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Τροπολογία 1
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει την έλλειψη ισορροπίας 
δυνάμεων στην αλυσίδα εφοδιασμού 
τροφίμων μεταξύ παραγωγών, 
μεταποιητών και εμπόρων λιανικής,
εξαιτίας των διαφορών που υπάρχουν στο 
οικονομικό μέγεθος, στην ισχύ στην αγορά 
και στη θέση τους στην αλυσίδα 
εφοδιασμού· τονίζει ότι οι ισορροπημένες 
εμπορικές σχέσεις θα βελτιώσουν τη 
λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού 
τροφίμων και θα είναι προς το συμφέρον 
των καταναλωτών·

1. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη
ισορροπίας δυνάμεων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού τροφίμων μεταξύ της 
ασθενούς διαπραγματευτικής θέσης των 
παραγωγών και της ισχυρής 
διαπραγματευτικής θέσης των εμπόρων, 
επιχειρήσεων χονδρικής, φορέων μαζικής 
εστίασης, μεταποιητών, εμπόρων λιανικής 
και αλυσίδων σουπερμάρκετ , εξαιτίας,
μεταξύ άλλων, της έλλειψης 
αποτελεσματικότητας και συντονισμού 
των οργανώσεων των παραγωγών και 
των διαφορών που υπάρχουν στο 
οικονομικό μέγεθος, στην ισχύ στην αγορά 
και στη θέση τους στην αλυσίδα 
εφοδιασμού• τονίζει ότι οι ισορροπημένες 
εμπορικές σχέσεις θα βελτιώσουν τη 
λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού 
τροφίμων και θα είναι προς το συμφέρον 
των καταναλωτών·αλλά και των 
παραγωγών·

Or. fr

Τροπολογία 2
George Lyon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει την έλλειψη ισορροπίας 
δυνάμεων στην αλυσίδα εφοδιασμού 
τροφίμων μεταξύ παραγωγών, 
μεταποιητών και εμπόρων λιανικής, 

1. επισημαίνει τις σημαντικές 
ανισορροπίες ως προς τη 
διαπραγματευτική ισχύ  παραγωγών, 
μεταποιητών και εμπόρων λιανικής που 
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εξαιτίας των διαφορών που υπάρχουν στο
οικονομικό μέγεθος, στην ισχύ στην αγορά 
και στη θέση τους στην αλυσίδα 
εφοδιασμού· τονίζει ότι οι ισορροπημένες 
εμπορικές σχέσεις θα βελτιώσουν τη 
λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού 
τροφίμων και θα είναι προς το συμφέρον 
των καταναλωτών·

εμφανίζονται στην αλυσίδα εφοδιασμού 
τροφίμων χάρη σε διάφορους παράγοντες 
στους περιλαμβάνονται το οικονομικό 
μέγεθος, η ισχύς στην αγορά και η θέση 
τους στην αλυσίδα εφοδιασμού τονίζει ότι 
οι ισορροπημένες εμπορικές σχέσεις θα 
βελτιώσουν τη λειτουργία της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων και θα είναι προς το 
συμφέρον όλων των οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 3
Olle Schmidt, Marit Paulsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει την έλλειψη ισορροπίας 
δυνάμεων στην αλυσίδα εφοδιασμού 
τροφίμων μεταξύ παραγωγών, 
μεταποιητών και εμπόρων λιανικής, 
εξαιτίας των διαφορών που υπάρχουν στο 
οικονομικό μέγεθος, στην ισχύ στην αγορά 
και στη θέση τους στην αλυσίδα 
εφοδιασμού· τονίζει ότι οι ισορροπημένες 
εμπορικές σχέσεις θα βελτιώσουν τη 
λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού 
τροφίμων και θα είναι προς το συμφέρον 
των καταναλωτών·

1. επισημαίνει την έλλειψη ισορροπίας 
δυνάμεων σε ολόκληρη την αλυσίδα 
εφοδιασμού τροφίμων μεταξύ των 
πρωτογενών φορέων της αγοράς, των 
πρωτογενών παραγωγών, μεταποιητών και 
εμπόρων λιανικής, εξαιτίας των διαφορών 
που υπάρχουν στο οικονομικό μέγεθος, 
στην ισχύ στην αγορά και στη θέση τους 
στην αλυσίδα εφοδιασμού· τονίζει ότι οι 
ισορροπημένες εμπορικές σχέσεις θα 
βελτιώσουν τη λειτουργία της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων και θα είναι προς το 
συμφέρον των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 4
Philippe Juvin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
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θεσπίσουν, σε εθνικό επίπεδο, επιτροπή 
παρακολούθησης υπό την προεδρία του 
αρμοδίου υπουργού, με αντικείμενο την 
μελέτη εισοδημάτων και 
ανταγωνιστικότητας εντός της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων αλλά και τις 
αγορές και τους συγκεκριμένους 
περιορισμούς που αντιμετωπίζει κάθε 
σημαντικό στέλεχος της αλυσίδας· θεωρεί 
ότι αυτές οι εθνικές επιτροπές οφείλουν 
να έχουν ως απώτερο σκοπό την 
καλύτερη ενημέρωση των παραγωγών 
και να εκπονούν προτάσεις για την 
ενοποίηση των οργανισμών προστασίας 
των συμφερόντων των παραγωγών 
προκειμένου να βελτιωθεί η οργάνωση 
και η αποτελεσματικότητά τους στις 
εμπορικές διαπραγματεύσεις και να 
ενισχυθεί η κατάρτιση των γεωργών όσον 
αφορά το στρατηγικό προγραμματισμό· 

Or. fr

Τροπολογία 5
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. παροτρύνει τους προμηθευτές και δη 
τους αγρότες να γίνουν πιο 
αποτελεσματικοί παράγοντες στην 
αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων μέσω της 
αυτοοργάνωσης σε συνεταιρισμούς 
προκειμένου να αυξηθεί η 
διαπραγματευτική ισχύς τους·  
παροτρύνει δε τους ίδιους να επενδύσουν 
σε προηγούμενα στάδια της αλυσίδας 
εφοδιασμού προκειμένου να επωφεληθούν 
της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων 
τους·

Or. en
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Τροπολογία 6
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 γ. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
στην ανάλυσή της των προβλημάτων της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων τον 
αντίκτυπο των νέων παραγόντων που 
έχουν ενταχθεί σε αυτήν και ειδικεύονται 
στις σύγχρονες μορφές εστίασης, ιδίως δε 
των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης· 
ζητεί από την Επιτροπή να προσδιορίσει 
τα μερίδια αγοράς σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση αυτών των νέων 
παραγόντων και να μελετήσει τις 
διαφορές συμπεριφοράς που 
παρατηρούνται στις αγορές μεταξύ 
αυτών των φορέων και των 
παραδοσιακών παραγόντων της 
αλυσίδας· ζητεί από την Επιτροπή να 
εκπονήσει έκθεση, και ενδεχομένως να 
προτείνει μέτρα προκειμένου να 
διευκολύνει την καλύτερη ενσωμάτωση 
αυτής της αλυσίδας στους ευρωπαϊκούς 
κανόνες ανταγωνισμού και στις ορθές 
εμπορικές και συμβατικές πρακτικές 

Or. fr

Τροπολογία 7
Philippe Juvin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η ασύμμετρη εξέλιξη των 
τιμών βασικών γεωργικών προϊόντων σε 
σχέση με τις τιμές των ειδών διατροφής για 

2. θεωρεί ότι η ασύμμετρη εξέλιξη των 
τιμών βασικών γεωργικών προϊόντων σε 
σχέση με τις τιμές των ειδών διατροφής για 
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τον καταναλωτή έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού 
τροφίμων, εφόσον δεν επιτρέπει στους 
καταναλωτές να επωφεληθούν από τις 
χαμηλότερες τιμές· τονίζει ότι η αύξηση 
της διαφάνειας κατά μήκος της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων είναι απαραίτητη 
για την ενθάρρυνση του ανταγωνισμού και 
τη βελτίωση της ανθεκτικότητας στην 
αστάθεια των τιμών·

τον καταναλωτή αποτελεί 
αδιαμφισβήτητη απόδειξη μιας σαφούς 
δυσλειτουργίας των μηχανισμών της 
αγοράς στους κόλπους της αλυσίδας
εφοδιασμού τροφίμων που αφενός δεν 
επιτρέπει στους καταναλωτές να 
επωφεληθούν από τις χαμηλότερες τιμές 
και αφετέρου φανερώνει ότι τα 
εισοδήματα των γεωργών υπολείπονται 
εκείνων που δικαιούνται σε σύγκριση με 
τα συχνά σημαντικά κέρδη που 
πραγματοποιούν οι φορείς που έπονται 
στην αλυσίδα όταν αυξάνονται οι τιμές 
των βασικών αγαθών τονίζει ότι η 
αύξηση της διαφάνειας κατά μήκος της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων είναι 
απαραίτητη για την ενθάρρυνση του 
ανταγωνισμού και τη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας στην αστάθεια των τιμών·

Or. fr

Τροπολογία 8
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η ασύμμετρη εξέλιξη των 
τιμών βασικών γεωργικών προϊόντων σε 
σχέση με τις τιμές των ειδών διατροφής για 
τον καταναλωτή έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, 
εφόσον δεν επιτρέπει στους καταναλωτές 
να επωφεληθούν από τις χαμηλότερες 
τιμές· τονίζει ότι η αύξηση της διαφάνειας 
κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού 
τροφίμων είναι απαραίτητη για την 
ενθάρρυνση του ανταγωνισμού και τη 
βελτίωση της ανθεκτικότητας στην 
αστάθεια των τιμών·

2. θεωρεί ότι η ασύμμετρη εξέλιξη των 
τιμών βασικών γεωργικών προϊόντων σε 
σχέση με τις τιμές των ειδών διατροφής για 
τον καταναλωτή παραπέμπει σε 
ανισορροπίες στην αλυσίδα εφοδιασμού 
και έχει αρνητικές επιπτώσεις μη 
επιτρέποντας στους καταναλωτές να 
επωφεληθούν από τις χαμηλότερες τιμές·
τονίζει ότι η αύξηση της διαφάνειας κατά 
μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων 
είναι απαραίτητη για την ενθάρρυνση του 
ανταγωνισμού και τη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας στην αστάθεια των τιμών·
τονίζει την ανάγκη να διευκολυνθεί η 
καλύτερη πρόσβαση στις αγορές για 
παραγωγούς και ΜΜΕ·



PE441.249v01-00 8/24 AM\815858EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 9
George Lyon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η ασύμμετρη εξέλιξη των 
τιμών βασικών γεωργικών προϊόντων σε 
σχέση με τις τιμές των ειδών διατροφής για 
τον καταναλωτή έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, 
εφόσον δεν επιτρέπει στους καταναλωτές 
να επωφεληθούν από τις χαμηλότερες 
τιμές· τονίζει ότι η αύξηση της διαφάνειας 
κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού 
τροφίμων είναι απαραίτητη για την 
ενθάρρυνση του ανταγωνισμού και τη 
βελτίωση της ανθεκτικότητας στην 
αστάθεια των τιμών·

2. θεωρεί ότι η ασύμμετρη εξέλιξη των 
τιμών βασικών γεωργικών προϊόντων σε 
σχέση με τις τιμές των ειδών διατροφής για 
τον καταναλωτή έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων διότι, 
λόγου χάρη, δεν επιτρέπει στους 
καταναλωτές να επωφεληθούν από τις 
χαμηλότερες τιμές· τονίζει ότι η αύξηση 
της διαφάνειας κατά μήκος της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων είναι απαραίτητη 
για την ενθάρρυνση του ανταγωνισμού και 
τη βελτίωση της ανθεκτικότητας στην 
αστάθεια των τιμών·

Or. en

Τροπολογία 10
Philippe Juvin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 β. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τα 
κοινοτικά μέσα παρέμβασης με σκοπό 
την μείωση της αστάθειας των τιμών 
στην αγορά των γεωργικών προϊόντων 
διατροφής·

Or. fr
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Τροπολογία 11
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. επισημαίνει ότι υψηλότερες τιμές 
καταναλωτή στα τρόφιμα ασκούν πιέσεις 
στα εισοδήματα των νοικοκυριών και δη 
των πλέον ευάλωτων που αναλώνουν 
σημαντικά μεγαλύτερο μέρος του 
εισοδήματός τους σε τρόφιμα· 
αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζει ο ανταγωνισμός μεταξύ 
των διαφόρων παραγόντων της αλυσίδας 
εφοδιασμού προκειμένου να 
προσφέρονται δυνατότητες επιλογής και 
χαμηλότερες τιμές σε όλους τους 
καταναλωτές, ιδίως τους πλέον 
ευάλωτους· τονίζει εξάλλου ότι 
οποιεσδήποτε μεταρρυθμίσεις στην 
αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων δεν πρέπει 
ούτε να υπονομεύουν τον ανταγωνισμό 
ούτε να ζημιώνουν τους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 12
Philippe Juvin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 γ υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η 
αναθεώρηση του ευρωπαϊκού 
προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας 
της ΚΓΠ προκειμένου να υπάρξει 
συνδρομή υπέρ των φτωχότερων 
στρωμάτων του πληθυσμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων·

Or. fr
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Τροπολογία 13
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2δ. σημειώνει ότι σύμφωνα με τον 
δεύτερο πίνακα αποτελεσμάτων για τους 
καταναλωτές, αυτοί είναι ικανοποιημένοι 
με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι 
επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίμων 
αλλά όχι τόσο με την συγκρισιμότητα των 
τιμών των τροφίμων τονίζει ότι είναι 
ανάγκη να παρακολουθούνται τα επίπεδα 
των τιμών των προϊόντων διατροφής σε 
όλα τα κράτη μέλη εκφράζει την 
ικανοποίησή του τόσο για την πρώτη 
έκδοση του μέσου παρακολούθησης των 
ευρωπαϊκών τιμών τροφίμων από την 
Επιτροπή όσο και για παρόμοιες 
πρωτοβουλίες που έλαβαν τα κράτη μέλη· 
ζητεί να αναπτυχθούν περαιτέρω άλλα 
παρόμοια μέσα προκειμένου να βελτιωθεί 
η διαφάνεια στις τιμές·

Or. en

Τροπολογία 14
Philippe Juvin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 ε. σημειώνει με ικανοποίηση την 
δημοσιοποίηση της πρώτης έκδοσης του 
μέσου παρακολούθησης των ευρωπαϊκών 
τιμών τροφίμων από την Επιτροπή· ζητεί 
από την Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω τον έλεγχο της διαμόρφωσης 
των τιμών προβαίνοντας σε ανάλυση 
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κόστους, διαδικασιών και προστιθέμενης 
αξίας, τηρουμένων των διατάξεων περί 
ανταγωνισμού και προστασίας του 
εμπορικού απορρήτου, μέσω της 
δημιουργίας ευρωπαϊκού 
παρατηρητηρίου όσον αφορά τους 
όγκους, τις τιμές και τα περιθώρια επί 
του συνόλου των στελεχών της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων·

Or. fr

Τροπολογία 15
Philippe Juvin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 στ. ζητεί από τα κράτη μέλη, 
προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερος 
έλεγχος των τιμών στους κόλπους της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, να 
ενισχύσουν τον ρόλο των 
διεπαγγελματικών οργανώσεων, ιδίως για 
την εκπόνηση τιμαριθμικών δεικτών 
αλλά και για να ενισχύσουν την 
ενσωμάτωση των πρωτογενών 
παραγωγών και των ΜΜΕ του τομέα 
μεταποίησης με τους υπόλοιπους τομείς 
της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων·

Or. fr

Τροπολογία 16
Philippe Juvin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 3. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 



PE441.249v01-00 12/24 AM\815858EL.doc

EL

να φροντίσουν να τεθούν οι συμβατικές 
σχέσεις σε ασφαλέστερη βάση, ούτως 
ώστε τα συμβαλλόμενα μέρη να είναι σε 
θέση να επωφελούνται πλήρως από τα 
οφέλη που προσφέρει η ενιαία αγορά, με 
παράλληλη διατήρηση της συναλλακτικής 
τους ελευθερίας· καλεί την Επιτροπή να 
καταρτίσει τυποποιημένες συμβάσεις 
προαιρετικού χαρακτήρα για τον τομέα 
των γεωργικών προϊόντων διατροφής·

μέλη να φροντίσουν να τεθούν οι 
συμβατικές σχέσεις σε όλο το μήκος της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων σε 
ασφαλέστερη βάση, ούτως ώστε τα 
συμβαλλόμενα μέρη να είναι σε θέση να 
επωφελούνται πλήρως από τα οφέλη που 
προσφέρει η ενιαία αγορά, με παράλληλη 
διατήρηση της συναλλακτικής τους 
ελευθερίας μέσω της χρήσης 
προαιρετικών κωδίκων θεμιτών 
πρακτικών σύναψης συμβάσεων και 
μέσω του εντοπισμού και της 
απαγόρευσης των αθέμιτων πρακτικών 
σύναψης συμβάσεων· υπογραμμίζει 
επίσης πόσο σημαντική είναι η 
συντόμευση των προθεσμιών πληρωμών 
στους κόλπους της αλυσίδας εφοδιασμού 
τροφίμων στο πλαίσιο της τρέχουσας 
αναθεώρησης της οδηγίας 2000/35/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, για 
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές·
καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει 
τυποποιημένες συμβάσεις προαιρετικού 
χαρακτήρα για τον τομέα των γεωργικών 
προϊόντων διατροφής·

Or. fr

Τροπολογία 17
Kerstin Westphal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να φροντίσουν να τεθούν οι συμβατικές 
σχέσεις σε ασφαλέστερη βάση, ούτως 
ώστε τα συμβαλλόμενα μέρη να είναι σε 
θέση να επωφελούνται πλήρως από τα 
οφέλη που προσφέρει η ενιαία αγορά, με 
παράλληλη διατήρηση της συναλλακτικής 
τους ελευθερίας· καλεί την Επιτροπή να 

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να φροντίσουν να τεθούν οι συμβατικές 
σχέσεις σε ασφαλέστερη βάση, μέσω της 
χρήσης, μεταξύ άλλων, γραπτών τυπικών 
απαιτήσεων για τις συναφθείσες 
συμβάσεις, ούτως ώστε τα συμβαλλόμενα 
μέρη να είναι σε θέση να επωφελούνται 
πλήρως από τα οφέλη που προσφέρει η 
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καταρτίσει τυποποιημένες συμβάσεις 
προαιρετικού χαρακτήρα για τον τομέα 
των γεωργικών προϊόντων διατροφής·

ενιαία αγορά, με παράλληλη διατήρηση 
της συναλλακτικής τους ελευθερίας· καλεί 
την Επιτροπή να καταρτίσει τυποποιημένες 
συμβάσεις προαιρετικού χαρακτήρα για 
τον τομέα των γεωργικών προϊόντων 
διατροφής·

Or. de

Τροπολογία 18
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής 
να διευρύνει το πεδίο και την εντολή της 
υφιστάμενης ομάδας υψηλού επιπέδου για 
την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας 
γεωργικών προϊόντων διατροφής· καλεί 
την Επιτροπή να προσκαλέσει ομάδες 
καταναλωτών να συμμετάσχουν σε αυτήν 
και ζητεί να προωθηθεί, στο πλαίσιο του 
φόρουμ, η ανταλλαγή πληροφοριών και 
των βέλτιστων πρακτικών, και να 
καταρτιστούν προαιρετικοί κώδικες 
καλής εμπορικής πρακτικής που θα 
αφορούν όλους τους παράγοντες της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων·

4. χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής 
να διευρύνει το πεδίο και την εντολή της 
υφιστάμενης ομάδας υψηλού επιπέδου για 
την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας 
γεωργικών προϊόντων διατροφής· καλεί 
την Επιτροπή να προσκαλέσει ομάδες 
καταναλωτών να συμμετάσχουν σε αυτήν 
και ζητεί να προωθηθεί, στο πλαίσιο του 
φόρουμ, η ανταλλαγή πληροφοριών και 
των βέλτιστων πρακτικών σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν στο πλαίσιο αυτής της 
εντολής ευρωπαϊκούς προαιρετικούς 
κώδικες καλής εμπορικής πρακτικής που 
θα αφορούν όλους τους παράγοντες της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων

Or. en

Τροπολογία 19
George Lyon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής 
να διευρύνει το πεδίο και την εντολή της 
υφιστάμενης ομάδας υψηλού επιπέδου για 
την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας 
γεωργικών προϊόντων διατροφής· καλεί 
την Επιτροπή να προσκαλέσει ομάδες 
καταναλωτών να συμμετάσχουν σε αυτήν 
και ζητεί να προωθηθεί, στο πλαίσιο του 
φόρουμ, η ανταλλαγή πληροφοριών και 
των βέλτιστων πρακτικών, και να 
καταρτιστούν προαιρετικοί κώδικες καλής 
εμπορικής πρακτικής που θα αφορούν 
όλους τους παράγοντες της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων·

4. χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής 
να διευρύνει το πεδίο και την εντολή της 
υφιστάμενης ομάδας υψηλού επιπέδου για 
την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας 
γεωργικών προϊόντων διατροφής· καλεί 
την Επιτροπή να προσκαλέσει όλους τους 
ενδιαφερόμενους, μεταξύ των οποίων και 
τις ομάδες καταναλωτών να συμμετάσχουν 
σε αυτήν και ζητεί να προωθηθεί, στο 
πλαίσιο του φόρουμ, η ανταλλαγή 
πληροφοριών και των βέλτιστων 
πρακτικών, και να καταρτιστούν 
προαιρετικοί κώδικες καλής εμπορικής 
πρακτικής που θα αφορούν όλους τους 
παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού 
τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 20
Philippe Juvin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής 
να διευρύνει το πεδίο και την εντολή της 
υφιστάμενης ομάδας υψηλού επιπέδου για 
την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας 
γεωργικών προϊόντων διατροφής· καλεί 
την Επιτροπή να προσκαλέσει ομάδες 
καταναλωτών να συμμετάσχουν σε αυτήν 
και ζητεί να προωθηθεί, στο πλαίσιο του 
φόρουμ, η ανταλλαγή πληροφοριών και 
των βέλτιστων πρακτικών, και να 
καταρτιστούν προαιρετικοί κώδικες καλής 
εμπορικής πρακτικής που θα αφορούν 
όλους τους παράγοντες της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων·

4. χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής 
να διευρύνει το πεδίο και την εντολή της 
υφιστάμενης ομάδας υψηλού επιπέδου για 
την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας 
γεωργικών προϊόντων διατροφής· καλεί 
την Επιτροπή να προσκαλέσει ομάδες 
καταναλωτών να συμμετάσχουν σε αυτήν 
και ζητεί να προωθηθεί, στο πλαίσιο του 
φόρουμ, η ανταλλαγή πληροφοριών και 
των βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και να 
καταρτιστούν προαιρετικοί κώδικες καλής 
εμπορικής πρακτικής που θα αφορούν 
όλους τους παράγοντες της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων·
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Or. fr

Τροπολογία 21
Philippe Juvin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να εκπονήσουν, στο πλαίσιο 
της ομάδας υψηλού επιπέδου για την 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας 
γεωργικών προϊόντων διατροφής, ενιαίο 
κώδικα καλής εμπορικής πρακτικής για 
την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων·

Or. fr

Τροπολογία 22
Philippe Juvin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. φρονεί ότι ένας ευρωπαϊκός κώδικας
καλής εμπορικής πρακτικής θα μπορούσε 
να προβλέπει ετικέτα εγγύησης 
συμμετοχής απευθυνόμενη στον 
καταναλωτή σχετικά με τα προϊόντα που 
διακινούνται στις αγορές τηρώντας τις 
καλές εμπορικές πρακτικές·· η εθελοντική 
προσχώρηση στον ευρωπαϊκό κώδικα 
των διαφόρων φορέων που έπονται της 
αρχικής παραγωγής στην αλυσίδα θα 
έδινε σε αυτούς την ευκαιρία εγγύησης 
των συμβάσεων αλλά και των προϊόντων 
που μεταποιούν, διανέμουν ή εισάγουν 
στην αγορά μέσω αυτών των συμβάσεων 
χάρη στην ετικέτα εγγύησης συμμετοχής, 
εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό χ·αριν 
του καταναλωτή μεγαλύτερη διαφάνεια 
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σχετικά με τις καλές εμπορικές πρακτικές 
εντός της αλυσίδας εφοδιασμού 
τροφίμων·

Or. fr

Τροπολογία 23
Philippe Juvin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 δ. επισημαίνει ότι με την ετικέτα αυτή 
βεβαιώνεται ότι οι συμβάσεις και τα 
προϊόντα που αγοράζονται μέσω των 
συμβάσεων συνάδουν με τη βιωσιμότητα 
της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και 
παρέχουν δίκαιο εισόδημα στον γεωργό· 
φορέας που αποκτά προϊόν στερούμενο 
αυτής της ενιαίας ευρωπαϊκής ετικέτας 
δεν θα είναι σε θέση να την προσθέσει εν 
συνεχεία στο μεταποιημένο, 
συσκευασμένο, διανεμημένο και υπό 
πώληση προϊόν·

Or. fr

Τροπολογία 24
George Lyon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ενθαρρύνει την εγκατάσταση σε όλα τα 
κράτη μέλη διαμεσολαβητών για τη 
διευθέτηση των διαφορών μεταξύ των 
φορέων λιανικού εμπορίου και των 
προμηθευτών, την διερεύνηση των 
καταγγελιών και την υποβολή συστάσεων 
για τη βελτίωση της συμμόρφωσης με τη 

5. ενθαρρύνει την εγκατάσταση σε όλα τα 
κράτη μέλη διαμεσολαβητών για τη 
διευθέτηση των διαφορών μεταξύ όλων 
των οικονομικών παραγόντων, την 
διερεύνηση των καταγγελιών και την 
υποβολή συστάσεων για τη βελτίωση της 
συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και τους 
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νομοθεσία και τους προαιρετικούς 
κώδικες·

προαιρετικούς κώδικες· παροτρύνει τους 
εν λόγω εθνικούς διαμεσολαβητές να 
ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και να 
συντονίζουν από κοινού τις δράσεις τους·

Or. en

Τροπολογία 25
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

ενθαρρύνει την εγκατάσταση σε όλα τα 
κράτη μέλη διαμεσολαβητών για τη 
διευθέτηση των διαφορών μεταξύ των 
φορέων λιανικού εμπορίου και των 
προμηθευτών, την διερεύνηση των 
καταγγελιών και την υποβολή συστάσεων 
για τη βελτίωση της συμμόρφωσης με τη 
νομοθεσία και τους προαιρετικούς 
κώδικες·

5. ενθαρρύνει την εγκατάσταση σε όλα τα 
κράτη μέλη διαμεσολαβητών για τη 
διευθέτηση των διαφορών μεταξύ όλων 
των διαφορετικών φορέων της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων, την διερεύνηση 
των καταγγελιών και την υποβολή 
συστάσεων για τη βελτίωση της 
συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και τους 
προαιρετικούς κώδικες·

Or. fr

Τροπολογία 26
George Lyon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η καλύτερη γνώση σχετικά με 
τα συμβατικά δικαιώματα και μια πιο 
δυναμική αντιμετώπιση των αθέμιτων 
συμβατικών πρακτικών θα συμβάλει στην 
πρόληψη παρόμοιων πρακτικών· ζητεί την 
πραγματοποίηση μίας ενημερωτικής 
εκστρατείας προς όλους τους παράγοντες -
και ειδικότερα τους γεωργούς- της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων σχετικά 

6. καλεί την Επιτροπή να εξετάζει, και, 
όπου δει, να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις 
αθέμιτων εμπορικών και συμβατικών 
πρακτικών, οι οποίες περιλαμβάνουν 
καθυστερήσεις πληρωμής, μονομερείς 
αλλαγές σε συμβατικούς όρους, πληρωμές 
προκαταβολών ως προϋπόθεση για την 
έναρξη διαπραγματεύσεων, 
προκαθορισμένες τιμές μεταπώλησης, 



PE441.249v01-00 18/24 AM\815858EL.doc

EL

με τα δικαιώματά τους καθώς και σχετικά 
με τις πιο συχνές αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές.

ρήτρες δέσμευσης και ομαδικής 
πώλησης, συμφωνίες από κοινού 
πραγματοποίησης αγορών και προμήθειες 
για την εγγραφή/διαγραφή ως προς τους 
καταλόγους προϊόντων· τονίζει ότι η 
καλύτερη γνώση σχετικά με τα συμβατικά 
δικαιώματα θα συμβάλει στην πρόληψη 
αυτών των πρακτικών ζητεί την 
πραγματοποίηση μίας ενημερωτικής 
εκστρατείας προς όλους τους παράγοντες -
και ειδικότερα τους γεωργούς- της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων σχετικά 
με τα δικαιώματά τους·

Or. en

Τροπολογία 27
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η καλύτερη γνώση σχετικά με 
τα συμβατικά δικαιώματα και μια πιο 
δυναμική αντιμετώπιση των αθέμιτων 
συμβατικών πρακτικών θα συμβάλει στην 
πρόληψη παρόμοιων πρακτικών· ζητεί την 
πραγματοποίηση μίας ενημερωτικής 
εκστρατείας προς όλους τους παράγοντες -
και ειδικότερα τους γεωργούς- της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων σχετικά 
με τα δικαιώματά τους καθώς και σχετικά 
με τις πιο συχνές αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές.

6. τονίζει ότι η καλύτερη γνώση σχετικά με 
τα συμβατικά δικαιώματα και μια πιο 
δυναμική αντιμετώπιση των αθέμιτων 
συμβατικών και εμπορικών πρακτικών 
καθώς και των καταχρήσεων 
δεσπόζουσας θέσης θα συμβάλει στην 
πρόληψη παρόμοιων πρακτικών· ζητεί την 
πραγματοποίηση μίας ενημερωτικής 
εκστρατείας προς όλους τους παράγοντες -
και ειδικότερα τους γεωργούς- της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων σχετικά 
με τα δικαιώματά τους καθώς και σχετικά 
με τις πιο συχνές αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές.

Or. fr
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Τροπολογία 28
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντοπίσουν και να 
καταπολεμήσουν τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές που υπονομεύουν την 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 29
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. φρονεί ότι έχει μεγάλη σημασία η 
πρόσβαση των καταναλωτών σε σαφή 
πληροφόρηση μέσω των ετικετών ώστε 
να μπορούν να προσδιορίζουν την 
προέλευση του προϊόντος καθώς και τα 
τοπικά και παραδοσιακά προϊόντα· 
τονίζει επίσης ότι αυτά τα καθεστώτα 
επισήμανσης δεν πρέπει να περιορίζουν 
την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών 
στην εσωτερική αγορά·

Or. en

Amendement 30
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. αναγνωρίζει την σημασία που έχουν 
τα εμπορικά σήματα των επιχειρήσεων 
λιανικής στην ενίσχυση του 
ανταγωνισμού και στη προσφορά 
ευρύτερης ποικιλίας επιλογών και 
χαμηλών τιμών στους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 31
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 δ. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
αξιολόγηση αντικτύπου, πλαισιωμένη 
ενδεχομένως από νομοθετική πρόταση, 
όσον αφορά τα πλεονεκτήματα ενός 
βελτιωμένου νομικού πλαισίου που θα 
καλύπτει τα ιδιωτικά σήματα ποιότητας 
και διανομέα, με σκοπό να αποφεύγεται ο 
πολλαπλασιασμός τους, να απλοποιηθούν 
τα κριτήρια, να βελτιωθεί η πρόσβαση 
στις αγορές για τους παραγωγούς και να 
υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια για τους 
καταναλωτές·

Or. fr

Amendement 32
Ashley Fox

Projet d'avis
Παράγραφος 6 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ε. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
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αξιολόγηση αντικτύπου όσον αφορά τα 
πλεονεκτήματα ενός βελτιωμένου νομικού 
πλαισίου που θα καλύπτει τα ιδιωτικά 
σήματα ποιότητας και διανομέα, με 
σκοπό να αποφεύγεται ο 
πολλαπλασιασμός τους και να υπάρχει 
μεγαλύτερη διαφάνεια για τους 
καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 33
Kerstin Westphal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6στ. καλεί τα κράτη μέλη να επιτρέψουν
στις εθνικές αρχές ανταγωνισμού
μεγαλύτερο περιθώριο δράσης μέσω της
σύστασης απλοποιημένων μηχανισμών
συλλογής στοιχείων με έμφαση στις 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού λόγω 
αθέμιτων συμβατικών πρακτικών·

Or. de

Τροπολογία 34
George Lyon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ζ. καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει 
τομεακή έρευνα με θέμα τον ανταγωνισμό 
στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων· 
ζητεί από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει 
οποιαδήποτε πρακτική κατά του 
ανταγωνισμού εντοπίσει με αυτή την 
έρευνα·
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Or. en

Τροπολογία 35
Philippe Juvin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 η. καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει 
την θέσπιση των υφισταμένων 
μηχανισμών διαχείρισης της αγοράς 
στους κόλπους της ΚΓΠ με την 
προσθήκη μέσων που θα επιτρέπουν την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων μιας 
κρίσης με μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα, ιδίως μέσω ρήτρας 
γενικής ισχύος για έκτακτα μέτρα που θα 
παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη 
δυνατότητα να παρεμβαίνει ταχέως, σε 
περίπτωση μείζονος κρίσης, στις αγορές 
όλων των διαφόρων γεωργικών 
προϊόντων·

Or. fr

Τροπολογία 36
Philippe Juvin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 θ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 θ. καλεί την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει, χάριν των αγοραστών του 
δημοσίου που ευρίσκονται στην αλυσίδα 
εφοδιασμού τροφίμων, τους όρους 
εφαρμογής των περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών κριτηρίων της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού 
των διαδικασιών σύναψης δημόσιων 



AM\815858EL.doc 23/24 PE441.249v01-00

EL

συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών1, και να συμπληρώσει αυτούς 
τους όρους με κριτήρια υπέρ της 
καινοτομίας, προκειμένου ιδίως να 
ενθαρρύνει: α) το δίκαιο εμπόριο ως προς 
τους παραγωγούς και τις εγγύς αγορές, β) 
μια βιώσιμη ευρωπαϊκή γεωργία, γ) την 
επιλογή της πλέον συμφέρουσας 
οικονομικής προσφοράς και όχι της 
φτηνότερης, δ) την επιστροφή των 
επενδύσεων καινοτόμου χαρακτήρα στα 
ευρωπαϊκά αγροκτήματα· καλεί την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει τις ανά χείρας 
προτάσεις στην προαναγγελθείσα 
ερμηνευτική ανακοίνωση με αντικείμενο 
το νομικό πλαίσιο που θα επιτρέψει τις 
αναθέτουσες αρχές να λαμβάνουν πλήρως 
υπόψη τους στόχους της προαγωγής της 
καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης 
και της καταπολέμησης του κοινωνικού 
αποκλεισμού· 

_____________
1 .ΕΕ L 134 της 30.04.2004, σ. 114.

Or. fr

Τροπολογία 37
Philippe Juvin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ι (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 ι. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για να αντιμετωπίσει τις 
διακρίσεις που γίνονται εις βάρος των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ του τομέα των 
γεωργικών προϊόντων διατροφής στις 
διεθνείς αγορές· καλεί ιδίως την 
Επιτροπή να προτείνει μέτρο, βάσει του 
οποίου θα δύνανται οι αναθέτουσες αρχές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ευνοούν τις 
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ευρωπαϊκές ΜΜΕ του τομέα των 
γεωργικών προϊόντων διατροφής στην 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, 
ακολουθώντας το πρότυπο των μέτρων 
που εφαρμόζουν ήδη ορισμένα 
συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ)του ΠΟΕ· 

Or. fr


