και 
συγκεκριμένα της βαρρόα·
γ) εξορθολογισμός της νομαδικής 
μελισσοκομίας και της εποχιακής 
μετακίνησης·
δ) ενισχύσεις για τις υλικές και άυλες 
επενδύσεις στην παραγωγή ή την εμπορία 
μελισσοκομικών προϊόντων, προκειμένου 
να βελτιωθούν οι αποδόσεις των 
εργαστηρίων που επιτρέπουν την 
ανάλυση των μελισσοκομικών προϊόντων·
ε) παρακολούθηση του ενωσιακού 
μελισσοκομικού κεφαλαίου και στήριξη 
για την ανασύσταση·
στ) συνεργασία με ειδικευμένους 
οργανισμούς στην υλοποίηση 
προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας 
στον τομέα της μελισσοκομίας και των 
προϊόντων που προέρχονται από την 
μελισσοκομία·
ζ) παρακολούθηση της αγοράς·
η) βελτίωση της ποιότητας των 
προϊόντων με σκοπό μια καλύτερη 
αξιοποίηση των προϊόντων στην αγορά·
θ) υποχρεωτική σήμανση της χώρας 
προέλευσης για τα προϊόντα 
μελισσοκομίας, που εισάγονται ή 
παράγονται στην Ένωση και, στην 
περίπτωση μιγμάτων ή προϊόντων 
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διαφορετικής προέλευσης, υποχρεωτική 
σήμανση με την ένδειξη της αναλογίας 
από κάθε χώρα προέλευσης·

Or. fr

Τροπολογία 1214
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Στο μελισσοκομικό πρόγραμμα 
μπορούν να περιλαμβάνονται τα εξής 
μέτρα:
α) τεχνική υποστήριξη στους 
μελισσοκόμους και τις ενώσεις 
μελισσοκόμων
β) καταπολέμηση της βαρόασης
γ) εξορθολογισμός των μελισσοκομικών 
μεταναστεύσεων
δ) μέτρα στήριξης των εργαστηρίων που 
αναλύουν τα φυσικοχημικά 
χαρακτηριστικά του μελιού
ε) μέτρα στήριξης για την αύξηση του 
πληθυσμού των εκτρεφόμενων μελισσών 
στην Ένωση
στ) συνεργασία με οργανισμούς που είναι 
ειδικευμένοι σε ερευνητικά προγράμματα 
στον μελισσοκομικό τομέα.

Or. es

Τροπολογία 1215
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 3 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 β. τα μέτρα, τα οποία μπορούν να 
συμπεριληφθούν στα μελισσοκομικά 
προγράμματα, είναι τα ακόλουθα:
α) τεχνική βοήθεια προς τους 
μελισσοκόμους και τις οργανώσεις 
μελισσοκόμων·
β) έλεγχος της βαρόασης·
γ) εξορθολογισμός της εποχιακής 
μετακίνησης·
δ) μέτρα στήριξης για τα εργαστήρια 
ανάλυσης των φυσικοχημικών ιδιοτήτων 
του μελιού,
ε) μέτρα στήριξης για την ανασύσταση 
του κοινοτικού μελισσοκομικού 
κεφαλαίου,
στ) συνεργασία με ειδικευμένους φορείς 
για την υλοποίηση προγραμμάτων 
εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της 
μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών 
προϊόντων.

Or. bg

Τροπολογία 1216
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 52 α
Ειδικά μέτρα υποστήριξης

Τα μέτρα τα οποία μπορούν να 
συμπεριληφθούν στα μελισσοκομικά 
προγράμματα είναι τα ακόλουθα:
α) μέτρα πρόληψης, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για να 
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αυξηθεί η υγεία των μελισσών και η 
μείωση της χρήσης των φυτοφαρμάκων·
β) ειδικές δράσεις για να αυξηθεί η 
ποικιλότητα των καλλιεργούμενων ειδών 
και, ειδικότερα, των μελιφόρων φυτών 
για τη μελισσοκομία·
γ) προγράμματα επιμόρφωσης και 
ενίσχυσης του δυναμικού για τους 
μελισσοκόμους.

Or. fr

Τροπολογία 1217
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 52 a
Μέτρα επιλέξιμα για ενίσχυση

Στα μελισσοκομικά προγράμματα 
επιτρέπεται, δυνάμει του άρθρου 52, να 
περιλαμβάνονται τα εξής μέτρα:
(α) τεχνική βοήθεια προς τους 
μελισσοκόμους και τις ομάδες 
μελισσοκόμων,
(β) καταπολέμηση της βαρρόασης 
(βαρροϊκής ακαρίασης),
(γ) εξορθολογισμός της εποχιακής 
μετακίνησης,
(δ) μέτρα στήριξης για τα εργαστήρια 
ανάλυσης των φυσικοχημικών ιδιοτήτων 
του μελιού,
(ε) μέτρα στήριξης για την ανασύσταση 
του κοινοτικού μελισσοκομικού 
κεφαλαίου,
(στ) συνεργασία με ειδικευμένους φορείς 
για την υλοποίηση προγραμμάτων 
εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της 
μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών 
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προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 1218
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 52 a
Μέτρα επιλέξιμα για ενίσχυση

Στα μελισσοκομικά προγράμματα 
επιτρέπεται, δυνάμει του άρθρου 52, να 
περιλαμβάνονται τα εξής μέτρα:
(α) τεχνική βοήθεια προς τους 
μελισσοκόμους και τις ομάδες 
μελισσοκόμων,
(β) καταπολέμηση της βαρρόασης 
(βαρροϊκής ακαρίασης),
(γ) εξορθολογισμός της εποχιακής 
μετακίνησης,
(δ) μέτρα στήριξης για τα εργαστήρια 
ανάλυσης των φυσικοχημικών ιδιοτήτων 
του μελιού,
(ε) μέτρα στήριξης για την ανασύσταση 
του κοινοτικού μελισσοκομικού
κεφαλαίου,
(στ) συνεργασία με ειδικευμένους φορείς 
για την υλοποίηση προγραμμάτων 
εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της 
μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών 
προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τα είδη μέτρων που είναι επιλέξιμα προς χρηματοδότηση πρέπει να 
καθορίζονται στη βασική πράξη. Η παρούσα ενιαία κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών 
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(εΚΟΑ) απαριθμεί τα είδη μέτρων τα οποία μπορούν να συμπεριληφθούν στα μελισσοκομικά 
προγράμματα και, κατά συνέπεια, αυτά θα πρέπει να περιληφθούν και στη νέα πρόταση.

Τροπολογία 1219
James Nicholson, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τα μέτρα τα οποία μπορούν να 
συμπεριληφθούν στα μελισσοκομικά 
προγράμματα,

(α) πρόσθετες απαιτήσεις για τα μέτρα τα 
οποία μπορούν να συμπεριληφθούν στα 
μελισσοκομικά προγράμματα,

Or. en

Τροπολογία 1220
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τα μέτρα τα οποία μπορούν να 
συμπεριληφθούν στα μελισσοκομικά 
προγράμματα,

(α) πρόσθετες απαιτήσεις για τα μέτρα τα 
οποία μπορούν να συμπεριληφθούν στα 
μελισσοκομικά προγράμματα,

Or. en

Τροπολογία 1221
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 54 α
Δημόσια αποθέματα
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Τα δημόσια αποθέματα για λόγους 
επισιτιστικής ασφάλειας μπορούν να 
συγκροτούνται με οποιονδήποτε από τους 
τομείς που απαριθμούνται στο άρθρο 1, 
παράγραφος 2.

Or. es

Τροπολογία 1222
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 54 β
Γενικές διατάξεις για τα δημόσια 

αποθέματα
Τα δημόσια αποθέματα και το 
πρόγραμμα επισιτιστικής ασφάλειας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζονται στις 
εξής προϋποθέσεις:
α) Ο όγκος και η συσσώρευση των 
αποθεμάτων ανταποκρίνονται σε 
προκαθορισμένους στόχους που 
σχετίζονται αποκλειστικά με την 
επισιτιστική ασφάλεια.
β) Η διαδικασία συσσώρευσης και 
τοποθέτησης των αποθεμάτων είναι 
διαφανής.
γ) Οι αγορές πραγματοποιούνται στις 
τρέχουσες τιμές της αγοράς.
δ) Οι πωλήσεις προϊόντων που 
προέρχονται από τα αποθέματα 
επισιτιστικής ασφάλειας γίνονται σε τιμές 
όχι χαμηλότερες της τρέχουσας τιμής 
στην αγορά για το συγκεκριμένο προϊόν 
και την ποιότητά του.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Τα νέα αυτά μέσα, μαζί με τους υπόλοιπους μηχανισμούς της αγοράς και τα δίκτυα ασφάλειας 
και διαχείρισης κινδύνων που θεσπίζονται με την πρόταση της νέας ΚΟΑ, πρέπει να επιτρέπουν 
τον περιορισμό της υπερβολικής αστάθειας των τιμών στις αγροτικές αγορές με στόχο, αφενός, 
να αποφεύγονται σοβαρά προβλήματα για τους παραγωγούς, τους μεταποιητές και τους 
καταναλωτές και, αφετέρου, να επιτευχθεί ο βασικός στρατηγικός στόχος της ΚΓΠ, δηλαδή η 
επισιτιστική ασφάλεια.

Τροπολογία 1223
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 54 γ
Ανατιθέμενες αρμοδιότητες

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί η συσσώρευση και 
διατήρηση αποθεμάτων των προϊόντων 
που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα 
επισιτιστικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
πράξεις κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 160.

Or. es

Τροπολογία 1224
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 2 – τίτλος 1 – κεφάλαιο 2 – τμήμα 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΤΜΗΜΑ 5Α
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ 

ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
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Άρθρο 54δ
Σύστημα στήριξης για τον κλάδο του 

ελαιολάδου
Η Επιτροπή θα επινοήσει σύστημα 
στήριξης για τον κλάδο του ελαιολάδου, 
κατ’ αναλογία με το σύστημα που έχει 
προταθεί για τον αμπελοοινικό τομέα, 
μέσω κανόνων που διέπουν τη χορήγηση 
ενωσιακών πόρων στα κράτη μέλη και τη 
χρησιμοποίηση των πόρων αυτών στο 
πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων στήριξης 
πενταετούς διάρκειας («προγράμματα 
στήριξης») για τη χρηματοδότηση 
ειδικών μέτρων στήριξης για την 
ενίσχυση του κλάδου του ελαιολάδου.

Or. pt

Τροπολογία 1225
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων 
εφαρμοστέων στα γεωργικά προϊόντα 
καθώς και των διατάξεων που θεσπίζονται 
στον κτηνιατρικό και στον 
φυτουγειονομικό τομέα, καθώς και στον 
τομέα των τροφίμων με σκοπό να 
διασφαλιστεί η συμμόρφωση των 
προϊόντων με τα πρότυπα υγιεινής και 
καταλληλότητας και η προστασία της 
υγείας των ανθρώπων, των φυτών και των 
ζώων, το παρόν τμήμα περιλαμβάνει 
κανόνες που αφορούν το πρότυπο 
εμπορίας γενικής ισχύος, καθώς και τα 
πρότυπα εμπορίας κατά τομείς ή/και 
προϊόντα, για τα γεωργικά προϊόντα.

Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων 
εφαρμοστέων στα γεωργικά προϊόντα 
καθώς και των διατάξεων που θεσπίζονται 
στον κτηνιατρικό και στον 
φυτουγειονομικό τομέα, καθώς και στον 
τομέα των τροφίμων με σκοπό να 
διασφαλιστεί η συμμόρφωση των 
προϊόντων με τα πρότυπα υγιεινής και 
καταλληλότητας και η προστασία της 
υγείας των ανθρώπων, των φυτών και των 
ζώων, το παρόν τμήμα περιλαμβάνει τα 
πρότυπα εμπορίας κατά τομείς ή/και 
προϊόντα, για τα γεωργικά προϊόντα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι συζητήσιμο το κατά πόσο ένα πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος για τα εν λόγω προϊόντα, 
τα οποία δεν καλύπτονται ήδη από ειδικά πρότυπα εμπορίας, θα προσέθετε προστιθέμενη αξία. 
Κατά πάσα πιθανότητα, τα πρότυπα εμπορίας γενικής ισχύος θα αυξήσουν το οικονομικό 
κόστος και τον διοικητικό φόρτο για τα κράτη μέλη και τους παραγωγούς.

Τροπολογία 1226
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων 
εφαρμοστέων στα γεωργικά προϊόντα 
καθώς και των διατάξεων που θεσπίζονται 
στον κτηνιατρικό και στον 
φυτοϋγειονομικό τομέα, καθώς και στον 
τομέα των τροφίμων με σκοπό να 
διασφαλιστεί η συμμόρφωση των 
προϊόντων με τα πρότυπα υγιεινής και 
καταλληλότητας και η προστασία της 
υγείας των ανθρώπων, των φυτών και των 
ζώων, το παρόν τμήμα περιλαμβάνει 
κανόνες που αφορούν το πρότυπο 
εμπορίας γενικής ισχύος, καθώς και τα 
πρότυπα εμπορίας κατά τομείς ή/και 
προϊόντα, για τα γεωργικά προϊόντα.

Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων 
εφαρμοστέων στα γεωργικά προϊόντα 
καθώς και των διατάξεων που θεσπίζονται 
στον κτηνιατρικό και στον 
φυτοϋγειονομικό τομέα, καθώς και στον 
τομέα των τροφίμων με σκοπό να 
διασφαλιστεί η συμμόρφωση των 
προϊόντων με τα πρότυπα υγιεινής και 
καταλληλότητας και η προστασία της 
υγείας των ανθρώπων, των φυτών και των 
ζώων, το παρόν τμήμα περιλαμβάνει 
κανόνες που αφορούν το πρότυπο 
εμπορίας γενικής ισχύος, καθώς και τα 
πρότυπα εμπορίας κατά τομείς ή/και 
προϊόντα, για τα γεωργικά προϊόντα, τα 
οποία χωρίζονται σε υποχρεωτικά 
πρότυπα και σε αποκλειστικές 
προαιρετικές αναφορές.

Or. es

Τροπολογία 1227
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων 
εφαρμοστέων στα γεωργικά προϊόντα 
καθώς και των διατάξεων που θεσπίζονται 
στον κτηνιατρικό και στον 
φυτοϋγειονομικό τομέα, καθώς και στον 
τομέα των τροφίμων με σκοπό να 
διασφαλιστεί η συμμόρφωση των 
προϊόντων με τα πρότυπα υγιεινής και 
καταλληλότητας και η προστασία της 
υγείας των ανθρώπων, των φυτών και των 
ζώων, το παρόν τμήμα περιλαμβάνει 
κανόνες που αφορούν το πρότυπο 
εμπορίας γενικής ισχύος, καθώς και τα 
πρότυπα εμπορίας κατά τομείς ή/και 
προϊόντα, για τα γεωργικά προϊόντα.

Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων 
εφαρμοστέων στα γεωργικά προϊόντα 
καθώς και των διατάξεων που θεσπίζονται 
στον κτηνιατρικό και στον 
φυτοϋγειονομικό τομέα, καθώς και στον 
τομέα των τροφίμων με σκοπό να 
διασφαλιστεί η συμμόρφωση των 
προϊόντων με τα πρότυπα υγιεινής και 
καταλληλότητας και η προστασία της 
υγείας των ανθρώπων, των φυτών και των 
ζώων, το παρόν τμήμα περιλαμβάνει 
κανόνες που αφορούν το πρότυπο 
εμπορίας γενικής ισχύος, καθώς και τα 
πρότυπα εμπορίας κατά τομείς ή/και 
προϊόντα, για τα γεωργικά προϊόντα.
Ακριβώς οι ίδιες απαιτήσεις πρέπει να 
ισχύουν για την παραγωγή και την 
ιχνηλασιμότητα των αγροτικών 
προϊόντων που προέρχονται από τρίτες 
χώρες.

Or. es

Τροπολογία 1228
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 56 διαγράφεται
Συμμόρφωση με το πρότυπο εμπορίας 

γενικής ισχύος
1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ένα προϊόν συμμορφώνεται 
με το «πρότυπο εμπορίας γενικής 
ισχύος», εάν είναι υγιούς, ανόθευτης και 
σύμφωνης προς τα συναλλακτικά ήθη 
ποιότητας.
2. Εάν δεν έχουν θεσπιστεί τα πρότυπα 
εμπορίας που αναφέρονται στο υποτμήμα 
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3, καθώς και στις οδηγίες 2000/36/ΕΚ28, 
2001/112/ΕΚ29, 2001/113/ΕΚ30, 
2001/114/ΕΚ31, 2001/110/ΕΚ32 και 
2001/111/ΕΚ33 του Συμβουλίου, τα 
γεωργικά προϊόντα που είναι έτοιμα για 
πώληση ή παράδοση στον τελικό 
καταναλωτή στο λιανικό εμπόριο, κατά 
την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 7 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, 
μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνον 
εάν συμμορφώνονται προς το πρότυπο 
εμπορίας γενικής ισχύος.
3. Θεωρείται ότι ένα προϊόν 
συμμορφώνεται προς το πρότυπο 
εμπορίας γενικής ισχύος, όταν το προϊόν 
που προορίζεται για διάθεση στην αγορά 
συμμορφώνεται με εφαρμοστέο πρότυπο 
το οποίο έχει εκδοθεί από τους διεθνείς 
οργανισμούς που απαριθμούνται στο 
παράρτημα V.

Or. en

Τροπολογία 1229
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 56 διαγράφεται
Συμμόρφωση με το πρότυπο εμπορίας 
γενικής ισχύος
1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ένα προϊόν συμμορφώνεται 
με το «πρότυπο εμπορίας γενικής 
ισχύος», εάν είναι υγιούς, ανόθευτης και 
σύμφωνης προς τα συναλλακτικά ήθη 
ποιότητας.
2. Εάν δεν έχουν θεσπιστεί τα πρότυπα 
εμπορίας που αναφέρονται στο υποτμήμα 
3, καθώς και στις οδηγίες 2000/36/ΕΚ28, 
2001/112/ΕΚ29, 2001/113/ΕΚ30, 
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2001/114/ΕΚ31, 2001/110/ΕΚ32 και 
2001/111/ΕΚ33 του Συμβουλίου, τα 
γεωργικά προϊόντα που είναι έτοιμα για 
πώληση ή παράδοση στον τελικό 
καταναλωτή στο λιανικό εμπόριο, κατά 
την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 7 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, 
μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνον 
εάν συμμορφώνονται προς το πρότυπο 
εμπορίας γενικής ισχύος.
3. Θεωρείται ότι ένα προϊόν 
συμμορφώνεται προς το πρότυπο 
εμπορίας γενικής ισχύος, όταν το προϊόν 
που προορίζεται για διάθεση στην αγορά 
συμμορφώνεται με εφαρμοστέο πρότυπο
το οποίο έχει εκδοθεί από τους διεθνείς 
οργανισμούς που απαριθμούνται στο 
παράρτημα V.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν ήδη πρότυπα εμπορίας για τα διάφορα προϊόντα και η δημιουργία ενός προτύπου 
εμπορίας γενικής ισχύος δεν πρόκειται να προσφέρει προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία 1230
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ένα προϊόν συμμορφώνεται 
με το «πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος», 
εάν είναι υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης 
προς τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας.

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ένα προϊόν συμμορφώνεται 
με το «πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος», 
εάν είναι υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης 
προς τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας και 
εάν, στην περίπτωση οπωροκηπευτικών 
που προορίζονται για απευθείας πώληση 
στους καταναλωτές ως νωπά προϊόντα, 
αναγράφεται η χώρα καταγωγής τους.

Or. it
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Τροπολογία 1231
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ένα προϊόν συμμορφώνεται 
με το «πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος», 
εάν είναι υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης 
προς τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας.

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ένα προϊόν συμμορφώνεται 
με το «πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος», 
εάν είναι υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης 
προς τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας και 
εάν, στην περίπτωση οπωροκηπευτικών 
που προορίζονται για απευθείας πώληση 
στους καταναλωτές ως νωπά προϊόντα, 
αναγράφεται η χώρα καταγωγής τους.

Or. it

Τροπολογία 1232
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ένα προϊόν συμμορφώνεται 
με το «πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος», 
εάν είναι υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης 
προς τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας.

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ένα προϊόν συμμορφώνεται 
με το «πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος», 
εάν είναι υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης 
προς τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας.
Στην περίπτωση των νωπών φρούτων και 
λαχανικών, πρέπει να καθορίζονται η 
ποικιλία, η κατηγορία και η χώρα 
καταγωγής.

Or. pt

Τροπολογία 1233
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
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Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Θεωρείται ότι ένα προϊόν 
συμμορφώνεται προς το πρότυπο 
εμπορίας γενικής ισχύος, όταν το προϊόν 
που προορίζεται για διάθεση στην αγορά 
συμμορφώνεται με εφαρμοστέο πρότυπο 
το οποίο έχει εκδοθεί από τους διεθνείς 
οργανισμούς που απαριθμούνται στο 
παράρτημα V.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1234
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 57 διαγράφεται
Ανατιθέμενες αρμοδιότητες
Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
αντιμετωπίζονται οι αλλαγές στην 
κατάσταση της αγοράς και της 
ιδιαιτερότητας κάθε τομέα, ανατίθεται 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 160 για να θεσπίζει ή να 
τροποποιεί τις απαιτήσεις που αφορούν 
το πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος που 
αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 1, 
καθώς και τους κανόνες που αφορούν τη 
συμμόρφωση που αναφέρονται στο άρθρο 
56 παράγραφος 3 και να εγκρίνει 
παρεκκλίσεις από τις εν λόγω απαιτήσεις 
και κανόνες.
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Or. en

Τροπολογία 1235
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 57 διαγράφεται
Ανατιθέμενες αρμοδιότητες
Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
αντιμετωπίζονται οι αλλαγές στην 
κατάσταση της αγοράς και της 
ιδιαιτερότητας κάθε τομέα, ανατίθεται 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 160 για να θεσπίζει ή να 
τροποποιεί τις απαιτήσεις που αφορούν 
το πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος που 
αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 1, 
καθώς και τους κανόνες που αφορούν τη 
συμμόρφωση που αναφέρονται στο άρθρο 
56 παράγραφος 3 και να εγκρίνει 
παρεκκλίσεις από τις εν λόγω απαιτήσεις 
και κανόνες.

Or. it

Τροπολογία 1236
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 57 διαγράφεται
Ανατιθέμενες αρμοδιότητες
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Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
αντιμετωπίζονται οι αλλαγές στην 
κατάσταση της αγοράς και της 
ιδιαιτερότητας κάθε τομέα, ανατίθεται 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 160 για να θεσπίζει ή να 
τροποποιεί τις απαιτήσεις που αφορούν 
το πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος που 
αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 1, 
καθώς και τους κανόνες που αφορούν τη 
συμμόρφωση που αναφέρονται στο άρθρο 
56 παράγραφος 3 και να εγκρίνει 
παρεκκλίσεις από τις εν λόγω απαιτήσεις 
και κανόνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν ήδη πρότυπα εμπορίας για τα διάφορα προϊόντα και η δημιουργία ενός προτύπου 
εμπορίας γενικής ισχύος δεν πρόκειται να προσφέρει προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία 1237
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
αντιμετωπίζονται οι αλλαγές στην 
κατάσταση της αγοράς και της 
ιδιαιτερότητας κάθε τομέα, ανατίθεται 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 160 για να θεσπίζει ή να 
τροποποιεί τις απαιτήσεις που αφορούν 
το πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος που
αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 1, 
καθώς και τους κανόνες που αφορούν τη 
συμμόρφωση που αναφέρονται στο άρθρο 
56 παράγραφος 3 και να εγκρίνει 
παρεκκλίσεις από τις εν λόγω απαιτήσεις 
και κανόνες.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 1238
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προϊόντα για τα οποία έχουν θεσπιστεί 
πρότυπα εμπορίας κατά τομείς ή προϊόντα 
μπορούν να διατίθενται στην αγορά της 
Ένωσης μόνο σύμφωνα με τα εν λόγω
πρότυπα.

1. Τα πρότυπα εμπορίας είναι δυνατόν να 
εφαρμόζονται για ένα ή περισσότερα των 
ακολούθων προϊόντων και/ή τομέων:

(α) του ελαιόλαδου και των επιτραπέζιων 
ελιών, όσον αφορά τα προϊόντα που 
αναφέρονται στο παράρτημα I μέρος VII 
στοιχείο α)·
(β) οπωροκηπευτικά·
(γ) μεταποιημένα οπωροκηπευτικά·
(δ) μπανάνες·
(ε) ζώντα φυτά·
(στ) αυγά·
(ζ) κρέας πουλερικών·
(η) λιπαρές ύλες για επάλειψη που 
προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση·
(θ) λυκίσκο.
1α. Τα προϊόντα για τα οποία έχουν 
θεσπιστεί πρότυπα εμπορίας κατά τομείς ή 
προϊόντα μπορούν να διατίθενται στην 
αγορά της Ένωσης μόνο εφόσον 
συμμορφούνται προς τα εν λόγω πρότυπα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των προϊόντων τα οποία εφαρμόζονται τα πρότυπα εμπορίας πρέπει να 
εξακολουθήσει να αποτελεί αντικείμενο εξέτασης της ενιαίας κοινής οργάνωσης των γεωργικών 
αγορών (εΚΟΑ) και δεν θα πρέπει τον καθορισμό του να τον αναλαμβάνει η Επιτροπή.
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Τροπολογία 1239
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προϊόντα για τα οποία έχουν θεσπιστεί 
πρότυπα εμπορίας κατά τομείς ή προϊόντα 
μπορούν να διατίθενται στην αγορά της 
Ένωσης μόνο σύμφωνα με τα εν λόγω 
πρότυπα.

1. Τα πρότυπα εμπορίας μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στους ακόλουθους 
τομείς ή προϊόντα:

α) ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές σε 
σχέση με τα προϊόντα τα οποία 
αναφέρονται στο σημείο α) του Τμήματος 
VII του Παραρτήματος Ι·
β) οπωρολαχανικά· 
γ) οπωρολαχανικά που έχουν υποστεί 
επεξεργασία· 
δ) μπανάνες·
ε) ζωντανά φυτά· 
στ) λιπαρές ύλες για επάλειψη·
ζ) γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία 
προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση·
η) κρέας πουλερικών.
Εξαιρείται ο αμπελοοινικός τομέας.
Τα προϊόντα για τα οποία έχουν θεσπιστεί 
πρότυπα εμπορίας κατά τομείς ή προϊόντα 
μπορούν να διατίθενται στην αγορά της 
Ένωσης μόνο σύμφωνα με τα εν λόγω 
πρότυπα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν υφίσταται κανένας λόγος για την εισαγωγή γενικού προτύπου εμπορίας. Η τομεακή 
προσέγγιση έχει αποδείξει την αξία της και θα πρέπει να διατηρηθεί. Ειδικοί κανόνες ισχύουν 
στον αμπελοοινικό τομέα.
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Τροπολογία 1240
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα οπωροκηπευτικά που προορίζονται 
για απευθείας πώληση στους 
καταναλωτές ως νωπά προϊόντα μπορούν 
να τεθούν στην αγορά μόνο εάν είναι 
υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης προς τα 
συναλλακτικά ήθη ποιότητας και εάν 
αναγράφεται επ’ αυτών η χώρα 
καταγωγής τους.

Or. it

Τροπολογία 1241
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων 
που ενδεχομένως εγκρίνει η Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
προϊόντα συμμορφώνονται προς τα 
εγκεκριμένα πρότυπα εμπορίας και 
επιβάλλουν τις απαιτούμενες κυρώσεις.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στα σύνορα για τα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες 
χώρες, ώστε να εξασφαλιστεί ότι αυτά που εισάγονται πληρούν τους αναγκαίους όρους 
ασφάλειας.
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Τροπολογία 1242
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Λαμβανομένων υπόψη των προσδοκιών 
των καταναλωτών και της ανάγκης 
βελτίωσης των οικονομικών συνθηκών για 
την παραγωγή και την εμπορία γεωργικών 
προϊόντων, καθώς και της ποιότητάς τους, 
ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 160 για τα πρότυπα 
εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 55 
σε όλα τα στάδια της εμπορίας, καθώς και 
παρεκκλίσεις και εξαιρέσεις από τα εν 
λόγω πρότυπα, με σκοπό την προσαρμογή 
στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες 
της αγοράς και στις εξελισσόμενες 
απαιτήσεις των καταναλωτών, αλλά και 
για να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις 
των σχετικών διεθνών προτύπων και να 
μη δημιουργούνται εμπόδια όσον αφορά 
την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.

1. Λαμβανομένων υπόψη των προσδοκιών 
των καταναλωτών και της ανάγκης 
βελτίωσης των οικονομικών συνθηκών για 
την παραγωγή και την εμπορία γεωργικών 
προϊόντων, καθώς και της ποιότητάς τους, 
ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 160 για τα πρότυπα 
εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 55 
σε όλα τα στάδια της εμπορίας, καθώς και 
παρεκκλίσεις και εξαιρέσεις από τα εν 
λόγω πρότυπα μόνο για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα και σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, ή σε περίπτωση κρίσεως 
της αγοράς.

Or. it

Τροπολογία 1243
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 μπορούν να
καλύπτουν:

(2) Τα πρότυπα εμπορίας σύμφωνα με την
παράγραφο 1 μπορούν να αφορούν, κατά 
περίπτωση, τις απαιτήσεις σχετικά με:
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α) τον τομέα των οπωρολαχανικών·
i) τα κριτήρια ταξινόμησης, όπως η 
κατάταξη σε κλάσεις, το βάρος, το 
μέγεθος, η ηλικία και η κατηγορία·
ii) την παρουσίαση, τις περιγραφές 
πωλήσεων, τη σήμανση που συνδέεται με 
τα υποχρεωτικά πρότυπα εμπορίας, τη 
συσκευασία, τους κανόνες που 
εφαρμόζονται σε σχέση με τα κέντρα 
συσκευασίας, την επισήμανση, τη 
συσκευασία, το έτος συγκομιδής και τη 
χρήση ειδικών όρων·
iii) κριτήρια όπως η εμφάνιση, η 
σύσταση, η διάπλαση, τα χαρακτηριστικά 
του προϊόντος·
β) τον τομέα που αφορά τις μπανάνες
i) τα κριτήρια ταξινόμησης, όπως η 
κατάταξη σε κλάσεις, το βάρος, το 
μέγεθος, η ηλικία και η κατηγορία·
ii) την παρουσίαση, τις περιγραφές 
πωλήσεων, τη σήμανση που συνδέεται με 
τα υποχρεωτικά πρότυπα εμπορίας, τη 
συσκευασία, τους κανόνες που 
εφαρμόζονται σε σχέση με τα κέντρα 
συσκευασίας, την επισήμανση, τη 
συσκευασία, το έτος συγκομιδής και τη 
χρήση ειδικών όρων·
iii) τα κριτήρια όπως η εμφάνιση, η 
σύσταση, η διάπλαση, τα χαρακτηριστικά 
του προϊόντος·
γ) τον τομέα των αυγών και του κρέατος 
πουλερικών
i) τα κριτήρια ταξινόμησης, όπως η 
κατάταξη σε κλάσεις, το βάρος, το 
μέγεθος, η ηλικία και η κατηγορία·
ii) την παρουσίαση, τις περιγραφές 
πωλήσεων, τη σήμανση που συνδέεται με 
τα υποχρεωτικά πρότυπα εμπορίας, τη 
συσκευασία, τους κανόνες που 
εφαρμόζονται σε σχέση με τα κέντρα 
συσκευασίας, την επισήμανση, τη 
συσκευασία, το έτος συγκομιδής και τη 
χρήση ειδικών όρων·
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iii) τα κριτήρια όπως η εμφάνιση, η 
σύσταση, η διάπλαση, τα χαρακτηριστικά 
του προϊόντος·
iv) τη μέθοδο διατήρησης και τη 
θερμοκρασία
v) τον τομέα του κρέατος πουλερικών, 
την περιεκτικότητα σε ύδωρ ως ποσοστό
δ) τον τομέα των αυγών
i) τη συχνότητα της συλλογής, την 
παράδοση, τη διατήρηση και την 
επεξεργασία των αυγών
ii) τον τύπο της αγροτικής 
δραστηριότητας και τη διαδικασία 
παραγωγής και τους σχετικούς 
διοικητικούς κανόνες όπως επίσης και τη 
διαδικασία επεξεργασίας·
iii) τους περιορισμούς όσον αφορά τη 
χρήση ορισμένων ουσιών ή/και 
πρακτικών·
iv) την αποθήκευση, τη μεταφορά·
v) τους χρονικούς περιορισμούς.
ε) τον τομέα του ελαιολάδου και των 
επιτραπέζιων ελιών
i) την παρουσίαση, τις περιγραφές 
πωλήσεων, τη σήμανση που συνδέεται με 
τα υποχρεωτικά πρότυπα εμπορίας, τη 
συσκευασία, τους κανόνες που 
εφαρμόζονται σε σχέση με τα κέντρα 
συσκευασίας, την επισήμανση, τη 
συσκευασία, το έτος συγκομιδής και τη 
χρήση ειδικών όρων·
ii) τα κριτήρια όπως η εμφάνιση, η 
σύσταση, η διάπλαση, τα χαρακτηριστικά 
του προϊόντος·
iii) τις ειδικές ύλες που χρησιμοποιούνται 
στην παραγωγή ή κατασκευαστικά 
στοιχεία ή συστατικά, 
συμπεριλαμβανομένων των περιεχόμενων 
ποσοτήτων, της καθαρότητας και της 
ταυτοποίησής τους·
(3) τα πρότυπα εμπορίας κατά τομείς ή 
προϊόντα, τα οποία θεσπίζονται δυνάμει 
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της παραγράφου 1, καθορίζονται με την 
επιφύλαξη του τίτλου IV του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [COM(2010)733] για τα 
συστήματα ποιότητας των γεωργικών 
προϊόντων και λαμβανομένων υπόψη των 
εξής:
α) των ιδιαιτεροτήτων των σχετικών 
προϊόντων·
β) της ανάγκης να εξασφαλιστούν 
συνθήκες ομαλής διάθεσης των εν λόγω 
προϊόντων στην αγορά·
γ) των συμφερόντων των καταναλωτών 
για κατάλληλη και διαφανή ενημέρωση 
όσον αφορά το προϊόν·
δ) των τυποποιημένων συστάσεων που 
εκδίδονται από διεθνείς φορείς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να αντικαταστήσει το σύνολο του άρθρου 59 παράγραφος 
2 με όλα τα σχετικά εδάφια.

Τροπολογία 1244
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 μπορούν να καλύπτουν:

2. Τα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 μπορούν να καλύπτουν 
μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες 
απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται ανά 
τομέα ή ανά προϊόν και βασίζονται στα 
χαρακτηριστικά του κάθε τομέα, στην 
ανάγκη ρύθμισης της διάθεσης στην 
αγορά και στις προϋποθέσεις μνεία των 
οποίων γίνεται στην παράγραφο 3:
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Or. it

Τροπολογία 1245
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 μπορούν να καλύπτουν:

2. Τα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 μπορούν να καλύπτουν 
μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις, σύμφωνα με μία τομεακή 
προσέγγιση που βασίζεται στις 
ιδιαιτερότητες κάθε τομέα, την ανάγκη 
ρύθμισης της εμπορίας και στους όρους 
που προσδιορίζονται στην παράγραφο 3:

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προσδιοριστούν καλύτερα οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή, καθώς 
και η ανάγκη κάθε τομεακός κανόνας να βασίζεται σε μια κάθετη προσέγγιση.

Τροπολογία 1246
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 μπορούν να καλύπτουν:

2. Τα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 μπορούν να καλύπτουν 
μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις, σύμφωνα με μία τομεακή 
προσέγγιση που βασίζεται στις 
ιδιαιτερότητες κάθε τομέα, την ανάγκη 
ρύθμισης της εμπορίας και στους όρους 
που προσδιορίζονται στην παράγραφο 3:
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Or. es

Αιτιολόγηση

Κρίνουμε αναγκαίο να εφαρμόζεται μια κάθετη προσέγγιση.

Τροπολογία 1247
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον ορισμό, την ονομασία ή/και τις 
ονομασίες πώλησης, εκτός εκείνων που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 
καθώς και τους καταλόγους σφαγίων και 
μερών αυτών στα οποία εφαρμόζεται το 
παράρτημα VΙ·

α) τους τεχνικούς ορισμούς, την ονομασία 
ή/και τις ονομασίες πώλησης για τομείς 
διαφορετικούς εκείνων που 
κατονομάζονται στο άρθρο 60·

Or. es

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη των ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων πρέπει να αφορά μόνο τους τομείς των οποίων οι 
γενικοί ορισμοί δεν περιέχονται στο παράρτημα.

Τροπολογία 1248
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη φυτική ποικιλία ή τη φυλή του ζώου 
ή τον εμπορικό τύπο·

γ) το είδος, τη φυτική ποικιλία ή τη φυλή 
του ζώου ή τον εμπορικό τύπο·

Or. es



AM\909520EL.doc 85/187 PE494.486v01-00

EL

Τροπολογία 1249
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την παρουσίαση, τις ονομασίες 
πώλησης, την επισήμανση που συνδέεται 
με υποχρεωτικά πρότυπα εμπορίας, τη 
συσκευασία, τους κανόνες που πρέπει να 
εφαρμόζονται στα συσκευαστήρια, τη 
σήμανση, το περιτύλιγμα, το έτος 
συγκομιδής και τη χρήση ειδικών 
ενδείξεων·

δ) την παρουσίαση, την επισήμανση που 
συνδέεται με υποχρεωτικά πρότυπα 
εμπορίας, τη συσκευασία, τους κανόνες 
που πρέπει να εφαρμόζονται στα 
συσκευαστήρια, τη σήμανση, το 
περιτύλιγμα, το έτος συγκομιδής και τη 
χρήση ειδικών ενδείξεων, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 69 
έως 100 του παρόντος κανονισμού· 

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι οινολογικές πρακτικές, η παρουσίαση και η επισήμανση των οίνων και των μιγμάτων τους 
δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής.

Τροπολογία 1250
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την παρουσίαση, τις ονομασίες 
πώλησης, την επισήμανση που συνδέεται 
με υποχρεωτικά πρότυπα εμπορίας, τη 
συσκευασία, τους κανόνες που πρέπει να 
εφαρμόζονται στα συσκευαστήρια, τη 
σήμανση, το περιτύλιγμα, το έτος 
συγκομιδής και τη χρήση ειδικών 
ενδείξεων·

δ) την παρουσίαση, τις ονομασίες 
πώλησης, την επισήμανση που συνδέεται 
με υποχρεωτικά πρότυπα εμπορίας, τη 
συσκευασία, τους κανόνες που πρέπει να 
εφαρμόζονται στα συσκευαστήρια, τη 
σήμανση, το περιτύλιγμα και τη χρήση 
ειδικών ενδείξεων, με την εξαίρεση των 
προϊόντων του τομέα του οίνου. Σε κάθε 
περίπτωση, τα πρότυπα εμπορίας δεν 
μπορούν να επιβάλλουν την αναγραφή, 
στην επισήμανση των προϊόντων, των 
φυτοϋγειονομικών επεμβάσεων στα 
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προϊόντα αυτά·

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα φυτοϋγειονομικά προϊόντα αποτελούν ειδικό αντικείμενο άλλων κανονισμών. 
Υπενθυμίζουμε την προσφυγή με αίτημα ακύρωσης που υποβλήθηκε από την ισπανική 
κυβέρνηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μια υπόθεση τέτοιου είδους.

Τροπολογία 1251
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την παρουσίαση, τις ονομασίες 
πώλησης, την επισήμανση που συνδέεται 
με υποχρεωτικά πρότυπα εμπορίας, τη 
συσκευασία, τους κανόνες που πρέπει να 
εφαρμόζονται στα συσκευαστήρια, τη 
σήμανση, το περιτύλιγμα, το έτος 
συγκομιδής και τη χρήση ειδικών 
ενδείξεων·

δ) την παρουσίαση, τις ονομασίες 
πώλησης, την επισήμανση που συνδέεται 
με υποχρεωτικά πρότυπα εμπορίας, τη 
συσκευασία, τους κανόνες που πρέπει να 
εφαρμόζονται στα συσκευαστήρια, τη 
σήμανση, το περιτύλιγμα, το έτος 
συγκομιδής και τη χρήση ειδικών 
ενδείξεων· στα πρότυπα εμπορίας δεν 
είναι υποχρεωτική η ένδειξη της 
φυτοπροστατευτικής επεξεργασίας που 
εφαρμόζεται στα προϊόντα·

Or. pt

Τροπολογία 1252
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κριτήρια όπως η εμφάνιση, η σύσταση, 
η διάπλαση, τα χαρακτηριστικά του 
προϊόντος·

ε) κριτήρια όπως η εμφάνιση, η σύσταση, 
η διάπλαση, τα χαρακτηριστικά και το 
ποσοστό περιεκτικότητας του προϊόντος
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σε νερό·

Or. es

Τροπολογία 1253
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) ειδικές ύλες που χρησιμοποιούνται 
στην παραγωγή ή κατασκευαστικά 
στοιχεία ή συστατικά, 
συμπεριλαμβανομένων των περιεχόμενων 
ποσοτήτων, της καθαρότητας και της 
ταυτοποίησής τους·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1254
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τον τύπο καλλιέργειας ή εκτροφής και 
τη μέθοδο παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένων των οινολογικών 
πρακτικών και των συναφών διοικητικών 
διατάξεων, καθώς και του κυκλώματος 
λειτουργίας·

ζ) τον τύπο καλλιέργειας ή εκτροφής και 
τη μέθοδο παραγωγής·

Or. es

Τροπολογία 1255
José Bové
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τον τύπο καλλιέργειας ή εκτροφής και 
τη μέθοδο παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένων των οινολογικών 
πρακτικών και των συναφών διοικητικών 
διατάξεων, καθώς και του κυκλώματος 
λειτουργίας·

ζ) τον τύπο καλλιέργειας ή εκτροφής και 
τη μέθοδο παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένων των αγρονομικών 
προηγμένων συστημάτων αειφόρου 
παραγωγής, των οινολογικών πρακτικών 
και των συναφών διοικητικών διατάξεων, 
καθώς και του κυκλώματος λειτουργίας·

Or. fr

Τροπολογία 1256
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – στοιχείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) τη μέθοδο και τη θερμοκρασία 
διατήρησης·

θ) τη συχνότητα συγκομιδής, παράδοσης, 
διατήρησης και χειρισμού, τη μέθοδο και 
τη θερμοκρασία διατήρησης, την 
αποθήκευση και τη μεταφορά·

Or. es

Τροπολογία 1257
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) τον τόπο της καλλιέργειας ή εκτροφής 
ή/και καταγωγής·

ι) τον τόπο της καλλιέργειας ή εκτροφής. 
Ωστόσο, στα προϊόντα του τομέα των 



AM\909520EL.doc 89/187 PE494.486v01-00

EL

οπωροκηπευτικών που προορίζονται για 
πώληση στον καταναλωτή νωπά, πρέπει 
να υπάρχει ένδειξη της χώρας καταγωγής·

Or. es

Τροπολογία 1258
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) την επίπτωση στη διατήρηση και τη 
γενετική βιοποικιλία και την αειφόρο 
χρήση της·

Or. fr

Τροπολογία 1259
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) τη συχνότητα συλλογής, την 
παράδοση, τη συντήρηση και τη 
διακίνηση·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1260
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιβ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) την αναγνώριση ή καταγραφή του 
παραγωγού ή/και των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων στις οποίες 
παρασκευάσθηκε ή μεταποιήθηκε το 
προϊόν·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1261
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) την ποσοστιαία περιεκτικότητα σε 
νερό·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1262
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ) εμπορικά έγγραφα, συνοδευτικά 
έγγραφα και βιβλία που πρέπει να 
τηρούνται·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1263
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ) την αποθήκευση, τη μεταφορά· διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1264
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ) την αποθήκευση, τη μεταφορά· ιζ) την αποθήκευση και την απόσταση της 
μεταφοράς·

Or. fr

Τροπολογία 1265
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιη) τη διαδικασία πιστοποίησης· διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 1266
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιη) τη διαδικασία πιστοποίησης· διαγράφεται

 Or. es

Τροπολογία 1267
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – στοιχείο κ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κ) τους χρονικούς περιορισμούς. διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1268
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 a. Τα πρότυπα εμπορίας που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, στην 
περίπτωση του τομέα των 
οπωροκηπευτικών, αφορούν 
συγκεκριμένα: την ποιότητα, την 
κατάταξη σε κατηγορίες, το βάρος, το 
μέγεθος, την πρώτη και τη δεύτερη 
συσκευασία, την αποθήκευση, τη 
μεταφορά, την παρουσίαση, την εμπορία, 
την καταγωγή και ενδεχομένως την 
επισήμανση.

Or. en
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Τροπολογία 1269
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα πρότυπα εμπορίας κατά τομείς ή 
προϊόντα, τα οποία θεσπίζονται δυνάμει 
της παραγράφου 1, καθορίζονται με την 
επιφύλαξη του τίτλου IV του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [COM(2010)733] για τα 
συστήματα ποιότητας των γεωργικών 
προϊόντων και λαμβανομένων υπόψη των 
εξής:

3. Τα πρότυπα εμπορίας κατά τομείς ή 
προϊόντα, τα οποία θεσπίζονται δυνάμει 
της παραγράφου 1, καθορίζονται με την 
επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά με τις 
αποκλειστικές προαιρετικές αναφορές 
που περιλαμβάνονται στα άρθρα 67α έως 
67ε και τις αναφορές ποιότητας που 
περιλαμβάνονται στον τίτλο IV του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2010)733] 
για τα συστήματα ποιότητας των 
γεωργικών προϊόντων και λαμβανομένων 
υπόψη των εξής:

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται μια διαφορετική διατύπωση που θα συνδυάζει την πρόταση του εισηγητή και 
εκείνην της Επιτροπής, ώστε να βελτιωθεί η σαφήνεια και η ασφάλεια δικαίου, 
περιλαμβάνοντας επίσης τις προαιρετικές αναφορές που αφορούν άλλα πεδία.

Τροπολογία 1270
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) του συμφέροντος των καταναλωτών να 
λαμβάνουν επαρκείς και διαφανείς 
πληροφορίες για τα προϊόντα, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τον τόπο καλλιέργειας 
ή εκτροφής, οι οποίες πρέπει να 
προσδιορίζονται με βάση προσέγγιση 

γ) του συμφέροντος των καταναλωτών να 
λαμβάνουν επαρκείς και διαφανείς 
πληροφορίες για τα προϊόντα·
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κατά περίπτωση στο κατάλληλο 
γεωγραφικό επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία 1271
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) των μεθόδων που χρησιμοποιούνται 
για τον προσδιορισμό των φυσικών, 
χημικών και οργανοληπτικών 
χαρακτηριστικών τους·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 1272
James Nicholson, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) του συμφέροντος των καταναλωτών 
να λαμβάνουν επαρκείς και διαφανείς 
πληροφορίες για τα προϊόντα, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τον τόπο καλλιέργειας 
ή εκτροφής, οι οποίες πρέπει να 
προσδιορίζονται με βάση προσέγγιση 
κατά περίπτωση στο κατάλληλο 
γεωγραφικό επίπεδο·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το θέμα της επισήμανσης του τόπου καλλιέργειας ή εκτροφής πρέπει να εξετάζεται στο πλαίσιο 
του κανονισμού για την ενημέρωση του καταναλωτή σε σχέση με τα τρόφιμα και όχι στο πλαίσιο 
της ενιαίας ΚΟΑ.
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Τροπολογία 1273
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) του συμφέροντος των καταναλωτών 
να λαμβάνουν επαρκείς και διαφανείς 
πληροφορίες για τα προϊόντα, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τον τόπο καλλιέργειας 
ή εκτροφής, οι οποίες πρέπει να 
προσδιορίζονται με βάση προσέγγιση 
κατά περίπτωση στο κατάλληλο 
γεωγραφικό επίπεδο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1274
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) του συμφέροντος των καταναλωτών να 
λαμβάνουν επαρκείς και διαφανείς 
πληροφορίες για τα προϊόντα, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τον τόπο καλλιέργειας 
ή εκτροφής, οι οποίες πρέπει να 
προσδιορίζονται με βάση προσέγγιση 
κατά περίπτωση στο κατάλληλο 
γεωγραφικό επίπεδο·

γ) του συμφέροντος των καταναλωτών να 
λαμβάνουν επαρκείς και διαφανείς 
πληροφορίες για τα προϊόντα, παρέχοντας 
την ένδειξη που αφορά τον τόπο 
καλλιέργειας ή εκτροφής·

Or. it

Τροπολογία 1275
Julie Girling
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) του συμφέροντος των καταναλωτών να 
λαμβάνουν επαρκείς και διαφανείς 
πληροφορίες για τα προϊόντα, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τον τόπο καλλιέργειας 
ή εκτροφής, οι οποίες πρέπει να 
προσδιορίζονται με βάση προσέγγιση 
κατά περίπτωση στο κατάλληλο 
γεωγραφικό επίπεδο·

(γ) του συμφέροντος των καταναλωτών να 
λαμβάνουν επαρκείς και διαφανείς 
πληροφορίες για τα προϊόντα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πρότυπα εμπορίας καλύπτουν διάφορα θέματα και δεν υπάρχει ανάγκη να τονισθεί 
συγκεκριμένα η επισήμανση του τόπου καλλιέργειας ή εκτροφής. Συνεπώς, η αναφορά στην 
επισήμανση αυτή θα πρέπει να διαγραφεί από το άρθρο 59, παράγραφος 3, στοιχείο γ).

Τροπολογία 1276
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) του συμφέροντος των καταναλωτών να 
λαμβάνουν επαρκείς και διαφανείς 
πληροφορίες για τα προϊόντα, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τον τόπο καλλιέργειας 
ή εκτροφής, οι οποίες πρέπει να 
προσδιορίζονται με βάση προσέγγιση 
κατά περίπτωση στο κατάλληλο 
γεωγραφικό επίπεδο·

(γ) του συμφέροντος των καταναλωτών να 
λαμβάνουν επαρκείς και διαφανείς 
πληροφορίες για τα προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 1277
José Bové
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) του συμφέροντος των καταναλωτών να 
λαμβάνουν επαρκείς και διαφανείς 
πληροφορίες για τα προϊόντα, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τον τόπο καλλιέργειας 
ή εκτροφής, οι οποίες πρέπει να 
προσδιορίζονται με βάση προσέγγιση κατά 
περίπτωση στο κατάλληλο γεωγραφικό 
επίπεδο·

γ) του συμφέροντος των καταναλωτών να 
λαμβάνουν επαρκείς και διαφανείς 
πληροφορίες για τα προϊόντα, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τα χρησιμοποιούμενα 
συστήματα παραγωγής και τον τόπο 
καλλιέργειας ή εκτροφής, οι οποίες πρέπει 
να προσδιορίζονται με βάση προσέγγιση 
κατά περίπτωση στο κατάλληλο 
γεωγραφικό επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 1278
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) του συμφέροντος των καταναλωτών να 
λαμβάνουν επαρκείς και διαφανείς 
πληροφορίες για τα προϊόντα, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τον τόπο καλλιέργειας 
ή εκτροφής, οι οποίες πρέπει να 
προσδιορίζονται με βάση προσέγγιση κατά 
περίπτωση στο κατάλληλο γεωγραφικό 
επίπεδο·

γ) του συμφέροντος των καταναλωτών να 
λαμβάνουν επαρκείς και διαφανείς 
πληροφορίες για τα προϊόντα, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τον τόπο καλλιέργειας 
ή εκτροφής, οι οποίες πρέπει να 
προσδιορίζονται με βάση προσέγγιση κατά 
περίπτωση στο κατάλληλο γεωγραφικό 
επίπεδο· ιδιαίτερα για τα 
οπωροκηπευτικά και τα μεταποιημένα 
οπωροκηπευτικά, ακόμη και όσον αφορά 
την χώρα προέλευσης, την κατηγορία και, 
κατά περίπτωση, την ποικιλία (ή τον 
εμπορικό τύπο) του προϊόντος.

Or. it
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Τροπολογία 1279
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) του συμφέροντος των καταναλωτών να 
λαμβάνουν επαρκείς και διαφανείς 
πληροφορίες για τα προϊόντα, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τον τόπο καλλιέργειας 
ή εκτροφής, οι οποίες πρέπει να 
προσδιορίζονται με βάση προσέγγιση κατά 
περίπτωση στο κατάλληλο γεωγραφικό 
επίπεδο·

γ) του συμφέροντος των παραγωγών να 
ανακοινώνουν τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων τους και τα χαρακτηριστικά 
της παρασκευής του, καθώς και του 
συμφέροντος των καταναλωτών να 
λαμβάνουν επαρκείς και διαφανείς 
πληροφορίες για τα προϊόντα, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τον τόπο καλλιέργειας 
ή εκτροφής, οι οποίες πρέπει να 
προσδιορίζονται με βάση προσέγγιση κατά 
περίπτωση στο κατάλληλο γεωγραφικό 
επίπεδο, αποφεύγοντας τη δημιουργία 
υψηλού διοικητικού φόρτου·

Or. es

Αιτιολόγηση

Για τον προσδιορισμό του τόπου καλλιέργειας ή εκτροφής πρέπει να συνυπολογίζεται και το 
συμφέρον των παραγωγών από τη δημοσιοποίηση πτυχών της παραγωγής που διαφοροποιούν 
το προϊόν τους, επιπλέον του συμφέροντος των καταναλωτών.

Τροπολογία 1280
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) του συμφέροντος των καταναλωτών να 
λαμβάνουν επαρκείς και διαφανείς 
πληροφορίες για τα προϊόντα, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τον τόπο καλλιέργειας 
ή εκτροφής, οι οποίες πρέπει να 
προσδιορίζονται με βάση προσέγγιση κατά 
περίπτωση στο κατάλληλο γεωγραφικό 

γ) του συμφέροντος των καταναλωτών να 
λαμβάνουν επαρκείς και διαφανείς 
πληροφορίες για τα προϊόντα, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τον τόπο καλλιέργειας 
ή εκτροφής, οι οποίες πρέπει να 
προσδιορίζονται με βάση προσέγγιση κατά 
περίπτωση στο κατάλληλο γεωγραφικό 
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επίπεδο· επίπεδο· ιδιαίτερα για τα 
οπωροκηπευτικά και τα μεταποιημένα 
οπωροκηπευτικά, ακόμη και όσον αφορά 
την χώρα προέλευσης, την κατηγορία και, 
κατά περίπτωση, την ποικιλία (ή τον 
εμπορικό τύπο) του προϊόντος.

Or. it

Τροπολογία 1281
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ως «τόπος καλλιέργειας ή 
εκτροφής» νοείται ο τόπος όπου έλαβαν 
χώρα οι κύριες γεωργικές ή 
κτηνοτροφικές δραστηριότητες που 
σχετίζονται με το εν λόγω τρόφιμο, 
περιλαμβανομένων της αναπαραγωγής 
και της φροντίδας των ζώων, της 
συγκομιδής ή, κατά περίπτωση, του 
τόπου όπου βρισκόταν η εκμετάλλευση 
από όπου προέρχεται το προϊόν·

Or. es

Τροπολογία 1282
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για 
τον προσδιορισμό των φυσικών, χημικών 
και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών 

δ) των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για 
τον προσδιορισμό των φυσικών, χημικών, 
αγρονομικών και οργανοληπτικών 
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τους· χαρακτηριστικών τους·

Or. fr

Τροπολογία 1283
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) των τυποποιημένων συστάσεων που 
εκδίδονται από διεθνείς φορείς.

ε) των τυποποιημένων συστάσεων που 
εκδίδονται από διεθνείς φορείς στο 
παράρτημα V·

Or. it

Τροπολογία 1284
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) λαμβάνει υπόψη τους ενδεχόμενους 
κινδύνους παραπλάνησης των 
καταναλωτών λόγω των προσδοκιών και 
αντιλήψεων σε σχέση με τη 
διαθεσιμότητα και τη σκοπιμότητα των 
μέσων πληροφόρησης για τον αποκλεισμό 
των κινδύνων αυτών·

Or. it

Τροπολογία 1285
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
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Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Ως τόπος παραγωγής βάσει της 
προηγούμενης παραγράφου 3, στοιχείο γ), 
νοείται ο τόπος καλλιέργειας ή εκτροφής, 
ήτοι η χώρα από την οποία προέρχεται το 
γεωργικό προϊόν το οποίο δεν είναι 
μεταποιημένο ή το οποίο χρησιμοποιείται 
για την παρασκευή ή την παραγωγή ενός 
τροφίμου.

Or. it

Τροπολογία 1286
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα πρότυπα εμπορίας που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς 
και όλα τα πρότυπα εμπορίας που 
εφαρμόζονται στους τομείς των 
οπωροκηπευτικών και των 
μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, 
εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια εμπορίας, 
συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών 
και των εξαγωγών, εκτός εάν η Επιτροπή 
ορίζει διαφορετικά.

Or. pt

Τροπολογία 1287
Maria do Céu Patrão Neves
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Ο κάτοχος προϊόντων των τομέων 
των νωπών και των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών τα οποία καλύπτονται 
από τα πρότυπα εμπορίας δεν επιτρέπεται 
να εκθέτει τα προϊόντα αυτά, ούτε να τα 
προσφέρει ή να τα παραδίδει προς 
πώληση ή να τα διοχετεύει στο εμπόριο 
εντός του εδάφους της Ένωσης κατά 
τρόπο που δεν συνάδει με τα ανωτέρω 
πρότυπα. Ο κάτοχος είναι υπεύθυνος για 
την ορθή τήρηση των εν λόγω προτύπων.

Or. pt

Τροπολογία 1288
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Με την επιφύλαξη των ειδικών 
διατάξεων που ενδεχομένως θεσπίζει η 
Επιτροπή, και ιδίως για τη συνεπή 
εφαρμογή των ελέγχων συμμόρφωσης 
που διεξάγονται στα κράτη μέλη, σε ό,τι 
αφορά τους τομείς των 
οπωροκηπευτικών και των 
μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, τα 
κράτη μέλη ελέγχουν επιλεκτικά, με βάση 
ανάλυση κινδύνου, εάν τα σχετικά 
προϊόντα συμμορφώνονται προς τα 
αντίστοιχα πρότυπα εμπορίας. Οι ούτως 
διενεργούμενοι έλεγχοι εστιάζονται, κατά 
τη συσκευασία ή τη φόρτωση των 
προϊόντων, στο στάδιο αναχώρησης από 
τις περιοχές παραγωγής. Εάν πρόκειται 
για προϊόντα τρίτων χωρών, οι έλεγχοι 
διενεργούνται πριν από τη διάθεσή τους 
σε ελεύθερη κυκλοφορία.
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Or. pt

Τροπολογία 1289
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 59 α
Συμπληρωματικές απαιτήσεις για την 
εμπορία των προϊόντων του τομέα των 

οπωροκηπευτικών
1. Στα προϊόντα του τομέα των 
οπωροκηπευτικών που προορίζονται για 
πώληση στον καταναλωτή νωπά, υπάρχει 
ένδειξη της χώρας καταγωγής. Τα 
πρότυπα εμπορίας που περιλαμβάνονται 
στο άρθρο 56, παράγραφοι 1 και 2, καθώς 
και όλα τα πρότυπα εμπορίας που 
ισχύουν για τους τομείς των 
οπωροκηπευτικών και των 
μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, 
εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της 
εμπορίας, περιλαμβανομένων της 
εισαγωγής και της εξαγωγής, εκτός εάν η 
Επιτροπή ορίσει διαφορετικά.
2. Τα πρότυπα εμπορίας που 
περιλαμβάνονται στην παράγραφο 21, 
καθώς και όλα τα πρότυπα εμπορίας που 
ισχύουν για τους τομείς των 
οπωροκηπευτικών και των 
μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, 
εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της 
εμπορίας, περιλαμβανομένων της 
εισαγωγής και της εξαγωγής, εκτός εάν η 
Επιτροπή ορίσει διαφορετικά.
3. Ο κάτοχος των οπωροκηπευτικών ή 
των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών 
προϊόντων σε σχέση με τα οποία έχουν 
εγκριθεί πρότυπα εμπορίας δεν μπορεί να 
εκθέτει αυτά τα προϊόντα, να τα 
προσφέρει προς πώληση, να τα παραδίδει 
ή να τα εμπορεύεται με άλλον τρόπο στο 



PE494.486v01-00 104/187 AM\909520EL.doc

EL

εσωτερικό της Ένωσης, εάν αυτά δεν 
είναι συμβατά με τα εν λόγω πρότυπα, και 
έχει την ευθύνη να εγγυάται τη 
συμμόρφωση αυτήν.
4. Με την επιφύλαξη των ειδικών 
διατάξεων που ενδεχομένως εγκρίνει η 
Επιτροπή, ιδίως σχετικά με την 
ομοιόμορφη εφαρμογή των ελέγχων 
συμμόρφωσης στα κράτη μέλη, τα κράτη 
μέλη πραγματοποιούν, στη βάση μιας 
ανάλυσης κινδύνων, δειγματοληπτικούς 
ελέγχους στους τομείς των 
οπωροκηπευτικών και των 
μεταποιημένων οπωροκηπευτικών 
προϊόντων, ώστε να διαπιστώνουν εάν τα 
προϊόντα αυτά συμμορφώνονται προς τα 
αντίστοιχα πρότυπα εμπορίας. Οι έλεγχοι 
αυτοί επικεντρώνονται στο στάδιο που 
προηγείται της εξόδου από τις περιοχές 
παραγωγής, στη στιγμή της κατεργασίας 
ή στη στιγμή της φόρτωσης των 
προϊόντων. Για τα προϊόντα που 
προέρχονται από τρίτες χώρες, οι έλεγχοι 
πραγματοποιούνται πριν αυτά τεθούν σε 
ελεύθερη κυκλοφορία.

Or. es

Αιτιολόγηση

Αποκαθίσταται το κείμενο της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με τα πρότυπα εμπορίας, που 
όμως δεν περιλήφθηκε στην πρόταση τροποποίησης της ενιαίας ΚΟΑ.

Τροπολογία 1290
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 59 α
Πιστοποίηση για τον λυκίσκο
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1) Τα προϊόντα του τομέα του λυκίσκου, 
τα οποία συγκομίζονται ή 
παρασκευάζονται εντός της Κοινότητας, 
υποβάλλονται σε διαδικασία 
πιστοποίησης.
2) Τα πιστοποιητικά χορηγούνται μόνο 
για προϊόντα τα οποία έχουν τα 
χαρακτηριστικά όσον αφορά την 
απαιτούμενη κατώτατη ποιότητα για ένα 
συγκεκριμένο στάδιο εμπορίας. Για τη 
σκόνη λυκίσκου, τη σκόνη λυκίσκου που 
είναι εμπλουτισμένη με λουπουλίνη, τα 
εκχυλίσματα λυκίσκου και τα ανάμικτα 
προϊόντα λυκίσκου, το πιστοποιητικό 
εκδίδεται μόνο εφόσον η περιεκτικότητα 
σε οξύ άλφα των εν λόγω προϊόντων δεν 
είναι κατώτερη από την αντίστοιχη 
περιεκτικότητα του λυκίσκου από τον 
οποίο τα προϊόντα αυτά 
παρασκευάσθηκαν.
3) Τα πιστοποιητικά αναφέρουν το 
λιγότερο τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τον τόπο/τους τόπους παραγωγής του 
λυκίσκου,
β) το έτος/τα έτη συγκομιδής, 
c) την ποικιλία/τις ποικιλίες.
4) Προϊόντα του τομέα του λυκίσκου 
μπορούν να τίθενται σε εμπορία ή να 
εξάγονται μόνο εφόσον έχει εκδοθεί 
πιστοποιητικό σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1, 2 και 3.
Στην περίπτωση εισαγόμενων προϊόντων 
του τομέα του λυκίσκου, το 
πιστοποιητικό αναγνωρίζεται ως ισότιμο 
σύμφωνα με το άρθρο 128α παράγραφος 
2.
5) Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει για 
μέτρα κατά παρέκκλιση της παραγράφου 
4.
α) με σκοπό να ικανοποιήσει τις 
εμπορικές απαιτήσεις ορισμένων τρίτων 
χωρών
ή 
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β) για προϊόντα τα οποία προορίζονται 
για ειδικές χρήσεις. 
Τα μέτρα τα οποία αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο
α) δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την 
κανονική εμπορία προϊόντων για τα οποία 
έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό· 
β) θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι 
αποκλείεται οιαδήποτε σύγχυση με τα 
ανωτέρω προϊόντα.

Or. de

Τροπολογία 1291
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 59 a
Πρότυπο εμπορίας οπωροκηπευτικών
1. Η Επιτροπή μπορεί να προβλέψει 
πρότυπα εμπορίας για ένα ή περισσότερα 
από τα προϊόντα των ακόλουθων τομέων:
(β) οπωροκηπευτικά·
(γ) μεταποιημένα οπωροκηπευτικά·
2. Τα πρότυπα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1:
(α) καταρτίζονται λαμβανομένων υπόψη, 
ιδίως:
(i) των ιδιαιτεροτήτων των σχετικών 
προϊόντων·
(ii) της ανάγκης να εξασφαλιστούν 
συνθήκες ομαλής διάθεσης των εν λόγω 
προϊόντων στην αγορά·
iii) του συμφέροντος των καταναλωτών 
να λαμβάνουν επαρκείς και διαφανείς 
πληροφορίες για τα προϊόντα, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τα προϊόντα των 
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τομέων των οπωροκηπευτικών και των 
μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, τη 
χώρα καταγωγής, την κατηγορία και, 
κατά περίπτωση, την ποικιλία (ή τον 
εμπορικό τύπο) του προϊόντος,
(v) όσον αφορά τους τομείς των 
οπωροκηπευτικών και των 
μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, των 
τυποποιημένων συστάσεων της 
Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων 
Εθνών για την Ευρώπη (UN/ECE)·
(β) μπορούν ειδικότερα να αφορούν την 
ποιότητα, την κατάταξη σε κατηγορίες, 
το βάρος, το μέγεθος, την πρώτη και τη 
δεύτερη συσκευασία, την αποθήκευση, τη 
μεταφορά, την παρουσίαση, την εμπορία, 
την καταγωγή και την επισήμανση.
3. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από 
την Επιτροπή σύμφωνα με τα κριτήρια 
που αναφέρονται στο στοιχείο α) της 
παραγράφου 2, τα προϊόντα για τα οποία 
έχουν θεσπιστεί πρότυπα εμπορίας 
μπορούν να διατίθενται στην αγορά της 
Ένωσης μόνο σύμφωνα με τα εν λόγω 
πρότυπα.
Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που 
μπορούν να εκδοθούν από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 87, τα κράτη μέλη 
ελέγχουν τη συμμόρφωση των προϊόντων 
αυτών με τα εν λόγω πρότυπα και 
επιβάλλουν κυρώσεις εφόσον χρειάζεται.
Πρόσθετες απαιτήσεις για την εμπορία 
των προϊόντων του τομέα των 
οπωροκηπευτικών
1. Τα προϊόντα του τομέα των 
οπωροκηπευτικών τα οποία προορίζονται 
να πωληθούν νωπά στον καταναλωτή 
επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά 
μόνον εάν είναι υγιή, ανόθευτα και 
σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη, και 
εφόσον αναφέρεται η χώρα καταγωγής.
2. Τα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 και στα στοιχεία β) 
και γ) του άρθρου 113 παράγραφος 1 
εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια εμπορίας 
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συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών 
και των εξαγωγών εκτός εάν η Επιτροπή 
ορίζει διαφορετικά.
3. Ο κάτοχος προϊόντων των τομέων των 
οπωροκηπευτικών και των 
μεταποιημένων οπωροκηπευτικών που 
καλύπτονται από τα πρότυπα εμπορίας 
δεν επιτρέπεται να εκθέτει τα προϊόντα 
αυτά ούτε να τα προσφέρει προς πώληση, 
να τα παραδίδει ή να τα εμπορεύεται 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο εντός της 
Ένωσης παρά μόνον σύμφωνα με τα 
πρότυπα αυτά, και είναι υπεύθυνος για τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης αυτής.
4. Συμπληρωματικά προς το άρθρο 113 
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, και με την 
επιφύλαξη τυχόν ειδικών διατάξεων που 
ενδεχομένως θεσπίσει η Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 87, ιδίως για τη 
συνεκτική εφαρμογή, από τα κράτη μέλη, 
των ελέγχων συμμόρφωσης, τα κράτη 
μέλη ελέγχουν επιλεκτικά, όσον αφορά 
τους τομείς των οπωροκηπευτικών και 
των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, 
με βάση ανάλυση κινδύνου, εάν τα 
σχετικά προϊόντα συμμορφώνονται προς 
τα αντίστοιχα πρότυπα εμπορίας. Οι 
έλεγχοι αυτοί εστιάζονται στο στάδιο πριν 
από την αναχώρηση από τις περιοχές 
παραγωγής, κατά τη συσκευασία ή τη 
φόρτωση των προϊόντων. Για τα 
προϊόντα τρίτων χωρών, οι έλεγχοι 
διενεργούνται πριν από τη διάθεση σε 
ελεύθερη κυκλοφορία.

Or. en

Τροπολογία 1292
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ορισμοί, ονομασίες και ονομασίες 
πώλησης για ορισμένους τομείς και 
προϊόντα

Ορισμοί, ονομασίες, ονομασίες πώλησης 
και άλλες βασικές διατάξεις για 
ορισμένους τομείς και προϊόντα

Or. es

Αιτιολόγηση

Εφόσον στα παραρτήματα αναφέρονται και άλλες διατάξεις, επιπλέον των ορισμών και των 
ονομασιών, όπως για παράδειγμα η ταξινόμηση, ο τίτλος πρέπει να καλύπτει ένα ευρύτερο 
πεδίο.

Τροπολογία 1293
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ορισμοί, ονομασίες και ονομασίες 
πώλησης για ορισμένους τομείς και 
προϊόντα

Ορισμοί, ονομασίες και ονομασίες 
πώλησης και άλλες βασικές διατάξεις για 
ορισμένους τομείς και προϊόντα

Or. es

Αιτιολόγηση

Εφόσον στα παραρτήματα αναφέρονται και άλλες διατάξεις, επιπλέον των ορισμών και των 
ονομασιών, όπως για παράδειγμα η ταξινόμηση, ο τίτλος πρέπει να καλύπτει ένα ευρύτερο 
πεδίο.

Τροπολογία 1294
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κρέας πουλερικών, ε) κρέας πουλερικών και αυγά.

Or. es

Τροπολογία 1295
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
προσαρμογής στις εξελισσόμενες 
απαιτήσεις των καταναλωτών και στην 
τεχνική πρόοδο καθώς και της αποφυγής 
δημιουργίας εμποδίων όσον αφορά την 
παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, 
ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 160 για 
τροποποιήσεις των ορισμών και 
ονομασιών πώλησης που προβλέπονται 
στο παράρτημα VI, ή παρεκκλίσεις ή 
εξαιρέσεις από αυτά.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 1296
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
προσαρμογής στις εξελισσόμενες 
απαιτήσεις των καταναλωτών και στην 

διαγράφεται
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τεχνική πρόοδο καθώς και της αποφυγής 
δημιουργίας εμποδίων όσον αφορά την 
παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, 
ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 160 για 
τροποποιήσεις των ορισμών και 
ονομασιών πώλησης που προβλέπονται 
στο παράρτημα VI, ή παρεκκλίσεις ή 
εξαιρέσεις από αυτά.

Or. it

Τροπολογία 1297
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
προσαρμογής στις εξελισσόμενες 
απαιτήσεις των καταναλωτών και στην 
τεχνική πρόοδο καθώς και της αποφυγής 
δημιουργίας εμποδίων όσον αφορά την 
παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, 
ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 160 για 
τροποποιήσεις των ορισμών και 
ονομασιών πώλησης που προβλέπονται 
στο παράρτημα VI, ή παρεκκλίσεις ή 
εξαιρέσεις από αυτά.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1298
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 a. Προκειμένου να παρασχεθεί 
βεβαιότητα όσον αφορά τις μεθόδους 
παραγωγής οίνων μειωμένης 
περιεκτικότητας σε αλκοόλη και οίνων 
από τους οποίους έχει αφαιρεθεί η 
αλκοόλη, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 περί 
των οινολογικών πρακτικών οι οποίες 
επιτρέπονται για την παραγωγή οίνων 
μειωμένης περιεκτικότητας σε αλκοόλη 
και οίνων από τους οποίους έχει 
αφαιρεθεί η αλκοόλη, δυνάμει των 
παραγράφων 1A και 1B του μέρους II του 
Παραρτήματος VI.

Or. en

Αιτιολόγηση

Under the current SCMO, in order for a product to be marketed as wine, it must have an 
alcoholic strength of not less than 8.5%. This minimum alcoholic strength is reduced to 4.5% 
for wines which have a protected designation of origin or a protected geographical indication 
and which have been produced naturally to contain less alcohol or have undergone only a 
small alcohol reduction to correct the levels in the final product. This distinction is no longer 
justified – alcohol content is not a quality issue. Removing the limitation would provide 
opportunities for innovation in low-alcohol wines and enable EU producers to compete 
globally in this developing market. In order to facilitate the development of the market in 
reduced alcohol or de-alcoholised wines  new categories should be introduced for wine 
produced using technologies in order to achieve lower alcohol levels: reduced alcohol wine 
and de-alcoholised wine. Providing for these categories would enable wines using these 
technologies to be marketed as reduced alcohol or de-alcoholised wine and would provide 
greater clarity and consumer choice while supporting innovation and growth in this key area.

Τροπολογία 1299
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας 
κάθε τομέα, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160 σχετικά με το όριο ανοχής για 
κάθε πρότυπο, πέραν του οποίου ολόκληρη 
η παρτίδα προϊόντων θα θεωρείται ότι δεν 
τηρεί το πρότυπο.

Λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας 
κάθε τομέα, είναι δυνατόν να εγκριθεί το 
όριο ανοχής μέσω της τακτικής 
διαδικασίας για κάθε πρότυπο, πέραν του 
οποίου ολόκληρη η παρτίδα προϊόντων θα 
θεωρείται ότι δεν τηρεί το πρότυπο.

Or. it

Τροπολογία 1300
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ή σε 
περίπτωση κρίσεως της αγοράς και για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα, η 
Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, μπορεί να εγκρίνει το όριο 
ανοχής για κάθε πρότυπο πέραν του 
οποίου ολόκληρη η παρτίδα προϊόντων 
θα θεωρείται ότι δεν τηρεί το πρότυπο.

Or. it

Τροπολογία 1301
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την παραγωγή και διατήρηση στην Για την παραγωγή και διατήρηση στην 
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Ένωση των προϊόντων που απαριθμούνται 
στο παράρτημα VI μέρος ΙΙ, 
χρησιμοποιούνται μόνον οι οινολογικές 
πρακτικές που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με 
το παράρτημα VII και προβλέπονται στο 
άρθρο 59 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) και 
στο άρθρο 65 παράγραφοι 2 και 3.

Ένωση των προϊόντων που απαριθμούνται 
στο παράρτημα VI μέρος ΙΙ, 
χρησιμοποιούνται μόνον οι οινολογικές 
πρακτικές που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με 
το παράρτημα VII και προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 και στο άρθρο 65 
παράγραφοι 2 και 3.

Or. fr

Τροπολογία 1302
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την παραγωγή και διατήρηση στην 
Ένωση των προϊόντων που απαριθμούνται 
στο παράρτημα VI μέρος ΙΙ, 
χρησιμοποιούνται μόνον οι οινολογικές 
πρακτικές που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με 
το παράρτημα VII και προβλέπονται στο 
άρθρο 59 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) και 
στο άρθρο 65 παράγραφοι 2 και 3.

Για την παραγωγή και διατήρηση στην 
Ένωση των προϊόντων που απαριθμούνται 
στο παράρτημα VI μέρος ΙΙ, 
χρησιμοποιούνται μόνον οι οινολογικές 
πρακτικές που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με 
το παράρτημα VII και προβλέπονται στο 
άρθρο 68 η) και στο άρθρο 65 παράγραφοι 
2 και 3.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η αδειοδότηση οινολογικών πρακτικών πρέπει να γίνεται με εκτελεστικές πράξεις και όχι με 
πράξεις κατ' εξουσιοδότηση. Συνεπώς, προτείνεται η υπαγωγή τους στο άρθρο 68 η).

Τροπολογία 1303
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5 – στοιχείο γ – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω μη εμπορεύσιμα προϊόντα 
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καταστρέφονται. Όμως, τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιτρέψουν ορισμένα 
προϊόντα των οποίων τα χαρακτηριστικά 
καθορίζονται από αυτά για να 
χρησιμοποιηθούν σε οινοπνευματοποιία, 
σε οξοποιία ή για βιομηχανική χρήση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις για την καταστροφή των μη συμβατών οίνων αποτελούν ουσιώδη στοιχεία τα 
οποία θα πρέπει να καθορισθούν στη βασική πράξη.

Τροπολογία 1304
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για την έγκριση των οινολογικών 
πρακτικών για τον οίνο, που αναφέρονται
στο άρθρο 59 παράγραφος 2 στοιχείο ζ), η 
Επιτροπή:

2. Όταν προβαίνει σε προτάσεις για την 
έγκριση των οινολογικών πρακτικών για 
τον οίνο, που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, η Επιτροπή:

Or. fr

Τροπολογία 1305
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για την έγκριση των οινολογικών 
πρακτικών για τον οίνο, που αναφέρονται 
στο άρθρο 59 παράγραφος 2 στοιχείο ζ), η 
Επιτροπή:

2. Για την έγκριση των οινολογικών 
πρακτικών για τον οίνο, που αναφέρονται 
στο άρθρο 68 στοιχείο η)

Or. es
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Αιτιολόγηση

Η αδειοδότηση οινολογικών πρακτικών πρέπει να γίνεται με εκτελεστικές πράξεις και όχι με 
πράξεις κατ' εξουσιοδότηση. Συνεπώς, προτείνεται η υπαγωγή τους στο άρθρο 68 η).

Τροπολογία 1306
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) βασίζεται στις οινολογικές πρακτικές 
και μεθόδους ανάλυσης που συνιστά και 
δημοσιεύει ο OIV, καθώς και στα 
αποτελέσματα της πειραματικής χρήσης 
οινολογικών πρακτικών που δεν έχουν 
ακόμη εγκριθεί·

(α) λαμβάνει υπόψη τις οινολογικές 
πρακτικές και μεθόδους ανάλυσης που 
συνιστά και δημοσιεύει ο OIV, καθώς και 
στα αποτελέσματα της πειραματικής 
χρήσης οινολογικών πρακτικών που δεν 
έχουν ακόμη εγκριθεί·

Or. en

Τροπολογία 1307
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, εφόσον απαιτείται, εγκρίνει 
τις μεθόδους που αναφέρονται στο άρθρο
59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) για τα 
προϊόντα που απαριθμούνται στο 
παράρτημα VI μέρος ΙΙ με εκτελεστικές 
πράξεις. Οι μέθοδοι αυτές βασίζονται σε 
κάθε σχετική μέθοδο, την οποία συνιστά 
και δημοσιεύει ο OIV, εκτός αν είναι
αναποτελεσματική ή ακατάλληλη σε 
σχέση τον επιδιωκόμενο θεμιτό σκοπό. Η 
εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 
2.

Οι μέθοδοι ανάλυσης σύμφωνα με τις 
οποίες καθορίζονται τα συστατικά 
στοιχεία των προϊοντων του 
αμπελοοινικού τομέα καθώς και οι 
κανόνες σύμφωνα με τους οποίους μπορεί 
να διαπιστωθεί εάν τα εν λόγω προϊόντα 
έχουν αποτελέσει αντικείμενο 
επεξεργασίας αντίθετης προς τις 
επιτρεπόμενες οινολογικές πρακτικές, 
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 43
παράγραφος 2 της Συνθήκης. Οι μέθοδοι 
αυτές και οι κανόνες βασίζονται στις 
σχετικές συστάσεις του ΟΙV, εκτός αν 
είναι αναποτελεσματικές ή ακατάλληλες



AM\909520EL.doc 117/187 PE494.486v01-00

EL

σε σχέση με τον επιδιωκόμενο από την 
Ένωση σκοπό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή στην παράγραφο 3 είναι απαραίτητη διότι τα άρθρα 58 και 59 εξαιρούν τον οίνο από 
τα πρότυπα εμπορίας. Για τον λόγο αυτό, οι μέθοδοι και οι κανόνες ανάλυσης θα πρέπει να 
καθορισθούν εκ νέου.

Τροπολογία 1308
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, εφόσον απαιτείται, εγκρίνει 
τις μεθόδους που αναφέρονται στο άρθρο 
59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) για τα 
προϊόντα που απαριθμούνται στο 
παράρτημα VI μέρος ΙΙ με εκτελεστικές 
πράξεις. Οι μέθοδοι αυτές βασίζονται σε 
κάθε σχετική μέθοδο, την οποία συνιστά 
και δημοσιεύει ο OIV, εκτός αν είναι 
αναποτελεσματική ή ακατάλληλη σε σχέση 
τον επιδιωκόμενο θεμιτό σκοπό. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 
2.

Με βάση το άρθρο 43, παράγραφος 2 της 
Συνθήκης, εγκρίνονται οι μέθοδοι που 
αναφέρονται στο άρθρο 59 παράγραφος 3 
στοιχείο δ) για τα προϊόντα που 
απαριθμούνται στο παράρτημα VI μέρος 
ΙΙ. Οι μέθοδοι αυτές βασίζονται σε κάθε 
σχετική μέθοδο, την οποία συνιστά και 
δημοσιεύει ο OIV, εκτός αν είναι 
αναποτελεσματική ή ακατάλληλη σε σχέση 
τον επιδιωκόμενο θεμιτό σκοπό.

Or. it

Τροπολογία 1309
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 64 α
Πιστοποίηση του λυκίσκου

1. Τα προϊόντα του τομέα του λυκίσκου, 
τα οποία συγκομίζονται ή 
παρασκευάζονται εντός της Ένωσης, 
υπόκεινται σε διαδικασία πιστοποίησης.
2. Πιστοποιητικό μπορεί να εκδίδεται 
μόνον για τα προϊόντα που παρουσιάζουν 
τα στοιχειώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά 
που είναι κατάλληλα για συγκεκριμένο 
στάδιο της εμπορίας τους.  Για τη σκόνη 
λυκίσκου, τη σκόνη λυκίσκου που είναι 
εμπλουτισμένη με λουπουλίνη, τα 
εκχυλίσματα λυκίσκου και τα ανάμεικτα 
προϊόντα λυκίσκου, το πιστοποιητικό 
εκδίδεται μόνον εφόσον η περιεκτικότητά 
τους σε οξύ άλφα δεν είναι μικρότερη 
εκείνης του λυκίσκου από την κατεργασία 
του οποίου προέρχονται.
3. Το πιστοποιητικό αναφέρει, 
τουλάχιστον:
α) τον τόπο παραγωγής του λυκίσκου,
β) το έτος συγκομιδής,
γ) την ποικιλία ή τις ποικιλίες.
4. Η εμπορία ή η εξαγωγή προϊόντων του 
τομέα του λυκίσκου επιτρέπεται μόνον 
εάν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό, όπως 
αναφέρεται στις παραγράφους 1, 2 και 3.
Αν πρόκειται για εισαγόμενα προϊόντα, η 
βεβαίωση που προβλέπεται στο άρθρο 
129 α, παράγραφος 2, θεωρείται ότι 
αντιστοιχεί σε πιστοποιητικό.
5. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει μέτρα 
κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4:
α) για την ικανοποίηση των εμπορικών 
απαιτήσεων ορισμένων τρίτων χωρών, ή
β) για προϊόντα που προορίζονται για 
ειδικές χρήσεις.
Οι διατάξεις που προβλέπονται στην 
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προηγούμενη παράγραφο:
α) υιοθετούνται με εκτελεστικές πράξεις, 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 
2·
β) δεν πρέπει να βλάπτουν την κανονική 
εμπορία των προϊόντων για τα οποία έχει 
εκδοθεί το πιστοποιητικό.
γ) συνοδεύονται από εγγυήσεις με στόχο 
την αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης με 
τα προϊόντα αυτά.

Or. es

Αιτιολόγηση

Κρίνεται λανθασμένη η διαγραφή των διατάξεων αυτών (περιλαμβάνονται στο άρθρο 117 του 
ισχύοντος κανονισμού αριθ. 1234/2007), διότι θα δρούσε εις βάρος της ποιότητας του λυκίσκου 
που παράγεται στην Ένωση. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση τείνει να προωθεί συστήματα 
πιστοποίησης της παραγωγής και, συνεπώς, είναι ανεξήγητο το γεγονός ότι, στον τομέα αυτόν, 
όπου ήδη υπάρχει πιστοποίηση, επιχειρείται η κατάργησή του.

Τροπολογία 1310
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 64 α
Πιστοποίηση του λυκίσκου

1. Τα προϊόντα του τομέα του λυκίσκου, 
τα οποία συγκομίζονται ή 
παρασκευάζονται εντός της Ένωσης, 
υπόκεινται σε διαδικασία πιστοποίησης.
2. Πιστοποιητικό μπορεί να εκδίδεται 
μόνον για τα προϊόντα που παρουσιάζουν 
τα στοιχειώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά 
που είναι κατάλληλα για συγκεκριμένο 
στάδιο της εμπορίας τους.  Για τη σκόνη 
λυκίσκου, τη σκόνη λυκίσκου που είναι 
εμπλουτισμένη με λουπουλίνη, τα 
εκχυλίσματα λυκίσκου και τα ανάμεικτα 
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προϊόντα λυκίσκου, το πιστοποιητικό 
εκδίδεται μόνον εφόσον η περιεκτικότητά 
τους σε οξύ άλφα δεν είναι μικρότερη 
εκείνης του λυκίσκου από την κατεργασία 
του οποίου προέρχονται.
3. Το πιστοποιητικό αναφέρει, 
τουλάχιστον:
α) τον τόπο παραγωγής του λυκίσκου,
β) το έτος συγκομιδής,
γ) την ποικιλία ή τις ποικιλίες.
4. Η εμπορία ή η εξαγωγή προϊόντων του 
τομέα του λυκίσκου επιτρέπεται μόνον 
εάν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό, όπως 
αναφέρεται στις παραγράφους 1, 2 και 3.
Αν πρόκειται για εισαγόμενα προϊόντα, η 
βεβαίωση που προβλέπεται στο άρθρο 
129 α, παράγραφος 2, θεωρείται ότι 
αντιστοιχεί σε πιστοποιητικό.
5. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει μέτρα 
κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4:
α) για την ικανοποίηση των εμπορικών 
απαιτήσεων ορισμένων τρίτων χωρών, ή
β) για προϊόντα που προορίζονται για 
ειδικές χρήσεις.
Οι διατάξεις που προβλέπονται στην 
προηγούμενη παράγραφο:
α) υιοθετούνται με εκτελεστικές πράξεις, 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 
2·
β) δεν πρέπει να βλάπτουν την κανονική 
εμπορία των προϊόντων για τα οποία έχει 
εκδοθεί το πιστοποιητικό.
γ) συνοδεύονται από εγγυήσεις με στόχο 
την αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης με 
τα προϊόντα αυτά.

Or. es

Αιτιολόγηση

Κρίνεται λανθασμένη η διαγραφή των διατάξεων αυτών (περιλαμβάνονται στο άρθρο 117 του 
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ισχύοντος κανονισμού αριθ. 1234/2007), διότι θα δρούσε εις βάρος της ποιότητας του λυκίσκου 
που παράγεται στην Ένωση. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση τείνει να προωθεί συστήματα 
πιστοποίησης της παραγωγής και, συνεπώς, είναι ανεξήγητο το γεγονός ότι, στον τομέα αυτόν, 
όπου ήδη υπάρχει πιστοποίηση, επιχειρείται η κατάργησή του.

Τροπολογία 1311
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
την πειραματική χρήση μη εγκεκριμένων 
οινολογικών πρακτικών υπό όρους που 
καθορίζονται από την Επιτροπή με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, οι οποίες 
εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 
4.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
την πειραματική χρήση μη εγκεκριμένων 
οινολογικών πρακτικών.

Or. it

Τροπολογία 1312
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων 
του εμπορίου μεταξύ της Ένωσης και 
ορισμένων τρίτων χωρών, καθώς και του 
ειδικού χαρακτήρα ορισμένων γεωργικών 
προϊόντων, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160, αφενός για να καθορίζει τους 
όρους υπό τους οποίους θεωρείται ότι τα 

Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων 
του εμπορίου μεταξύ της Ένωσης και 
ορισμένων τρίτων χωρών, καθώς και του 
ειδικού χαρακτήρα ορισμένων γεωργικών 
προϊόντων, και εξασφαλίζοντας ότι οι 
καταναλωτές δεν θα παραπλανηθούν 
λόγω των προσδοκιών και των συνηθειών 
τους, μπορούν να καθορίζονται μέσω 
τακτικής διαδικασίας οι όροι υπό τους 



PE494.486v01-00 122/187 AM\909520EL.doc

EL

εισαγόμενα προϊόντα έχουν επιτύχει 
ισοδύναμο επίπεδο συμμόρφωσης με τα 
πρότυπα εμπορίας και τους όρους της 
Ένωσης που επιτρέπουν παρεκκλίσεις από 
το άρθρο 58 και, αφετέρου, να ορίζει τους 
κανόνες που αφορούν την εφαρμογή των 
προτύπων εμπορίας στα προϊόντα που 
εξάγονται από την Ένωση.

οποίους θεωρείται ότι τα εισαγόμενα 
προϊόντα έχουν επιτύχει ισοδύναμο 
επίπεδο συμμόρφωσης με τα πρότυπα 
εμπορίας και τους όρους της Ένωσης που 
επιτρέπουν παρεκκλίσεις από το άρθρο 58 
και, αφετέρου, να ορίζει τους κανόνες που 
αφορούν την εφαρμογή των προτύπων 
εμπορίας στα προϊόντα που εξάγονται από 
την Ένωση.

Or. it

Τροπολογία 1313
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων 
του εμπορίου μεταξύ της Ένωσης και 
ορισμένων τρίτων χωρών, καθώς και του 
ειδικού χαρακτήρα ορισμένων γεωργικών 
προϊόντων, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160, αφενός για να καθορίζει τους 
όρους υπό τους οποίους θεωρείται ότι τα 
εισαγόμενα προϊόντα έχουν επιτύχει 
ισοδύναμο επίπεδο συμμόρφωσης με τα 
πρότυπα εμπορίας και τους όρους της 
Ένωσης που επιτρέπουν παρεκκλίσεις από 
το άρθρο 58 και, αφετέρου, να ορίζει τους 
κανόνες που αφορούν την εφαρμογή των 
προτύπων εμπορίας στα προϊόντα που 
εξάγονται από την Ένωση.

Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων 
του εμπορίου μεταξύ της Ένωσης και 
ορισμένων τρίτων χωρών, καθώς και του 
ειδικού χαρακτήρα ορισμένων γεωργικών 
προϊόντων, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160, αφενός για να καθορίζει τους 
όρους υπό τους οποίους θεωρείται ότι τα 
εισαγόμενα προϊόντα έχουν επιτύχει 
ισοδύναμο επίπεδο συμμόρφωσης με τα 
πρότυπα εμπορίας της Ένωσης και, 
αφετέρου, να ορίζει τους κανόνες που 
αφορούν την εφαρμογή των προτύπων 
εμπορίας στα προϊόντα που εξάγονται από 
την Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να χορηγούνται για τα προϊόντα παρεκκλίσεις από την υποχρέωση σεβασμού των 
υφιστάμενων προτύπων εμπορίας της ΕΕ. Αυτό συνάδει με το άρθρο 11 του κανονισμού 
178/2002 σχετικά με τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα στον οποίον δηλώνεται ότι τα τρόφιμα 
και οι ζωοτροφές που εισάγονται στην Κοινότητα με σκοπό τη διάθεσή τους στην αγορά εντός 
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της Κοινότητας, συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα τρόφιμα ή 
με όρους που η Κοινότητα αναγνωρίζει ως τουλάχιστον ισοδύναμους.

Τροπολογία 1314
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων 
του εμπορίου μεταξύ της Ένωσης και 
ορισμένων τρίτων χωρών, καθώς και του 
ειδικού χαρακτήρα ορισμένων γεωργικών 
προϊόντων, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160, αφενός για να καθορίζει τους 
όρους υπό τους οποίους θεωρείται ότι τα 
εισαγόμενα προϊόντα έχουν επιτύχει 
ισοδύναμο επίπεδο συμμόρφωσης με τα 
πρότυπα εμπορίας και τους όρους της 
Ένωσης που επιτρέπουν παρεκκλίσεις από 
το άρθρο 58 και, αφετέρου, να ορίζει τους 
κανόνες που αφορούν την εφαρμογή των 
προτύπων εμπορίας στα προϊόντα που 
εξάγονται από την Ένωση.

Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων 
του εμπορίου μεταξύ της Ένωσης και 
ορισμένων τρίτων χωρών, καθώς και του 
ειδικού χαρακτήρα ορισμένων γεωργικών 
προϊόντων, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 160, αφενός για να καθορίζει τους 
όρους υπό τους οποίους θεωρείται ότι τα 
εισαγόμενα προϊόντα έχουν επιτύχει 
ισοδύναμο επίπεδο συμμόρφωσης με τα 
πρότυπα εμπορίας και τους όρους της 
Ένωσης που επιτρέπουν παρεκκλίσεις από 
το άρθρο 58.

Or. en

Αιτιολόγηση

There is no need to impose more than the strict EU food safety and hygiene rules to producers 
in the EU for their products only intended for export to third markets. On the international 
markets the specific marketing, composition and labelling standards should be defined by the 
relevant 3rd country. If additional marketing standards would be introduced, EU producers 
would have to live up to two sets of marketing standards when exporting products. This will 
put them in a disadvantaged competitive situation compared to their international 
competitors, who would only have to live up to the marketing standards on the given 
market.EU rules should be valid for the internal market only, except for food safety and 
hygiene, as already mentioned. Any change of this cannot be considered a non-essential part 
of legislation, and therefore not be part of a delegated power.
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Τροπολογία 1315
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Πλην αντιθέτων διατάξεων σε 
συμφωνίες που συνάπτονται δυνάμει του 
άρθρου 218 της Συνθήκης, τα προϊόντα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου παράγονται σύμφωνα με 
οινολογικές πρακτικές τις οποίες συνιστά 
και δημοσιεύει ο Διεθνής Οργανισμός 
Αμπέλου και Οίνου (OIV) ή οι οποίες 
εγκρίνονται από την Ένωση δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού και των μέτρων 
εφαρμογής του.

(2) Πλην αντιθέτων διατάξεων σε 
συμφωνίες που συνάπτονται δυνάμει του 
άρθρου 218 της Συνθήκης, τα προϊόντα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου παράγονται σύμφωνα με 
οινολογικές πρακτικές οι οποίες 
εγκρίνονται από την Ένωση δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού και των μέτρων 
εφαρμογής του.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή είναι απαραίτητη επειδή ο εν λόγω κανόνας θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
διακρίσεις εις βάρος των παραγωγών της ΕΕ, εάν το ενωσιακό δίκαιο καθορίζει πλέον 
αυστηρές μεθόδους από αυτές τις οποίες συνιστά ο διεθνής οργανισμός αμπέλου και οίνου 
(ΟΙV).

Τροπολογία 1316
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πλην αντιθέτων διατάξεων σε 
συμφωνίες που συνάπτονται δυνάμει του 
άρθρου 218 της Συνθήκης, τα προϊόντα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου παράγονται σύμφωνα με 
οινολογικές πρακτικές τις οποίες συνιστά 
και δημοσιεύει ο Διεθνής Οργανισμός 
Αμπέλου και Οίνου (OIV) ή οι οποίες 
εγκρίνονται από την Ένωση δυνάμει του 

2. Πλην αντιθέτων διατάξεων σε 
συμφωνίες που συνάπτονται δυνάμει του 
άρθρου 218 της Συνθήκης, τα προϊόντα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου παράγονται σύμφωνα με 
οινολογικές πρακτικές οι οποίες 
εγκρίνονται από την Ένωση δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού και των μέτρων 
εφαρμογής του.
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παρόντος κανονισμού και των μέτρων 
εφαρμογής του.

Μπορούν να εγκριθούν παρεκκλίσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 62, παράγραφος 2 
της Συνθήκης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Με σκοπό να υπάρξει εγγύηση για ισότιμη μεταχείριση των παραγωγών της Ένωσης έναντι των 
ανταγωνιστών τους από τρίτες χώρες, οι εισαγόμενοι οίνοι θα πρέπει να ικανοποιούν σε γενικές 
γραμμές τις οινολογικές πρακτικές που επιτρέπονται στην Ένωση. Παρεκκλίσεις μπορούν να 
αποφασισθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 62 για την έγκριση των 
οινολογικών πρακτικών.

Τροπολογία 1317
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 a. Μπορούν να εγκριθούν παρεκκλίσεις 
από τις διατάξεις της παραγράφου 2 όσον 
αφορά τα εισαγόμενα προϊόντα σύμφωνα 
με το άρθρο 43, παράγραφος 2 της 
Συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 1318
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να θεσπίζει τα απαιτούμενα μέτρα 
σχετικά με το παρόν υποτμήμα, και ιδίως:

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να θεσπίζει τα απαιτούμενα μέτρα 
σχετικά με το παρόν υποτμήμα:
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Or. fr

Τροπολογία 1319
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να θεσπίζει τα απαιτούμενα μέτρα 
σχετικά με το παρόν υποτμήμα, και ιδίως:

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να θεσπίζει τα απαιτούμενα μέτρα 
σχετικά με το παρόν υποτμήμα:

Or. de

Τροπολογία 1320
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για την εφαρμογή του προτύπου 
εμπορίας γενικής ισχύος·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 1321
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για την εφαρμογή των ορισμών και 
ονομασιών πώλησης που προβλέπονται 
στο παράρτημα VΙ·

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 1322
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για την εφαρμογή των ορισμών και 
ονομασιών πώλησης που προβλέπονται 
στο παράρτημα VΙ·

β) να ορίζει πρότυπα για την εφαρμογή 
των ορισμών και ονομασιών πώλησης που 
προβλέπονται στο παράρτημα VΙ·

Or. es

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση αντίστοιχη με την πρότασή μας για τροποποίηση των άρθρων 59, 62 και 65, 
εφόσον πρόκειται για στοιχεία εκτελεστικής φύσης.

Τροπολογία 1323
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) για τον καθορισμό του ορίου ανοχής· στ) να ορίζει πρότυπα για τον καθορισμό 
του ορίου ανοχής·

Or. es

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση αντίστοιχη με την πρότασή μας για τροποποίηση των άρθρων 59, 62 και 65, 
εφόσον πρόκειται για στοιχεία εκτελεστικής φύσης.

Τροπολογία 1324
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) για την εφαρμογή του άρθρου 66. ζ) να ορίζει πρότυπα για την εφαρμογή 
του άρθρου 66.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση αντίστοιχη με την πρότασή μας για τροποποίηση των άρθρων 59, 62 και 65, 
εφόσον πρόκειται για στοιχεία εκτελεστικής φύσης.

Τροπολογία 1325
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) τις εφαρμοζόμενες διατάξεις σε 
σχέση με την απόσυρση και καταστροφή 
των οίνων που δεν πληρούν τις σχετικές 
απαιτήσεις·

Or. fr

Τροπολογία 1326
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) να ορίζει πρότυπα για την έγκριση 
νέων οινολογικών πρακτικών, μειγμάτων 
γλεύκους και οίνου, περιλαμβανομένων 
των ορισμών τους, των συνδυασμών και 
των περιορισμών τους.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση αντίστοιχη με την πρότασή μας για τροποποίηση των άρθρων 59, 62 και 65, 
εφόσον πρόκειται για στοιχεία εκτελεστικής φύσης.

Τροπολογία 1327
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) τις εκτελεστικές διατάξεις σχετικά με 
την πειραματική χρήση μη επιτρεπτών 
οινολογικών πρακτικών· 

Or. fr

Τροπολογία 1328
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) να ορίζει πρότυπα για την κατοχή, 
την κυκλοφορία και τη χρήση των 
προϊόντων που προκύπτουν από τις 
πειραματικές οινολογικές πρακτικές οι 
οποίες αναφέρονται στο άρθρο 65.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση αντίστοιχη με την πρότασή μας για τροποποίηση των άρθρων 59, 62 και 65, 
εφόσον πρόκειται για στοιχεία εκτελεστικής φύσης.
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Τροπολογία 1329
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ γ) τις εκτελεστικές διατάξεις σχετικά με 
τις δραστηριότητες εμπλουτισμού, 
μείωσης της οξύτητας καθώς και αύξησή 
της·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να θεσπισθεί η εξουσία που δίδεται στην Επιτροπή να προσαρμόσει τα εκτελεστικά 
μέτρα για τον τομέα των οινολογικών πρακτικών.

Τροπολογία 1330
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 68 α
Υποχρεωτική αναγραφή

1. Είναι υποχρεωτική η αναγραφή της 
χώρας καταγωγής ή του τόπου 
προέλευσης, στη σήμανση ή στα έγγραφα 
που συνοδεύουν το τρόφιμο.
2. Όταν η αναγραφόμενη χώρα 
καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης ενός 
τροφίμου δεν συμπίπτει με τα αντίστοιχα 
στοιχεία του κύριου συστατικού του, 
αναγράφεται:
α) είτε η χώρα καταγωγής ή ο τόπος 
προέλευσης του κύριου συστατικού,
β) είτε η χώρα καταγωγής ή ο τόπος 
προέλευσης του κύριου συστατικού, εάν 
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διαφέρει από τη χώρα καταγωγής ή τον 
τόπο προέλευσης του τροφίμου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να γίνει εμφανής και γνωστή στους 
καταναλωτές η διαφορά μεταξύ των απαιτήσεων του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά 
με την παραγωγή τροφίμων και του αντιστοίχου πλαισίου των τρίτων χωρών.

Τροπολογία 1331
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 68 α
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

Χορηγείται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση νομικές 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160, για να 
καθορίσει τα κατωτέρω:
α) κανόνες για την εφαρμογή του 
προτύπου εμπορίας γενικής ισχύος·
β) κανόνες για την εφαρμογή των 
ορισμών και ονομασιών πώλησης που 
προβλέπονται στο παράρτημα VΙ·

Or. de

Τροπολογία 1332
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) διαχείριση της προσφοράς·

Or. fr

Τροπολογία 1333
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) ενίσχυση των προηγμένων μέτρων
αειφόρων παραγωγών μέσω ενδείξεων 
και σήμανσης·

Or. fr

Τροπολογία 1334
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «ονομασία προέλευσης»: η ονομασία 
μιας περιοχής, μιας συγκεκριμένης 
τοποθεσίας ή, σε εξαιρετικές και δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, μιας χώρας η 
οποία χρησιμοποιείται για να περιγράψει 
προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 69 
παράγραφος 1 και πληροί τις ακόλουθες 
απαιτήσεις:

α) «ονομασία προέλευσης»: η ονομασία 
μιας περιοχής, μιας συγκεκριμένης 
τοποθεσίας ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
μιας χώρας η οποία χρησιμοποιείται για να 
περιγράψει προϊόν που αναφέρεται στο 
άρθρο 69 παράγραφος 1 και πληροί τις 
ακόλουθες απαιτήσεις:

Or. es
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Αιτιολόγηση

Πρόκειται για μια τροποποίηση της παρούσας κατάστασης με την οποία διαφωνούμε, διότι 
εισάγει έναν ερμηνευτικό ρόλο για την Επιτροπή, που δεν προβλεπόταν προηγουμένως.

Τροπολογία 1335
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) προέρχεται αποκλειστικά από 
ποικιλίες αμπέλου που ανήκουν στο είδος 
Vitis vinifera·

(iv) προέρχεται αποκλειστικά από 
ποικιλίες αμπέλου που ανήκουν στο είδος 
Vitis vinifera· ή από διασταύρωση μεταξύ 
του είδους Vitis vinifera και άλλων ειδών 
του γένους Vitis·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να παρέχεται στήριξη με σκοπό την ανθεκτικότητα στις ασθένειες και τα παράσιτα 
επίσης και στους οίνους υβριδικής ποικιλίας.

Τροπολογία 1336
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) ονομασία της ποικιλίας αμπέλου με 
τη γεωγραφική αναφορά·

Or. it

Τροπολογία 1337
Herbert Dorfmann
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) ονομασία για την οποία ζητείται η 
προστασία·

Or. it

Τροπολογία 1338
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) περιγραφή του(των) οίνου(-ων):
i) για οίνους με ονομασία προέλευσης, τα 
βασικά αναλυτικά και οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά τους·
ii) για οίνους με γεωγραφική ένδειξη, τα 
βασικά αναλυτικά χαρακτηριστικά τους 
καθώς και αξιολόγηση ή ένδειξη των 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους·

Or. it

Τροπολογία 1339
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) ενδεχομένως, τις ειδικές οινολογικές 
πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή του(των) οίνου(-ων), καθώς 
και τους σχετικούς περιορισμούς για την 
παραγωγή του(των) οίνου(-ων)·
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Or. it

Τροπολογία 1340
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) την οριοθέτηση της σχετικής 
γεωγραφικής ζώνης·

Or. it

Τροπολογία 1341
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ β) την ανώτατη απόδοση ανά εκτάριο·

Or. it

Τροπολογία 1342
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ γ) την ένδειξη της ή των 
οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από τις 
οποίες προέρχεται(-ονται) ο(οι) οίνος(-οι)·

Or. it
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Τροπολογία 1343
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ δ) τα λεπτομερή στοιχεία από τα οποία 
συνάγεται ο δεσμός που αναφέρεται στο 
άρθρο 118β παράγραφος 1 στοιχείο α) 
σημείο i) ή, κατά περίπτωση, στο άρθρο 
118β παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i)·

Or. it

Τροπολογία 1344
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ ε) τις εφαρμοστέες απαιτήσεις που 
προβλέπονται από κοινοτικές ή εθνικές 
διατάξεις ή, εφόσον προβλέπεται από τα 
κράτη μέλη, από οργάνωση που 
διαχειρίζεται την προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης ή την 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, 
λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι 
απαιτήσεις αυτές πρέπει να είναι 
αντικειμενικές, χωρίς διακρίσεις και 
σύμφωνες προς το κοινοτικό δίκαιο·

Or. it

Τροπολογία 1345
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ στ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ στ) το όνομα και τη διεύθυνση των 
αρχών ή των οργανισμών που ελέγχουν 
την τήρηση των διατάξεων των 
προδιαγραφών του προϊόντος, καθώς και 
τα συγκεκριμένα καθήκοντά τους.

Or. it

Τροπολογία 1346
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιλαμβάνουν το λιγότερο τα ακόλουθα:
α) την ονομασία που πρέπει να 
προστατευτεί·
β) περιγραφή του/των οίνου/οίνων·
(i) για οίνους με ονομασία προέλευσης 
περιγραφή των βασικών αναλυτικών και 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους,
(ii) για οίνους με γεωγραφική ένδειξη, τα 
βασικά αναλυτικά χαρακτηριστικά τους, 
καθώς και αξιολόγηση ή ένδειξη των 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους·
γ) ενδεχομένως, τις ειδικές οινολογικές 
πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή του οίνου καθώς και τους 
σχετικούς περιορισμούς για την 
παραγωγή του οίνου·
δ) την οριοθέτηση της σχετικής 
γεωγραφικής περιοχής· 
ε) την ανώτατη απόδοση ανά εκτάριο·
στ) την ένδειξη της ή των οινοποιήσιμων 
ποικιλιών αμπέλου από τις οποίες 
προέρχεται(ονται) ο οίνος/οίνοι·
ζ) τα λεπτομερή στοιχεία από τα οποία 
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συνάγεται ο δεσμός που αναφέρεται 
σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 1 
στοιχείο α) σημείο i·
η) τις εφαρμοστέες απαιτήσεις που 
προβλέπονται από ενωσιακές ή εθνικές 
διατάξεις ή, εφόσον προβλέπεται από τα 
κράτη μέλη, από οργανώσεις που 
διαχειρίζονται την προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης ή την 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, 
λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι 
εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να είναι 
αντικειμενικές, χωρίς διακρίσεις, και 
σύμφωνες προς το ενωσιακό δίκαιο·
θ) το όνομα και τη διεύθυνση των αρχών 
ή των οργανισμών που ελέγχουν την 
τήρηση των διατάξεων των 
προδιαγραφών του προϊόντος καθώς και
τα συγκεκριμένα καθήκοντά τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για την υιοθέτηση του κειμένου του άρθρου 175 παράγραφος 2 της πρότασης 
κανονισμού (2010) 799, με την οποία οι ενιαίες ΚΟΑ ευθυγραμμίζονται με τις διατάξεις της 
Συνθήκης της Λισσαβόνας. Αφορά ουσιώδη στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ενσωματωθούν στη 
βασική νομοθετική πράξη. 

Τροπολογία 1347
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις προδιαγραφές του προϊόντος 
αναφέρονται τουλάχιστον τα εξής:
α) η ονομασία που πρέπει να 
προστατευτεί·
β) περιγραφή του οίνου ή των οίνων:
i) για τους οίνους ονομασίας προέλευσης, 
τα κύρια αναλυτικά και οργανοληπτικά 
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χαρακτηριστικά τους,
ii) για τους οίνους με γεωγραφική ένδειξη, 
τα κύρια αναλυτικά χαρακτηριστικά 
τους, καθώς και μια αξιολόγηση
ή ένδειξη των οργανοληπτικών 
χαρακτηριστικών τους·
γ) κατά περίπτωση, ιδιαίτερες 
οινολογικές πρακτικές που έχουν 
χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή του 
οίνου ή των οίνων και ενδεδειγμένοι 
περιορισμοί που επιβλήθηκαν στην 
παρασκευή του·
δ) όρια της σχετικής γεωγραφικής 
περιοχής·
ε) μέγιστη απόδοση ανά εκτάριο·
στ) ποικιλία ή ποικιλίες σταφυλιού από 
τις οποίες προέρχεται ο οίνος ή οι οίνοι·
ζ) λεπτομερής επεξήγηση που 
επιβεβαιώνει τον δεσμό
η) εφαρμοστέες απαιτήσεις που 
θεσπίζονται από ενωσιακά ή εθνικά 
νομοθετήματα ή, αν το προβλέπουν τα 
κράτη μέλη, από οργανισμό που 
διαχειρίζεται την προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης ή την 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαιτήσεις 
αυτές πρέπει να είναι αντικειμενικές, να 
μην εισάγουν διακρίσεις και να είναι 
συμβατές με το ενωσιακό ρυθμιστικό 
πλαίσιο·
θ) ονομασία και διεύθυνση των αρχών ή 
των οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι 
να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις 
προδιαγραφές και τα σχετικά ειδικά 
καθήκοντα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Όπως συμβαίνει και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. … του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με συστήματα πιστοποίησης της ποιότητας, οι ελάχιστες απαιτήσεις των 
προδιαγραφών πρέπει να περιλαμβάνονται στη βασική πράξη.
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Τροπολογία 1348
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία:
α) την ονομασία που πρέπει να 
προστατευτεί·
β) την περιγραφή του/των οίνου/οίνων·
i) για οίνους με ονομασία προέλευσης τα 
βασικά αναλυτικά και οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά τους·
ii) για οίνους με γεωγραφική ένδειξη, τα 
βασικά αναλυτικά χαρακτηριστικά τους 
καθώς και αξιολόγηση ή ένδειξη των 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους·
γ) ενδεχομένως, τις ειδικές οινολογικές 
πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή του/των οίνου/οίνων καθώς 
και τους σχετικούς περιορισμούς για την 
παραγωγή του/των οίνου/οίνων·
δ) την οριοθέτηση της σχετικής 
γεωγραφικής περιοχής με λεπτομερή, 
ακριβή και σαφή τρόπο·
ε) την ανώτατη απόδοση ανά εκτάριο· 
στ) την ένδειξη της ή των 
κοινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από 
τις οποίες προέρχεται(ονται) ο/οι 
οίνος/οίνοι·
ζ) τα λεπτομερή στοιχεία από τα οποία 
συνάγεται ο δεσμός που αναφέρεται στο 
άρθρο 70 παράγραφος 1 σημείο α) i), ή, 
κατά περίπτωση, στο άρθρο 70, 
παράγραφος 1 σημείο β) i)·
η) τις εφαρμοστέες απαιτήσεις που 
προβλέπονται από ενωσιακές ή εθνικές 
διατάξεις ή, εφόσον προβλέπεται από τα 
κράτη μέλη, από οργάνωση που 
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διαχειρίζεται την προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης ή την 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, 
λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι 
απαιτήσεις αυτές πρέπει να είναι 
αντικειμενικές, χωρίς διακρίσεις και 
σύμφωνες προς το ενωσιακό δίκαιο·
θ) το όνομα και τη διεύθυνση των αρχών 
ή των οργανισμών που ελέγχουν την 
τήρηση των διατάξεων των 
προδιαγραφών του προϊόντος, καθώς και 
τα συγκεκριμένα καθήκοντά τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο των προδιαγραφών για τις ονομασίες προέλευσης αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο 
το οποίο θα πρέπει να καθορίζεται στη βασική πράξη.

Τροπολογία 1349
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Στις προδιαγραφές του προϊόντος 
αναφέρονται τουλάχιστον τα εξής:
α) η ονομασία που πρέπει να 
προστατευτεί·
β) περιγραφή του οίνου ή των οίνων:
i) για τους οίνους ονομασίας προέλευσης, 
τα κύρια αναλυτικά και οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά τους,
ii) για τους οίνους με γεωγραφική ένδειξη, 
τα κύρια αναλυτικά χαρακτηριστικά 
τους, καθώς και μια αξιολόγηση ή 
ένδειξη των οργανοληπτικών 
χαρακτηριστικών τους·
γ) κατά περίπτωση, ιδιαίτερες 
οινολογικές πρακτικές που έχουν 
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χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή του 
οίνου ή των οίνων και ενδεδειγμένοι 
περιορισμοί που επιβλήθηκαν στην 
παρασκευή του·
δ) όρια της σχετικής γεωγραφικής 
περιοχής·
ε) μέγιστη απόδοση ανά εκτάριο·
στ) ποικιλία ή ποικιλίες σταφυλιού από 
τις οποίες προέρχεται ο οίνος ή οι οίνοι·
ζ) λεπτομερής επεξήγηση που 
επιβεβαιώνει τον δεσμό
η) εφαρμοστέες απαιτήσεις που 
θεσπίζονται από ενωσιακά ή εθνικά 
νομοθετήματα ή, αν το προβλέπουν τα 
κράτη μέλη, από οργανισμό που 
διαχειρίζεται την προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης ή την 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαιτήσεις 
αυτές πρέπει να είναι αντικειμενικές, να 
μην εισάγουν διακρίσεις και να είναι 
συμβατές με το ενωσιακό ρυθμιστικό 
πλαίσιο·
θ) ονομασία και διεύθυνση των αρχών ή 
των οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι 
να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις 
προδιαγραφές και τα σχετικά ειδικά 
καθήκοντα.

Or. es

Αιτιολόγηση

 Επιτροπή προτείνει την κατάργηση των απαιτήσεων που έπρεπε να ικανοποιούν οι 
υποβαλλόμενες μαζί με τις αιτήσεις προστασίας προδιαγραφές, που τώρα περιλαμβάνονται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 118 γ του κανονισμού ΕΚ αριθ. 1234/2007. Οι προδιαγραφές αυτές 
πρέπει να περιλαμβάνονται στη βασική πράξη, εφόσον πρόκειται για βασικό στοιχείο της 
ρύθμισης.

Τροπολογία 1350
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής 
στοιχεία:
α) την ονομασία για την οποία ζητείται 
προστασία·
β) περιγραφή του(των) οίνου(-ων):
i) για οίνους με ονομασία προέλευσης, τα 
βασικά αναλυτικά και οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά τους·
ii) για οίνους με γεωγραφική ένδειξη, τα 
βασικά αναλυτικά χαρακτηριστικά τους 
καθώς και αξιολόγηση ή ένδειξη των 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους·
γ) ενδεχομένως, τις ειδικές οινολογικές 
πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή του(των) οίνου(-ων), καθώς 
και τους σχετικούς περιορισμούς για την 
παραγωγή του(των) οίνου(-ων)·
δ) την οριοθέτηση της σχετικής 
γεωγραφικής ζώνης·
ε) την ανώτατη απόδοση ανά εκτάριο·
στ) την ένδειξη της ή των οινοποιήσιμων 
ποικιλιών αμπέλου από τις οποίες 
προέρχεται(-ονται) ο(οι) οίνος(-οι)·
ζ) τις εφαρμοστέες απαιτήσεις που 
προβλέπονται από κοινοτικές ή εθνικές 
διατάξεις ή, εφόσον προβλέπεται από τα 
κράτη μέλη, από οργάνωση που 
διαχειρίζεται την προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης ή την 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, 
λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι 
απαιτήσεις αυτές πρέπει να είναι 
αντικειμενικές, χωρίς διακρίσεις και 
σύμφωνες προς το κοινοτικό δίκαιο·
η) το όνομα και τη διεύθυνση των αρχών 
ή των οργανισμών που ελέγχουν την 
τήρηση των διατάξεων των 
προδιαγραφών του προϊόντος, καθώς και 
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τα συγκεκριμένα καθήκοντά τους.

Or. it

Τροπολογία 1351
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αίτηση για χορήγηση προστασίας 
συμπληρώνεται στο κράτος μέλος από 
του οποίου το έδαφος προέρχεται η 
ονομασία προέλευσης ή η γεωγραφική 
ένδειξη.
Το κράτος μέλος εξετάζει την αίτηση 
προστασίας για να διαπιστώσει αν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.
Τα κράτη μέλη προβλέπουν εθνική 
διαδικασία που διασφαλίζει την 
ενδεδειγμένη δημοσίευση της αίτησης και 
προβλέπουν περίοδο τουλάχιστον δύο 
μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης 
εντός της οποίας οποιοδήποτε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο το οποίο έχει έννομο 
συμφέρον και είναι εγκατεστημένο ή 
διαμένει στο έδαφός τους δύναται να 
υποβάλει ένσταση κατά της 
προτεινόμενης προστασίας, 
καταθέτοντας δεόντως αιτιολογημένη 
δήλωση.

Or. es

Αιτιολόγηση

Αποκαθίστανται στη βασική πράξη οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, που 
ρυθμίζει σήμερα το ζήτημα αυτό.
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Τροπολογία 1352
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αίτηση για χορήγηση προστασίας 
συμπληρώνεται στο κράτος μέλος από 
του οποίου το έδαφος προέρχεται η 
ονομασία προέλευσης ή η γεωγραφική 
ένδειξη.
Το κράτος μέλος εξετάζει την αίτηση 
προστασίας για να διαπιστώσει αν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.
Τα κράτη μέλη προβλέπουν εθνική 
διαδικασία που διασφαλίζει την 
ενδεδειγμένη δημοσίευση της αίτησης και 
προβλέπουν περίοδο τουλάχιστον δύο 
μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης 
εντός της οποίας οποιοδήποτε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο το οποίο έχει έννομο 
συμφέρον και είναι εγκατεστημένο ή 
διαμένει στο έδαφός τους δύναται να 
υποβάλει ένσταση κατά της 
προτεινόμενης προστασίας, 
καταθέτοντας δεόντως αιτιολογημένη 
δήλωση.

Or. es

Τροπολογία 1353
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αίτηση για προστασία υποβάλλεται στο 
κράτος μέλος από την επικράτεια του 
οποίου προέρχεται η ονομασία 
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προέλευσης ή η γεωγραφική ένδειξη. 
Το κράτος μέλος ελέγχει εάν η αίτηση για 
προστασία πληροί τις προϋποθέσεις 
αυτής της υποπαραγράφου.
Το κράτος μέλος εξασφαλίζει, μέσω 
εθνικής διαδικασίας, την σε επαρκή 
βαθμό δημοσίευση της αιτήσεως και 
παρέχει προθεσμία το λιγότερο δύο 
μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης 
εντός της οποίας κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο έχει νόμιμο συμφέρον 
και διαμένει ή έχει την έδρα του στην 
επικράτειά του, μπορεί να προβάλει 
αντιρρήσεις για την προτεινόμενη 
προστασία με βάση δεόντως 
αιτιολογημένη δήλωση στο κράτος μέλος.

Or. de

Τροπολογία 1354
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν το κράτος μέλος θεωρεί ότι 
πληρούνται οι απαιτήσεις, προβλέπει 
εθνική διαδικασία που διασφαλίζει την 
ενδεδειγμένη δημοσίευση της 
προδιαγραφής του προϊόντος τουλάχιστον 
στο Διαδίκτυο.

3. Εάν το κράτος μέλος θεωρεί ότι 
πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις:

α) δημοσιεύει, τουλάχιστον στο 
Διαδίκτυο, το ενιαίο έγγραφο και την 
προδιαγραφή του προϊόντος και
β) αποστέλλει στην Επιτροπή αίτηση 
προστασίας που περιλαμβάνει τις εξής 
πληροφορίες:
i) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση 
του αιτούντος,
ii) το ενιαίο έγγραφο,
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iii) δήλωση του κράτους μέλους που 
αναφέρει ότι η αίτηση που υποβλήθηκε 
από τον αιτούντα πληροί τους όρους του 
παρόντος κανονισμού
iv) τα στοιχεία αναφοράς του εγγράφου 
που ορίζεται στο στοιχείο α).

Or. es

Τροπολογία 1355
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν το κράτος μέλος θεωρεί ότι 
πληρούνται οι απαιτήσεις, προβλέπει 
εθνική διαδικασία που διασφαλίζει την 
ενδεδειγμένη δημοσίευση της 
προδιαγραφής του προϊόντος τουλάχιστον 
στο Διαδίκτυο.

3. Εάν το κράτος μέλος θεωρεί ότι 
πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις:

α) δημοσιεύει, τουλάχιστον στο 
Διαδίκτυο, το ενιαίο έγγραφο και την 
προδιαγραφή του προϊόντος και
β) αποστέλλει στην Επιτροπή αίτηση 
προστασίας που περιλαμβάνει τις εξής 
πληροφορίες:
i) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση 
του αιτούντος,
ii) το ενιαίο έγγραφο,
iii) δήλωση του κράτους μέλους που 
αναφέρει ότι η αίτηση που υποβλήθηκε 
από τον αιτούντα πληροί τους όρους του 
παρόντος κανονισμού
iv) τα στοιχεία αναφοράς του εγγράφου 
που ορίζεται στο στοιχείο α).

Or. es
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Αιτιολόγηση

Οι λεπτομέρειες σχετικά με την εθνική διαδικασία θα οριστούν με πράξεις κατ' εξουσιοδότηση 
(άρθρο 86, παράγρ. 4, στοιχείο γ)). Δηλώνουμε την αντίθεσή μας προς την άποψη αυτήν, για 
τους ίδιους λόγους που περιγράψαμε σε σχέση με το άρθρο 71. Σε κάθε περίπτωση, εάν 
διαγραφεί από τη βασική πράξη, φαίνεται πως θα προσαρμοζόταν καλύτερα σε εκτελεστικές 
πράξεις (ομοιόμορφη εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη).

Τροπολογία 1356
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δημοσιεύει το ενιαίο έγγραφο και τις 
προδιαγραφές του προϊόντος τουλάχιστον 
στο Διαδίκτυο και 
β) διαβιβάζει στην Επιτροπή αίτηση 
προστασίας που περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα:
(i) ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του 
αιτούντος·
(ii) το ενιαίο έγγραφο σύμφωνα με το 
άρθρο 71 παράγραφος 1 στοιχείο δ·
(iii) δήλωση του κράτους μέλους που 
αναφέρει ότι η αίτηση που υποβλήθηκε 
από τον αιτούντα πληροί τους 
απαιτούμενους όρους· και
(iv) τα στοιχεία της δημοσίευσης που 
αναφέρεται στο στοιχείο α.
Τα έγγραφα σύμφωνα με την 
υποπαράγραφο 1 στοιχείο β, 
διαβιβάζονται σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες της Ένωσης ή συνοδεύονται από 
πιστοποιημένη μετάφραση σε μία από τις 
εν λόγω γλώσσες.

Or. de
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Τροπολογία 1357
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Αν ένα κράτος μέλος δεν διαθέτει 
εθνική νομοθεσία σχετικά με την 
προστασία των ονομασιών προέλευσης 
και των γεωγραφικών ενδείξεων, μπορεί 
να χορηγεί, μόνο με μεταβατικό 
χαρακτήρα, προστασία στην ονομασία σε 
εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τους όρους 
του παρόντος κεφαλαίου, με ισχύ από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης στην 
Επιτροπή. Αυτή η μεταβατική εθνική 
προστασία παύει την ημερομηνία κατά 
την οποία εγκρίνεται απόφαση 
καταχώρησης ή άρνησης σύμφωνα με το 
παρόν υποτμήμα.

Or. es

Τροπολογία 1358
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Αν ένα κράτος μέλος δεν διαθέτει 
εθνική νομοθεσία σχετικά με την 
προστασία των ονομασιών προέλευσης 
και των γεωγραφικών ενδείξεων, μπορεί 
να χορηγεί, μόνο με μεταβατικό 
χαρακτήρα, προστασία στην ονομασία σε 
εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τους όρους 
του παρόντος κεφαλαίου, με ισχύ από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης στην 
Επιτροπή. Αυτή η μεταβατική εθνική 
προστασία παύει την ημερομηνία κατά 
την οποία εγκρίνεται απόφαση 
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καταχώρησης ή άρνησης σύμφωνα με το 
παρόν υποτμήμα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι λεπτομέρειες σχετικά με την εθνική διαδικασία θα οριστούν με πράξεις κατ' εξουσιοδότηση 
(άρθρο 86, παράγρ. 4, στοιχείο γ)). Δηλώνουμε την αντίθεσή μας προς την άποψη αυτήν, για 
τους ίδιους λόγους που περιγράψαμε σε σχέση με το άρθρο 71. Σε κάθε περίπτωση, εάν 
διαγραφεί από τη βασική πράξη, φαίνεται πως θα προσαρμοζόταν καλύτερα σε εκτελεστικές 
πράξεις (ομοιόμορφη εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη).

Τροπολογία 1359
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις 
απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις για τη συμμόρφωση 
με το άρθρο 118στ του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007 και με το παρόν άρθρο 
το αργότερο την 1η Αυγούστου 2009.

Or. de

Τροπολογία 1360
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 β) Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος 
δεν έχει εθνική νομοθεσία για την 
προστασία των ονομασιών προέλευσης 
και των γεωγραφικών ενδείξεων, το εν 
λόγω κράτος μέλος μπορεί, επί 
μεταβατικής και μόνο βάσεως, να 
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παρέχει στην ονομασία προστασία σε 
εθνικό επίπεδο και κατά τα οριζόμενα 
στο παρόν υποτμήμα, η οποία αρχίζει να 
ισχύει από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης στην Επιτροπή. Η μεταβατική 
αυτή εθνική προστασία παύει την 
ημερομηνία κατά την οποία 
αποφασίζεται καταχώρηση ή απόρριψη 
των διατάξεων του παρόντος 
υποτμήματος.

Or. de

Τροπολογία 1361
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να εμποδίσουν τις 
παράνομες χρήσεις των 
προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης 
και των προστατευόμενων γεωγραφικών 
ενδείξεων όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2.

Or. it

Τροπολογία 1362
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Η προστασία μιας ονομασίας 
προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης 
εφαρμόζεται στο σύνολο της ονομασίας, 
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συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που 
την αποτελούν, εφόσον αυτά είναι από 
μόνα τους διακριτά. Τα μη διακριτά ή τα 
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

Αιτιολόγηση

Η εμβέλεια και οι γλωσσικές διατάξεις της προστασίας ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής 
ένδειξης αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να καθορίζονται στη βασική 
πράξη.

Τροπολογία 1363
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τρίτες χώρες διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή, σε σχέση με τις γεωγραφικές 
ενδείξεις στις οποίες αναφέρεται η 
προηγούμενη παράγραφος, τον τεχνικό 
φάκελο που αναφέρεται στο άρθρο 71, 
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. 
Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει, εντός 
προθεσμίας τριών ετών από την 
ημερομηνία καταχώρησης, την ακύρωση 
γεωγραφικών ενδείξεων τρίτων χωρών 
που δεν πληρούν τους όρους του άρθρου 
70 του παρόντος κανονισμού.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή ενσωματώνει τη δυνατότητα καταχώρησης ονομασιών ή γεωγραφικών ενδείξεων 
από τρίτες χώρες που προστατεύονται στην Ένωση δυνάμει διμερών συμφωνιών. Στην 
περίπτωση αυτήν θα πρέπει τουλάχιστον να επιβάλλεται στην τρίτη χώρα η αποστολή του 
τεχνικού φακέλου της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης, όπως απαιτείται για 
τις αντίστοιχες ενδείξεις στο εσωτερικό της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 118κ του 
κανονισμού 1234/2007.

Τροπολογία 1364
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τρίτες χώρες διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή, σε σχέση με τις γεωγραφικές 
ενδείξεις στις οποίες αναφέρεται η 
προηγούμενη παράγραφος, τον τεχνικό 
φάκελο που αναφέρεται στο άρθρο 71, 
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. 
Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει, εντός 
προθεσμίας τριών ετών από την 
ημερομηνία καταχώρησης, την ακύρωση 
γεωγραφικών ενδείξεων τρίτων χωρών 
που δεν πληρούν τους όρους του άρθρου 
70 του παρόντος κανονισμού.

Or. es

Τροπολογία 1365
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τους 
όρους του άρθρου 86 παράγραφος 4 
στοιχείο β) μπορεί να υποβάλει αίτηση για 
έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών 

Κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τους 
όρους του άρθρου 72, μπορεί να υποβάλει 
αίτηση για έγκριση τροποποίησης των 
προδιαγραφών προϊόντος 
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προϊόντος προστατευόμενης ονομασίας 
προέλευσης ή προστατευόμενης 
γεωγραφικής ένδειξης, ιδίως με σκοπό την 
προσαρμογή στην εξέλιξη των 
επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων ή 
τον επαναπροσδιορισμό της σχετικής 
γεωγραφικής περιοχής. Οι αιτήσεις 
περιγράφουν και αιτιολογούν τις 
αιτούμενες τροποποιήσεις.

προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή 
προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης,
σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 2 
υποπαράγραφος 2 στοιχείο δ, ιδίως με 
σκοπό την προσαρμογή στην εξέλιξη των 
επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων ή 
τον επαναπροσδιορισμό της σχετικής 
γεωγραφικής περιοχής. Οι αιτήσεις 
περιγράφουν και αιτιολογούν τις 
αιτούμενες τροποποιήσεις.

Or. de

Τροπολογία 1366
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που η προτεινόμενη 
τροποποίηση αφορά ένα ή περισσότερα 
στοιχεία του ενιαίου εγγράφου που 
αναφέρεται στο άρθρο 71, παράγραφος 1 
σημείο δ), τα άρθρα 73 έως 76 
εφαρμόζονται τηρουμένων των 
αναλογιών στην αίτηση τροποποίησης. 
Ωστόσο, εάν η προτεινόμενη 
τροποποίηση είναι ήσσονος σημασίας, η 
Επιτροπή αποφασίζει, με εκτελεστικές 
διατάξεις, εάν θα εγκριθεί ή όχι η αίτηση 
χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 74, παράγραφος 2 και 
στο άρθρο 75 και, στην περίπτωση 
έγκρισης, η Επιτροπή προβαίνει στη 
δημοσίευση των στοιχείων που 
αναφέρονται στο άρθρο 74 παράγραφος
3.
Για να θεωρηθεί μια τροποποίηση 
επουσιώδης, δεν πρέπει να:
α) αφορά ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
προϊόντος· 
β) τροποποιεί τον δεσμό·



AM\909520EL.doc 155/187 PE494.486v01-00

EL

γ) περιλαμβάνει αλλαγή της ονομασίας 
του προϊόντος ή τμήματος αυτής·
δ) επηρεάζει την οριοθετημένη 
γεωγραφική περιοχή·
ε) προσθέτει περιορισμούς στη διάθεση 
του προϊόντος στην αγορά.
3. Εάν η προτεινόμενη τροποποίηση δεν 
συνεπάγεται τροποποίηση του ενιαίου 
εγγράφου, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι 
κανόνες:
α) όταν η γεωγραφική ζώνη βρίσκεται σε 
συγκεκριμένο κράτος μέλος, το εν λόγω 
κράτος μέλος εκφράζει τη θέση του 
σχετικά με την τροποποίηση και, εάν 
είναι ευνοϊκή, δημοσιεύει τις 
τροποποιημένες προδιαγραφές του 
προϊόντος και ενημερώνει την Επιτροπή 
για τις εγκεκριμένες τροποποιήσεις και 
την αιτιολόγησή τους·
β) όταν η γεωγραφική περιοχή ευρίσκεται 
σε τρίτη χώρα, η Επιτροπή αποφασίζει, 
με εκτελεστικές πράξεις, για την έγκριση 
ή μη της προτεινόμενης τροποποίησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αρχή και ο καθορισμός τροποποίησης ήσσονος σημασίας του ενιαίου εγγράφου αποτελούν 
σημαντικά στοιχεία.

Τροπολογία 1367
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που η προτεινόμενη 
τροποποίηση συνεπάγεται τροποποιήσεις 
του ενιαίου εγγράφου που αναφέρεται στο 
άρθρο 71 παράγραφος 1 στοιχείο δ), τα 
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άρθρα 73 έως 76 εφαρμόζονται 
τηρουμένων των αναλογιών στην αίτηση 
τροποποίησης. Ωστόσο, εάν η 
προτεινόμενη τροποποίηση είναι ήσσονος 
σημασίας, πρέπει να αποφασίζεται, με 
εκτελεστικές πράξεις, εάν θα εγκριθεί ή 
όχι η αίτηση χωρίς να ακολουθηθεί η 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 73 
παράγραφος 3 και στο άρθρο 75.
Εάν η προτεινόμενη τροποποίηση δεν 
συνεπάγεται τροποποίηση του ενιαίου 
εγγράφου, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι 
κανόνες: όταν η γεωγραφική περιοχή 
βρίσκεται σε συγκεκριμένο κράτος μέλος, 
το εν λόγω κράτος μέλος εκφράζει τη 
θέση του σχετικά με την τροποποίηση 
και, εάν είναι ευνοϊκή, δημοσιεύει τις 
τροποποιημένες προδιαγραφές προϊόντος 
και ενημερώνει την Επιτροπή για τις 
εγκεκριμένες τροποποιήσεις και την 
αιτιολόγησή τους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει τη διαγραφή των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 118 του κανονισμού 
1234/2007, όπου προσδιορίζονται τα κριτήρια για τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών, 
μεταφέροντας τη μελλοντική ρύθμισή τους στην έγκριση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση (άρθρο 
86, παράγραφος 4, στοιχείο ζ). Σε κάθε περίπτωση, εάν διαγραφεί από τη βασική πράξη, 
φαίνεται πως θα προσαρμοζόταν καλύτερα σε εκτελεστικές πράξεις (ομοιόμορφη εφαρμογή σε 
όλα τα κράτη μέλη).

Τροπολογία 1368
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που η προτεινόμενη 
τροποποίηση συνεπάγεται μία ή 
περισσότερες τροποποιήσεις του ενιαίου 
εγγράφου σύμφωνα με το άρθρο 71 
παράγραφος 1 εδάφιο δ, εφαρμόζονται τα 
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άρθρα 73 έως 76, τηρουμένων των 
αναλογιών στην αίτηση τροποποίησης. 
Ωστόσο, εάν η προτεινόμενη 
τροποποίηση είναι ήσσονος σημασίας, η 
Επιτροπή αποφασίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, εάν θα εγκριθεί ή όχι η αίτηση 
χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 74 παράγραφος 2 και 
στο άρθρο 75 και, στην περίπτωση 
έγκρισης, η Επιτροπή προβαίνει στη 
δημοσίευση των στοιχείων σύμφωνα με 
το άρθρο 74 παράγραφος 3. Η εν λόγω 
εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Or. de

Τροπολογία 1369
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που η προτεινόμενη 
τροποποίηση συνεπάγεται τροποποιήσεις 
του ενιαίου εγγράφου που αναφέρεται στο 
άρθρο 71 παράγραφος 1 στοιχείο δ), τα 
άρθρα 73 έως 76 εφαρμόζονται 
τηρουμένων των αναλογιών στην αίτηση 
τροποποίησης. Ωστόσο, εάν η 
προτεινόμενη τροποποίηση είναι ήσσονος 
σημασίας, πρέπει να αποφασίζεται, με 
εκτελεστικές πράξεις, εάν θα εγκριθεί ή 
όχι η αίτηση χωρίς να ακολουθηθεί η 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 73 
παράγραφος 3 και στο άρθρο 75.

Or. es

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της παραγράφου 2 του άρθρου 118 ιη του κανονισμού 1234/2007



PE494.486v01-00 158/187 AM\909520EL.doc

EL

Τροπολογία 1370
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η προτεινόμενη τροποποίηση δεν 
συνεπάγεται τροποποίηση του ενιαίου 
εγγράφου, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι 
κανόνες:
α) όταν η γεωγραφική περιοχή ευρίσκεται 
σε συγκεκριμένο κράτος μέλος, το εν 
λόγω κράτος μέλος εκφράζει τη θέση του 
σχετικά με την τροποποίηση και, εάν 
είναι ευνοϊκή, δημοσιεύει τις 
τροποποιημένες προδιαγραφές προϊόντος 
και ενημερώνει την Επιτροπή για τις 
συγκεκριμένες τροποποιήσεις και την 
αιτιολόγησή τους·
β) όταν η γεωγραφική περιοχή ευρίσκεται 
σε τρίτη χώρα, η Επιτροπή αποφασίζει, 
με εκτελεστικές πράξεις, για την έγκριση 
ή μη της προτεινόμενης τροποποίησης.  
Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 
2.

Or. de

Τροπολογία 1371
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η προτεινόμενη τροποποίηση δεν 
συνεπάγεται τροποποίηση του ενιαίου 
εγγράφου, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι 
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κανόνες:
α) όταν η γεωγραφική περιοχή βρίσκεται 
σε συγκεκριμένο κράτος μέλος, το εν 
λόγω κράτος μέλος εκφράζει τη θέση του 
σχετικά με την τροποποίηση και, εάν 
είναι ευνοϊκή, δημοσιεύει τις
τροποποιημένες προδιαγραφές προϊόντος 
και ενημερώνει την Επιτροπή για τις 
εγκεκριμένες τροποποιήσεις και την 
αιτιολόγησή τους.
β) όταν η γεωγραφική περιοχή βρίσκεται 
σε τρίτη χώρα, η Επιτροπή αποφασίζει 
για την έγκριση ή μη της προτεινόμενης 
τροποποίησης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της παραγράφου 3 του άρθρου 118 ιη του κανονισμού ΕΚ 1234/2007

Τροπολογία 1372
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 82 
παράγραφος 1, ένα κράτος μέλος ή τρίτη 
χώρα ή οι αρμόδιες αρχές τους, μπορούν 
να υποβάλουν αίτηση για έγκριση για την 
τροποποίηση των προδιαγραφών του 
προϊόντος για υφιστάμενες 
προστατευόμενες ονομασίες οίνων 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι προδιαγραφές του προϊόντος για υφιστάμενες προστατευόμενες ονομασίες οίνων είναι, εν 
μέρει, ρυθμιζόμενες από δημόσια νομοθεσία έτσι ώστε, σε παρόμοιες περιπτώσεις, να είναι 
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δυνατόν να υπάρξουν αλλαγές κατόπιν αιτημάτων που θα υποβάλλονται από τα κράτη μέλη και 
όχι μόνο από τους παραγωγούς.

Τροπολογία 1373
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Λαμβανομένων υπόψη των 
ιδιαιτεροτήτων 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, τους περιορισμούς και 
τις παρεκκλίσεις που αφορούν την 
παραγωγή στην οριοθετημένη 
γεωγραφική περιοχή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια των τροποποιήσεων στο άρθρο 70, οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δεν 
είναι πλέον απαραίτητες.

Τροπολογία 1374
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Λαμβανομένων υπόψη των 
ιδιαιτεροτήτων της παραγωγής στην 
οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, η 
Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση 

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Είμαστε αντίθετοι με το περιεχόμενο του άρθρου, εφόσον τα περισσότερα από τα ζητήματα που 
ρυθμίζει είτε θα έπρεπε να βρίσκονται στη βασική πράξη (τονίζεται η ήδη αναφερθείσα 
περίπτωση του στοιχείου α) της παραγράφου 4), είτε αφορούν εκτελεστικές πράξεις - λόγω του 
ρυθμιστικού περιεχομένου τους και της ανάγκης ομοιόμορφης εφαρμογής σε όλα τα κράτη μέλη 
και, συνεπώς, έχουν ήδη καθοριστεί με τον ισχύοντα κανομισμό 607/2009 της Επιτροπής. Αυτό 
αφορά το περιεχόμενο των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6.

Τροπολογία 1375
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
διασφάλισης της ποιότητας και της 
ιχνηλασιμότητας των προϊόντων, η 
Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, να προβλέπει τις προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες οι προδιαγραφές των 
προϊόντων μπορούν να περιλαμβάνουν 
πρόσθετες απαιτήσεις.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1376
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
διασφάλισης της ποιότητας και της 
ιχνηλασιμότητας των προϊόντων, η 
Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, να προβλέπει τις προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες οι προδιαγραφές των 
προϊόντων μπορούν να περιλαμβάνουν 
πρόσθετες απαιτήσεις.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Είμαστε αντίθετοι με το περιεχόμενο του άρθρου, εφόσον τα περισσότερα από τα ζητήματα που 
ρυθμίζει είτε θα έπρεπε να βρίσκονται στη βασική πράξη (τονίζεται η ήδη αναφερθείσα 
περίπτωση του στοιχείου α) της παραγράφου 4), είτε αφορούν εκτελεστικές πράξεις - λόγω του 
ρυθμιστικού περιεχομένου τους και της ανάγκης ομοιόμορφης εφαρμογής σε όλα τα κράτη μέλη 
και, συνεπώς, έχουν ήδη καθοριστεί με τον ισχύοντα κανομισμό 607/2009 της Επιτροπής. Αυτό 
αφορά το περιεχόμενο των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6.

Τροπολογία 1377
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Matteo 
Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα στοιχεία των προδιαγραφών του 
προϊόντος·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1378
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα στοιχεία των προδιαγραφών του 
προϊόντος·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1379
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα στοιχεία των προδιαγραφών του 
προϊόντος·

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια των τροποποιήσεων στα άρθρα 71 και 82 , οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
δεν είναι πλέον απαραίτητες.

Τροπολογία 1380
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα στοιχεία των προδιαγραφών του 
προϊόντος·

διαγράφεται

Or. es
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Αιτιολόγηση

Είμαστε αντίθετοι με το περιεχόμενο του άρθρου, εφόσον τα περισσότερα από τα ζητήματα που 
ρυθμίζει είτε θα έπρεπε να βρίσκονται στη βασική πράξη (τονίζεται η ήδη αναφερθείσα 
περίπτωση του στοιχείου α) της παραγράφου 4), είτε αφορούν εκτελεστικές πράξεις - λόγω του 
ρυθμιστικού περιεχομένου τους και της ανάγκης ομοιόμορφης εφαρμογής σε όλα τα κράτη μέλη 
και, συνεπώς, έχουν ήδη καθοριστεί με τον ισχύοντα κανομισμό 607/2009 της Επιτροπής. Αυτό 
αφορά το περιεχόμενο των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6.

Τροπολογία 1381
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα στοιχεία των προδιαγραφών του 
προϊόντος·

α) σε ποιες περιπτώσεις ένας απλός 
παραγωγός μπορεί να υποβάλει αίτηση 
για την προστασία ονομασίας προέλευσης 
ή γεωγραφικής ένδειξης·

Or. de

Τροπολογία 1382
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τους όρους που πρέπει να 
ακολουθηθούν όσον αφορά μία αίτηση για 
προστασία ονομασίας προέλευσης ή 
γεωγραφικής ένδειξης, την εθνική 
προκαταρκτική διαδικασία, τον έλεγχο 
από την Επιτροπή, τη διαδικασία 
ένστασης και τις διαδικασίες 
τροποποίησης, ακύρωσης και 
μετατροπής προστατευόμενων 
ονομασιών προέλευσης ή 
προστατευόμενων γεωγραφικών 

γ) τους όρους που πρέπει να 
ακολουθηθούν όσον αφορά μία αίτηση για 
προστασία ονομασίας προέλευσης ή 
γεωγραφικής ένδειξης.
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ενδείξεων·

Or. es

Αιτιολόγηση

Είμαστε αντίθετοι με το περιεχόμενο του άρθρου, εφόσον τα περισσότερα από τα ζητήματα που 
ρυθμίζει είτε θα έπρεπε να βρίσκονται στη βασική πράξη (τονίζεται η ήδη αναφερθείσα 
περίπτωση του στοιχείου α) της παραγράφου 4), είτε αφορούν εκτελεστικές πράξεις - λόγω του 
ρυθμιστικού περιεχομένου τους και της ανάγκης ομοιόμορφης εφαρμογής σε όλα τα κράτη μέλη 
και, συνεπώς, έχουν ήδη καθοριστεί με τον ισχύοντα κανομισμό 607/2009 της Επιτροπής. Αυτό 
αφορά το περιεχόμενο των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6.

Τροπολογία 1383
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τους όρους που πρέπει να 
ακολουθηθούν όσον αφορά μία αίτηση για 
προστασία ονομασίας προέλευσης ή 
γεωγραφικής ένδειξης, την εθνική 
προκαταρκτική διαδικασία, τον έλεγχο 
από την Επιτροπή, τη διαδικασία ένστασης 
και τις διαδικασίες τροποποίησης, 
ακύρωσης και μετατροπής 
προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης 
ή προστατευόμενων γεωγραφικών 
ενδείξεων·

γ) τους όρους που πρέπει να 
ακολουθηθούν όσον αφορά μία αίτηση για 
προστασία ονομασίας προέλευσης ή 
γεωγραφικής ένδειξης, τον έλεγχο από την 
Επιτροπή, τη διαδικασία ένστασης και τις 
διαδικασίες τροποποίησης, ακύρωσης και 
μετατροπής προστατευόμενων ονομασιών 
προέλευσης ή προστατευόμενων 
γεωγραφικών ενδείξεων·

Or. de

Τροπολογία 1384
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ



PE494.486v01-00 166/187 AM\909520EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις 
διασυνοριακές αιτήσεις·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Είμαστε αντίθετοι με το περιεχόμενο του άρθρου, εφόσον τα περισσότερα από τα ζητήματα που 
ρυθμίζει είτε θα έπρεπε να βρίσκονται στη βασική πράξη (τονίζεται η ήδη αναφερθείσα 
περίπτωση του στοιχείου α) της παραγράφου 4), είτε αφορούν εκτελεστικές πράξεις - λόγω του 
ρυθμιστικού περιεχομένου τους και της ανάγκης ομοιόμορφης εφαρμογής σε όλα τα κράτη μέλη
και, συνεπώς, έχουν ήδη καθοριστεί με τον ισχύοντα κανομισμό 607/2009 της Επιτροπής. Αυτό 
αφορά το περιεχόμενο των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6.

Τροπολογία 1385
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις 
διασυνοριακές αιτήσεις·

δ) τα ιδιαίτερα μέτρα σχετικά με τις
εθνικές διαδικασίες που εφαρμόζονται στις 
διασυνοριακές αιτήσεις·

Or. de

Τροπολογία 1386
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τους όρους για τις αιτήσεις που 
αφορούν γεωγραφική περιοχή τρίτης 
χώρας·

διαγράφεται
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Or. es

Αιτιολόγηση

Είμαστε αντίθετοι με το περιεχόμενο του άρθρου, εφόσον τα περισσότερα από τα ζητήματα που 
ρυθμίζει είτε θα έπρεπε να βρίσκονται στη βασική πράξη (τονίζεται η ήδη αναφερθείσα 
περίπτωση του στοιχείου α) της παραγράφου 4), είτε αφορούν εκτελεστικές πράξεις - λόγω του 
ρυθμιστικού περιεχομένου τους και της ανάγκης ομοιόμορφης εφαρμογής σε όλα τα κράτη μέλη 
και, συνεπώς, έχουν ήδη καθοριστεί με τον ισχύοντα κανομισμό 607/2009 της Επιτροπής. Αυτό 
αφορά το περιεχόμενο των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6.

Τροπολογία 1387
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 4 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τους όρους που αφορούν τις 
τροποποιήσεις των προδιαγραφών του 
προϊόντος.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Είμαστε αντίθετοι με το περιεχόμενο του άρθρου, εφόσον τα περισσότερα από τα ζητήματα που 
ρυθμίζει είτε θα έπρεπε να βρίσκονται στη βασική πράξη (τονίζεται η ήδη αναφερθείσα 
περίπτωση του στοιχείου α) της παραγράφου 4), είτε αφορούν εκτελεστικές πράξεις - λόγω του 
ρυθμιστικού περιεχομένου τους και της ανάγκης ομοιόμορφης εφαρμογής σε όλα τα κράτη μέλη 
και, συνεπώς, έχουν ήδη καθοριστεί με τον ισχύοντα κανομισμό 607/2009 της Επιτροπής. Αυτό 
αφορά το περιεχόμενο των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6.

Τροπολογία 1388
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 4 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τους όρους που αφορούν τις 
τροποποιήσεις των προδιαγραφών του 

ζ) τους όρους σύμφωνα με τους οποίους 
πρέπει να εξετασθεί μια τροποποίηση ως 
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προϊόντος. μη σημαντική σύμφωνα με το άρθρο 82 
παράγραφος 2.

Or. de

Τροπολογία 1389
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
εξασφαλιστεί επαρκής προστασία, η 
Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, να θεσπίζει περιορισμούς όσον 
αφορά την προστατευόμενη ονομασία.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Είμαστε αντίθετοι με το περιεχόμενο του άρθρου, εφόσον τα περισσότερα από τα ζητήματα που 
ρυθμίζει είτε θα έπρεπε να βρίσκονται στη βασική πράξη (τονίζεται η ήδη αναφερθείσα 
περίπτωση του στοιχείου α) της παραγράφου 4), είτε αφορούν εκτελεστικές πράξεις - λόγω του 
ρυθμιστικού περιεχομένου τους και της ανάγκης ομοιόμορφης εφαρμογής σε όλα τα κράτη μέλη 
και, συνεπώς, έχουν ήδη καθοριστεί με τον ισχύοντα κανομισμό 607/2009 της Επιτροπής. Αυτό 
αφορά το περιεχόμενο των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6.

Τροπολογία 1390
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Gabriel Mato 
Adrover

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
εξασφαλιστεί ότι οι οικονομικοί 
παράγοντες και οι αρμόδιες αρχές δεν 
θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος 

διαγράφεται
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υποτμήματος όσον αφορά τις ονομασίες 
οίνων στις οποίες είχε χορηγηθεί 
προστασία πριν από την 1η Αυγούστου 
2009 ή για τις οποίες είχε υποβληθεί 
αίτηση προστασίας πριν από την 
ημερομηνία αυτή, η Επιτροπή μπορεί, με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει 
μεταβατικές διατάξεις που αφορούν:
α) τις ονομασίες οίνων οι οποίες είχαν 
αναγνωριστεί από τα κράτη μέλη ως 
ονομασίες προέλευσης ή γεωγραφικές 
ενδείξεις έως την 1η Αυγούστου 2009 και 
ονομασίες οίνων για τις οποίες είχε 
υποβληθεί αίτηση προστασίας πριν από 
την ημερομηνία αυτή·
β) την εθνική προκαταρκτική διαδικασία·
γ) τους οίνους που έχουν διατεθεί στην 
αγορά ή επισημανθεί πριν από μια 
συγκεκριμένη ημερομηνία, και
δ) τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών 
των προϊόντων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είμαστε αντίθετοι με το περιεχόμενο του άρθρου, εφόσον τα περισσότερα από τα ζητήματα που 
ρυθμίζει είτε θα έπρεπε να βρίσκονται στη βασική πράξη (τονίζεται η ήδη αναφερθείσα 
περίπτωση του στοιχείου α) της παραγράφου 4), είτε αφορούν εκτελεστικές πράξεις - λόγω του 
ρυθμιστικού περιεχομένου τους και της ανάγκης ομοιόμορφης εφαρμογής σε όλα τα κράτη μέλη 
και, συνεπώς, έχουν ήδη καθοριστεί με τον ισχύοντα κανομισμό 607/2009 της Επιτροπής. Αυτό 
αφορά το περιεχόμενο των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6.

Τροπολογία 1391
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Matteo 
Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την εθνική προκαταρκτική διαδικασία· διαγράφεται
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Or. it

Τροπολογία 1392
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 6 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών 
των προϊόντων.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια των τροποποιήσεων στα άρθρα 71 και 82 , οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
δεν είναι πλέον απαραίτητες.

Τροπολογία 1393
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Λαμβανομένων υπόψη των 
ιδιαιτεροτήτων της παραγωγής στην 
οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, η 
Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να θεσπίζει:
α) τις αρχές που ισχύουν για την 
οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής 
και
β) τους ορισμούς, τους περιορισμούς και 
τις παρεκκλίσεις που αφορούν την 
παραγωγή στην οριοθετημένη 
γεωγραφική περιοχή.
2 β. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
διασφάλισης της ποιότητας και της 
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ιχνηλασιμότητας των προϊόντων, η 
Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να προβλέπει τις προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες οι προδιαγραφές των 
προϊόντων μπορούν να περιλαμβάνουν 
πρόσθετες απαιτήσεις.
2 γ. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
διασφάλισης των νόμιμων δικαιωμάτων 
ή συμφερόντων των παραγωγών ή 
επιχειρήσεων, η Επιτροπή μπορεί, με 
εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει 
κανόνες που αφορούν:
α) τους όρους που πρέπει να πληρούνται 
όσον αφορά μία αίτηση για προστασία 
ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής 
ένδειξης·
β) τον έλεγχο από την Επιτροπή, τη 
διαδικασία ένστασης και τις διαδικασίες 
τροποποίησης, ακύρωσης και 
μετατροπής προστατευόμενων 
ονομασιών προέλευσης ή 
προστατευόμενων γεωγραφικών 
ενδείξεων·
γ) τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις 
διασυνοριακές αιτήσεις·
δ) τους όρους για τις αιτήσεις που 
αφορούν γεωγραφική περιοχή τρίτης 
χώρας·
ε) την ημερομηνία από την οποία ισχύει η 
προστασία ή η τροποποίηση προστασίας·
στ) τους όρους που αφορούν τις 
τροποποιήσεις των προδιαγραφών του 
προϊόντος.
2 δ. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
να εξασφαλιστεί επαρκής προστασία, η 
Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να θεσπίζει περιορισμούς όσον 
αφορά την προστατευόμενη ονομασία.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προστίθεται για τη διατήρηση της συνεκτικότητας με το προηγούμενο μέρος.
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Τροπολογία 1394
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αναγνωρίζει, προσδιορίζει 
και προστατεύει τις παραδοσιακές 
ενδείξεις.

Or. es

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της παραγράφου 2 του άρθρου 118 κβ του κανονισμού ΕΚ 1234/2007

Τροπολογία 1395
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) 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 89.

Or. en

Τροπολογία 1396
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. 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) οποιαδήποτε άλλη ψευδή ή απατηλή 
ένδειξη όσον αφορά τη φύση, τα 
χαρακτηριστικά ή τις ουσιαστικές 
ιδιότητες του προϊόντος, η οποία 
αναγράφεται στην εσωτερική συσκευασία 
ή το περιτύλιγμα, στο διαφημιστικό υλικό 
ή σε έγγραφα που αφορούν το 
συγκεκριμένο προϊόν·
(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. en

Τροπολογία 1397
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Όταν μία παραδοσιακή ένδειξη 
προστατεύεται βάσει του παρόντος 
κανονισμού, η καταχώριση εμπορικού 
σήματος, του οποίου η χρήση θα 
αντέβαινε στο άρθρο 89γ, κρίνεται 
σύμφωνα με την οδηγία 2008/95/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου (1) ή τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου (2).
Τα εμπορικά σήματα που έχουν 
καταχωριστεί κατά παράβαση του 
πρώτου εδαφίου κηρύσσονται άκυρα 
κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες 
που καθορίζονται στην οδηγία 
2008/95/ΕΚ ή στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
207/2009.
Ένα εμπορικό σήμα το οποίο αντιστοιχεί 
σε μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 
89γ του παρόντος κανονισμού 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 κοινοτικής επικράτειας 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.
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. en

Τροπολογία 1398
Christa Klaß, Anja Weisgerber
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. 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.

Or. en

Τροπολογία 1399
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Εντός δύο μηνών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης από την Επιτροπή, 
οποιοδήποτε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, 
ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
έχει έννομο συμφέρον, δύναται να 
αντιταχθεί στην προτεινόμενη 



PE494.486v01-00 176/187 AM\909520EL.doc

EL

αναγνώριση καταθέτοντας ένσταση.

Or. en

Τροπολογία 1400
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 1 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1ε. Ο αιτών μπορεί να υποβάλει αίτηση 
για έγκριση τροποποίησης της 
παραδοσιακής ένδειξης, της γλώσσας που 
έχει δηλωθεί, του σχετικού οίνου ή οίνων 
ή της περίληψης του ορισμού ή των 
προϋποθέσεων χρήσης της σχετικής 
παραδοσιακής ένδειξης.

Or. en

Τροπολογία 1401
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 1 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 στ. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, 
κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης 
κράτους μέλους, τρίτης χώρας ή φυσικού 
ή νομικού προσώπου που έχει έννομο 
συμφέρον, να ανακαλέσει μέσω 
εκτελεστικής πράξης την προστασία 
παραδοσιακής ένδειξης εάν αυτή δεν 
ανταποκρίνεται πλέον στον ορισμό που 
καθορίζεται στο άρθρο 89.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2.
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Or. en

Τροπολογία 1402
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 89 α
Όροι χρήσης των παραδοσιακών 

ενδείξεων
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 69, 
παράγραφος 1.
3. Η ένδειξη καταχωρίζεται στην ή στις 
πρωτότυπες γραφές της.

Or. fr

Τροπολογία 1403
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 89 β
Όροι ισχύος



PE494.486v01-00 178/187 AM\909520EL.doc

EL

1. Η αναγνώριση μιας παραδοσιακής 
ένδειξης είναι αποδεκτή όταν:
α) η ένδειξη είναι αποκλειστικά:
i) ονομασία που χρησιμοποιείται 
παραδοσιακά στο εμπόριο, σε μεγάλο 
τμήμα της επικράτειας της Κοινότητας ή 
της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας, για τη 
διάκριση συγκεκριμένων κατηγοριών 
αμπελοοινικών προϊόντων που 
αναφέρονται στο άρθρο 69 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 69 παράγραφος 
1·
β) η ένδειξη ανταποκρίνεται στις 
ακόλουθες απαιτήσεις:
i) δεν είναι κοινή (γενόσιμη)·
ii) ορίζεται στη νομοθεσία του κράτους 
μέλους και ρυθμίζεται από αυτήν, ή· 
iii) υπόκειται σε προϋποθέσεις 
χρησιμοποίησης όπως προβλέπεται στους 
κανόνες που ισχύουν για τους 
παραγωγούς της ενδιαφερόμενης τρίτης 
χώρας, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων που έχουν καθορισθεί 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 89 α, 
παράγραφος 1 στοιχείο α)·
β) τουλάχιστον 15ετής χρήση σε 
περίπτωση ενδείξεων που έχουν 
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υποβληθεί σε γλώσσα που προβλέπεται 
στο άρθρο 89α, παράγραφος 1, στοιχείο 
β).
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
στοιχείο β) i), ως «κοινή» (γενόσιμη) 
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 προβλέπεται στην 
παράγραφο 1, στοιχείο β) του παρόντος 
άρθρου, δεν ισχύει για τις παραδοσιακές 
ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 89, 
στοιχείο β).

Or. fr

Τροπολογία 1404
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 89γ
Αιτούντες

1. Οι αρμόδιες αρχές κρατών μελών ή 
τρίτων χωρών ή αντιπροσωπευτικές 
επαγγελματικές οργανώσεις που είναι 
εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες, μπορούν 
να υποβάλουν στην Επιτροπή αίτηση 
προστασίας παραδοσιακών ενδείξεων 
κατά την έννοια του άρθρου 89.
2. Ως «αντιπροσωπευτική επαγγελματική 
οργάνωση» νοείται κάθε οργάνωση 
παραγωγών ή ένωση οργανώσεων 
παραγωγών η οποία έχει υιοθετήσει τους 
ίδιους κανόνες, δραστηριοποιείται σε μία 
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ή περισσότερες περιοχές παραγωγής 
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 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 μόνο των οίνων τους οποίους 
παράγει. 

Or. fr

Τροπολογία 1405
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 89δ
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 89, 89α και 89β ή που 
προβλέπονται στο άρθρο 90α, 
παράγραφος 3, ή στο άρθρο 90β 
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.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω ουσιώδεις διατάξεις σχετικά με τις παραδοσιακές ενδείξεις θα πρέπει να 
καθορίζονται στη βασική πράξη, κατ’ αναλογία με τις διατάξεις για τις ονομασίες προέλευσης.

Τροπολογία 1406
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
διασφάλισης των νόμιμων δικαιωμάτων 
ή συμφερόντων των παραγωγών ή 
επιχειρήσεων, η Επιτροπή μπορεί, με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να ορίζει τα 
εξής:

διαγράφεται

α) τους αιτούντες που μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση προστασίας μιας 
παραδοσιακής ένδειξης·
β) τις προϋποθέσεις εγκυρότητας μιας 
αίτησης για την αναγνώριση 
παραδοσιακής ένδειξης·
γ) τους λόγους υποβολής ένστασης κατά 
της προτεινόμενης αναγνώρισης 
παραδοσιακής ένδειξης·
δ) το εύρος της προστασίας, τη σχέση 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·
ζ) τις διαδικασίες που πρέπει να 
ακολουθούνται όσον αφορά αίτηση 
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προστασίας μιας παραδοσιακής ένδειξης, 
συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου από 
την Επιτροπή, τις διαδικασίες ενστάσεις 
και τις διαδικασίες για την ακύρωση και 
τροποποίηση.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είμαστε αντίθετοι με το περιεχόμενο του άρθρου, εφόσον τα περισσότερα από τα ζητήματα που 
ρυθμίζει αφορούν εκτελεστικές πράξεις - λόγω του ρυθμιστικού περιεχομένου τους και της 
ανάγκης ομοιόμορφης εφαρμογής σε όλα τα κράτη μέλη και, συνεπώς, έχουν ήδη καθοριστεί με 
τον ισχύοντα κανονισμό 607/2009 της Επιτροπής.

Τροπολογία 1407
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τους αιτούντες που μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση προστασίας μιας 
παραδοσιακής ένδειξης·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για σημαντικές ρυθμίσεις που πρέπει να καταστούν τμήμα της βασικής νομοθετικής 
πράξης.

Τροπολογία 1408
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τους λόγους υποβολής ένστασης κατά 
της προτεινόμενης αναγνώρισης 

διαγράφεται
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παραδοσιακής ένδειξης·

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για σημαντικές ρυθμίσεις που πρέπει να καταστούν τμήμα της βασικής νομοθετικής 
πράξης.

Τροπολογία 1409
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το εύρος της προστασίας, τη σχέση με 
εμπορικά σήματα, προστατευόμενες 
παραδοσιακές ενδείξεις, 
προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης 
ή γεωγραφικές ενδείξεις, ομώνυμα ή 
ορισμένες ονομασίες οινοποιήσιμων 
ποικιλιών αμπέλου·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για σημαντικές ρυθμίσεις που πρέπει να καταστούν τμήμα της βασικής νομοθετικής 
πράξης.

Τροπολογία 1410
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τους λόγους ανάκλησης της 
καταχώρισης παραδοσιακής ένδειξης·

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Πρόκειται για σημαντικές ρυθμίσεις που πρέπει να καταστούν τμήμα της βασικής νομοθετικής 
πράξης.

Τροπολογία 1411
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Λαμβανομένων υπόψη των 
ιδιαιτεροτήτων 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 89.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Είμαστε αντίθετοι με το περιεχόμενο του άρθρου, εφόσον τα περισσότερα από τα ζητήματα που 
ρυθμίζει αφορούν εκτελεστικές πράξεις - λόγω του ρυθμιστικού περιεχομένου τους και της 
ανάγκης ομοιόμορφης εφαρμογής σε όλα τα κράτη μέλη και, συνεπώς, έχουν ήδη καθοριστεί με 
τον ισχύοντα κανονισμό 607/2009 της Επιτροπής.

Τροπολογία 1412
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
διασφάλισης των νόμιμων δικαιωμάτων 
ή συμφερόντων των παραγωγών ή 
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επιχειρήσεων, η Επιτροπή μπορεί, με 
εκτελεστικές πράξεις, να ορίζει τα εξής:
α) τους αιτούντες που μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση προστασίας μιας 
παραδοσιακής ένδειξης·
β) τις προϋποθέσεις εγκυρότητας μιας 
αίτησης για την αναγνώριση 
παραδοσιακής ένδειξης·
γ) τους λόγους υποβολής ένστασης κατά 
της προτεινόμενης αναγνώρισης 
παραδοσιακής ένδειξης·
δ) το εύρος της προστασίας, τη σχέση 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·
ζ) τις διαδικασίες που πρέπει να 
ακολουθούνται όσον αφορά αίτηση 
προστασίας μιας παραδοσιακής ένδειξης, 
συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου από 
την Επιτροπή, τις διαδικασίες ενστάσεις 
και τις διαδικασίες για την ακύρωση και 
τροποποίηση.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνεκτικότητας με το προηγούμενο άρθρο.

Τροπολογία 1413
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 4 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 β. Λαμβανομένων υπόψη των 
ιδιαιτεροτήτων του εμπορίου μεταξύ της 
Ένωσης και ορισμένων τρίτων χωρών, η 
Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να θεσπίζει τους όρους υπό τους 
οποίους μπορούν να χρησιμοποιούνται 
παραδοσιακές ενδείξεις σε προϊόντα 
τρίτων χωρών και να προβλέπει 
παρεκκλίσεις από το άρθρο 89.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνεκτικότητας με το προηγούμενο άρθρο.

Τροπολογία 1414
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) ένδειξη των σακχάρων που 
χρησιμοποιούνται για να αυξηθεί ο 
αλκοολικός τίτλος των οίνων.

Or. it

Τροπολογία 1415
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 
στοιχείο ζ α), η ένδειξη μπορεί να 
παραλειφθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) για τους αφρώδεις και ημιαφρώδεις 
οίνους λαμβανόμενους από "cuvιe" που 
παράγονται χωρίς προσθήκη σακχάρων·
β) για όλα τα προϊόντα του αμπελοοινικού 
τομέα για τα οποία χρησιμοποιήθηκε 
προσθήκη σακχάρων προερχομένων 
αποκλειστικά από σταφύλια.

Or. it


