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Τροπολογία 1
Oreste Rossi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Πρόταση 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. η θέσπιση διαφορετικών επιπέδων
προστασίας των ευρωπαϊκών ονομασιών 
ποιότητας θα μπορούσε να επιφέρει 
αδικίες, ιδίως εάν ληφθούν προς τούτο 
υπόψη κυρίως οικονομικά κριτήρια· 
θεωρεί, επομένως, ότι όλες οι 
γεωγραφικές ενδείξεις πρέπει να χαίρουν 
του αυτού βαθμού αναγνώρισης·

6. πιστεύει ότι το διπλό επίπεδο 
προστασίας (εθνικό και κοινοτικό) θα 
μπορούσε να είναι ένα από τα μέσα για να 
αποφευχθεί η αυξανόμενη αίτηση ΠΟΠ 
και ΠΓΕ σε σχέση με την παραγωγή 
μικρών διαστάσεων ή με την 
αποκλειστικά τοπική διακίνηση· πιστεύει 
επίσης ότι η εθνική προστασία, με βάση 
τα ίδια επιλεκτικά κριτήρια που 
προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
510/2006 αλλά με διαχείριση σε εθνικό 
επίπεδο από τα επιμέρους κράτη μέλη 
βάσει εσωτερικών διαδικασιών, ακόμη κι 
αν δεν εγγυάται προστασία σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, θα επέτρεπε την επιτυχία των 
προϊόντων στις τοπικές αγορές και την 
πρόσβαση σε προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης, χωρίς συγκρούσεις με τις 
ονομασίες προέλευσης που έχουν 
αναγνωριστεί σε κοινοτικό επίπεδο·

Or. it

Τροπολογία 2
Bas Eickhout

Σχέδιο γνωμοδότησης
Πρόταση 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διαπραγματευθεί τη δημιουργία διεθνούς 
μητρώου γεωγραφικών ενδείξεων στο 
πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Εμπορίου και υποστηρίζει την πρόθεση 

διαγράφεται
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της Επιτροπής να περιλάβει τις 
γεωγραφικές ενδείξεις στην εμπορική 
συμφωνία για την καταπολέμηση της 
παραποίησης και στο πεδίο δράσης του 
μελλοντικού ευρωπαϊκού 
παρατηρητήριου για την παραποίηση και 
πειρατεία·

Or. it

Τροπολογία 3
Holger Krahmer, Britta Reimers, Johannes Cornelis van Baalen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Πρόταση 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. τονίζει ότι κατά τις διαπραγματεύσεις 
του ΠΟΕ η Επιτροπή πρέπει να 
προσπαθήσει να επιτύχει συμφωνία για τα 
μη εμπορικά θέματα, η οποία να 
διασφαλίζει ότι τα εισαγόμενα αγροτικά 
προϊόντα πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις 
της ΕΕ στους τομείς της ασφάλειας 
τροφίμων, της καλής μεταχείρισης των 
ζώων και της περιβαλλοντικής 
προστασίας όπως εκείνες που 
επιβάλλονται στα γεωργικά προϊόντα που 
παράγονται στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 4
Holger Krahmer, Britta Reimers, Johannes Cornelis van Baalen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Πρόταση 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τάσσεται υπέρ της εθελοντικής 
επισήμανσης της προέλευσης των πρώτων 
υλών στα μεταποιημένα τρόφιμα και κατά 

8. τάσσεται υπέρ της εθελοντικής 
επισήμανσης της προέλευσης των πρώτων 
υλών στα μεταποιημένα τρόφιμα και κατά 
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της υποχρεωτικής αναφοράς του τόπου 
προέλευσης των γεωργικών προϊόντων 
λόγω της υπερβολικής επιβάρυνσης που 
αυτό θα συνεπαγόταν για την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία, η οποία θα ήταν δυσανάλογη 
προς την προστιθέμενη αξία που θα 
μπορούσε να επιτύχει το μέτρο αυτό· έχει 
επίγνωση του ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
υποχρεούται ήδη να αντιμετωπίσει 
αυστηρές απαιτήσεις επισήμανσης με 
στόχο την φιλαλήθη πληροφόρηση του 
καταναλωτή·

της υποχρεωτικής αναφοράς του τόπου 
προέλευσης των γεωργικών προϊόντων σε 
μεταποιημένες τροφές λόγω της 
υπερβολικής επιβάρυνσης που αυτό θα 
συνεπαγόταν για την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία, η οποία θα ήταν δυσανάλογη 
προς την προστιθέμενη αξία που θα 
μπορούσε να επιτύχει το μέτρο αυτό· έχει 
επίγνωση του ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
υποχρεούται ήδη να αντιμετωπίσει 
αυστηρές απαιτήσεις επισήμανσης με 
στόχο την φιλαλήθη πληροφόρηση του 
καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 5
Bas Eickhout

Σχέδιο γνωμοδότησης
Πρόταση 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τάσσεται υπέρ της εθελοντικής 
επισήμανσης της προέλευσης των 
πρώτων υλών στα μεταποιημένα τρόφιμα 
και κατά της υποχρεωτικής αναφοράς 
του τόπου προέλευσης των γεωργικών 
προϊόντων λόγω της υπερβολικής 
επιβάρυνσης που αυτό θα συνεπαγόταν 
για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, η οποία 
θα ήταν δυσανάλογη προς την 
προστιθέμενη αξία που θα μπορούσε να 
επιτύχει το μέτρο αυτό· έχει επίγνωση του 
ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία υποχρεούται 
ήδη να αντιμετωπίσει αυστηρές 
απαιτήσεις επισήμανσης με στόχο την 
φιλαλήθη πληροφόρηση του καταναλωτή· 

8. τονίζει ότι η ένδειξη της χώρας 
προέλευσης των τροφίμων πρέπει να 
προβλέπεται για τρόφιμα που 
αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό 
και για το βασικό συστατικό καθώς και 
το/τα χαρακτηριστικό(-ά) συστατικό(-ά) 
στην περίπτωση προϊόντων που έχουν 
πολλά συστατικά· τονίζει ότι, 
προκειμένου για το κρέας και τα τρόφιμα 
που περιέχουν κρέας, η δήλωση της 
χώρας προέλευσης πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τους τόπους γέννησης, εκτροφής 
και σφαγής·

Or. en
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Τροπολογία 6
Oreste Rossi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Πρόταση 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τάσσεται υπέρ της εθελοντικής
επισήμανσης της προέλευσης των πρώτων 
υλών στα μεταποιημένα τρόφιμα και κατά 
της υποχρεωτικής αναφοράς του τόπου 
προέλευσης των γεωργικών προϊόντων 
λόγω της υπερβολικής επιβάρυνσης που 
αυτό θα συνεπαγόταν για την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία, η οποία θα ήταν δυσανάλογη 
προς την προστιθέμενη αξία που θα 
μπορούσε να επιτύχει το μέτρο αυτό· έχει 
επίγνωση του ότι η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία υποχρεούται ήδη να 
αντιμετωπίσει αυστηρές απαιτήσεις 
επισήμανσης με στόχο την φιλαλήθη 
πληροφόρηση του καταναλωτή·

8. τονίζει την ανάγκη υποχρεωτικής
επισήμανσης της προέλευσης του βασικού 
συστατικού στα μεταποιημένα προϊόντα 
και του τόπου προέλευσης των γεωργικών 
προϊόντων, εφόσον μεγάλο μέρος των 
καταναλωτών αποδίδει σημαντική αξία 
σε τέτοιες πληροφορίες·

Or. it

Τροπολογία 7
Esther de Lange

Σχέδιο γνωμοδότησης
Πρόταση 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τάσσεται υπέρ της εθελοντικής 
επισήμανσης της προέλευσης των πρώτων 
υλών στα μεταποιημένα τρόφιμα και κατά 
της υποχρεωτικής αναφοράς του τόπου 
προέλευσης των γεωργικών προϊόντων 
λόγω της υπερβολικής επιβάρυνσης που 
αυτό θα συνεπαγόταν για την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία, η οποία θα ήταν δυσανάλογη 
προς την προστιθέμενη αξία που θα 
μπορούσε να επιτύχει το μέτρο αυτό· έχει 
επίγνωση του ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
υποχρεούται ήδη να αντιμετωπίσει 

8. τάσσεται υπέρ της εθελοντικής 
επισήμανσης της προέλευσης των πρώτων 
υλών στα μεταποιημένα τρόφιμα και κατά 
της υποχρεωτικής αναφοράς του τόπου 
προέλευσης των γεωργικών προϊόντων 
λόγω της υπερβολικής επιβάρυνσης που 
αυτό θα συνεπαγόταν για την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία, η οποία θα ήταν δυσανάλογη 
προς την προστιθέμενη αξία που θα 
μπορούσε να επιτύχει το μέτρο αυτό· έχει 
επίγνωση του ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
υποχρεούται ήδη να αντιμετωπίσει 
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αυστηρές απαιτήσεις επισήμανσης με 
στόχο την φιλαλήθη πληροφόρηση του 
καταναλωτή·

αυστηρές απαιτήσεις επισήμανσης με 
στόχο την φιλαλήθη πληροφόρηση του 
καταναλωτή· πιστεύει ότι η εθελοντική 
επισήμανση της προέλευσης των πρώτων 
υλών δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο 
στην εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 8
Holger Krahmer, Britta Reimers, Johannes Cornelis van Baalen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Πρόταση 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. πιστεύει ότι η πολιτική που αφορά την 
ποιότητα των γεωργικών προϊόντων 
σχετικά π.χ. με την επισήμανση πρέπει να 
είναι συνεκτική με την υπόλοιπη σχετική 
νομοθεσία της ΕΕ· πιστεύει ότι η
πολιτική στον τομέα της ποιότητας των 
γεωργικών προϊόντων πρέπει να 
εφαρμόζεται κατά τρόπο ώστε να 
λαμβάνεται υπόψη το κόστος της νέας 
πολιτικής καθώς και οι ιδιαιτερότητες 
επιμέρους τομέων, όπως ο τομέας των 
μεταποιημένων γεωργικών αγαθών·

Or. en

Τροπολογία 9
Christa Klaß, Esther de Lange

Σχέδιο γνωμοδότησης
Πρόταση 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. είναι της άποψης ότι τα αγροτικά 
προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
καθαυτά πληρούν μία ποιοτική 
προδιαγραφή, καθώς παράγονται 
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σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της ΕΕ 
σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων, 
τη βιώσιμη παραγωγή, τις 
περιβαλλοντικές και υγειονομικές 
προϋποθέσεις (Cross Compliance). Εκτός 
αυτού με την καλλιέργεια γεωργικών 
προϊόντων  διασφαλίζονται τα 
ανθρωπογενή τοπία της Ευρώπης.
Κατόπιν τούτων θα έπρεπε να υπάρχει η 
δυνατότητα μιας ποιοτικής επισήμανσης
"καλλιεργήθηκε (παρήχθη) στην 
Ευρώπη".

Or. de

Τροπολογία 10
Esther de Lange

Σχέδιο γνωμοδότησης
Πρόταση 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να δημιουργήσει νέο βιολογικό λογότυπο 
της ΕΕ που θα επιτρέψει την εξάλειψη των 
φραγμών της εμπορίας αυτών των 
προϊόντων στην ενιαία αγορά· υποστηρίζει 
επίσης την υιοθέτηση των πρωτοβουλιών 
που απαιτούνται για τη στήριξη του 
εμπορίου των οικολογικών προϊόντων σε 
διεθνές επίπεδο·

11. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να δημιουργήσει νέο βιολογικό λογότυπο 
της ΕΕ που θα επιτρέψει την εξάλειψη των 
φραγμών της εμπορίας αυτών των 
προϊόντων στην ενιαία αγορά· υποστηρίζει 
επίσης την υιοθέτηση των πρωτοβουλιών 
που απαιτούνται για τη στήριξη του 
εμπορίου των οικολογικών προϊόντων σε 
διεθνές επίπεδο· πιστεύει ότι τα προϊόντα 
από τρίτες χώρες πρέπει να πληρούν τις 
ίδιες απαιτήσεις που καλύπτει το νέο 
λογότυπο της ΕΕ για τα βιολογικά 
προϊόντα και ότι πρέπει να ενισχυθούν οι 
έλεγχοι·

Or. en
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Τροπολογία 11
Esther de Lange

Σχέδιο γνωμοδότησης
Πρόταση 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. κρίνει αναγκαία την προώθηση άλλων 
συστημάτων παραγωγής που σέβονται το 
περιβάλλον, όπως η ‘ολοκληρωμένη 
παραγωγή’· επισημαίνει ότι η θέσπιση 
ρυθμίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά 
με την ολοκληρωμένη παραγωγή θα 
καταστούσε πιο ορατές τις προσπάθειες 
των γεωργών και των κτηνοτρόφων επί 
θεμάτων ασφάλειας τροφίμων και 
περιβάλλοντος ενώπιον των εισαγωγών 
από τρίτες χώρες· υποστηρίζει την 
ταυτόχρονη έναρξη εκστρατείας για την 
προώθηση και εμπορία των 
ολοκληρωμένων ευρωπαϊκών 
παραγωγών·

12. κρίνει αναγκαία την προώθηση της 
εθελοντικής επισήμανσης άλλων 
συστημάτων παραγωγής που σέβονται το 
περιβάλλον και τα ζώα, όπως η 
‘ολοκληρωμένη παραγωγή’, η ‘ελεύθερη 
βοσκή’ και η ‘ορεινή γεωργία’·

Or. en

Τροπολογία 12
Bas Eickhout

Σχέδιο γνωμοδότησης
Πρόταση 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. κρίνει αναγκαία την προώθηση άλλων
συστημάτων παραγωγής που σέβονται το 
περιβάλλον, όπως η ‘ολοκληρωμένη 
παραγωγή’· επισημαίνει ότι η θέσπιση 
ρυθμίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά 
με την ολοκληρωμένη παραγωγή θα 
καταστούσε πιο ορατές τις προσπάθειες 
των γεωργών και των κτηνοτρόφων επί 
θεμάτων ασφάλειας τροφίμων και 
περιβάλλοντος ενώπιον των εισαγωγών 
από τρίτες χώρες· υποστηρίζει την 
ταυτόχρονη έναρξη εκστρατείας για την 

12. κρίνει απαραίτητη την προαγωγή της 
βιολογικής καλλιέργειας ως μεθόδου 
παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον·
ως εκ τούτου υποστηρίζει την έναρξη 
εκστρατείας για την προώθηση και 
εμπορία των προϊόντων βιολογικής 
καλλιέργειας·
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προώθηση και εμπορία των 
ολοκληρωμένων ευρωπαϊκών 
παραγωγών·

Or. de

Τροπολογία 13
Horst Schnellhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Πρόταση 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. κρίνει αναγκαία την προώθηση άλλων 
συστημάτων παραγωγής που σέβονται το 
περιβάλλον, όπως η ‘ολοκληρωμένη
παραγωγή’· επισημαίνει ότι η θέσπιση 
ρυθμίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά 
με την ολοκληρωμένη παραγωγή θα 
καταστούσε πιο ορατές τις προσπάθειες 
των γεωργών και των κτηνοτρόφων επί 
θεμάτων ασφάλειας τροφίμων και 
περιβάλλοντος ενώπιον των εισαγωγών 
από τρίτες χώρες· υποστηρίζει την 
ταυτόχρονη έναρξη εκστρατείας για την 
προώθηση και εμπορία των 
ολοκληρωμένων ευρωπαϊκών παραγωγών·

δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. de

Τροπολογία 14
Esther de Lange

Σχέδιο γνωμοδότησης
Πρόταση 12 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12α. πιστεύει ότι είναι σημαντικό να 
υπάρχουν ενιαίοι ορισμοί για τις 
πρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται 
όπως το αποτύπωμα άνθρακα·
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Or. en

Τροπολογία 15
Esther de Lange

Σχέδιο γνωμοδότησης
Πρόταση 12 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12β. πιστεύει ότι πρέπει να εξεταστούν 
εναλλακτικές μέθοδοι για την παροχή 
πληροφοριών, όπως η πληροφόρηση 
μέσω Διαδικτύου ή κατά την παραλαβή·

Or. en

Τροπολογία 16
Bas Eickhout

Σχέδιο γνωμοδότησης
Πρόταση 14

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Επιτροπή δεν αναφέρει στην 
ανακοίνωσή της την ανάγκη υποστήριξης 
των μέτρων προβολής, που τόσο 
απαραίτητα είναι για την αξιοποίηση των 
προσπαθειών των ευρωπαίων γεωργών 
επί θεμάτων ποιότητας και ασφάλειας 
των τροφίμων και του περιβάλλοντος·
πιστεύει ότι τα μέσα προβολής που 
διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
μεταρρυθμιστούν για να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητά τους· προτείνει 
σχετικά να επεκταθούν και στην αγορά 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ενισχύσεις 
της προβολής που θεσπίστηκαν 
πρόσφατα στον τομέα του οίνου·

14. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Επιτροπή δεν αναφέρει στην 
ανακοίνωσή της την ανάγκη υποστήριξης 
των μέτρων προβολής για μεθόδους 
βιώσιμης παραγωγής· πιστεύει ότι τα 
μέσα προβολής που διαθέτει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να μεταρρυθμιστούν για να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους·

Or. de
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Τροπολογία 17
Bas Eickhout

Σχέδιο γνωμοδότησης
Πρόταση 15 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση σχετικά με τα κριτήρια για τον 
περιβαλλοντικό, κοινωνικό και 
δεοντολογικό προβληματισμό όσον αφορά 
την επισήμανση των τροφίμων.
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