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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης.)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες  που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου [κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους] και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου
(COM(2014)0180 – C8-0109/2014 – 2014/0100(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2014)0180),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και τα άρθρα 42 και 43 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση της Επιτροπής (C8-0109/2014),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το αυστριακό 
Ομοσπονδιακό Συμβούλιο στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την 
εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία 
υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της 
επικουρικότητας,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που 
δημοσιεύθηκε στις 15 Οκτωβρίου 20141,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και 
τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων (A8-0311/2015),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

1 ΕΕ C 12, 15.1.2015, σ. 75.
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η τήρηση υψηλών προτύπων στους 
τομείς της υγείας, του περιβάλλοντος και 
της καλής μεταχείρισης των ζώων στο 
πλαίσιο της παραγωγής βιολογικών 
προϊόντων είναι συνυφασμένη με την 
υψηλή ποιότητα των εν λόγω προϊόντων. 
Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση 
της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών σχετικά με την πολιτική 
ποιότητας των γεωργικών προϊόντων11, η 
βιολογική παραγωγή αποτελεί μέρος των 
συστημάτων ποιότητας των γεωργικών 
προϊόντων της Ένωσης, σε συνδυασμό με 
τις γεωγραφικές ενδείξεις, τα εγγυημένα 
παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα και τα 
προϊόντα των εξόχως απόκεντρων και 
περιοχών της Ένωσης, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου12 και στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 228/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου13, 
αντίστοιχα. Υπό την έννοια αυτή, η 
βιολογική παραγωγή επιδιώκει τους ίδιους 
στόχους στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής («ΚΓΠ»), οι οποίοι ενέχονται 
στο σύνολο των συστημάτων ποιότητας 
των γεωργικών προϊόντων της Ένωσης.

(2) Η τήρηση υψηλών προτύπων στους 
τομείς της υγείας, του περιβάλλοντος και 
της καλής μεταχείρισης των ζώων στο 
πλαίσιο της παραγωγής βιολογικών 
προϊόντων είναι συνυφασμένη με τον 
υγιεινό χαρακτήρα των εν λόγω 
προϊόντων. Όπως υπογραμμίζεται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών σχετικά με την πολιτική 
ποιότητας των γεωργικών προϊόντων11, η 
βιολογική παραγωγή αποτελεί μέρος των 
συστημάτων ποιότητας των γεωργικών 
προϊόντων της Ένωσης, σε συνδυασμό με 
τις γεωγραφικές ενδείξεις, τα εγγυημένα 
παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα και τα 
προϊόντα των ορεινών περιοχών και των 
εξόχως απόκεντρων και περιοχών της 
Ένωσης, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12 και 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 228/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου13, αντίστοιχα. Υπό την έννοια 
αυτή, η βιολογική παραγωγή 
διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στην 
καθιέρωση πιο βιώσιμων συστημάτων 
γεωργίας και παραγωγής τροφίμων και 
προς το σκοπό αυτό επιδιώκει τους ίδιους 
στόχους στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής («ΚΓΠ»), οι οποίοι ενέχονται 
στο σύνολο των συστημάτων ποιότητας 
των γεωργικών προϊόντων της Ένωσης.

__________________ __________________
11 COM(2009) 234 τελικό. 11 COM(2009) 234 τελικό.
12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, 
για τα συστήματα ποιότητας των 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 
343 της 14.12.2012, σ. 1).

Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, 
για τα συστήματα ποιότητας των 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 
343 της 14.12.2012, σ. 1).

13 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2013, για 
τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη 
γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές 
της Ένωσης και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, 
σ. 23).

13 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2013, για 
τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη 
γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές 
της Ένωσης και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, 
σ. 23).

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Συγκεκριμένα, οι στόχοι της πολιτικής 
για τη βιολογική παραγωγή είναι 
ενσωματωμένοι στους στόχους της ΚΓΠ, 
εξασφαλίζοντας στους γεωργούς 
ικανοποιητική απόδοση για τη 
συμμόρφωσή τους με τους κανόνες 
βιολογικής παραγωγής. Επιπλέον, η 
αυξανόμενη ζήτηση βιολογικών προϊόντων 
από τους καταναλωτές δημιουργεί τις 
συνθήκες για την περαιτέρω ανάπτυξη και 
διεύρυνση της αγοράς των εν λόγω 
προϊόντων και, επομένως, για την αύξηση 
των εσόδων των γεωργών που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο της 
βιολογικής παραγωγής.

(3) Συγκεκριμένα, οι στόχοι της πολιτικής 
για τη βιολογική παραγωγή είναι 
ενσωματωμένοι στους στόχους της ΚΓΠ, 
εξασφαλίζοντας στους γεωργούς 
ικανοποιητική απόδοση για τη 
συμμόρφωσή τους με τους κανόνες 
βιολογικής παραγωγής. Επιπλέον, η 
αυξανόμενη ζήτηση βιολογικών προϊόντων 
από τους καταναλωτές δημιουργεί τις 
συνθήκες για την περαιτέρω ανάπτυξη και 
διεύρυνση της αγοράς των εν λόγω 
προϊόντων και, επομένως, για την αύξηση 
των εσόδων των γεωργών που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο της 
βιολογικής παραγωγής. Λαμβάνοντας 
υπόψη το γεγονός ότι οι γεωργοί της 
Ένωσης αντιμετωπίζουν όλο και 
μεγαλύτερες δυσκολίες προκειμένου να 
εισπράξουν ένα δίκαιο εισόδημα από την 
αλυσίδα διατροφής, ο παρών κανονισμός 
θα πρέπει επίσης να βοηθήσει στην 
επανασύνδεση των γεωργών με τους 
καταναλωτές μέσω άμεσης διάθεσης στο 
εμπόριο σε βραχείες αλυσίδες διατροφής 
και να εξασφαλισθεί με τον τρόπο αυτό η 
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δίκαιη αναδιανομή της προστιθέμενης 
αξίας των τροφίμων και των θετικών 
εξωγενών επιδράσεων που 
δημιουργούνται από την βιολογική 
γεωργία.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Επιπροσθέτως, η βιολογική παραγωγή 
είναι ένα σύστημα το οποίο συμβάλλει 
στην ενσωμάτωση απαιτήσεων προστασίας 
του περιβάλλοντος στην ΚΓΠ και προωθεί 
την αειφόρο γεωργική παραγωγή. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο θεσπίστηκαν 
μέτρα χρηματοδοτικής στήριξης της 
βιολογικής παραγωγής στο πλαίσιο της 
ΚΓΠ, πιο πρόσφατα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14, και 
ενισχύθηκαν ιδίως στην πρόσφατη 
μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου για 
την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, όπως 
καθιερώθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15.

(4) Επιπροσθέτως, η βιολογική παραγωγή 
είναι ένα σύστημα το οποίο συμβάλλει 
στην ενσωμάτωση απαιτήσεων προστασίας 
του περιβάλλοντος στην ΚΓΠ και προωθεί 
την αειφόρο γεωργική παραγωγή. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο θεσπίστηκαν 
μέτρα χρηματοδοτικής στήριξης της 
βιολογικής παραγωγής στο πλαίσιο της 
ΚΓΠ, πιο πρόσφατα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14, και 
ενισχύθηκαν ιδίως στην πρόσφατη 
μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου για 
την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, όπως 
καθιερώθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15. Ο 
παρών κανονισμός θα πρέπει ως εκ 
τούτου να αναφέρεται σε επιλέξιμα μέτρα 
στα πλαίσια των εθνικών προγραμμάτων 
αγροτικής ανάπτυξης που θα συμβάλλουν 
στην στήριξη της βιολογικής εκτροφής 
και στη βελτίωση του εφοδιασμού με 
βιολογικούς σπόρους και ζωοτροφές. 
Επιπλέον, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για 
αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με κενά που 
υφίστανται στον εφοδιασμό με 
βιολογικούς σπόρους, ζωοτροφές και 
πηγές πρωτεϊνών, και θα πρέπει να 
υποβληθούν προτάσεις και να 
αναληφθούν προγράμματα δράσης για να 
καλυφθούν τα κενά αυτά ούτως ώστε να 
αρχίσει η σταδιακή κατάργηση των 
υφισταμένων παρεκκλίσεων σε σχέση με 
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τα ζητήματα αυτά.
__________________ __________________
14 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες 
ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 608).

14 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες 
ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 608).

15 Κανονισμός (EE) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17 Δεκεμβρίου 2013, για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, 
σ. 487).

15 Κανονισμός (EE) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17 Δεκεμβρίου 2013, για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, 
σ. 487).

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Ο τομέας της βιολογικής γεωργίας 
στην Ένωση έχει σημειώσει ραγδαία 
ανάπτυξη κατά τα παρελθόντα έτη, όχι 
μόνο όσον αφορά τις επιφάνειες που 
χρησιμοποιούνται για βιολογικές 
καλλιέργειες αλλά και όσον αφορά τον 
αριθμό των εκμεταλλεύσεων και τον 
συνολικό αριθμό των καταχωρισμένων 
στην Ένωση επιχειρήσεων που 
πραγματοποιούν βιολογικές καλλιέργειες.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Δεδομένης της δυναμικής εξέλιξης του 
τομέα των βιολογικών προϊόντων, στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/200726 του 
Συμβουλίου αναγνωρίστηκε η ανάγκη 
μελλοντικής επανεξέτασης των ενωσιακών 
κανόνων για τη βιολογική παραγωγή, με 
συνεκτίμηση της πείρας που θα έχει 
αποκτηθεί από την εφαρμογή αυτών των 
κανόνων. Τα αποτελέσματα της εν λόγω 
επανεξέτασης που διενήργησε η Επιτροπή 
καταδεικνύουν ότι το νομικό πλαίσιο της 
Ένωσης που διέπει τη βιολογική παραγωγή 
θα πρέπει να βελτιωθεί ώστε να 
προβλεφθούν κανόνες οι οποίοι να 
ανταποκρίνονται στις υψηλές προσδοκίες 
των καταναλωτών και να εγγυώνται 
επαρκή σαφήνεια για τους αποδέκτες τους. 
Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμη η 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 834/2007 και η αντικατάστασή του 
με νέο κανονισμό.

(8) Δεδομένης της δυναμικής εξέλιξης του 
τομέα των βιολογικών προϊόντων, στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/200726 του 
Συμβουλίου αναγνωρίστηκε η ανάγκη 
μελλοντικής επανεξέτασης των ενωσιακών 
κανόνων για τη βιολογική παραγωγή, με 
συνεκτίμηση της πείρας που θα έχει 
αποκτηθεί από την εφαρμογή αυτών των 
κανόνων. Τα αποτελέσματα της εν λόγω 
επανεξέτασης που διενήργησε η Επιτροπή 
καταδεικνύουν ότι το νομικό πλαίσιο της 
Ένωσης που διέπει τη βιολογική παραγωγή 
θα πρέπει να βελτιωθεί ώστε να 
προβλεφθούν κανόνες οι οποίοι να 
ανταποκρίνονται στις υψηλές προσδοκίες 
των καταναλωτών και να εγγυώνται 
επαρκή σαφήνεια για τους αποδέκτες τους. 
Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμη η 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 834/2007 και η αντικατάστασή του 
με νέο κανονισμό. Ωστόσο οι διατάξεις 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 που 
ανταποκρίνονται στους στόχους αυτούς 
πρέπει να διατηρηθούν και στον παρόντα 
κανονισμό. Επιπλέον, ο κανονισμός αυτός 
πρέπει να βελτιώσει κυρίως την 
εφαρμογή των αρχών και των κανόνων 
που ισχύουν και να δημιουργήσει μια 
δυναμική μέσω της οποία ο τομέας θα 
μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει. 

__________________ __________________
26 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 (ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1).

26 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 (ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1).



RR\1077954EL.doc 11/372 PE557.122v03-00

EL

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η πείρα που έχει αποκτηθεί μέχρι 
στιγμής από την εφαρμογή του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 834/2007 αναδεικνύει την 
ανάγκη να καθοριστούν με σαφήνεια τα 
προϊόντα στα οποία εφαρμόζεται ο 
συγκεκριμένος κανονισμός. Πρωτίστως, θα 
πρέπει να καλύπτει τα γεωργικά προϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας, τα οποία 
παρατίθενται στο παράρτημα I της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης («η Συνθήκη»). 
Επιπλέον, θα πρέπει να καλύπτει 
μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για 
χρήση ως τρόφιμα ή ζωοτροφές, 
δεδομένου ότι η διάθεση των εν λόγω 
προϊόντων στην αγορά ως βιολογικών 
παρέχει μείζονες δυνατότητες εμπορικής 
διάθεσης των γεωργικών προϊόντων και 
διασφαλίζει την προβολή στους 
καταναλωτές της βιολογικής προέλευσης 
των γεωργικών προϊόντων από τα οποία 
μεταποιούνται. Ομοίως, ο εν λόγω 
κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει και 
ορισμένα άλλα προϊόντα που συνδέονται 
με τα γεωργικά προϊόντα κατά τρόπο 
παρεμφερή με τα μεταποιημένα γεωργικά 
προϊόντα, διότι τα άλλα αυτά προϊόντα είτε 
προσφέρουν μείζονα δυνατότητα 
εμπορικής διάθεσης των γεωργικών 
προϊόντων είτε συνιστούν αναπόσπαστο 
μέρος της παραγωγικής διαδικασίας. 
Τέλος, στο πεδίο εφαρμογής του ίδιου 
κανονισμού πρέπει να εμπίπτει και το 
θαλάσσιο άλας, διότι παράγεται με την 
εφαρμογή τεχνικών φυσικής παραγωγής 
και η παραγωγή του συμβάλλει στην 
ανάπτυξη αγροτικών περιοχών: συνεπώς 
εντάσσεται στους στόχους του εν λόγω 
κανονισμού. Για λόγους σαφήνειας, τα 
προαναφερόμενα «άλλα προϊόντα» τα 

(9) Η πείρα που έχει αποκτηθεί μέχρι 
στιγμής από την εφαρμογή του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 834/2007 αναδεικνύει την 
ανάγκη να καθοριστούν με σαφήνεια οι 
διαδικασίες παραγωγής και τα προϊόντα 
στα οποία εφαρμόζεται ο συγκεκριμένος 
κανονισμός. Πρωτίστως, θα πρέπει να 
καλύπτει τις μεθόδους γεωργικής 
παραγωγής και τα γεωργικά προϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας και μελισσοκομίας. 
Επιπλέον, θα πρέπει να καλύπτει 
μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για 
χρήση ως τρόφιμα ή ζωοτροφές, 
δεδομένου ότι η διάθεση των εν λόγω 
προϊόντων στην αγορά ως βιολογικών 
παρέχει μείζονες δυνατότητες εμπορικής 
διάθεσης των γεωργικών προϊόντων και 
διασφαλίζει την προβολή στους 
καταναλωτές της βιολογικής προέλευσης 
των γεωργικών προϊόντων από τα οποία 
μεταποιούνται. Ομοίως, ο εν λόγω 
κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει και 
ορισμένα άλλα προϊόντα που συνδέονται 
με τα γεωργικά προϊόντα κατά τρόπο 
παρεμφερή με τα μεταποιημένα γεωργικά 
προϊόντα, διότι τα άλλα αυτά προϊόντα είτε 
προσφέρουν μείζονα δυνατότητα 
εμπορικής διάθεσης των γεωργικών 
προϊόντων είτε συνιστούν αναπόσπαστο 
μέρος της παραγωγικής διαδικασίας. 
Τέλος, στο πεδίο εφαρμογής του ίδιου 
κανονισμού πρέπει να εμπίπτει και το 
θαλάσσιο άλας, διότι παράγεται με την 
εφαρμογή τεχνικών φυσικής παραγωγής 
και η παραγωγή του συμβάλλει στην 
ανάπτυξη αγροτικών περιοχών: συνεπώς 
εντάσσεται στους στόχους του εν λόγω 
κανονισμού.
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οποία δεν περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα I της Συνθήκης ενδείκνυται 
να παρατίθενται σε παράρτημα του 
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
νέες μέθοδοι παραγωγής, νέα υλικά ή 
διεθνείς δεσμεύσεις, είναι σκόπιμο να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει 
ορισμένες πράξεις για την τροποποίηση 
του καταλόγου «άλλων προϊόντων» που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού. Μόνο τα προϊόντα 
που είναι στενά συνδεδεμένα με γεωργικά 
προϊόντα θα πρέπει να είναι επιλέξιμα να 
συμπεριληφθούν στον συγκεκριμένο 
κατάλογο.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αντιστοιχεί στην τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 2, παράγραφος 5.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Λόγω του τοπικού χαρακτήρα των 
επιχειρήσεων ομαδικής εστίασης, τα 
μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη και 
τα ιδιωτικά συστήματα στον εν λόγω 
κλάδο θεωρούνται επαρκή για τη 
διασφάλιση της λειτουργίας της ενιαίας 
αγοράς. Συνεπώς, τα τρόφιμα που 
παρασκευάζονται σε εγκαταστάσεις 
ομαδικής εστίασης δεν θα πρέπει να 
υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος 

(12) Τα τρόφιμα που παρασκευάζονται σε 
εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης δεν θα 
πρέπει να υπόκεινται στις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού. Οι μη εκτρεφόμενοι 
ιχθύες και τα θηράματα δεν θα πρέπει να 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, 
δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να 
ελεγχθεί πλήρως η παραγωγική διαδικασία.



RR\1077954EL.doc 13/372 PE557.122v03-00

EL

κανονισμού. Ομοίως, οι μη εκτρεφόμενοι 
ιχθύες και τα θηράματα δεν θα πρέπει να 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, 
δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να 
ελεγχθεί πλήρως η παραγωγική διαδικασία.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αντιστοιχεί στην τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 2, παράγραφος 2, 
στοιχείο 2.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ερευνητικά έργα έχουν καταδείξει ότι 
η εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι 
καίριας σημασίας για την αγορά των 
βιολογικών τροφίμων. Σε μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα, κανόνες που δεν είναι αξιόπιστοι 
ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την 
εμπιστοσύνη του κοινού και να οδηγήσουν 
σε αδυναμία της αγοράς. Για τον λόγο 
αυτό, η βιώσιμη ανάπτυξη της βιολογικής 
παραγωγής στην Ένωση είναι σκόπιμο να 
βασίζεται σε ορθούς κανόνες παραγωγής, 
εναρμονισμένους σε επίπεδο Ένωσης. 
Επιπροσθέτως, οι εν λόγω κανόνες 
παραγωγής θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των 
επιχειρήσεων και των καταναλωτών όσον 
αφορά την ποιότητα των βιολογικών 
προϊόντων και τη συμμόρφωση με τις 
αρχές και τους κανόνες που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό.

(13) Ερευνητικά έργα έχουν καταδείξει ότι 
η εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι 
καίριας σημασίας για την αγορά των 
βιολογικών τροφίμων. Σε μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα, κανόνες που δεν είναι 
αξιόπιστοι, και η ανεπαρκής εφαρμογή 
των υφισταμένων κανόνων και ελέγχων 
σε επίπεδο Ένωσης, ενδέχεται να θέσουν 
σε κίνδυνο την εμπιστοσύνη του κοινού 
και να οδηγήσουν σε αδυναμία της αγοράς. 
Για τον λόγο αυτό, η βιώσιμη ανάπτυξη 
της βιολογικής παραγωγής στην Ένωση 
είναι σκόπιμο να βασίζεται σε ορθούς και 
διαφανείς κανόνες παραγωγής και 
εναρμονισμένη εφαρμογή σε εθνικό και 
ενωσιακό επίπεδο. Η παλαιότερη 
εμπειρία έχει καταδείξει μεγάλες 
ανεπάρκειες στους ελέγχους σε επίπεδο 
Ένωσης. Είναι ως εκ τούτου σημαντικό 
να βελτιωθεί η συγκέντρωση δεδομένων, 
η κοινοποίηση, ο έλεγχος και ο 
συντονισμός της εφαρμογής των 
ισχυόντων κανόνων σε όλα τα κράτη μέλη 
και σε επίπεδο Ένωσης. 
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ο παρών κανονισμός είναι σκόπιμο να 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της 
συναφούς νομοθεσίας, για παράδειγμα 
στους τομείς της ασφάλειας της τροφικής 
αλυσίδας, της υγείας και της καλής 
μεταχείρισης των ζώων, της υγείας των 
φυτών, του φυτικού αναπαραγωγικού 
υλικού, της επισήμανσης και του 
περιβάλλοντος. Ειδικότερα, όσον αφορά 
την έγκριση προϊόντων και ουσιών που 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή βιολογικών προϊόντων, είναι 
σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι τα εν 
λόγω προϊόντα και ουσίες πρέπει να 
εγκρίνονται πρωτίστως σε ενωσιακό 
επίπεδο. Ως εκ τούτου, ο παρών 
κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη άλλων ειδικών διατάξεων της 
Ένωσης σχετικά με την έγκριση και τη 
διάθεση στην αγορά των συγκεκριμένων 
προϊόντων και ουσιών.

(14) Ο παρών κανονισμός πρέπει να 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη άλλης 
νομοθεσίας της Ένωσης ή άλλων εθνικών 
διατάξεων, σύμφωνα με το ενωσιακό 
δίκαιο για τα προϊόντα που καθορίζονται 
στο παρόντα κανονισμό, όπως διατάξεις 
που διέπουν την παραγωγή, την 
παρασκευή, την εμπορία, την επισήμανση 
και τον έλεγχο αυτών των προϊόντων, 
καθώς και τη νομοθεσία για τα τρόφιμα 
και τη διατροφή των ζώων. Ειδικότερα, 
όσον αφορά την έγκριση προϊόντων και 
ουσιών που επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
βιολογικών προϊόντων, είναι σημαντικό να 
υπογραμμιστεί ότι τα εν λόγω προϊόντα και 
ουσίες πρέπει να εγκρίνονται πρωτίστως σε 
ενωσιακό επίπεδο. Ως εκ τούτου, ο παρών 
κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη άλλων ειδικών διατάξεων της 
Ένωσης σχετικά με την έγκριση και τη 
διάθεση στην αγορά των συγκεκριμένων 
προϊόντων και ουσιών.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αντιστοιχεί στην τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 2, παράγραφος 3.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Καταρχήν, οι γενικοί κανόνες 
παραγωγής του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν απαγόρευση της 
χρήσης ιονίζουσας ακτινοβολίας και 
γενετικά τροποποιημένων οργανισμών 

(15) Καταρχήν, οι γενικοί κανόνες 
παραγωγής του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν απαγόρευση της 
χρήσης ιονίζουσας ακτινοβολίας και 
γενετικά τροποποιημένων οργανισμών 
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(ΓΤΟ) και προϊόντων που παράγονται από 
ή με τη χρήση ΓΤΟ. Δεδομένων των 
εντεινόμενων ανησυχιών των 
καταναλωτών σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
μεταποίησης και μεταφοράς τροφίμων, οι 
επιχειρήσεις βιολογικής παραγωγής, πλην 
των γεωργών και των επιχειρήσεων που 
παράγουν φύκια ή ζώα υδατοκαλλιέργειας 
θα πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση 
διαχείρισης των περιβαλλοντικών τους 
επιδόσεων βάσει εναρμονισμένου 
συστήματος. Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος της ελαχιστοποίησης της 
κανονιστικής επιβάρυνσης για τις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις, κατά τον ορισμό της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ27 της Επιτροπής, 
που συμμετέχουν στη βιολογική 
παραγωγή, κρίνεται αναγκαία η εξαίρεση 
των επιχειρήσεων αυτών από την παρούσα 
απαίτηση. Για την εξασφάλιση της ορθής 
εφαρμογής των γενικών κανόνων 
παραγωγής, είναι σκόπιμο να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει 
ορισμένες πράξεις όσον αφορά τον 
καθορισμό των κριτηρίων τα οποία πρέπει 
να πληροί το σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης.

(ΓΤΟ) και προϊόντων που παράγονται από 
ή με τη χρήση ΓΤΟ. Πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για την 
περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς 
κτηνιατρικών φαρμάκων χωρίς ΓΤΟ. 
Δεδομένων των εντεινόμενων ανησυχιών 
των καταναλωτών σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
μεταποίησης και μεταφοράς τροφίμων, οι 
επιχειρήσεις βιολογικής παραγωγής, πλην 
των πολύ μικρών επιχειρήσεων, των 
γεωργών, των μελισσοκόμων, των 
λιανεμπόρων και των επιχειρήσεων που 
παράγουν άλγες ή ζώα υδατοκαλλιέργειας 
θα πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση 
βελτίωσης των περιβαλλοντικών τους 
επιδόσεων σύμφωνα με εναρμονισμένο 
πλαίσιο. Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος της ελαχιστοποίησης της 
κανονιστικής επιβάρυνσης για τις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις, κατά τον ορισμό της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ27 της Επιτροπής, 
που συμμετέχουν στη βιολογική 
παραγωγή, κρίνεται αναγκαία η εξαίρεση 
των επιχειρήσεων αυτών από την παρούσα 
απαίτηση. Για την εξασφάλιση της ορθής 
εφαρμογής των γενικών κανόνων 
παραγωγής, είναι σκόπιμο να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει 
ορισμένες πράξεις όσον αφορά την 
προσθήκη ορισμένων κριτηρίων τα οποία 
πρέπει να πληροί το πλαίσιο 
περιβαλλοντικής διαχείρισης.

__________________ __________________
27 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον 
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 
20.5.2003, σ. 36).

27 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον 
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 
20.5.2003, σ. 36).

(Η αντικατάσταση της λέξης «φύκια» με την 
λέξη «άλγες» ισχύει για όλο το κείμενο. Η 
έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.) 
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ο κίνδυνος μη συμμόρφωσης με τους 
κανόνες βιολογικής παραγωγής θεωρείται 
υψηλότερος σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
που περιλαμβάνουν μονάδες των οποίων η 
διαχείριση δεν διέπεται από κανόνες 
βιολογικής παραγωγής. Ως εκ τούτου, μετά 
την παρέλευση της δέουσας περιόδου 
μετατροπής, η διαχείριση όλων των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση 
που στρέφονται στη βιολογική παραγωγή 
θα πρέπει να συνάδει πλήρως με τις 
απαιτήσεις που εφαρμόζονται στη 
βιολογική παραγωγή. Ενδείκνυται οι 
βιολογικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να 
υπόκεινται στην ίδια περίοδο μετατροπής 
σε όλα τα κράτη μέλη, ανεξαρτήτως εάν 
έχουν υπαχθεί κατά το παρελθόν σε 
γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα με τη 
στήριξη ενωσιακών πόρων. Ωστόσο, δεν 
απαιτείται περίοδος μετατροπής στην 
περίπτωση γαιών σε αγρανάπαυση. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα, 
η ιχνηλασιμότητα και η συμμόρφωση με 
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και 
η προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει ορισμένες πράξεις όσον αφορά τη 
θέσπιση κανόνων για τη συμπλήρωση των 
γενικών κανόνων μετατροπής ή για τη 
συμπλήρωση και τροποποίηση των ειδικών 
κανόνων μετατροπής.

(16) Ο κίνδυνος μη συμμόρφωσης με τους 
κανόνες βιολογικής παραγωγής θεωρείται 
υψηλότερος σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
που περιλαμβάνουν μονάδες των οποίων η 
διαχείριση δεν διέπεται από κανόνες 
βιολογικής παραγωγής. Ως εκ τούτου, μετά 
την παρέλευση της δέουσας περιόδου 
μετατροπής, η διαχείριση όλων των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση 
που στρέφονται στη βιολογική παραγωγή 
θα πρέπει να συνάδει πλήρως με τις 
απαιτήσεις που εφαρμόζονται στη 
βιολογική παραγωγή. Ωστόσο, πρέπει να 
επιτρέπονται οι μεικτές εκμεταλλεύσεις 
που περιλαμβάνουν μονάδες παραγωγής 
που είναι αφιερωμένες σε μη βιολογικές 
καλλιέργειες και μονάδες παραγωγής που 
τηρούν τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού, σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες δραστηριότητες συμβατικής 
γεωργίας είναι σαφώς διαφοροποιημένες 
από τις δραστηριότητες βιολογικής 
γεωργίας. Επιπλέον, δεν θα χρειασθεί 
περίοδος μετατροπής στην περίπτωση 
γαιών σε αγρανάπαυση ή όταν υπάρχουν 
στοιχεία ότι στις εν λόγω γαίες έχουν 
χρησιμοποιηθεί μόνον ουσίες 
εγκεκριμένες για βιολογική παραγωγή 
τουλάχιστον κατά την χρονική περίοδο 
που απαιτείται για μετατροπή και υπό τον 
όρο ότι πληρούνται άλλες αναγκαίες 
απαιτήσεις. Προκειμένου να διασφαλιστεί 
η ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα και η 
συμμόρφωση με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού και η προσαρμογή 
στις τεχνικές εξελίξεις, θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει 
ορισμένες πράξεις όσον αφορά τη θέσπιση 
κανόνων για τη συμπλήρωση των γενικών 
κανόνων μετατροπής ή για τη 
συμπλήρωση και τροποποίηση των ειδικών 
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κανόνων μετατροπής.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιλογή των ειδών ή των ποικιλιών 
προς καλλιέργεια πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη την ικανότητα προσαρμογής τους 
στις εδαφοκλιματικές συνθήκες και την 
ανθεκτικότητά τους στις ασθένειες.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε προηγούμενους κανονισμούς δεν έχουν 
ληφθεί επαρκώς υπόψη οι ειδικές 
απαιτήσεις της αναπαραγωγής φυτών και 
ζώων και θα πρέπει να αναπτυχθούν και 
ορισθούν με σαφήνεια στον παρόντα 
κανονισμό. Αυτό είναι ιδιαίτερα αναγκαίο 
προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα της 
ύπαρξης κενών στην διαθεσιμότητα 
βιολογικών σπόρων και ζώων 
κατάλληλων για βιολογική παραγωγή 
στην εσωτερική αγορά. Η Επιτροπή θα 
πρέπει ως εκ τούτου να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες για την ενίσχυση 
της βιολογικής αναπαραγωγής φυτών και 
ζώων μέσω αντίστοιχων μέτρων και 
ερευνητικών προγραμμάτων.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Όσον αφορά τη διαχείριση και τη 
λίπανση του εδάφους, είναι σκόπιμο να 
καθοριστούν οι προϋποθέσεις για τη χρήση 
επιτρεπόμενων καλλιεργητικών πρακτικών 
στο πλαίσιο της βιολογικής φυτικής 
παραγωγής, καθώς και για τη χρήση 
λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους.

(19) Όσον αφορά τη διαχείριση και τη 
λίπανση του εδάφους, είναι σκόπιμο να 
καθοριστούν οι προϋποθέσεις για τη χρήση 
επιτρεπόμενων καλλιεργητικών πρακτικών 
στο πλαίσιο της βιολογικής φυτικής 
παραγωγής, καθώς και για τη χρήση 
λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους. Σε 
αυτό το πλαίσιο, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να ενθαρρύνουν τους παραγωγούς σε 
περιοχές βιολογικής καλλιέργειας να 
συστήνουν ομάδες με στόχο τη μείωση 
του κινδύνου μόλυνσης από ουσίες που 
χρησιμοποιούνται στη συμβατική 
γεωργία. Δεδομένων των δυνατοτήτων 
που παρέχει ο βιοάνθρακας, ο οποίος 
αυξάνει τη γονιμότητα του εδάφους με 
φυσικό τρόπο, μειώνει τη χρήση 
λιπασμάτων και νερού και συμβάλλει στη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, η χρήση του θα πρέπει να 
επιτρέπεται στη διαχείριση του εδάφους.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεδομένου ότι τα υπόγεια ύδατα 
αποτελούν το βασικό μέσο για τη 
μεταφορά υπολειμμάτων που 
δημιουργούνται από συμβατικές 
γεωργικές πρακτικές, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να ενθαρρύνουν τις πρακτικές 
βιολογικής γεωργίας σε περιοχές ανάντη.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η χρήση γεωργικών φαρμάκων θα 
πρέπει να περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό. 
Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην 
εφαρμογή μέτρων πρόληψης των ζημιών 
που προκαλούνται από βλαβερούς 
οργανισμούς και ζιζάνια μέσω τεχνικών 
που δεν συνεπάγονται τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως η 
αμειψισπορά. Η παρουσία βλαβερών 
οργανισμών και ζιζανίων θα πρέπει να 
παρακολουθείται ώστε να διαπιστώνεται 
εάν η πιθανή παρέμβαση είναι οικονομικά 
και οικολογικά δικαιολογημένη. Η χρήση 
ορισμένων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπεται μόνον 
εάν οι λόγω τεχνικές δεν παρέχουν επαρκή 
προστασία και εφόσον τα συγκεκριμένα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα έχουν 
εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28, αφού 
στοιχειοθετηθεί ότι συνάδουν με τους 
στόχους και τις αρχές της βιολογικής 
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των 
περιοριστικών όρων χρήσης και της 
συνακόλουθης έγκρισής τους δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού.

(20) Η χρήση γεωργικών φαρμάκων θα 
πρέπει να περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό. 
Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην 
εφαρμογή μέτρων πρόληψης των ζημιών 
που προκαλούνται από βλαβερούς 
οργανισμούς, ζιζάνια και ασθένειες μέσω 
τεχνικών που δεν συνεπάγονται τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως η 
εναλλαγή καλλιεργειών και η 
αμειψισπορά. Η παρουσία βλαβερών 
οργανισμών, ζιζανίων και ασθενειών θα 
πρέπει να παρακολουθείται ώστε να 
διαπιστώνεται εάν η πιθανή παρέμβαση 
είναι οικονομικά και οικολογικά 
δικαιολογημένη. Η χρήση ορισμένων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα πρέπει 
να επιτρέπεται μόνον εάν οι λόγω τεχνικές 
δεν παρέχουν επαρκή προστασία και 
εφόσον τα συγκεκριμένα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα έχουν 
εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28, αφού 
στοιχειοθετηθεί ότι συνάδουν με τους 
στόχους και τις αρχές της βιολογικής 
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των 
περιοριστικών όρων χρήσης και της 
συνακόλουθης έγκρισής τους δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού.

__________________ __________________
28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, 
σ. 1).

28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, 
σ. 1).

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αντιστοιχεί στις τροπολογίες του εισηγητή στο Παράρτημα ΙΙ- μέρος Ι - σημείο 
1.6.1- εισαγωγικό μέρος και σημείο 1.6.2.
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα και η 
συμμόρφωση με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, καθώς και η 
προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει ορισμένες πράξεις όσον αφορά τη 
θέσπιση κανόνων για την τροποποίηση ή 
συμπλήρωση των ειδικών κανόνων 
φυτικής παραγωγής σχετικά με τις 
καλλιεργητικές πρακτικές, τη διαχείριση 
και τη λίπανση του εδάφους, την υγεία των 
φυτών και τη διαχείριση των βλαβερών 
οργανισμών και των ζιζανίων, τη 
διαχείριση παραγωγής μανιταριών και 
άλλων ειδικών συστημάτων φυτικής 
παραγωγής, την προέλευση παραγωγής 
του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού και 
τη συλλογή άγριων φυτών.

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα και η 
συμμόρφωση με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, καθώς και η 
προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει ορισμένες πράξεις όσον αφορά τη 
θέσπιση κανόνων για τη συμπλήρωση των 
ειδικών κανόνων φυτικής παραγωγής 
σχετικά με τη διαχείριση και τη λίπανση 
του εδάφους, την υγεία των φυτών και τη 
διαχείριση των βλαβερών οργανισμών, των 
ζιζανίων και των ασθενειών, τη διαχείριση 
παραγωγής μανιταριών και άλλων ειδικών 
συστημάτων φυτικής παραγωγής, και τη 
συλλογή άγριων φυτών.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αντιστοιχεί στις τροπολογίες του εισηγητή στο άρθρο 10, παράγραφος 3, 
εισαγωγικό μέρος και σημεία α, γ και ε.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21a) Δεδομένου ότι είναι σημαντικό να 
αναπτυχθεί η χρήση σπόρων και φυτών 
προσαρμοσμένων στις εδαφοκλιματικές 
συνθήκες και ανταποκρινόμενων στις 
προσδοκίες των καταναλωτών, θα πρέπει 
να ενθαρρυνθεί η παραγωγή βιολογικών 
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σπόρων και φυτών, με παράλληλη 
διατήρηση της χρήσης των μη 
βιολογικών σπόρων και φυτών σε 
περίπτωση μη διαθεσιμότητας ή 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
διατήρηση επαρκούς γενετικής βάσης.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21β) Δεδομένου ότι θα πρέπει να 
εξασφαλιστούν για τη βιολογική γεωργία 
ζώα αναπαραγωγής καλής ποιότητας από 
γενετική άποψη και ότι τα ζώα αυτά θα 
πρέπει να εκτρέφονται σύμφωνα με τους 
κανόνες της βιολογικής γεωργίας, είναι 
σκόπιμο να διατηρηθεί η δυνατότητα 
χρήσης μη βιολογικών ζώων εκτροφής 
υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 
προκειμένου να αντιμετωπισθεί 
ενδεχόμενη μη διαθεσιμότητα ή να 
διασφαλιστεί επαρκής γενετική βάση, 
ιδίως για τα είδη και τις φυλές που είναι 
ολιγάριθμες.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Δεδομένου ότι η ζωική παραγωγή 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη 
διαχείριση της γεωργικής γης, όπου η 
κόπρος χρησιμοποιείται ως λίπασμα για 
την καλλιέργεια των φυτών, θα πρέπει να 
απαγορεύεται η ζωική παραγωγή εκτός 
εδάφους. Κατά την επιλογή φυλών θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η ικανότητα 
προσαρμογής τους στις τοπικές συνθήκες, 
η ζωτικότητά τους και η αντοχή τους σε 

(22) Δεδομένου ότι η ζωική παραγωγή 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη 
διαχείριση της γεωργικής γης, όπου η 
κόπρος χρησιμοποιείται ως λίπασμα για 
την καλλιέργεια των φυτών, θα πρέπει να 
απαγορεύεται η ζωική παραγωγή εκτός 
εδάφους. Κατά την επιλογή φυλών θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η ικανότητα 
προσαρμογής τους στις τοπικές συνθήκες, 
η ζωτικότητά τους και η αντοχή τους σε 
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ασθένειες, και θα πρέπει να ενθαρρύνεται 
η ευρεία βιοποικιλότητα.

ασθένειες, και θα πρέπει να ενθαρρύνεται 
η ευρεία βιοποικιλότητα, υπό τον όρο ότι 
αυτό δεν γίνεται εις βάρος των ιθαγενών 
και τοπικών φυλών και ειδών, η 
διατήρηση των οποίων θα πρέπει να 
στηριχθεί.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23a) Λόγω των υφισταμένων εξαιρέσεων 
από τα υψηλότερα πρότυπα καλής 
διαβίωσης των ζώων στη βιολογική 
γεωργία, οι συναφείς γεωργικές πρακτικές 
που αφορούν τα ζώα ποικίλουν σε μεγάλο 
βαθμό στην Ένωση.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αντιστοιχεί στην τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 5, παράγραφος 1, 
στοιχείο στ.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Για να αποτραπεί η περιβαλλοντική 
ρύπανση των φυσικών πόρων, ιδίως του 
εδάφους και των υδάτων, από θρεπτικές 
ουσίες, θα πρέπει να καθοριστεί ένα 
ανώτατο όριο χρησιμοποιούμενης κόπρου 
ανά εκτάριο και πυκνότητας ζώων ανά 
εκτάριο. Το όριο αυτό θα πρέπει να 
σχετίζεται με την περιεκτικότητα της 
κοπριάς σε άζωτο.

(24) Για να αποτραπεί η περιβαλλοντική 
ρύπανση των φυσικών πόρων, ιδίως του 
εδάφους, του υδροφόρου ορίζοντα και των 
υδάτων, από θρεπτικές ουσίες, θα πρέπει 
να καθοριστεί ένα ανώτατο όριο 
χρησιμοποιούμενης κόπρου ανά εκτάριο 
και πυκνότητας ζώων ανά εκτάριο. Το όριο 
αυτό θα πρέπει να σχετίζεται με την 
περιεκτικότητα της κοπριάς σε άζωτο.
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Θα πρέπει να απαγορευθούν οι 
ακρωτηριασμοί που επιφέρουν άγχος, 
βλάβη, ασθένεια ή ταλαιπωρία στα ζώα.

(25) Θα πρέπει να απαγορευθούν οι 
ακρωτηριασμοί που επιφέρουν άγχος, 
βλάβη, ασθένεια ή ταλαιπωρία στα ζώα. Οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να μπορούν να 
επιτρέπουν την κοπή της άκρης του 
ράμφους των πουλερικών, εφόσον αυτό 
πραγματοποιείται εντός των τριών 
πρώτων ημερών της ζωής τους, την 
πρόσδεση ελαστικών ιμάντων στις ουρές 
των προβάτων και την κοπή της ουράς, 
για λόγους ασφάλειας ή υγείας των ζώων 
και των ανθρώπων ή εάν οι πρακτικές 
αυτές αποσκοπούν να βελτιώσουν την 
υγεία, την ευζωία, ή την υγιεινή των 
ζώων. Η αφαίρεση των κεράτων και ο 
ευνουχισμός νεαρών θηλαστικών πρέπει 
να εγκρίνονται μόνο αν έχει χορηγηθεί 
επαρκής αναισθησία ή/και αναλγησία.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Τα ζώα θα πρέπει να τρέφονται με 
υλικά ζωοτροφών που παράγονται 
σύμφωνα με τους κανόνες της βιολογικής 
παραγωγής και προέρχονται κατά 
προτίμηση από την ίδια εκμετάλλευση, με 
βάση τις φυσιολογικές ανάγκες τους. 
Επιπλέον, για να ικανοποιηθούν οι βασικές 
διατροφικές ανάγκες των ζώων, ενδέχεται 
να απαιτηθεί η χρησιμοποίηση ορισμένων 
ανόργανων ουσιών, ιχνοστοιχείων και 
βιταμινών με σαφώς προσδιορισμένους 
όρους.

(26) Τα ζώα θα πρέπει να τρέφονται με 
υλικά ζωοτροφών που παράγονται 
σύμφωνα με τους κανόνες της βιολογικής 
παραγωγής και προέρχονται κατά 
προτίμηση από την ίδια εκμετάλλευση, με 
βάση τις φυσιολογικές ανάγκες τους από 
πλευράς ποιότητας και ποσότητας. Θα 
πρέπει να είναι δυνατό μέρος της μερίδας 
να περιέχει ζωοτροφές από εκμετάλλευση 
που ευρίσκονται στο στάδιο της 
μετατροπής σε βιολογική γεωργία. 
Επιπλέον, για να ικανοποιηθούν οι βασικές 
διατροφικές ανάγκες των ζώων, ενδέχεται 
να απαιτηθεί η χρησιμοποίηση ορισμένων 
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ανόργανων ουσιών, ιχνοστοιχείων και 
βιταμινών με σαφώς προσδιορισμένους 
όρους. Ωστόσο, λόγω του γεγονότος ότι 
δεν διατίθενται επί του παρόντος φυτικές 
πρωτεΐνες στην αγορά σε επαρκείς 
ποσότητες ενώ είναι αναγκαίες για να 
εξασφαλισθεί η υγεία των ζώων στην 
βιολογική παραγωγή, η Επιτροπή πρέπει 
να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για 
την στήριξη της παραγωγής πρωτεϊνών 
σε βιολογική μορφή.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αντιστοιχεί στην τροπολογία του εισηγητή στο Παράρτημα ΙΙ - Τμήμα ΙΙ - 
σημείο 1.4.1 - παράγραφος 1- σημείο β.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Προκειμένου να διασφαλιστούν η 
ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα και η 
συμμόρφωση με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, καθώς και η 
προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει ορισμένες πράξεις όσον αφορά τη 
θέσπιση κανόνων για την τροποποίηση ή 
συμπλήρωση των ειδικών κανόνων ζωικής 
παραγωγής σχετικά με την προέλευση των 
ζώων, τις συνθήκες σταβλισμού τους –
συμπεριλαμβανομένης της ελάχιστης 
επιφάνειας εσωτερικών και εξωτερικών 
εγκαταστάσεων και του μέγιστου αριθμού 
ζώων ανά εκτάριο– τις πρακτικές 
εκτροφής, την αναπαραγωγή, την τροφή 
και την τροφοδοσία, την πρόληψη 
ασθενειών και την κτηνιατρική αγωγή.

(28) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα και η 
συμμόρφωση με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, καθώς και η 
προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει ορισμένες πράξεις όσον αφορά τη 
θέσπιση κανόνων για τη συμπλήρωση των 
ειδικών κανόνων ζωικής παραγωγής 
σχετικά με τη διατροφή, την πρόληψη 
ασθενειών και την κτηνιατρική αγωγή.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αντιστοιχεί στις τροπολογίες του εισηγητή στο άρθρο 11, παράγραφος 2, 
εισαγωγικό μέρος και σημεία α, γ, δ και ε.
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Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα και η 
συμμόρφωση με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, καθώς και η 
προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει ορισμένες πράξεις, αφενός όσον 
αφορά τη θέσπιση κανόνων για την 
τροποποίηση ή συμπλήρωση των ειδικών 
κανόνων παραγωγής φυκιών σε σχέση με 
την καταλληλότητα του υδάτινου μέσου 
και το σχέδιο βιώσιμης διαχείρισης, με τη 
συγκομιδή άγριων φυκιών, την 
καλλιέργεια φυκιών, τη λήψη 
αντιρρυπαντικών μέτρων και τον 
καθαρισμό του εξοπλισμού και των 
εγκαταστάσεων παραγωγής, και αφετέρου 
όσον αφορά τη θέσπιση κανόνων που θα 
συμπληρώνουν τους ειδικούς κανόνες 
παραγωγής για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας 
ως προς την καταλληλότητα του υδάτινου 
μέσου και του σχεδίου βιώσιμης 
διαχείρισης, την προέλευση των ζώων 
υδατοκαλλιέργειας, τις ζωοτεχνικές 
πρακτικές υδατοκαλλιέργειας –
συμπεριλαμβανομένων των υδάτινων 
συστημάτων συγκράτησης, των 
συστημάτων παραγωγής και της μέγιστης 
ιχθυοφόρτισης– την αναπαραγωγή, τη 
διαχείριση ζώων υδατοκαλλιέργειας, την 
τροφή και την τροφοδοσία, καθώς και την 
πρόληψη ασθενειών και την κτηνιατρική 
αγωγή.

(32) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα και η 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, 
καθώς και η προσαρμογή στις τεχνικές 
εξελίξεις, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η 
Επιτροπή να εκδίδει ορισμένες πράξεις, 
αφενός όσον αφορά τη θέσπιση κανόνων 
για την συμπλήρωση των ειδικών κανόνων 
παραγωγής αλγών σε σχέση με τη 
συγκομιδή άγριων αλγών και την 
καλλιέργεια αλγών, 
συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών 
ειδών αλγών, και τη λήψη 
αντιρρυπαντικών μέτρων και τον 
καθαρισμό του εξοπλισμού και των 
εγκαταστάσεων παραγωγής, και αφετέρου 
όσον αφορά τη θέσπιση κανόνων που θα 
συμπληρώνουν τους ειδικούς κανόνες 
παραγωγής για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών ειδών 
υδατοκαλλιέργειας, ως προς την 
προέλευση των ζώων υδατοκαλλιέργειας, 
τις συνθήκες στέγασης και τις 
ζωοτεχνικές πρακτικές, τη διαχείριση των 
μαλακίων, την τροφή και την τροφοδοσία, 
καθώς και την πρόληψη ασθενειών και τις 
κτηνιατρικές αγωγές.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αντιστοιχεί στις τροπολογίες του εισηγητή στο άρθρο 12, παράγραφος 2 και 
παράγραφος 3.
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33a) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
μεριμνήσει ώστε τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν μέτρα προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι αθέμιτες πρακτικές 
σε όλο το μήκος της αλυσίδας 
ανεφοδιασμού με είδη διατροφής στο 
πλαίσιο του κλάδου των βιολογικών 
τροφίμων.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Είναι σκόπιμο να προβλεφθούν 
διατάξεις σχετικά με τη σύνθεση των 
βιολογικών μεταποιημένων τροφίμων. 
Ειδικότερα, τα εν λόγω τρόφιμα θα πρέπει 
να παράγονται κατά κύριο λόγο από 
γεωργικά συστατικά βιολογικής 
προέλευσης, με περιορισμένη δυνατότητα 
χρήσης ορισμένων μη βιολογικών 
συστατικών γεωργικής προέλευσης που 
προσδιορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 
Επιπλέον, στην παραγωγή βιολογικών 
μεταποιημένων προϊόντων θα πρέπει να 
επιτρέπεται η χρήση μόνον ορισμένων 
ουσιών που εγκρίνονται σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό.

(34) Είναι σκόπιμο να προβλεφθούν 
διατάξεις σχετικά με τη σύνθεση των 
βιολογικών μεταποιημένων τροφίμων. 
Ειδικότερα, τα εν λόγω τρόφιμα θα πρέπει 
να παράγονται από γεωργικά συστατικά 
βιολογικής προέλευσης, με περιορισμένη 
δυνατότητα χρήσης ορισμένων μη 
βιολογικών συστατικών γεωργικής 
προέλευσης που προσδιορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. Επιπλέον, στην 
παραγωγή βιολογικών μεταποιημένων 
προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπεται η 
χρήση μόνον ορισμένων ουσιών που 
εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Τα μεταποιημένα τρόφιμα θα πρέπει 
να επισημαίνονται ως βιολογικά μόνον 
στις περιπτώσεις στις οποίες είναι 
βιολογικά όλα ή σχεδόν όλα τα συστατικά 
γεωργικής προέλευσης. Ωστόσο, θα πρέπει 
να προβλέπονται ειδικές διατάξεις περί 
επισήμανσης για τα μεταποιημένα τρόφιμα 
που περιέχουν γεωργικά συστατικά μη 
βιολογικής προέλευσης, όπως συμβαίνει 
στην περίπτωση των μη εκτρεφόμενων 
ιχθύων και θηραμάτων. Επιπλέον, για τους 
σκοπούς της ενημέρωσης των 
καταναλωτών, της διαφάνειας στην αγορά 
και της ενθάρρυνσης της χρήσης 
βιολογικής παραγωγής, θα πρέπει επίσης 
να καθίσταται δυνατή, υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις, η αναφορά, στον κατάλογο 
συστατικών, του βιολογικού τρόπου 
παραγωγής.

(35) Τα μεταποιημένα τρόφιμα θα πρέπει 
να επισημαίνονται ως βιολογικά μόνον 
στις περιπτώσεις στις οποίες είναι 
βιολογικά όλα ή σχεδόν όλα τα συστατικά 
γεωργικής προέλευσης. Ωστόσο, θα πρέπει 
να προβλέπονται ειδικές διατάξεις περί 
επισήμανσης για τα μεταποιημένα τρόφιμα 
που περιέχουν γεωργικά συστατικά μη 
βιολογικής προέλευσης, όπως συμβαίνει 
στην περίπτωση των μη εκτρεφόμενων 
ιχθύων και θηραμάτων. Επιπλέον, για τους 
σκοπούς της ενημέρωσης των 
καταναλωτών, της διαφάνειας στην αγορά 
και της ενθάρρυνσης της χρήσης 
βιολογικής παραγωγής, θα πρέπει επίσης 
να καθίσταται δυνατή, υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις, η αναφορά, στον κατάλογο 
συστατικών, του βιολογικού τρόπου 
παραγωγής, καθώς και της προέλευσης 
των βιολογικών προϊόντων.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα και η 
συμμόρφωση με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, καθώς και η 
προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει ορισμένες πράξεις στις οποίες 
θεσπίζονται κανόνες για την τροποποίηση 
ή συμπλήρωση των ειδικών κανόνων 
παραγωγής για τα τρόφιμα και τις 
ζωοτροφές σε σχέση με: τις διαδικασίες 
που πρέπει να ακολουθούνται· τα 
προληπτικά μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται· τη σύνθεση των 
μεταποιημένων τροφίμων και 
ζωοτροφών· τα μέτρα καθαρισμού· τη 

(37) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα και η 
συμμόρφωση με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, καθώς και η 
προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει ορισμένες πράξεις στις οποίες 
θεσπίζονται κανόνες για την συμπλήρωση 
των ειδικών κανόνων παραγωγής για τις 
μεταποιημένες ζωοτροφές σε σχέση με: τα 
προληπτικά μέτρα και τα μέτρα 
προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνονται· 
τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην 
επεξεργασία ζωοτροφών, και όσον αφορά 
τους ειδικούς κανόνες παραγωγής για τα 
μεταποιημένα τρόφιμα σε σχέση με: τα 
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διάθεση των μεταποιημένων προϊόντων 
στην αγορά συμπεριλαμβανομένης της 
επισήμανσης και της ταυτοποίησής τους· 
τον διαχωρισμό των προϊόντων, 
γεωργικών συστατικών και υλικών 
ζωοτροφών βιολογικής προέλευσης από 
τα προϊόντα, γεωργικά συστατικά και 
υλικά ζωοτροφών μη βιολογικής 
προέλευσης· τον κατάλογο των γεωργικών 
συστατικών μη βιολογικής προέλευσης 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
κατ’ εξαίρεση στην παραγωγή βιολογικών 
μεταποιημένων προϊόντων· τον 
υπολογισμό του ποσοστού των συστατικών 
γεωργικής προέλευσης· και τις 
εφαρμοζόμενες τεχνικές στην επεξεργασία 
τροφίμων και ζωοτροφών.

προληπτικά μέτρα και τα μέτρα 
προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνονται· 
τη σύνθεση και τις συνθήκες χρήσης των 
προϊόντων και ουσιών που επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται σε μεταποιημένα 
τρόφιμα· τον κατάλογο των γεωργικών 
συστατικών μη βιολογικής προέλευσης 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατ’ 
εξαίρεση στην παραγωγή βιολογικών 
μεταποιημένων προϊόντων· τον 
υπολογισμό του ποσοστού των συστατικών 
γεωργικής προέλευσης· και τις 
εφαρμοζόμενες τεχνικές στην επεξεργασία 
τροφίμων.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αντιστοιχεί στις τροπολογίες του εισηγητή στο άρθρο 13, παράγραφος 2 και 
εισάγει ένα νέο άρθρο 13α (παράγραφος 3).

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Ο βιολογικός οίνος θα πρέπει να 
παράγεται εξ ολοκλήρου από βιολογικές 
πρώτες ύλες και θα πρέπει να επιτρέπεται η 
προσθήκη μόνον ορισμένων ουσιών που 
εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. Ορισμένες οινολογικές 
πρακτικές, επεξεργασίες και μέθοδοι θα 
πρέπει να απαγορεύονται στην παραγωγή 
βιολογικού οίνου, ενώ κάποιες άλλες 
πρακτικές, επεξεργασίες και μέθοδοι θα 
πρέπει να επιτρέπονται υπό σαφώς 
προσδιορισμένες συνθήκες.

(38) Ο βιολογικός οίνος θα πρέπει να 
παράγεται εξ ολοκλήρου από βιολογικές 
πρώτες ύλες και θα πρέπει να επιτρέπεται η 
προσθήκη μόνον ορισμένων ουσιών που 
εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. Οινολογικές πρακτικές, 
επεξεργασίες και μέθοδοι πρέπει να 
εφαρμόζονται σύμφωνα με τους κανόνες 
παραγωγής όπως ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα και η 
συμμόρφωση με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, καθώς και η 
προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει ορισμένες πράξεις όσον αφορά τη 
θέσπιση κανόνων για την τροποποίηση ή 
συμπλήρωση των ειδικών κανόνων 
οινοπαραγωγής ως προς τις οινολογικές 
πρακτικές και τους περιορισμούς.

(39) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα και η 
συμμόρφωση με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, καθώς και η 
προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει ορισμένες πράξεις όσον αφορά τη 
θέσπιση κανόνων για τη συμπλήρωση των 
ειδικών κανόνων οινοπαραγωγής ως προς 
τις οινολογικές πρακτικές και τους 
περιορισμούς.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αντιστοιχεί στην τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 14, παράγραφος 2.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα και η 
συμμόρφωση με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, καθώς και η 
προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει ορισμένες πράξεις όσον αφορά τη 
θέσπιση κανόνων για την τροποποίηση ή 
συμπλήρωση των ειδικών κανόνων για τη 
βιολογική μαγιά ως προς την επεξεργασία 
και τα υποστρώματα που 
χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή της.

(41) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα και η 
συμμόρφωση με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, καθώς και η 
προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει ορισμένες πράξεις όσον αφορά τη 
θέσπιση κανόνων για τη συμπλήρωση των 
ειδικών κανόνων για τη βιολογική μαγιά 
ως προς την επεξεργασία και τα 
υποστρώματα που χρησιμοποιούνται κατά 
την παραγωγή της.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αντιστοιχεί στην τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 15, παράγραφος 2.
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Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη 
τυχόν μελλοντικές ανάγκες πρόβλεψης 
ειδικών κανόνων παραγωγής για προϊόντα 
των οποίων η παραγωγή δεν εμπίπτει σε 
καμία από τις κατηγορίες ειδικών 
κανόνων παραγωγής που θεσπίζονται 
στον παρόντα κανονισμό, αλλά και 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα, 
η ιχνηλασιμότητα και η συμμόρφωση με 
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
και, συνακολούθως, η προσαρμογή στις 
τεχνικές εξελίξεις, θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει 
ορισμένες πράξεις όσον αφορά τη 
θέσπιση ειδικών κανόνων για τα εν λόγω 
προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης τυχόν 
τροποποίησης ή συμπλήρωσής τους.

(42) Όταν ο παρών κανονισμός δεν ορίζει 
λεπτομερείς κανόνες παραγωγής για 
ορισμένα ζωικά είδη, ορισμένα υδρόβια 
φυτά και ορισμένες μικροάλγες, θα πρέπει 
να ισχύσουν οι εθνικοί κανόνες, ή, εν 
απουσία αυτών, ιδιωτικά πρότυπα που 
έχουν αναγνωρισθεί από τα κράτη μέλη εν 
αναμονή συμπερίληψης λεπτομερών 
κανόνων παραγωγής στον παρόντα 
κανονισμό. Αυτοί οι εθνικοί κανόνες ή τα 
ιδιωτικά πρότυπα πρέπει να 
κοινοποιηθούν στην Επιτροπή Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι 
κανόνες που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό όσον αφορά την επισήμανση, 
τους ελέγχους και την πιστοποίηση.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αντιστοιχεί στην τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 16.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 
προβλέπονταν διάφορες εξαιρέσεις από 
τους κανόνες βιολογικής παραγωγής. Η 
πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή 
των εν λόγω διατάξεων κατέδειξε ότι οι 
εξαιρέσεις αυτές έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στη βιολογική παραγωγή. 
Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι η ύπαρξη 
αυτή καθαυτή των εν λόγω διατάξεων 
εγείρει φραγμούς στην παραγωγή πρώτων 
υλών βιολογικής μορφής και ότι δεν 

(43) Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 
προβλέπονταν διάφορες εξαιρέσεις από 
τους κανόνες βιολογικής παραγωγής. Η 
πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή 
των εν λόγω διατάξεων κατέδειξε ότι οι 
εξαιρέσεις αυτές δεν έχουν δημιουργήσει 
αρκετά κίνητρα ώστε να καταστούν 
περιττές οι εξαιρέσεις αυτές. Ειδικότερα, 
διαπιστώθηκε ότι η ύπαρξη αυτή καθαυτή 
των εν λόγω διατάξεων μπορεί να εγείρει 
φραγμούς στην αύξηση της παραγωγής 
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διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο καλής 
μεταχείρισης των ζώων που συνδέεται με 
τη βιολογική παραγωγή. Επιπλέον, η 
διαχείριση και ο έλεγχος των εξαιρέσεων 
συνεπάγεται σημαντικό διοικητικό φόρτο, 
τόσο για τις εθνικές διοικητικές αρχές όσο 
και για τις επιχειρήσεις. Τέλος, η ύπαρξη 
εξαιρέσεων έχει δημιουργήσει συνθήκες 
που ευνοούν στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού και αποτελεί κίνδυνο 
υπονόμευσης της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών. Κατά συνέπεια, η ευχέρεια 
εκχώρησης εξαιρέσεων από τους κανόνες 
βιολογικής παραγωγής θα πρέπει να 
περιοριστεί περαιτέρω και να αφορά 
μόνον περιπτώσεις καταστροφών.

πρώτων υλών βιολογικής μορφής και ότι 
δεν διασφαλίζεται πάντοτε το υψηλό 
επίπεδο καλής μεταχείρισης των ζώων που 
συνδέεται με τη βιολογική παραγωγή. 
Επιπλέον, η διαχείριση και ο έλεγχος των 
εξαιρέσεων συνεπάγεται σημαντικό 
διοικητικό φόρτο, τόσο για τις εθνικές 
διοικητικές αρχές όσο και για τις 
επιχειρήσεις. Τέλος, η ύπαρξη εξαιρέσεων 
έχει δημιουργήσει συνθήκες που ευνοούν 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και 
αποτελεί κίνδυνο υπονόμευσης της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Κατά 
συνέπεια, μέσω του παρόντος κανονισμού 
πρέπει να ληφθούν μέτρα για την τόνωση 
της ανάπτυξης βιολογικής εκτροφής και 
την κάλυψη των υφισταμένων κενών 
στην βιολογική αγορά πρώτων υλών 
ούτως ώστε οι εξαιρέσεις να 
καταργηθούν σταδιακά το συντομότερο 
δυνατό.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Προκειμένου να μπορεί να συνεχιστεί 
ή να ξαναρχίσει η βιολογική παραγωγή σε 
περιπτώσεις καταστροφικών συνθηκών, 
είναι σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί η 
Επιτροπή να εκδίδει ορισμένες πράξεις 
όσον αφορά τον καθορισμό κριτηρίων για 
τον χαρακτηρισμό περιπτώσεων ως 
περιπτώσεων καταστροφών και για τη 
θέσπιση ειδικών κανόνων με σκοπό την 
αντιμετώπιση των εν λόγω περιπτώσεων 
και τον καθορισμό των αναγκαίων 
απαιτήσεων παρακολούθησης και 
υποβολής εκθέσεων.

(44) Είναι σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί η 
Επιτροπή να εκδίδει πράξεις κατ̓ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 36, 
με τις οποίες θεσπίζονται τα κριτήρια για 
το ποιες καταστάσεις επιβάλλουν 
εξαιρέσεις από τους κανόνες παραγωγής 
και οι τρόποι αντιμετώπισης των 
καταστάσεων αυτών και καθορίζονται οι 
αναγκαίες απαιτήσεις παρακολούθησης 
και υποβολής εκθέσεων, λαμβανομένων 
υπόψη των ειδικών γνώσεων του 
βιολογικού τομέα.
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44a) Η κατανάλωση τροφίμων που 
παράγονται και τίθενται σε κυκλοφορία 
σε τοπικό επίπεδο πρέπει να στηριχθεί 
και να προωθηθεί προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι οι εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών 
διατηρούνται στα χαμηλότερα δυνατά 
επίπεδα. Επιπλέον, πρέπει να 
προωθηθούν τα μη συσκευασμένα 
προϊόντα, να αποφεύγεται δε στο μέτρο 
του δυνατού η υπερβολική χρήση υλικών 
συσκευασίας, προκειμένου να μειωθεί η 
συσώρευση απορριμάτων. 

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Υπό ορισμένους όρους, επιτρέπεται η 
ταυτόχρονη συλλογή και μεταφορά 
βιολογικών και μη βιολογικών προϊόντων. 
Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις 
για τον σωστό διαχωρισμό των βιολογικών 
και των μη βιολογικών προϊόντων κατά 
τον χειρισμό τους και για να αποτραπεί 
κάθε ανάμειξή τους.

(45) Υπό ορισμένους όρους, επιτρέπεται η 
ταυτόχρονη συλλογή και μεταφορά 
βιολογικών και μη βιολογικών προϊόντων. 
Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις 
για τον σωστό διαχωρισμό των βιολογικών 
και των μη βιολογικών προϊόντων κατά 
τον χειρισμό αυτό για σκοπούς συλλογής, 
μεταφοράς και επεξεργασίας και για να 
αποτραπεί κάθε ανάμειξή τους.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Προκειμένου να διασφαλιστεί η (46) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
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ακεραιότητα της βιολογικής παραγωγής 
και η προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις, 
θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή 
να εκδίδει ορισμένες πράξεις για τη 
θέσπιση κανόνων σχετικά με την 
τροποποίηση και συμπλήρωση των 
ειδικών κανόνων για τη συλλογή, τη 
συσκευασία, τη μεταφορά και την 
αποθήκευση των βιολογικών προϊόντων.

ακεραιότητα της βιολογικής παραγωγής 
και η προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις, 
θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή 
να εκδίδει ορισμένες πράξεις για τη 
θέσπιση κανόνων σχετικά με τη 
συμπλήρωση των ειδικών κανόνων για τη 
συλλογή, τη συσκευασία, τη μεταφορά και 
την αποθήκευση των βιολογικών 
προϊόντων.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αντιστοιχεί στην τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 18, παράγραφος 2.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Η χρήση στο πλαίσιο της βιολογικής 
παραγωγής προϊόντων και ουσιών, όπως 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, λιπάσματα, 
βελτιωτικά εδάφους, θρεπτικές ουσίες, 
συστατικά που χρησιμοποιούνται στη 
διατροφή των ζώων, πρόσθετες ύλες 
ζωοτροφών ή τροφίμων, βοηθητικά μέσα 
επεξεργασίας και προϊόντα καθαρισμού 
και απολύμανσης, θα πρέπει να 
περιορίζεται στο ελάχιστο και υπό τους 
συγκεκριμένους όρους που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό. Η ίδια 
προσέγγιση θα πρέπει να ακολουθείται 
όσον αφορά τη χρήση προϊόντων και 
ουσιών ως πρόσθετων υλών τροφίμων και 
βοηθητικών μέσων επεξεργασίας στην 
παραγωγή βιολογικών μεταποιημένων 
τροφίμων. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να 
θεσπιστούν διατάξεις για τον 
προσδιορισμό οποιασδήποτε χρήσης 
ανάλογων προϊόντων και ουσιών στη 
βιολογική παραγωγή γενικότερα και στην 
παραγωγή βιολογικών μεταποιημένων 
τροφίμων ειδικότερα, με την επιφύλαξη 
των προβλεπόμενων στον παρόντα 
κανονισμό αρχών και ορισμένων 

(47) Η χρήση στο πλαίσιο της βιολογικής 
παραγωγής προϊόντων και ουσιών, όπως 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, λιπάσματα, 
βελτιωτικά εδάφους, θρεπτικές ουσίες, 
συστατικά που χρησιμοποιούνται στη 
διατροφή των ζώων, πρόσθετες ύλες 
ζωοτροφών ή τροφίμων, βοηθητικά μέσα 
επεξεργασίας, προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται για την εκτροφή των 
ζώων και προϊόντα καθαρισμού και 
απολύμανσης, θα πρέπει να περιορίζεται 
στο ελάχιστο και υπό τους συγκεκριμένους 
όρους που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό. Η ίδια προσέγγιση θα πρέπει 
να ακολουθείται όσον αφορά τη χρήση 
προϊόντων και ουσιών ως πρόσθετων υλών 
τροφίμων και βοηθητικών μέσων 
επεξεργασίας στην παραγωγή βιολογικών 
μεταποιημένων τροφίμων, προϊόντων και 
ουσιών για οινολογικές πρακτικές και 
προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης. 
Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν 
διατάξεις για τον προσδιορισμό 
οποιασδήποτε χρήσης ανάλογων 
προϊόντων και ουσιών στη βιολογική 
παραγωγή γενικότερα και στην παραγωγή 
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κριτηρίων. βιολογικών μεταποιημένων τροφίμων 
ειδικότερα, με την επιφύλαξη των 
προβλεπόμενων στον παρόντα κανονισμό 
αρχών και ορισμένων κριτηρίων.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αντιστοιχεί στις τροπολογίες του εισηγητή στο άρθρο 19, παράγραφος 1, 
στοιχείο 2 - σημεία β α και β β.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα και η 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό 
όσον αφορά τη βιολογική παραγωγή 
γενικότερα και την παραγωγή βιολογικών 
μεταποιημένων τροφίμων ειδικότερα, 
καθώς και η προσαρμογή στις τεχνικές 
εξελίξεις, είναι σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί 
η Επιτροπή να εκδίδει ορισμένες πράξεις 
όσον αφορά τον καθορισμό 
συμπληρωματικών κριτηρίων για την 
έγκριση ή την ανάκληση της έγκρισης 
προϊόντων και ουσιών για χρήση στη 
βιολογική παραγωγή γενικότερα και στην 
παραγωγή βιολογικών μεταποιημένων 
τροφίμων ειδικότερα, καθώς και τον 
καθορισμό άλλων απαιτήσεων για τη 
χρήση των εν λόγω εγκεκριμένων 
προϊόντων και ουσιών.

(48) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα και η 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό 
όσον αφορά τη βιολογική παραγωγή 
γενικότερα και την παραγωγή βιολογικών 
μεταποιημένων τροφίμων ειδικότερα, 
καθώς και η προσαρμογή στις τεχνικές 
εξελίξεις, είναι σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί 
η Επιτροπή να εκδίδει ορισμένες πράξεις 
όσον αφορά την έγκριση ή την ανάκληση 
της έγκρισης προϊόντων και ουσιών που 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν στη 
βιολογική παραγωγή γενικότερα και 
προϊόντων και ουσιών που μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή 
μεταποιημένων βιολογικών τροφίμων 
ειδικότερα, καθώς και τον καθορισμό 
άλλων απαιτήσεων για τη χρήση των εν 
λόγω εγκεκριμένων προϊόντων και ουσιών.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αντιστοιχεί στην τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 19, παράγραφος 5.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Ελλείψει ειδικών ενωσιακών 
κανόνων σχετικά με τα μέτρα που πρέπει 
να λαμβάνονται όταν ανιχνεύονται σε 
βιολογικά προϊόντα ουσίες ή προϊόντα 
που δεν έχουν λάβει έγκριση, έχουν 
διαμορφωθεί διάφορες προσεγγίσεις, οι 
οποίες εφαρμόζονται σε ολόκληρη την 
Ένωση. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί 
αβεβαιότητες στις επιχειρήσεις, καθώς 
και στις αρχές και τους φορείς ελέγχου. 
Μπορεί επίσης να συνεπάγεται 
διαφορετική αντιμετώπιση των 
επιχειρήσεων στην Ένωση και να έχει 
αντίκτυπο στην εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα. 
Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμη η 
θέσπιση σαφών και ενιαίων διατάξεων 
για την απαγόρευση της εμπορίας ως 
βιολογικών προϊόντων των προϊόντων 
εκείνων, στη σύνθεση των οποίων 
ενυπάρχουν προϊόντα ή ουσίες που δεν 
έχουν λάβει έγκριση, σε ποσοστά που 
υπερβαίνουν τα καθορισμένα επίπεδα. Τα 
εν λόγω επίπεδα θα πρέπει να 
καθορίζονται συνεκτιμώντας ειδικότερα 
την οδηγία 2006/125/ΕΚ31 της Επιτροπής 
για τις μεταποιημένες τροφές με βάση τα 
δημητριακά και τις παιδικές τροφές για 
βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας.

διαγράφεται

__________________
31 Οδηγία 2006/125/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 5ης Δεκεμβρίου 2006, για τις 
μεταποιημένες τροφές με βάση τα 
δημητριακά και τις παιδικές τροφές για 
βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας (ΕΕ L 
339 της 6.12.2006, σ. 16).

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα 
και η διαφάνεια του συστήματος 
βιολογικής παραγωγής και επισήμανσης, 
είναι σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί η 
Επιτροπή να εκδίδει ορισμένες πράξεις 
όσον αφορά τα ειδικά κριτήρια και τις 
προϋποθέσεις για τον καθορισμό και την 
εφαρμογή των επιπέδων συγκέντρωσης 
μη εγκεκριμένων προϊόντων και ουσιών 
πέραν των οποίων δεν επιτρέπεται η 
εμπορία των αντίστοιχων προϊόντων ως 
βιολογικών, καθώς και όσον αφορά την 
καθιέρωση των εν λόγω επιπέδων και την 
προσαρμογή τους βάσει των τεχνικών 
εξελίξεων.

διαγράφεται

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Η βιολογική παραγωγή βασίζεται στη 
γενική αρχή του περιορισμού της χρήσης 
εξωτερικών εισροών. Οι γεωργοί οφείλουν 
να λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη του 
κινδύνου μόλυνσης από προϊόντα ή ουσίες 
που δεν έχουν λάβει έγκριση. Παρά τα 
μέτρα αυτά, υπάρχουν ενδεχομένως 
περιπτώσεις στις οποίες οι γεωργοί δεν 
μπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους 
στην αγορά ως βιολογικά, λόγω της 
ακούσιας παρουσίας μη επιτρεπόμενων 
προϊόντων ή ουσιών. Ως εκ τούτου, είναι 
σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα να 
επιτρέπει η Επιτροπή στα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με το άρθρο 42 της Συνθήκης, 
να χορηγούν εθνικές ενισχύσεις για την 
αντιστάθμιση των ζημιών στις 
περιπτώσεις αυτές. Επίσης, τα κράτη 
μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τα μέσα 
της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής για την 

(51) Η βιολογική παραγωγή βασίζεται στη 
γενική αρχή του περιορισμού της χρήσης 
εξωτερικών εισροών. Οι γεωργοί οφείλουν 
να λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη του 
κινδύνου μόλυνσης από προϊόντα ή ουσίες 
που δεν έχουν λάβει έγκριση. Παρά τα 
μέτρα αυτά, υπάρχουν ενδεχομένως 
περιπτώσεις στις οποίες οι γεωργοί δεν 
μπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους 
στην αγορά ως βιολογικά, λόγω της 
ακούσιας παρουσίας μη επιτρεπόμενων 
προϊόντων ή ουσιών. 
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κάλυψη μέρους ή του συνόλου των 
ζημιών αυτών.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα 
πρέπει να υπόκεινται, όσον αφορά την 
επισήμανσή τους, στους γενικούς κανόνες 
που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου32, και 
ιδίως στις διατάξεις που αποσκοπούν στην 
πρόληψη της επισήμανσης η οποία 
ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους 
καταναλωτές ή να τους παραπλανήσει. 
Επιπλέον, είναι σκόπιμο να καθοριστούν 
στον παρόντα κανονισμό ειδικές διατάξεις 
σχετικά με την επισήμανση των 
βιολογικών προϊόντων. Οι εν λόγω 
διατάξεις θα πρέπει να προστατεύουν τόσο 
τα συμφέροντα των επιχειρήσεων όσον 
αφορά την ορθή ταυτοποίηση των 
προϊόντων τους στην αγορά και την 
εξασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού όσο και 
τα συμφέροντα των καταναλωτών ώστε να 
μπορούν να επιλέγουν ενήμεροι τα 
προϊόντα που καταναλώνουν.

(52) Τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα 
πρέπει να υπόκεινται, όσον αφορά την 
επισήμανσή τους, στους γενικούς κανόνες 
που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου32, και 
ιδίως να τηρούν πλήρως τα κοινά 
πρότυπα επισήμανσης και τις διατάξεις 
που αποσκοπούν στην πρόληψη της 
επισήμανσης η οποία ενδέχεται να 
προκαλέσει σύγχυση στους καταναλωτές ή 
να τους παραπλανήσει. Επιπλέον, είναι 
σκόπιμο να καθοριστούν στον παρόντα 
κανονισμό ειδικές διατάξεις σχετικά με την 
επισήμανση των βιολογικών προϊόντων. Οι 
εν λόγω διατάξεις θα πρέπει να 
προστατεύουν τόσο τα συμφέροντα των 
επιχειρήσεων όσον αφορά την ορθή 
ταυτοποίηση των προϊόντων τους στην 
αγορά και την εξασφάλιση υγιούς 
ανταγωνισμού όσο και τα συμφέροντα των 
καταναλωτών ώστε να μπορούν να 
επιλέγουν ενήμεροι τα προϊόντα που 
καταναλώνουν.

__________________ __________________
32 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, 
σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 
τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την 
τροποποίηση των κανονισμών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και 
(ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση 
της οδηγίας 87/250/EΟΚ της Επιτροπής, 
της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

32 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, 
σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 
τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την 
τροποποίηση των κανονισμών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και 
(ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση 
της οδηγίας 87/250/EΟΚ της Επιτροπής, 
της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
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της οδηγίας 1999/10/EΚ της Επιτροπής, 
της οδηγίας 2000/13/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 
οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/EΚ και 
2008/5/EΚ και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 της 
22.11.2011, σ. 18).

της οδηγίας 1999/10/EΚ της Επιτροπής, 
της οδηγίας 2000/13/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 
οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/EΚ και 
2008/5/EΚ και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 της 
22.11.2011, σ. 18).

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Για να εξασφαλιστεί σαφήνεια για 
τους καταναλωτές και να διασφαλιστεί ότι 
λαμβάνουν τις δέουσες πληροφορίες, είναι 
σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει ορισμένες πράξεις όσον αφορά την 
προσαρμογή του καταλόγου με τους όρους 
που αφορούν τη βιολογική παραγωγή κατά 
την έννοια του παρόντος κανονισμού, τον 
καθορισμό των ειδικών απαιτήσεων 
επισήμανσης και σύνθεσης που 
εφαρμόζονται στις ζωοτροφές και τα 
συστατικά τους, τη θέσπιση περαιτέρω 
κανόνων και τη χρήση των ενδείξεων, 
εκτός του λογότυπου βιολογικής 
παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 
προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, και 
την τροποποίηση του λογότυπου 
βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των συναφών κανόνων.

(57) Για να εξασφαλιστεί σαφήνεια για 
τους καταναλωτές και να διασφαλιστεί ότι 
λαμβάνουν τις δέουσες πληροφορίες, είναι 
σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει ορισμένες πράξεις όσον αφορά την 
προσαρμογή του καταλόγου με τους όρους 
που αφορούν τη βιολογική παραγωγή κατά 
την έννοια του παρόντος κανονισμού, τη 
θέσπιση περαιτέρω κανόνων και τη χρήση 
των ενδείξεων, εκτός του λογότυπου 
βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όπως προβλέπεται στον παρόντα 
κανονισμό, και την τροποποίηση του 
λογότυπου βιολογικής παραγωγής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συναφών 
κανόνων.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αντιστοιχεί στην τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 21 παράγραφος 4.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58) Η βιολογική παραγωγή είναι 
αξιόπιστη μόνο αν πλαισιώνεται από 
αποτελεσματική εξακρίβωση και ελέγχους 
σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης 
και διανομής. Η βιολογική παραγωγή θα 
πρέπει να υπόκειται σε επίσημους ελέγχους 
ή άλλες επίσημες δραστηριότητες που 
διενεργούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. (XXX/XXXX) του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου33 με 
σκοπό τη εξακρίβωση της συμμόρφωσης 
με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής και 
επισήμανσης των βιολογικών προϊόντων.

(58) Η βιολογική παραγωγή είναι 
αξιόπιστη μόνο αν πλαισιώνεται από 
αποτελεσματική εξακρίβωση και ελέγχους 
σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης 
και διανομής. Η βιολογική παραγωγή θα 
πρέπει να υπόκειται σε επίσημους ελέγχους 
ή άλλες επίσημες δραστηριότητες που 
διενεργούνται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό με σκοπό τη εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες βιολογικής 
παραγωγής και επισήμανσης των 
βιολογικών προϊόντων. Συνεπώς, οι 
ειδικοί κανόνες για την βιολογική 
παραγωγή, που αφορούν τον έλεγχο της 
παραγωγικής διαδικασίας σε όλο το 
μήκος της αλυσίδας βιολογικής 
παραγωγής θα πρέπει να εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.

33 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. XX/XXX του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της […], για τους επίσημους 
ελέγχους και τις άλλες επίσημες 
δραστηριότητες που διενεργούνται με 
σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής 
της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις 
ζωοτροφές και των κανόνων για την 
υγεία και την καλή μεταχείριση των 
ζώων, την υγεία των φυτών, το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, καθώς και 
για την τροποποίηση των κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 999/2001, 1829/2003, 
1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 
1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, 
[….]/2013 [Office of Publication, please 
insert number of Regulation laying down 
provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material] και των οδηγιών 
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98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 
2008/119/ΕΚ, 2008/120/ΕΚ και 
2009/128/ΕΚ (κανονισμός για τους 
επίσημους ελέγχους) (ΕΕ L της …, σ. …).

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60) Οι γεωργοί μικρών εκμεταλλεύσεων 
της Ένωσης βρίσκονται, ο καθένας 
χωριστά, αντιμέτωποι με σχετικά υψηλά 
τέλη ελέγχου και επαχθή διοικητικό φόρτο 
που συνδέεται με την πιστοποίηση των 
βιολογικών προϊόντων. Ενδείκνυται η 
καθιέρωση συστήματος ομαδικής 
πιστοποίησης με στόχο τη μείωση των 
δαπανών ελέγχου και πιστοποίησης και 
του συναφούς διοικητικού φόρτου, την 
ενίσχυση των τοπικών δικτύων, τη 
συμβολή στην εξασφάλιση βελτιωμένων 
δυνατοτήτων εμπορικής διάθεσης και τη 
διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
με επιχειρήσεις τρίτων χωρών. Για τον 
λόγο αυτό, θα πρέπει να εισαχθεί και να 
προσδιοριστεί η έννοια της «ομάδας 
επιχειρήσεων».

(60) Οι γεωργοί μικρών εκμεταλλεύσεων 
της Ένωσης βρίσκονται, ο καθένας 
χωριστά, αντιμέτωποι με σχετικά υψηλά 
τέλη ελέγχου και επαχθή διοικητικό φόρτο 
που συνδέεται με την πιστοποίηση των 
βιολογικών προϊόντων. Ενδείκνυται η 
καθιέρωση συστήματος ομαδικής 
πιστοποίησης με στόχο τη μείωση των 
δαπανών ελέγχου και πιστοποίησης και 
του συναφούς διοικητικού φόρτου, την 
ενίσχυση των τοπικών δικτύων, τη 
συμβολή στην εξασφάλιση βελτιωμένων 
δυνατοτήτων εμπορικής διάθεσης και τη 
διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
με επιχειρήσεις τρίτων χωρών. Για τον 
λόγο αυτό, θα πρέπει να εισαχθεί και να 
προσδιοριστεί η έννοια της «ομάδας 
επιχειρήσεων», καθώς και να διευρυνθεί 
ώστε να συμπεριλάβει τις διασυνοριακές 
ομάδες. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει 
να προβαίνουν σε ευρεία χρήση των 
μέτρων συνεργασίας μεταξύ γεωργών, και 
ιδίως γεωργών μικρών εκμεταλλεύσεων 
που δικαιούνται ενίσχυσης βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα 
και η διαφάνεια της βιολογικής 
παραγωγής και του συστήματος 
επισήμανσης, είναι σκόπιμο να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει 
ορισμένες πράξεις όσον αφορά: τις 
απαιτήσεις τήρησης μητρώων από τις 
επιχειρήσεις ή τις ομάδες επιχειρήσεων· 
τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης του 
καταλόγου των επιχειρήσεων· τις 
εφαρμοστέες απαιτήσεις και διαδικασίες 
αφενός για τη δημοσίευση των τελών που 
εισπράττονται στο πλαίσιο των ελέγχων 
εξακρίβωσης της συμμόρφωσης με τους 
κανόνες βιολογικής παραγωγής και 
αφετέρου για την εποπτεία των αρμόδιων 
αρχών σχετικά με την επιβολή των εν 
λόγω τελών· τα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό των ομάδων προϊόντων για 
τις οποίες οι επιχειρήσεις δικαιούνται να 
έχουν στην κατοχή τους ένα μόνον 
πιστοποιητικό βιολογικής προέλευσης, το 
οποίο εκδίδεται από την αντίστοιχη αρχή 
ή τον αντίστοιχο φορέα ελέγχου.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αντιστοιχεί στις τροπολογίες του εισηγητή στο άρθρο 24 παράγραφος 6 και 
άρθρο 25 παράγραφος 6.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(62) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και αποδοτική 
πιστοποίηση μιας ομάδας επιχειρήσεων, 
είναι σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί η 
Επιτροπή να εκδίδει ορισμένες πράξεις 
όσον αφορά τις ευθύνες των επιμέρους 

διαγράφεται
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μελών των ομάδων επιχειρήσεων, τη 
σύνθεση και το μέγεθος της εν λόγω 
ομάδας, κατηγορίες προϊόντων που 
παράγει μια ομάδα επιχειρήσεων, τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής στην ομάδα, 
και τη δημιουργία και λειτουργία του 
συστήματος εσωτερικών ελέγχων της 
ομάδας, συμπεριλαμβανομένων του 
πεδίου εφαρμογής, του περιεχομένου και 
της συχνότητας των ελέγχων που θα 
διενεργούνται.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αντιστοιχεί στην τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 26, παράγραφος 3.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(62a) Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι 
ευκαιρίες για τους γεωργούς μικρών 
εκμεταλλεύσεων και να ενθαρρυνθούν 
μεμονωμένοι γεωργοί να συγκροτήσουν 
ομάδες επιχειρήσεων, οι κανόνες που 
αφορούν τις ομάδες επιχειρήσεων θα 
πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
και στο δυναμικό από πλευράς πόρων του 
συνόλου των γεωργών μικρών 
εκμεταλλεύσεων.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αντιστοιχεί στην τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 26, παράγραφος 3.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(67) Η πείρα που αποκτήθηκε υπό το (67) Η πείρα που αποκτήθηκε υπό το 
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καθεστώς των αρχών και των φορέων 
ελέγχου που αναγνωρίζονται ως αρμόδιοι 
να διενεργούν ελέγχους και να εκδίδουν 
πιστοποιητικά σε τρίτες χώρες για τους 
σκοπούς της εισαγωγής προϊόντων 
ισοδύναμων εγγυήσεων καταδεικνύει ότι οι 
κανόνες που εφαρμόζουν οι εν λόγω αρχές 
και φορείς ελέγχου είναι διαφορετικοί, και 
θα μπορούσαν δύσκολα να 
χαρακτηριστούν ως ισοδύναμοι των 
αντίστοιχων κανόνων της Ένωσης. 
Επιπλέον, ο πολλαπλασιασμός των 
προτύπων που διέπουν τις αρχές και τους 
φορείς ελέγχου παρακωλύει τη δέουσα 
εποπτεία τους εκ μέρους της Επιτροπής. 
Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καταργηθεί το 
συγκεκριμένο καθεστώς αναγνώρισης 
ισοδυναμίας. Πλην όμως, πρέπει να 
εκχωρηθεί στις εν λόγω αρχές και τους 
φορείς ελέγχου επαρκής χρόνος ώστε να 
είναι σε θέση να προετοιμαστούν για τη 
χορήγηση αναγνώρισης για τους σκοπούς 
της εισαγωγής προϊόντων που συνάδουν με 
τους κανόνες της Ένωσης.

καθεστώς των αρχών και των φορέων 
ελέγχου που αναγνωρίζονται ως αρμόδιοι 
να διενεργούν ελέγχους και να εκδίδουν 
πιστοποιητικά σε τρίτες χώρες για τους 
σκοπούς της εισαγωγής προϊόντων 
ισοδύναμων εγγυήσεων καταδεικνύει ότι οι 
κανόνες που εφαρμόζουν οι εν λόγω αρχές 
και φορείς ελέγχου είναι διαφορετικοί, και 
θα μπορούσαν δύσκολα να 
χαρακτηριστούν ως ισοδύναμοι των 
αντίστοιχων κανόνων της Ένωσης. 
Επιπλέον, ο πολλαπλασιασμός των 
προτύπων που διέπουν τις αρχές και τους 
φορείς ελέγχου παρακωλύει τη δέουσα 
εποπτεία τους εκ μέρους της Επιτροπής. 
Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τροποποιηθεί 
το καθεστώς αναγνώρισης ισοδυναμίας 
ούτως ώστε να εισαχθεί νέο σύστημα 
προσαρμοσμένης συμμόρφωσης, όπου 
αυτό κρίνεται σκόπιμο. Πλην όμως, 
πρέπει να εκχωρηθεί στις εν λόγω αρχές 
και τους φορείς ελέγχου επαρκής χρόνος 
ώστε να είναι σε θέση να προετοιμαστούν 
για τη χορήγηση αναγνώρισης για τους 
σκοπούς της εισαγωγής προϊόντων που 
συνάδουν με τους κανόνες της Ένωσης.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 69

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(69) Για να διασφαλιστεί ο υγιής 
ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων, 
η ιχνηλασιμότητα των εισαγόμενων 
προϊόντων που προορίζονται για διάθεση 
στην αγορά της Ένωσης ως βιολογικά και 
η διαφάνεια στη διαδικασία αναγνώρισης 
και εποπτείας για τις αρχές και τους φορείς 
ελέγχου στο πλαίσιο των εισαγωγών 
συμμορφούμενων προϊόντων, καθώς και 
για να εξασφαλίζεται η διαχείριση του 
καταλόγου των αναγνωρισμένων ως 
ισοδυνάμων αρχών και φορέων ελέγχου 
βάσει των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) 

(69) Για να διασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα 
των εισαγόμενων προϊόντων που 
προορίζονται για διάθεση στην αγορά της 
Ένωσης ως βιολογικά και η διαφάνεια στη 
διαδικασία αναγνώρισης και εποπτείας για 
τις αρχές και τους φορείς ελέγχου στο 
πλαίσιο των εισαγωγών συμμορφούμενων 
προϊόντων, καθώς και για να 
εξασφαλίζεται η διαχείριση του καταλόγου 
των αναγνωρισμένων ως ισοδυνάμων 
αρχών και φορέων ελέγχου βάσει των 
διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007, είναι σκόπιμο να 
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αριθ. 834/2007, είναι σκόπιμο να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει 
ορισμένες πράξεις όσον αφορά: τα 
έγγραφα που προορίζονται για τις 
τελωνειακές αρχές σε τρίτες χώρες, ιδίως 
το πιστοποιητικό εξαγωγής βιολογικών 
προϊόντων, σε ηλεκτρονική μορφή εφόσον 
είναι εφικτό· τα απαιτούμενα έγγραφα για 
τους σκοπούς της εισαγωγής, εξίσου σε 
ηλεκτρονική μορφή εφόσον είναι εφικτό· 
τα κριτήρια αναγνώρισης ή ανάκλησης 
της αναγνώρισης των αρχών και των 
φορέων ελέγχου στο πλαίσιο των 
εισαγωγών συμμορφούμενων προϊόντων· 
τις πληροφορίες που πρέπει να 
διαβιβάζουν οι τρίτες χώρες που 
αναγνωρίζονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού και είναι απαραίτητες για την 
εποπτεία της αναγνώρισής τους και την 
άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων 
εποπτείας από την Επιτροπή, 
συμπεριλαμβανομένης της επιτόπιας 
εξέτασης.

εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει 
ορισμένες πράξεις όσον αφορά: τα 
απαιτούμενα έγγραφα για τους σκοπούς 
της εισαγωγής, εξίσου σε ηλεκτρονική 
μορφή, εφόσον είναι εφικτό, την 
εκπλήρωση των κριτηρίων αναγνώρισης 
ή ανάκλησης της αναγνώρισης των αρχών 
και των φορέων ελέγχου στο πλαίσιο των 
εισαγωγών συμμορφούμενων προϊόντων· 
τις πληροφορίες που πρέπει να 
διαβιβάζουν οι τρίτες χώρες που 
αναγνωρίζονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, οι οποίες είναι απαραίτητες 
για την εποπτεία της αναγνώρισής τους, τη 
θέσπιση των διατάξεων για την άσκηση 
των αντίστοιχων καθηκόντων εποπτείας 
από την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης 
της επιτόπιας εξέτασης, την διαδικασία 
που πρέπει να ακολουθηθεί για την 
αναγνώριση των αρχών ή φορέων 
ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του 
περιεχομένου του τεχνικού φακέλου προς 
υποβολή, καθώς επίσης απόσυρση της 
αναγνώρισης και τους ελέγχους και άλλες 
δράσεις που πρέπει να γίνουν από τις 
αρχές και τους φορείς ελέγχου που 
αναγνωρίζονται από την Επιτροπή.  Όταν 
διαπιστώνονται σοβαρές ή 
επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις των 
κανόνων ελέγχου και πιστοποίησης, η 
αναγνώριση των οικείων φορέων ελέγχου 
πρέπει να αποσύρεται άμεσα, στις οικείες 
τρίτες χώρες καθώς και σε ολόκληρη την 
αγορά της Ένωσης για εθνικούς φορείς 
πιστοποίησης που είναι εγκατεστημένοι 
στην Ένωση.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αντιστοιχεί στις τροπολογίες του εισηγητή στο άρθρο 27 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 29 παράγραφος 7, εισάγει νέες παραγράφους 7α και 7β στο άρθρο 29.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 69 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(69a) Θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει ορισμένες 
πράξεις σχετικά με την εφαρμογή μέτρων 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή 
εικαζόμενης μη συμμόρφωσης, προς τους 
ισχύοντες κανόνες, που επηρεάζει την 
ακεραιότητα των βιολογικών προϊόντων 
που εισάγονται από τρίτες χώρες 
αναγνωρισμένες δυνάμει του άρθρου 33 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 και σχετικά με το σύστημα που 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την 
διαβίβαση των απαραίτητων 
πληροφοριών για την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση του παρόντος 
κανονισμού. Όλες οι πληροφορίες σχετικά 
με την εικαζόμενη μη συμμόρφωση, την 
ανάκληση της αναγνώρισης ή αναστολή 
της έγκρισης πρέπει να κοινοποιούνται 
άμεσα σε όλες τις αρμόδιες αρχές και 
φορείς ελέγχου προκειμένου να 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο τοποθέτησης 
στην αγορά μη εγκεκριμένων προϊόντων.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αντιστοιχεί στις τροπολογίες του εισηγητή στο άρθρο 29, παράγραφος 8, στο 
άρθρο 31, παράγραφος 6 και στο άρθρο 33, παράγραφος 2.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(70) Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να 
διασφαλιστεί ότι η κυκλοφορία βιολογικών 
προϊόντων που έχουν υποβληθεί σε έλεγχο 
σε ένα κράτος μέλος και συνάδουν με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν 
μπορεί να περιοριστεί σε άλλο κράτος 
μέλος. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς 

(70) Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να 
διασφαλιστεί ότι η κυκλοφορία βιολογικών 
προϊόντων που έχουν υποβληθεί σε έλεγχο 
σε ένα κράτος μέλος και συνάδουν με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν 
μπορεί να περιοριστεί σε άλλο κράτος 
μέλος.
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και των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ 
των κρατών μελών, είναι σκόπιμο να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει 
ορισμένες πράξεις για τη θέσπιση 
κανόνων σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των βιολογικών προϊόντων.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αντιστοιχεί στην τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 32 παράγραφος 2.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(71) Για τους σκοπούς της λήψης των 
αξιόπιστων πληροφοριών που απαιτούνται 
για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις 
απαραίτητες πληροφορίες σε ετήσια βάση. 
Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν 
ενημερωμένους καταλόγους των αρμόδιων 
αρχών, καθώς και των αρχών και των 
φορέων ελέγχου. Οι κατάλογοι των αρχών 
και των φορέων ελέγχου θα πρέπει να 
καθίστανται διαθέσιμοι στο κοινό από τα 
κράτη μέλη και να δημοσιεύονται ετησίως 
από την Επιτροπή.

(71) Για τους σκοπούς της λήψης των 
αξιόπιστων πληροφοριών που απαιτούνται 
για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις 
απαραίτητες επικαιροποιημένες 
πληροφορίες σε ετήσια βάση. Για λόγους 
σαφήνειας και διαφάνειας, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να τηρούν ενημερωμένους 
καταλόγους των αρμόδιων αρχών, καθώς 
και των αρχών και των φορέων ελέγχου. 
Οι κατάλογοι των αρχών και των φορέων 
ελέγχου θα πρέπει να καθίστανται 
διαθέσιμοι στο κοινό από τα κράτη μέλη 
και να δημοσιεύονται ετησίως από την 
Επιτροπή.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 72

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(72) Κρίνεται αναγκαία η θέσπιση μέτρων 
για τη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης 
σε ορισμένες τροποποιήσεις του νομικού 
πλαισίου που διέπει τις εισαγωγές 

(72) Κρίνεται αναγκαία η θέσπιση μέτρων 
για τη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης 
σε ορισμένες τροποποιήσεις του νομικού 
πλαισίου που διέπει τις εισαγωγές 
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βιολογικών προϊόντων στην Ένωση, όπως 
προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό. 
Ειδικότερα, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η ομαλή μετάβαση από το παλαιό στο νέο 
νομικό πλαίσιο, είναι σκόπιμο να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει 
ορισμένες πράξεις σχετικά με τους κανόνες 
που αφορούν τις περιόδους μετατροπής οι 
οποίες ξεκινούν δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 834/2007, κατά παρέκκλιση 
από τον γενικό κανόνα σύμφωνα με τον 
οποίο δεν είναι δυνατή η αναδρομική 
αναγνώριση προγενέστερων περιόδων ως 
μερών της περιόδου μετατροπής.

βιολογικών προϊόντων στην Ένωση, όπως 
προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό. 
Ειδικότερα, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η ομαλή μετάβαση από το παλαιό στο νέο 
νομικό πλαίσιο, είναι σκόπιμο να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει 
ορισμένες πράξεις σχετικά με τους κανόνες 
που αφορούν τις περιόδους μετατροπής οι 
οποίες ξεκινούν δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αντιστοιχεί στην τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 8, παράγραφος 3.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75) Προκειμένου να εξασφαλιστούν 
ενιαίες συνθήκες για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, είναι σκόπιμο να 
ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 
εξουσίες όσον αφορά: τις τεχνικές 
λεπτομέρειες για τη δημιουργία της βάσης 
δεδομένων καταχώρισης των ποικιλιών για 
τις οποίες είναι διαθέσιμο φυτικό 
πολλαπλασιαστικό υλικό που παράγεται με 
τη μέθοδο της βιολογικής παραγωγής· την 
έγκριση ή την ανάκληση της έγκρισης των 
προϊόντων και των ουσιών που μπορεί να 
χρησιμοποιούνται στη βιολογική 
παραγωγή εν γένει και στην παραγωγή 
μεταποιημένων βιολογικών τροφίμων 
ειδικότερα, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικασιών για την έγκριση των 
καταλόγων αυτών των προϊόντων και 
ουσιών και, κατά περίπτωση, την 
περιγραφή τους, τις απαιτήσεις σύνθεσης 
και τους όρους χρήσης τους· τις ειδικές και 

(75) Προκειμένου να εξασφαλιστούν 
ενιαίες συνθήκες για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, είναι σκόπιμο να 
ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 
εξουσίες όσον αφορά: τις τεχνικές 
λεπτομέρειες για τη δημιουργία της 
ενιαίας βάσης δεδομένων καταχώρισης 
των ποικιλιών, ιδίως των παραδοσιακών 
και σπάνιων ποικιλιών, για τις οποίες είναι 
διαθέσιμο φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό 
που παράγεται με τη μέθοδο της 
βιολογικής παραγωγής· την έγκριση ή την 
ανάκληση της έγκρισης των προϊόντων και 
των ουσιών που μπορεί να 
χρησιμοποιούνται στη βιολογική 
παραγωγή εν γένει και στην παραγωγή 
μεταποιημένων βιολογικών τροφίμων 
ειδικότερα, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικασιών για την έγκριση των 
καταλόγων αυτών των προϊόντων και 
ουσιών και, κατά περίπτωση, την 
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πρακτικές λεπτομέρειες σχετικά με την 
παρουσίαση, τη σύνθεση και τις 
διαστάσεις των ενδείξεων που 
αναφέρονται στους κωδικούς αριθμούς των 
αρχών και των φορέων ελέγχου, καθώς και 
σχετικά με την ένδειξη του τόπου 
προέλευσης των γεωργικών πρώτων υλών 
από τις οποίες αποτελείται το προϊόν, τον 
καθορισμό κωδικών αριθμών για τις αρχές 
και τους φορείς ελέγχου και την ένδειξη 
του τόπου προέλευσης των γεωργικών 
πρώτων υλών από τις οποίες αποτελείται 
το προϊόν· τις λεπτομέρειες και τις 
προδιαγραφές σχετικά με το περιεχόμενο, 
τη μορφή και τον τρόπο κοινοποίησης 
προς τις αρμόδιες αρχές των 
κοινοποιήσεων εκ μέρους των 
επιχειρήσεων και των ομάδων 
επιχειρήσεων ως προς τη δραστηριότητά 
τους και τη μορφή δημοσίευσης των τελών 
που εισπράττονται για τους ελέγχους· την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
ομάδων επιχειρήσεων και των αρμόδιων 
αρχών, των αρχών και των φορέων 
ελέγχου και μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής· την αναγνώριση ή την 
ανάκληση της αναγνώρισης των αρμόδιων 
αρχών και φορέων ελέγχου για τη 
διεξαγωγή ελέγχων σε τρίτες χώρες και την 
κατάρτιση του καταλόγου των εν λόγω 
αρχών και φορέων ελέγχου, καθώς και των 
κανόνων για την εξασφάλιση της 
εφαρμογής κατάλληλων μέτρων σε 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, ή σε 
περιπτώσεις υπόνοιας μη συμμόρφωσης, 
που επηρεάζουν την ακεραιότητα των 
εισαγόμενων βιολογικών προϊόντων· την 
κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών που 
αναγνωρίζονται δυνάμει του άρθρου 33 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 834/2007 και την τροποποίηση του 
εν λόγω καταλόγου, αλλά και τους κανόνες 
για την εξασφάλιση της εφαρμογής 
κατάλληλων μέτρων σε περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης, ή σε περιπτώσεις υπόνοιας 
μη συμμόρφωσης, που επηρεάζουν την 
ακεραιότητα των εισαγόμενων βιολογικών 
προϊόντων από τις εν λόγω χώρες· το 

περιγραφή τους, τις απαιτήσεις σύνθεσης 
και τους όρους χρήσης τους· τις ειδικές και 
πρακτικές λεπτομέρειες σχετικά με την 
παρουσίαση, τη σύνθεση και τις 
διαστάσεις των ενδείξεων που 
αναφέρονται στους κωδικούς αριθμούς των 
αρχών και των φορέων ελέγχου, καθώς και 
σχετικά με την ένδειξη του τόπου 
προέλευσης των γεωργικών πρώτων υλών 
από τις οποίες αποτελείται το προϊόν, τον 
καθορισμό κωδικών αριθμών για τις αρχές 
και τους φορείς ελέγχου και την ένδειξη 
του τόπου προέλευσης των γεωργικών 
πρώτων υλών από τις οποίες αποτελείται 
το προϊόν· τις λεπτομέρειες και τις 
προδιαγραφές σχετικά με το περιεχόμενο, 
τη μορφή και τον τρόπο κοινοποίησης 
προς τις αρμόδιες αρχές των 
κοινοποιήσεων εκ μέρους των 
επιχειρήσεων και των ομάδων 
επιχειρήσεων ως προς τη δραστηριότητά 
τους και τη μορφή δημοσίευσης των τελών 
που εισπράττονται για τους ελέγχους· την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
ομάδων επιχειρήσεων και των αρμόδιων 
αρχών, των αρχών και των φορέων 
ελέγχου και μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής· την αναγνώριση ή την 
ανάκληση της αναγνώρισης των αρμόδιων 
αρχών και φορέων ελέγχου για τη 
διεξαγωγή ελέγχων σε τρίτες χώρες και την 
κατάρτιση του καταλόγου των εν λόγω 
αρχών και φορέων ελέγχου, καθώς και των 
κανόνων για την εξασφάλιση της 
εφαρμογής κατάλληλων μέτρων σε 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, ή σε 
περιπτώσεις υπόνοιας μη συμμόρφωσης, 
που επηρεάζουν την ακεραιότητα των 
εισαγόμενων βιολογικών προϊόντων· την 
κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών που 
αναγνωρίζονται δυνάμει του άρθρου 33 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 και την τροποποίηση του εν 
λόγω καταλόγου, αλλά και τους κανόνες 
για την εξασφάλιση της εφαρμογής 
κατάλληλων μέτρων σε περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης, ή σε περιπτώσεις υπόνοιας 
μη συμμόρφωσης, που επηρεάζουν την 
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σύστημα που πρέπει να εφαρμόζεται για τη 
διαβίβαση των πληροφοριών που 
κρίνονται αναγκαίες για την εφαρμογή και 
την παρακολούθηση του παρόντος 
κανονισμού· την κατάρτιση του καταλόγου 
των αναγνωρισμένων αρχών και των 
φορέων ελέγχου δυνάμει του άρθρου 33 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 834/2007 και την τροποποίηση του 
εν λόγω καταλόγου.  Οι εν λόγω 
αρμοδιότητες πρέπει να ασκούνται 
κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34.

ακεραιότητα των εισαγόμενων βιολογικών 
προϊόντων από τις εν λόγω χώρες· το 
σύστημα που πρέπει να εφαρμόζεται για τη 
διαβίβαση των πληροφοριών που 
κρίνονται αναγκαίες για την εφαρμογή και 
την παρακολούθηση του παρόντος 
κανονισμού· την κατάρτιση του καταλόγου 
των αναγνωρισμένων αρχών και των 
φορέων ελέγχου δυνάμει του άρθρου 33 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 και την τροποποίηση του εν 
λόγω καταλόγου.  Οι εν λόγω 
αρμοδιότητες πρέπει να ασκούνται 
κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34.

__________________ __________________
34 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

34 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 77

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(77) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι, 
από τους κανόνες σχετικά με τη βιολογική 
προέλευση του φυτικού αναπαραγωγικού 
υλικού και με τα ζώα αναπαραγωγής που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 834/2007 και σχετικά με την 
εξαίρεση από τους κανόνες παραγωγής που 
έχουν εγκριθεί δυνάμει του άρθρου 22 του 
ίδιου κανονισμού, γίνεται ομαλή μετάβαση 
προς τους νέους κανόνες φυτικής και 
ζωικής παραγωγής που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, είναι σκόπιμο να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει 

(77) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι, 
από τους κανόνες σχετικά με τη βιολογική 
προέλευση του φυτικού αναπαραγωγικού 
υλικού και με τα ζώα αναπαραγωγής που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 834/2007 και σχετικά με την 
εξαίρεση από τους κανόνες παραγωγής που 
έχουν εγκριθεί δυνάμει του άρθρου 22 του 
ίδιου κανονισμού, γίνεται ομαλή μετάβαση 
προς τους νέους κανόνες φυτικής και 
ζωικής παραγωγής που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, είναι σκόπιμο να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει 
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ορισμένες πράξεις όσον αφορά την 
έγκριση εξαιρέσεων σε περιπτώσεις στις 
οποίες οι εξαιρέσεις κρίνονται αναγκαίες 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση 
σε φυτικό αναπαραγωγικό υλικό και 
ζωντανά ζώα για αναπαραγωγή που 
ενδέχεται να χρησιμοποιούνται στη 
βιολογική παραγωγή. Δεδομένου ότι οι εν 
λόγω πράξεις είναι μεταβατικού 
χαρακτήρα, θα πρέπει να εφαρμόζονται 
για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

ορισμένες πράξεις όσον αφορά την 
έγκριση εξαιρέσεων σε περιπτώσεις στις 
οποίες οι εξαιρέσεις κρίνονται αναγκαίες 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση 
σε φυτικό αναπαραγωγικό υλικό και 
ζωντανά ζώα για αναπαραγωγή που 
ενδέχεται να χρησιμοποιούνται στη 
βιολογική παραγωγή. Οι εν λόγω πράξεις 
είναι ωστόσο μόνο μεταβατικού 
χαρακτήρα και για τον λόγο αυτό 
εφαρμόζονται μόνο για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα, το οποίο απαιτείται για 
να επισημανθούν και να κλείσουν τα κενά 
στη διαθεσιμότητα στην αγορά 
βιολογικού φυτικού αναπαραγωγικού 
υλικού και ζώων αναπαραγωγής 
βιολογικής εκτροφής.

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να δημιουργηθεί με τους ευρωπαίους παραγωγούς βιολογικών σπόρων μια γνήσια 
αγορά για τη βιολογική παραγωγή υλικού σποράς. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω 
ενός αποτελεσματικού συστήματος παροχής κινήτρων και απαιτεί σαφή δέσμευση από τον 
νομοθέτη!

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 77 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(77a) Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής 
για το μέλλον της βιολογικής παραγωγής 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για να συμβάλει στη 
χρηματοδότηση της έρευνας και της 
καινοτομίας, με σκοπό την αύξηση της 
παραγωγής και της διαθεσιμότητας 
βιολογικών σπόρων και φυτικού 
αναπαραγωγικού υλικού.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 77 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(77β) Για να αυξηθεί η παραγωγή, η 
διαθεσιμότητα και η χρήση βιολογικών 
σπόρων και βιολογικού φυτικού 
αναπαραγωγικού υλικού, πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η σύμπραξη 
σποροπαραγωγών, βελτιωτών φυτών και 
όλων των φορέων της βιολογικής 
γεωργίας. Επιπλέον, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην ομάδα εμπειρογνωμόνων 
για τεχνικές συμβουλές για τη βιολογική 
παραγωγή (EGTOP), το καθήκον της 
ανάπτυξης νέου συστήματος για την 
αποτελεσματική και βιώσιμη χρήση των 
βιολογικών σπόρων, παρέχοντας κίνητρα 
στους παραγωγούς βιολογικών σπόρων 
και βελτιωτές φυτών.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 78

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(78) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει 
την κατάσταση της διαθεσιμότητας 
βιολογικού φυτικού αναπαραγωγικού 
υλικού και ζώων αναπαραγωγής και να 
υποβάλει το 2021 σχετική έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

(78) Προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
διαθεσιμότητα του βιολογικού φυτικού 
αναπαραγωγικού υλικού, ζωοτροφών και 
ζώων αναπαραγωγής στην αγορά και σε 
επαρκείς ποσότητες και πριν την υποβολή 
προτάσεων για την σταδιακή κατάργηση 
των εξαιρέσεων, η Επιτροπή 
πραγματοποιεί μελέτη που θα βασίζεται 
στη συλλογή δεδομένων και στην 
ανάλυση της κατάστασης στα κράτη 
μέλη. Με βάση τη μελέτη αυτή η 
Επιτροπή θα πρέπει έως τα τέλη του 2020 
να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η οποία 
θα περιλαμβάνει ένα αναλυτικό μέρος 
σχετικά με το στάδιο ανάπτυξης της 
βιολογικής γεωργίας και την επιτευχθείσα 
πρόοδο και ένα στρατηγικό τμήμα 
σχετικά με μέτρα που πρέπει να 
εφαρμοστούν ή απαιτούνται, προκειμένου 
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να βελτιωθεί η απόδοση της βιολογικής 
γεωργίας καθώς και το θεσμικό της 
πλαίσιο.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 80

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(80) Από την επανεξέταση του 
νομοθετικού πλαισίου για τη βιολογική 
παραγωγή και την επισήμανση των 
βιολογικών προϊόντων προέκυψε ότι οι 
ειδικές ανάγκες σχετικά με τους 
επίσημους ελέγχους και άλλες επίσημες 
δραστηριότητες που διενεργούνται 
κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τους 
επίσημους ελέγχους) προϋποθέτουν τη 
θέσπιση διατάξεων με στόχο την 
καλύτερη αντιμετώπιση περιπτώσεων μη 
συμμόρφωσης. Επιπλέον, οι διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX 
[κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους] 
σχετικά με τα καθήκοντα και τις 
υποχρεώσεις των αρμόδιων αρχών, την 
έγκριση και εποπτεία των 
εξουσιοδοτημένων φορέων, την επίσημη 
πιστοποίηση, τις υποχρεώσεις υποβολής 
εκθέσεων και τη διοικητική συνδρομή θα 
πρέπει να προσαρμοστούν στις ειδικές 
ανάγκες του κλάδου της βιολογικής 
παραγωγής. Κατά συνέπεια, ο κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. XXX/XXX [κανονισμός για 
τους επίσημους ελέγχους] θα πρέπει να 
τροποποιηθεί αναλόγως.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αντιστοιχεί στην τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 44.
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Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις αρχές 
της βιολογικής παραγωγής και θεσπίζει 
τους κανόνες σχετικά με τη βιολογική 
παραγωγή και τη χρήση σχετικών 
ενδείξεων στην επισήμανση και στη 
διαφήμιση.

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις αρχές 
της βιολογικής παραγωγής και του ελέγχου 
και της πιστοποίησής της και θεσπίζει 
τους κανόνες σχετικά με τη βιολογική 
παραγωγή, τη μεταποίηση, τη διανομή, 
τους ελέγχους και τη χρήση ενδείξεων που 
αφορούν τη βιολογική παραγωγή στην 
επισήμανση και στη διαφήμιση. 
Προσφέρει τη βάση για την βιώσιμη 
ανάπτυξη βιολογικής παραγωγής και τα 
θετικά της αποτελέσματα στο περιβάλλον 
και στην δημόσια υγεία, ενώ διασφαλίζει 
την αποτελεσματική λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και τον θεμιτό 
ανταγωνισμό, βοηθώντας έτσι τους 
γεωργούς να επιτύχουν δίκαιο εισόδημα, 
διασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη του 
καταναλωτή και προστατεύοντας τα 
συμφέροντα του καταναλωτή·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εφαρμοσθούν οι αρχές και οι μέθοδοι για την βιολογική παραγωγή κατά τη διάρκεια 
όλης της διαδικασίας της βιολογικής γεωργίας/βιολογικής παραγωγής. Είναι ως εκ τούτου 
σημαντικό να βασίζεται η διαδικασία στους ελέγχους του κανονισμού αυτού. Δεν αρκεί να 
ελέγχεται μόνον το προϊόν που προορίζεται για ζωική ή ανθρώπινη κατανάλωση. Ο παρών 
κανονισμός καλύπτει επίσης την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και προϊόντων 
μετατροπής.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα 
γεωργικά προϊόντα που απαριθμούνται 
στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («η 

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα 
ακόλουθα προϊόντα που προέρχονται από 
τη γεωργία, συμπεριλαμβανόμενης της 
υδατοκαλλιέργειας και της 
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Συνθήκη») και σε ορισμένα άλλα 
προϊόντα που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, 
εφόσον τα εν λόγω γεωργικά προϊόντα και 
τα εν λόγω άλλα προϊόντα προορίζονται 
για παραγωγή, παρασκευή, διανομή, 
διάθεση στην αγορά, εισαγωγή ή εξαγωγή 
ως βιολογικά προϊόντα.

μελισσοκομίας, εφόσον τα εν λόγω 
προϊόντα παράγονται, παρασκευάζονται, 
επισημαίνονται, διανέμονται, τίθενται σε 
εμπορία στην αγορά της Ένωσης ή 
εισάγονται στην Ένωση ή εξάγονται από 
αυτήν ως βιολογικά, ή προορίζονται ως 
τέτοια:

(a) ζώντα ή μη μεταποιημένα γεωργικά 
προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των 
σπόρων και άλλου φυτικού 
αναπαραγωγικού υλικού·
(β) μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως 
τρόφιμα·
(γ) ζωοτροφές·
(δ) άλγες και ζώα υδατοκαλλιέργειας·
(ε) οίνος·
(στ) ζυμομύκητες·
(ζ) μανιτάρια·
(η) συλλεχθέντα άγρια φυτά και τμήματά 
τους· 
καθώς και άλλα προϊόντα, που 
συνδέονται στενά με τη γεωργία και τα 
οποία πρόκειται να παραχθούν, να 
παρασκευαστούν, να επισημανθούν, να 
διανεμηθούν, να τεθούν σε κυκλοφορία 
στην αγορά, να εισαχθούν ή να εξαχθούν. 

Οι μη εκτρεφόμενοι ιχθύες και τα 
θηράματα δεν θεωρούνται βιολογικά 
προϊόντα.

Οι μη εκτρεφόμενοι ιχθύες και τα 
θηράματα δεν θεωρούνται βιολογικά 
προϊόντα.

(Η αντικατάσταση της λέξης «φύκια» με την 
λέξη «άλγες» ισχύει για όλο το κείμενο. Η 
έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία 67

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

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται για 
κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στις 
δραστηριότητες οιουδήποτε σταδίου 
παραγωγής, παρασκευής και διανομής των 
προϊόντων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται για 
κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στις 
δραστηριότητες οιουδήποτε σταδίου 
παραγωγής, παρασκευής, επισήμανσης και 
διανομής των προϊόντων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.

Οι δραστηριότητες ομαδικής εστίασης που 
ασκούνται από μονάδα ομαδικής εστίασης 
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35 δεν 
υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.

Οι δραστηριότητες ομαδικής εστίασης που 
ασκούνται από μονάδα ομαδικής εστίασης 
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35 
υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.

__________________ __________________
35 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, 
σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 
τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την 
τροποποίηση των κανονισμών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και 
(ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση 
της οδηγίας 87/250/EΟΚ της Επιτροπής, 
της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της οδηγίας 1999/10/EΚ της Επιτροπής, 
της οδηγίας 2000/13/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 
οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/EΚ και 
2008/5/EΚ και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 της 
22.11.2011, σ. 18).

35 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, 
σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 
τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την 
τροποποίηση των κανονισμών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και 
(ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση 
της οδηγίας 87/250/EΟΚ της Επιτροπής, 
της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της οδηγίας 1999/10/EΚ της Επιτροπής, 
της οδηγίας 2000/13/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 
οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/EΚ και 
2008/5/EΚ και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 της 
22.11.2011, σ. 18).

Αιτιολόγηση

Η μαζική εστίαση έχει καταστεί σημαντικό τμήμα της αγοράς βιολογικών προϊόντων που όλο 
και περισσότερο εφοδιάζει τις δημόσιες καντίνες αλλά και εστιατόρια με βιολογικά προϊόντα. 
Πρέπει ως εκ τούτου να καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν 
εθνικούς κανόνες ή, ελλείψει αυτών, 
ιδιωτικά πρότυπα, όσον αφορά την 
επισήμανση και τον έλεγχο των 
προϊόντων που προέρχονται από 
επιχειρήσεις ομαδικής εστίασης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός αυτός πρέπει να εφαρμοσθεί για τις επιχειρήσεις ομαδικής εστίασης και τα 
εστιατόρια. Οι μεγάλες καντίνες μπορούν να αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν βιολογικά προϊόντα 
στην παρασκευή γευμάτων αλλά δεν υποχρεούνται να αναφέρουν το μερίδιο συμμετοχής των 
βιολογικών προϊόντων στη συνολική ποσότητα των παρασκευασθέντων γευμάτων.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη της σχετικής ενωσιακής 
νομοθεσίας στους τομείς της ασφάλειας 
της τροφικής αλυσίδας, της υγείας και 
της καλής μεταχείρισης των ζώων, της 
υγείας των φυτών, και του φυτικού 
αναπαραγωγικού υλικού, και ιδίως του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/XXX του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου36 (φυτικό αναπαραγωγικό 
υλικό) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
XX/XXXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου37 (προστατευτικά 
μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά 
οργανισμών).

3. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
χωρίς να θίγονται οι λοιπές νομοθετικές 
διατάξεις της Ένωσης ή άλλες εθνικές 
διατάξεις που ισχύουν, σύμφωνα με το 
κοινοτικό δίκαιο, για τα προϊόντα που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο, όπως 
διατάξεις που διέπουν την παραγωγή, την 
παρασκευή, την εμπορία, την επισήμανση 
και τον έλεγχο των εν λόγω προϊόντων, 
καθώς και η νομοθεσία για τα τρόφιμα 
και τη διατροφή των ζώων.

__________________
36 [πλήρης τίτλος] (ΕΕ L,…).
37 [πλήρης τίτλος] (ΕΕ L,…).

Αιτιολόγηση

Οι ως άνω αναφερόμενες νομοθετικές πράξεις δεν θα έχουν ήδη στο σύνολό τους τεθεί σε ισχύ, 
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όταν εγκριθεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα βιολογικά προϊόντα.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
νέες πληροφορίες σχετικά με μεθόδους 
παραγωγής ή νέα υλικά ή διεθνείς 
δεσμεύσεις, εξουσιοδοτείται η Επιτροπή 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 36, οι οποίες 
τροποποιούν τον κατάλογο προϊόντων 
που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι. 
Μόνο τα προϊόντα που είναι στενά 
συνδεδεμένα με γεωργικά προϊόντα 
πληρούν τα κριτήρια ώστε να 
συμπεριληφθούν στον συγκεκριμένο 
κατάλογο.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής θα είναι ίδιο με εκείνο του ισχύοντος κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 834/2007. 
Τέτοιες αλλαγές στον βασικό κανονισμό πρέπει να είναι δυνατές μόνον μέσω της διαδικασίας 
συναπόφασης.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «γεωργική πρώτη ύλη»: γεωργικό 
προϊόν το οποίο δεν έχει υποβληθεί σε 
καμία εργασία διατήρησης ή 
μεταποίησης·

(3) «γεωργική πρώτη ύλη» ή «πρώτη ύλη 
υδατοκαλλιέργειας»: γεωργικό προϊόν ή 
προϊόν υδατοκαλλιέργειας το οποίο δεν 
έχει υποβληθεί σε καμία εργασία 
μεταποίησης ή παρασκευής ή 
διατήρησης·
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Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «προληπτικά μέτρα»: τα μέτρα που 
πρέπει να λαμβάνονται προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ποιότητα του εδάφους 
καθώς και η πρόληψη και ο έλεγχος 
παρασίτων και ζιζανίων, και να 
αποτρέπεται η μόλυνση με προϊόντα ή 
ουσίες που δεν είναι εγκεκριμένες δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού·

(4) «προληπτικά μέτρα και μέτρα 
προφύλαξης»: τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ποιότητα της βιολογικής 
παραγωγής, η διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, και να αποτρέπεται η 
μόλυνση και η ανάμειξη με προϊόντα ή 
ουσίες που δεν είναι εγκεκριμένες δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού σε όλα τα 
στάδια παραγωγής, παρασκευής και 
διανομής·

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα προφύλαξης θα πρέπει να υπερβαίνουν τα προληπτικά μέτρα και επίσης να 
εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια παραγωγής στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «μετατροπή»: η μετάβαση από μη 
βιολογική σε βιολογική παραγωγή εντός 
ορισμένης χρονικής περιόδου·

(5) «μετατροπή»: η μετάβαση από μη 
βιολογική σε βιολογική παραγωγή εντός 
ορισμένης χρονικής περιόδου κατά την 
οποία έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις 
σχετικά με τη βιολογική παραγωγή·

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «ομάδα επιχειρήσεων»: η ομάδα στο 
πλαίσιο της οποίας κάθε επιχείρηση είναι 

(7) «ομάδα επιχειρήσεων»: η ομάδα η 
οποία εκπληρώνει όλες τις ακόλουθες 
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γεωργός που διαθέτει γεωργική 
εκμετάλλευση έως 5 εκταρίων 
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης 
και που μπορεί, επιπλέον της παραγωγής 
τροφίμων ή ζωοτροφών, να 
δραστηριοποιείται και στη μεταποίηση 
τροφίμων ή ζωοτροφών·

προϋποθέσεις:

a) κάθε μέλος της ομάδας είναι γεωργός ή 
επιχειρηματίας που παράγει άλγες ή 
προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και, επιπλέον 
της παραγωγής τροφίμων ή ζωοτροφών 
μπορεί να δραστηριοποιείται και στη 
μεταποίηση, την παρασκευή ή την 
εμπορία τροφίμων ή ζωοτροφών·
β) οι παραγωγικές δραστηριότητες των 
μελών της ομάδας λαμβάνουν χώρα υπό 
συνθήκες γεωγραφικής εγγύτητας·
γ) θεσπίζεται ένα κοινό σύστημα 
διάθεσης στην αγορά για τα βιολογικά 
προϊόντα που παράγει η ομάδα·
δ) η ομάδα διαθέτει νομική 
προσωπικότητα καθώς και ένα 
εσωτερικό σύστημα ελέγχου· και
ε) ο κύκλος εργασιών ή ο βασικός όγκος 
της βιολογικής παραγωγής κάθε μέλους 
της ομάδας δεν υπερβαίνει τα 15.000 
ευρώ ετησίως ή κάθε μέλος παράγει σε 
μία εκμετάλλευση έως 5 εκτάρια ή, σε 
περίπτωση παραγωγής κάτω από γυαλί ή 
άλλης εντατικής παραγωγής κάτω από 
προστατευτικό κάλυμα, σε εκμετάλλευση 
έως 0,5 εκτάρια ή, σε περίπτωση 
αποκλειστικά χορτολιβαδικής έκτασης, 
σε μία εκμετάλλευση έως 15 εκτάρια.
Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
στοιχείο (ε) δεν ισχύουν για ομάδες 
επιχειρηματιών από τρίτες χώρες·

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 10 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) «βιολογική βελτίωση φυτών και 
ανάπτυξη ποικιλιών»: η ενίσχυση της 
γενετικής ποικιλίας σε συνδυασμό με 
στήριξη από τη φυσική αναπαραγωγική 
ικανότητα. Η βιολογική βελτίωση φυτών 
αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων ποικιλιών 
που είναι ιδιαιτέρως κατάλληλες για τα 
συστήματα της βιολογικής παραγωγής. 
Συνιστά μια ολιστική προσέγγιση που 
σέβεται τους φυσικούς αναστολείς 
διασταύρωσης και βασίζεται σε γόνιμα 
φυτά που μπορούν να αναπτύξουν μια 
βιώσιμη σχέση με το ζωντανό έδαφος. Η 
βιολογική βελτίωση φυτών λαμβάνει 
χώρα υπό τις εν λόγω προϋποθέσεις για 
τη βιολογική βελτίωση φυτών, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 10 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10β) «φυτικό αναπαραγωγικό υλικό»: 
φυτά, καθώς και όλες οι φυτικές μορφές 
σε οποιοδήποτε στάδιο, 
συμπεριλαμβανομένων των σπόρων, που 
είναι ικανά και προορίζονται για την 
παραγωγή ολόκληρων φυτών·

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 10 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10γ) «μητρικό φυτό»: αναγνωρισμένο 
φυτό, από το οποίο λαμβάνεται φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό με σκοπό την 
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αναπαραγωγή νέων φυτών·

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 10 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10δ) «γενεά»: ομάδα φυτών που συνιστά 
μία μόνο σειρά απογόνων φυτών·

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 10 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10ε) «βιολογική αναπαραγωγή ζώων»: η 
ενίσχυση της γενετικής ποικιλομορφίας 
σε συνδυασμό με την ικανότητα φυσικής 
αναπαραγωγής των εν λόγω ζώων. Με τη 
βιολογική αναπαραγωγή ζώων 
διασφαλίζεται η βέλτιστη τήρηση των 
απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού, με 
επίκεντρο την ανθεκτικότητα σε 
ασθένειες, τη μακροζωία, την αξία της 
αναπαραγωγής και την προσαρμογή στις 
κλιματικές και φυσικές συνθήκες, και 
προάγεται μία αναπαραγωγή που 
αποσκοπεί σε βραδεία ανάπτυξη, όπου 
αυτό απαιτείται· 

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) «φυτικά παρασκευάσματα»: 
εκχυλίσματα ορισμένων φυτών τα οποία 
έχουν ως στόχο την ενίσχυση των 
καλλιεργειών ή την απώθηση ή 
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καταπολέμηση των επιβλαβών 
οργανισμών και ασθενειών·

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 13 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β) «βιοδυναμικά παρασκευάσματα»: 
μίγματα που παραδοσιακά 
χρησιμοποιούνται στη βιοδυναμική 
γεωργία και τα οποία φέρουν αρίθμηση 
από το 500 έως το 508·

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) «βεράντα»: πρόσθετος, στεγασμένος, 
μη μονωμένος, εξωτερικός χώρος 
κτηνοτροφικού κτηρίου, με τη μεγαλύτερη 
σε μήκος πλευρά συνήθως εξοπλισμένη με 
συρμάτινο περίφραγμα ή δικτύωμα, ο 
οποίος είναι ανοικτός στις εξωτερικές 
κλιματικές συνθήκες, διαθέτει φυσικό και 
τεχνητό φωτισμό και δάπεδο με στρωμνή·

(16) «βεράντα»: πρόσθετος, στεγασμένος, 
μη μονωμένος, εξωτερικός χώρος 
κτηνοτροφικού κτηρίου, με τη μεγαλύτερη 
σε μήκος πλευρά συνήθως εξοπλισμένη με 
συρμάτινο περίφραγμα ή δικτύωμα, ο 
οποίος είναι ανοικτός στις εξωτερικές 
κλιματικές συνθήκες, διαθέτει δε κατά το 
δυνατόν, φυσικό και τεχνητό φωτισμό και 
δάπεδο με στρωμνή·

Αιτιολόγηση

Εφόσον παρέχεται με κατάλληλο τρόπο, ο φυσικός φωτισμός θα πρέπει να είναι επαρκής σε μια 
βεράντα· ο τεχνητός φωτισμός δεν θα πρέπει να αποτελεί υποχρεωτική απαίτηση.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 16 α (νέο)



RR\1077954EL.doc 63/372 PE557.122v03-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) «πουλάδες ωοτοκίας»: νεαρά ζώα 
του είδους Gallus gallus που 
προορίζονται για ωοπαραγωγή και έχουν 
ηλικία μικρότερη των 18 εβδομάδων·

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 16 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16β) όρνιθες ωοπαραγωγής: ζώα του 
είδους Gallus gallus που προορίζονται για 
την παραγωγή αυγών κατανάλωσης και 
έχουν ηλικία τουλάχιστον 18 εβδομάδων·

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 16 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16γ) «κοτόπουλα πάχυνσης» σημαίνει τα 
ζώα του είδους Gallus gallus που 
εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος·

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 16 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16δ) «ωφέλιμη επιφάνεια» όπως ορίζεται 
από την Οδηγία του Συμβουλίου 
1999/74/ΕΚ1α, είναι η επιφάνεια (εντός 
του ορνιθώνα, πλάτους τουλάχιστον 30 
cm και κλίσης έως 14%, άνωθεν της 
οποίας υπάρχει ελεύθερος χώρος ύψους 
τουλάχιστον 45 cm. Οι φωλεές δεν 
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θεωρούνται ωφέλιμες επιφάνειες.
__________________
1α Οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 19ης Ιουλίου 1999, περί των 
στοιχειωδών απαιτήσεων για την 
προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων 
(ΕΕ L 203 της 3.8.1999, σ. 53.).

Αιτιολόγηση

Διάταξη σύμφωνα με το άρθρο 2.2 στοιχείο δ) της οδηγίας 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου.

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 16 στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16στ) «βασικοί δείκτες» είναι οι δείκτες 
που συνδέονται με τις άμεσες 
περιβαλλοντικές πτυχές που ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1221/2009·

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) «παρασκευή»: οι εργασίες διατήρησης 
ή μεταποίησης βιολογικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της σφαγής και του 
τεμαχισμού, στην περίπτωση των 
κτηνοτροφικών προϊόντων, η συσκευασία, 
η επισήμανση ή οι μεταβολές στη σχετική 
με τη βιολογική παραγωγή επισήμανση·

(20) «παρασκευή»: οι εργασίες διατήρησης 
ή μεταποίησης βιολογικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της σφαγής και του 
τεμαχισμού, στην περίπτωση των 
κτηνοτροφικών προϊόντων, η συσκευασία, 
η επισήμανση ή οι μεταβολές στη σχετική 
με την εφαρμοσθείσα μέθοδο βιολογικής 
παραγωγής επισήμανση·

Αιτιολόγηση

«Παρασκευή» όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007.
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Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) «ζωοτροφές σε μετατροπή»: οι 
ζωοτροφές που παράγονται κατά την 
περίοδο μετατροπής, εξαιρουμένων των 
ζωοτροφών που συγκομίζονται κατά τους 
δώδεκα μήνες μετά την έναρξη της 
μετατροπής·

(24) «προϊόντα σε μετατροπή»: φυτικά 
προϊόντα που παράγονται κατά την 
περίοδο μετατροπής, εξαιρουμένων 
εκείνων που συγκομίζονται κατά τους 
δώδεκα μήνες μετά την έναρξη της 
μετατροπής·

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) «συνθήκες καταστροφών»: οι 
συνθήκες που προκύπτουν από «δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα», «περιβαλλοντικό 
συμβάν», «φυσική καταστροφή» ή 
«καταστροφικό συμβάν», όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
στοιχεία η), ι), ια) και ιβ) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013·

(28) «συνθήκες καταστροφών»: οι 
συνθήκες που προκύπτουν από «δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα», «περιβαλλοντικό 
συμβάν», «φυσική καταστροφή», 
«επιζωοτία» ή «καταστροφικό συμβάν», 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 στοιχεία η), ι), ια) και ιβ) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013·

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) «αρχή ελέγχου»: η αρχή ελέγχου για 
τη βιολογική παραγωγή και την 
επισήμανση των βιολογικών προϊόντων 
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 39 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXXX 
[κανονισμός για τους επίσημους 
ελέγχους]·

(33) «αρχή ελέγχου»: δημόσιος 
διοικητικός οργανισμός κράτους μέλους, 
στον οποίο η αρμόδια αρχή έχει 
μεταβιβάσει, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, τη 
δική της αρμοδιότητα ελέγχου και 
πιστοποίησης στον τομέα της βιολογικής 
παραγωγής και επισήμανσης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού· ενδεχομένως η αντίστοιχη 
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αρχή τρίτης χώρας ή η αντίστοιχη αρχή 
που ασκεί τη δραστηριότητά της σε τρίτη 
χώρα·

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) «φορέας ελέγχου»: εξουσιοδοτημένο 
όργανο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 
38 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. XXX/XXXX [κανονισμός για τους 
επίσημους ελέγχους], καθώς και φορέας 
αναγνωρισμένος από την Επιτροπή ή από 
τρίτη χώρα αναγνωρισμένη από την 
Επιτροπή για τη διενέργεια ελέγχων σε 
τρίτες χώρες για την εισαγωγή 
βιολογικών προϊόντων στην Ένωση·

(34) «φορέας ελέγχου»: ανεξάρτητος 
ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας που 
διενεργεί ελέγχους και πιστοποιήσεις στον 
τομέα της βιολογικής παραγωγής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού· ενδεχομένως αντίστοιχος 
φορέας τρίτης χώρας ή αντίστοιχος 
φορέας που ασκεί τη δραστηριότητά του 
σε τρίτη χώρα·

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 35 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35a) «συμμόρφωση» σημαίνει η τήρηση 
του παρόντος κανονισμού και των 
παραρτημάτων του, με τις κατ' 
εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις 
που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό καθώς και με άλλους 
κανονισμούς στους οποίους αναφέρεται ο 
παρών κανονισμός·

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 36
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) «γενετικώς τροποποιημένος 
οργανισμός»: ο γενετικώς τροποποιημένος 
οργανισμός όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
σημείο 2 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου43 και ο οποίος δεν έχει 
προκύψει με τις τεχνικές γενετικής 
τροποποίησης που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι.Β. της εν λόγω οδηγίας, 
εφεξής καλούμενος «ΓΤΟ»·

(36) «γενετικώς τροποποιημένος 
οργανισμός»: ο γενετικώς τροποποιημένος 
οργανισμός όπως ορίζεται στην οδηγία 
2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43, 
εφεξής καλούμενος «ΓΤΟ»·

__________________ __________________
43 Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
12ης Μαρτίου 2001 για τη σκόπιμη 
ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων 
οργανισμών στο περιβάλλον και την 
κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 
1).

43 Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
12ης Μαρτίου 2001 για τη σκόπιμη 
ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων 
οργανισμών στο περιβάλλον και την 
κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 
1).

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 40 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40a) «τεχνολογικά επεξεργασμένα 
νανοϋλικά»: τεχνολογικά επεξεργασμένα 
νανοϋλικά κατά την έννοια του άρθρου 2 
παράγραφος 2 στοιχείο κ) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1169/2011·

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) «ισοδυναμία»: η ανταπόκριση στους 
ίδιους στόχους και αρχές με την εφαρμογή 

(41) «ισοδύναμα» (κατά την περιγραφή 
διαφορετικών συστημάτων ή μέτρων): η 
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κανόνων που εξασφαλίζουν το ίδιο επίπεδο 
εξασφάλισης της συμμόρφωσης· 
«τεχνολογικό βοήθημα»: το τεχνολογικό 
βοήθημα όπως ορίζεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1333/2008·

ανταπόκριση στους ίδιους στόχους και στις 
ίδιες αρχές με την εφαρμογή κανόνων που 
εξασφαλίζουν το ίδιο επίπεδο εξασφάλισης 
της συμμόρφωσης·

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) «ιονίζουσα ακτινοβολία»: η ιονίζουσα 
ακτινοβολία όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της οδηγίας 96/29/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου47·

(43) «ιονίζουσα ακτινοβολία»: η ιονίζουσα 
ακτινοβολία όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της οδηγίας 96/29/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου47 και όπως ρυθμίζεται από 
την οδηγία 1999/2/EΚ47 α·του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου·

__________________ __________________
47 Οδηγία 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου, 
της 13ης Μαΐου 1996, για τον καθορισμό 
των βασικών κανόνων ασφάλειας για την 
προστασία της υγείας των εργαζομένων 
και του πληθυσμού από τους κινδύνους 
που προκύπτουν από ιονίζουσες 
ακτινοβολίες (ΕΕ L 159 της 29.6.1996, 
σ. 1).

47 Οδηγία 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου, 
της 13ης Μαΐου 1996, για τον καθορισμό 
των βασικών κανόνων ασφάλειας για την 
προστασία της υγείας των εργαζομένων 
και του πληθυσμού από τους κινδύνους 
που προκύπτουν από ιονίζουσες 
ακτινοβολίες (ΕΕ L 159 της 29.6.1996, 
σ. 1).
47 α Οδηγία 1999/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Φεβρουαρίου 1999, για την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών όσον αφορά τα τρόφιμα και τα 
συστατικά τροφίμων που έχουν υποστεί 
επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία 
(ΕΕ L 66 της 13.3.1999, σ. 16).

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει μνεία στην οδηγία 1999/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Φεβρουαρίου 1999, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών σχετικά με τα τρόφιμα και τα συστατικά τους που έχουν υποστεί επεξεργασία με 
ιοντίζουσα ακτινοβολία .
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Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 43 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43a) «επιχειρήσεις ομαδικής εστίασης»: 
η παρασκευή και διανομή οργανικών 
προϊόντων σε επιχειρήσεις εστίασης όπως 
τα εστιατόρια, τα νοσοκομεία, τα 
κυλικεία και οι φυλακές, και άλλες 
ανάλογες επιχειρήσεις τροφίμων στο 
σημείο πώλησης ή παράδοσης στον 
τελικό καταναλωτή·

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 43 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43β) «μονάδα παραγωγής»: όλα τα πάγια 
στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε έναν 
τομέα παραγωγής, όπως εγκαταστάσεις 
πρωτογενούς παραγωγής, γαίες, 
οικόπεδα, βοσκότοποι, υπαίθριοι χώροι, 
κτίρια σταβλισμού ζώων, κυψέλες, 
τεχνητές λίμνες ιχθυοκαλλιέργειας, 
συστήματα συγκράτησης ή χώροι για 
φύκια ή ζώα υδατοκαλλιέργειας, μονάδες 
εκτροφής, παραχωρούμενες εκτάσεις 
ακτής ή θαλάσσιου βυθού, εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης καλλιεργούμενων φυτών, 
φυτικών προϊόντων, προϊόντων φυκιών, 
ζωικών προϊόντων, πρώτων υλών και 
κάθε άλλο μέσο που είναι σημαντικό για 
τον σχετικό τομέα παραγωγής βιολογικών 
προϊόντων·

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 3 – σημείο 43 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43γ) «ορνιθώνας»: ανεξάρτητη 
κατασκευή, στεγασμένη και 
διαρρυθμισμένη κατά τρόπο ώστε τα ζώα 
να προστατεύονται από τις δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες·

Αιτιολόγηση

Ο όρος «ορνιθώνας» ο οποίος απαντάται στον προηγούμενο κανονισμό ερμηνεύεται με 
διαφορετικούς τρόπους από τα κράτη και στις διάφορες γλώσσες, ενίοτε δε ως χώρος εκτροφής 
σε ένα μεγάλο κτήριο. Είναι σημαντικό να δοθεί ένας ενιαίος και ακριβής ορισμός.

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 43 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43δ) «υδροπονική παραγωγή»: η 
μέθοδος καλλιέργειας φυτών με τις ρίζες 
τους σε ανόργανο θρεπτικό διάλυμα μόνο 
ή σε αδρανές μέσο, όπως ο περλίτης, το 
χαλίκι ή οι ορυκτές ίνες, στο οποίο 
προστίθεται θρεπτικό διάλυμα·

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 43 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43ε) «φυτοκαλλιέργειες επί του 
εδάφους»: παραγωγή σε ζωντανό έδαφος, 
όπως ορυκτό έδαφος αναμεμειγμένο και/ή 
εμπλουτισμένο με λιπάσματα 
προερχόμενα από υλικά και προϊόντα που 
επιτρέπονται στη βιολογική παραγωγή, σε 
συνδυασμό με το υπέδαφος και το 
μητρικό πέτρωμα·
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Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 43 στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43 στ) «εκμετάλλευση»: όλες οι μονάδες 
παραγωγής που λειτουργούν υπό ενιαία 
διαχείριση με στόχο την παραγωγή 
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1·

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 43 ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43ζ) «προσυσκευασμένα τρόφιμα»: τα 
προσυσκευασμένα τρόφιμα όπως ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο στ) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011·

Αιτιολόγηση

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 
καταναλωτές,

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο II – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αρχές της βιολογικής παραγωγής Στόχοι και αρχές της βιολογικής 
παραγωγής

Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3a
Στόχοι

Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα 
βιώσιμο σύστημα διαχείρισης της 
βιολογικής παραγωγής, θα πρέπει να 
επιδιωχθεί η επίτευξη των ακόλουθων 
γενικών στόχων:
a) σεβασμός των φυσικών συστημάτων 
και των κύκλων της φύσης και 
διατήρηση και βελτίωση της υγείας του 
εδάφους, του νερού, των φυτών και των 
ζώων και της ισορροπίας μεταξύ αυτών·
β) κατάλληλος σχεδιασμός και διαχείριση 
των βιολογικών διεργασιών βάσει 
οικολογικών συστημάτων που 
χρησιμοποιούν φυσικούς πόρους στο 
εσωτερικό του συστήματος με μεθόδους 
που:
διατηρούν τη μακροχρόνια γονιμότητα 
των εδαφών·
υποστηρίζουν ένα υψηλό επίπεδο 
βιοποικιλότητας·
συμβάλλουν σημαντικά σε ένα μη τοξικό 
περιβάλλον· 
χρησιμοποιούν υπεύθυνα και συμβάλλουν 
στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, 
καθώς και στη διατήρηση των φυσικών 
πόρων, όπως το νερό, το έδαφος, οι 
οργανικές ύλες και ο ατμοσφαιρικός 
αέρας·
τηρούν υψηλό επίπεδο προτύπων 
προστασίας των ζώων και, ειδικότερα, 
καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες 
συμπεριφοράς των διαφόρων ειδών 
ζώων·

Αιτιολόγηση

Το κεφάλαιο αυτό δεν πρέπει να εξετάζει μόνο τις αρχές αλλά και τους στόχους της βιολογικής 
γεωργίας, της μεταποίησης και διανομής, όπως συνέβαινε στο πλαίσιο του κανονισμού 
834/2007.
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Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η βιολογική παραγωγή αποτελεί ένα 
σύστημα αειφόρου διαχείρισης της 
γεωργίας το οποίο βασίζεται στις 
ακόλουθες γενικές αρχές:

Η βιολογική παραγωγή αποτελεί ένα 
σύστημα αειφόρου διαχείρισης της 
γεωργίας το οποίο βασίζεται στις 
ακόλουθες γενικές αρχές:

(α) σεβασμός προς τα συστήματα και 
τους κύκλους της φύσης και διατήρηση 
και βελτίωση της κατάστασης του 
εδάφους, του νερού, του αέρα και της 
βιοποικιλότητας, της υγείας των φυτών 
και των ζώων και της ισορροπίας μεταξύ 
αυτών·

(α) συμβολή στην προστασία του 
περιβάλλοντος, του κλίματος και των 
ανθρώπων· 

(β) συμβολή σε υψηλό επίπεδο 
βιοποικιλότητας·

(β) συμβολή σε υψηλό επίπεδο 
βιοποικιλότητας·

(γ) υπεύθυνη χρήση των ενεργειακών και 
των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το 
έδαφος, οι οργανικές ύλες και ο 
ατμοσφαιρικός αέρας·

(γ) υπεύθυνη χρήση των ενεργειακών και 
των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το 
έδαφος, οι οργανικές ύλες και ο 
ατμοσφαιρικός αέρας·

(δ) τήρηση υψηλού επιπέδου προτύπων 
μεταχείρισης των ζώων και, ειδικότερα, 
ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών 
συμπεριφοράς των διαφόρων ειδών ζώων·

(δ) τήρηση υψηλού επιπέδου προτύπων 
μεταχείρισης των ζώων και, ειδικότερα, 
ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών 
συμπεριφοράς των διαφόρων ειδών ζώων·

(δα) παραγωγή μιας μεγάλης ποικιλίας 
τροφίμων και λοιπών γεωργικών 
προϊόντων και προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας υψηλής ποιότητας, 
προς όφελος του περιβάλλοντος, της 
υγείας των ανθρώπων, της υγείας των 
φυτών ή της υγείας και της ευζωίας των 
ζώων·
(δβ) διασφάλιση της ποιότητας των 
βιολογικών προϊόντων σε κάθε στάδιο 
της παραγωγής, της μεταποίησης και της 
διανομής·
(δγ) προώθηση μιας βραχείας αλυσίδας 
εφοδιασμού και της τοπικής παραγωγής 



PE557.122v03-00 74/372 RR\1077954EL.doc

EL

στις διάφορες περιοχές της Ένωσης·
(ε) κατάλληλος σχεδιασμός και διαχείριση 
των βιολογικών διεργασιών βάσει 
οικολογικών συστημάτων που 
χρησιμοποιούν φυσικούς πόρους στο 
εσωτερικό του συστήματος με μεθόδους 
που:

(ε) κατάλληλος σχεδιασμός και διαχείριση 
των βιολογικών διεργασιών βάσει 
οικολογικών συστημάτων που 
χρησιμοποιούν φυσικούς πόρους στο 
εσωτερικό του συστήματος με μεθόδους 
που:

(i) χρησιμοποιούν ζώντες οργανισμούς και 
μηχανικές μεθόδους παραγωγής·

(i) χρησιμοποιούν ζώντες οργανισμούς και 
μηχανικές μεθόδους παραγωγής·

(ii) αφορούν εδαφικές φυτοκαλλιέργειες 
και ζωική παραγωγή ή πρακτική 
ιχθυοκαλλιέργειας η οποία είναι σύμφωνη 
με την αρχή της αειφόρου εκμετάλλευσης 
της αλιείας·

(ii) αφορούν φυτοκαλλιέργειες επί του 
εδάφους και ζωική παραγωγή που 
συνδέεται με τη γη ή ιχθυοκαλλιέργεια η 
οποία είναι σύμφωνη με την αρχή της 
αειφόρου εκμετάλλευσης της αλιείας· Οι 
πρακτικές αυτές πρέπει προσέτι να 
βασίζονται στις ακόλουθες αρχές: 
προστασία του εδάφους και προστασία 
από τη διάβρωση λόγω ανέμου και νερού·
προστασία της ποιότητας των υδάτων·
αμειψισπορά, εκτός από την περίπτωση 
των μόνιμων καλλιεργειών· 
χρήση σπόρων και ζώων με μεγάλο 
βαθμό γενετικής ποικιλομορφίας, αντοχής 
στις ασθένειες και μακροβιότητα·

(iii) αποκλείουν τη χρήση ΓΤΟ και 
προϊόντων που παράγονται από ή με ΓΤΟ, 
εξαιρουμένων των κτηνιατρικών 
φαρμακευτικών προϊόντων·

(iii) αποκλείουν τη χρήση ΓΤΟ και 
προϊόντων που παράγονται από ή με ΓΤΟ, 
εξαιρουμένων των κτηνιατρικών 
φαρμακευτικών προϊόντων·

(iv) βασίζονται στη χρήση προληπτικών 
μέτρων, εφόσον απαιτείται·

(iv) βασίζονται σε αξιολόγηση του 
κινδύνου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του 
κανονισμού (ΕΚ) 178/2002 και στη χρήση 
προληπτικών μέτρων, εφόσον απαιτείται·

(στ) περιορισμός της χρήσης εξωτερικών 
εισροών. Όταν οι εξωτερικές εισροές είναι 
απαραίτητες, ή ελλείψει των κατάλληλων 
πρακτικών και μεθόδων διαχείρισης που 
αναφέρονται στο στοιχείο ε), οι εισροές 
αυτές περιορίζονται σε:

(στ) περιορισμός της χρήσης εξωτερικών 
εισροών. Όταν οι εξωτερικές εισροές είναι 
απαραίτητες, ή ελλείψει των κατάλληλων 
πρακτικών και μεθόδων διαχείρισης που 
αναφέρονται στο στοιχείο ε), οι εισροές 
αυτές περιορίζονται σε:

(i) εισροές βιολογικής παραγωγής· (i) εισροές βιολογικής παραγωγής· όσον 
αφορά το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό 
προτεραιότητα πρέπει να δίδεται σε 
επιλεγμένες ποικιλίες, στο βαθμό που 
αυτές διατίθενται, λόγω της ικανότητάς 
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τους να ικανοποιούν τις ειδικές ανάγκες 
και στοχεύσεις της βιολογικής γεωργίας·

(ii) φυσικές ουσίες ή ουσίες που 
παράγονται με φυσικό τρόπο·

(ii) φυσικές ουσίες ή ουσίες που 
παράγονται με φυσικό τρόπο·

ανόργανα λιπάσματα χαμηλής 
διαλυτότητας·

ανόργανα λιπάσματα χαμηλής 
διαλυτότητας·

(ζ) όπου συντρέχει περίπτωση, 
προσαρμογή, στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού, της διαδικασίας παραγωγής 
λαμβάνοντας υπόψη την υγειονομική 
κατάσταση, τις περιφερειακές διαφορές 
οικολογικής ισορροπίας, κλιματικές 
διαφορές και τις τοπικές συνθήκες, τα 
στάδια ανάπτυξης και τις ειδικές 
κτηνοτροφικές πρακτικές.

(ζ) όπου συντρέχει περίπτωση, 
προσαρμογή, στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού, της διαδικασίας παραγωγής 
λαμβάνοντας υπόψη την υγειονομική 
κατάσταση, τις περιφερειακές διαφορές 
οικολογικής ισορροπίας, κλιματικές 
διαφορές και τις τοπικές συνθήκες, τα 
στάδια ανάπτυξης και τις ειδικές 
κτηνοτροφικές πρακτικές.

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) διατήρηση της υγείας των φυτών και 
των ζώων·

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) αποκλεισμός γενετικής μηχανικής, 
κλωνοποίησης, τεχνητής πολυπλοειδίας 
και ιονίζουσας ακτινοβολίας από 
ολόκληρη την αλυσίδα βιολογικών 
τροφίμων·

(η) αποκλεισμός κλωνοποίησης από 
ολόκληρη την αλυσίδα βιολογικών 
τροφίμων·

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο η α (νέο)



PE557.122v03-00 76/372 RR\1077954EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηα) αποκλεισμός τροφίμων που 
περιέχουν ή αποτελούνται από 
τεχνολογικά επεξεργασμένα νανοϋλικά·

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) διαφύλαξη της υγείας του υδάτινου 
περιβάλλοντος και της ποιότητας του 
περιβάλλοντος υδατικού και χερσαίου 
οικοσυστήματος·

(θ) διατήρηση της βιοποικιλότητας στα 
φυσικά υδατικά οικοσυστήματα, και 
εξασφάλιση της υγείας του υδάτινου 
περιβάλλοντος και της ποιότητας του 
περιβάλλοντος υδατικού και χερσαίου 
οικοσυστήματος στις υδατοκαλλιέργειες·

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) συνεκτίμηση της τοπικής ή 
περιφερειακής οικολογικής ισορροπίας 
στις αποφάσεις που αφορούν την 
παραγωγή·

Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο ι β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιβ) παραγωγή βιολογικών 
κτηνοτροφικών προϊόντων από ζώα τα 
οποία, καθ̓ όλη τη διάρκεια της ζωής 
τους, από τη γέννηση ή την εκκόλαψή 
τους, έχουν εκτραφεί σε βιολογικές 
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εκμεταλλεύσεις·

Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικές αρχές της μεταποίησης των 
βιολογικών τροφίμων και ζωοτροφών

Ειδικές αρχές της μεταποίησης των 
βιολογικών τροφίμων

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των τροφίμων και των ζωοτροφών, και τα δύο αυτά ζητήματα 
θα πρέπει να εξετάζονται σε διαφορετικό άρθρα

Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παραγωγή μεταποιημένων τροφίμων και 
ζωοτροφών βασίζεται ειδικότερα στις 
ακόλουθες αρχές:

Η παραγωγή μεταποιημένων τροφίμων και 
ζωοτροφών βασίζεται ειδικότερα στις 
ακόλουθες αρχές:

(α) παραγωγή βιολογικών τροφίμων από 
βιολογικά γεωργικά συστατικά·

(α) παραγωγή βιολογικών τροφίμων από 
βιολογικά γεωργικά συστατικά, εκτός εάν 
ένα συστατικό δεν διατίθεται σε ένα 
ορισμένο χρονικό σημείο ως βιολογικό 
προϊόν. Στις περιπτώσεις αυτές, η 
αρμόδια αρχή του σχετικού κράτους 
μέλους μπορεί, κατ̕ εξαίρεση, να εγκρίνει 
τα μη βιολογικά συστατικά. Η έγκριση 
αυτή κοινοποιείται στην Επιτροπή και η 
Επιτροπή την δημοσιεύει κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε η πληροφορία αυτή να 
καθίσταται προσιτή.

(β) παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών 
από βιολογικές πρώτες ύλες ζωοτροφών·
(γ) περιορισμός της χρήσης πρόσθετων 
τροφίμων και μη βιολογικών συστατικών 
που έχουν κυρίως τεχνολογικές λειτουργίες 
και λειτουργίες επί των αισθήσεων καθώς 

(β) περιορισμός της χρήσης πρόσθετων 
τροφίμων και μη βιολογικών συστατικών 
που έχουν κυρίως τεχνολογικές λειτουργίες 
και λειτουργίες επί των αισθήσεων καθώς 
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και μικροθρεπτικών στοιχείων και 
τεχνολογικών βοηθημάτων, ώστε να 
χρησιμοποιούνται στον ελάχιστο δυνατό 
βαθμό και μόνον όταν υφίσταται ουσιώδης 
τεχνολογική ανάγκη ή για συγκεκριμένους 
διατροφικούς σκοπούς·

και μικροθρεπτικών στοιχείων και 
τεχνολογικών βοηθημάτων, ώστε να 
χρησιμοποιούνται στον ελάχιστο δυνατό 
βαθμό και μόνον όταν υφίσταται ουσιώδης 
τεχνολογική ανάγκη ή για συγκεκριμένους 
διατροφικούς σκοπούς·

(δ) περιορισμός της χρήσης προσθέτων 
ζωοτροφών και τεχνολογικών 
βοηθημάτων στο ελάχιστο και μόνον όταν 
υφίσταται ουσιώδης τεχνολογική ή 
ζωοτεχνική ανάγκη ή για συγκεκριμένους 
διατροφικούς σκοπούς·
(ε) αποκλεισμός ουσιών και μεθόδων 
μεταποίησης που μπορούν να 
παραπλανήσουν ως προς την πραγματική 
φύση του προϊόντος·

(γ) αποκλεισμός ουσιών και μεθόδων 
μεταποίησης που μπορούν να 
παραπλανήσουν ως προς την πραγματική 
φύση του προϊόντος·

(στ) προσοχή στη μεταποίηση των 
τροφίμων ή των ζωοτροφών, κατά 
προτίμηση χρησιμοποιώντας βιολογικές, 
μηχανικές και φυσικές μεθόδους.

(δ) προσοχή στη μεταποίηση των 
τροφίμων, κατά προτίμηση 
χρησιμοποιώντας βιολογικές, μηχανικές 
και φυσικές μεθόδους.

Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6a
Ειδικές αρχές της μεταποίησης των 

βιολογικών ζωοτροφών
Η παραγωγή μεταποιημένων τροφίμων 
και ζωοτροφών βασίζεται ειδικότερα στις 
ακόλουθες αρχές:
(α) παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών 
από βιολογικές πρώτες ύλες ζωοτροφών·
(β) περιορισμός της χρήσης προσθέτων 
ζωοτροφών και τεχνολογικών 
βοηθημάτων στο ελάχιστο και μόνον όταν 
υφίσταται ουσιώδης τεχνολογική ή 
ζωοτεχνική ανάγκη ή για συγκεκριμένους 
διατροφικούς σκοπούς·
(γ) αποκλεισμός ουσιών και μεθόδων 
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μεταποίησης που μπορούν να 
παραπλανήσουν ως προς την πραγματική 
φύση του προϊόντος·
(δ) προσοχή στη μεταποίηση των 
τροφίμων ή των ζωοτροφών, κατά 
προτίμηση χρησιμοποιώντας βιολογικές, 
μηχανικές και φυσικές μεθόδους.

Τροπολογία 117

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η διαχείριση ολόκληρης της γεωργικής 
εκμετάλλευσης ή της επιχείρησης 
υδατοκαλλιέργειας ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις που ισχύουν για τη βιολογική 
παραγωγή·

(α) η διαχείριση ολόκληρης της γεωργικής 
εκμετάλλευσης ή της επιχείρησης 
υδατοκαλλιέργειας πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

Τροπολογία 118

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στο 
μέρος IV σημείο 2.2 και στο μέρος VI 
σημείο 1.3 του παραρτήματος II, μόνο 
προϊόντα και ουσίες που έχουν εγκριθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 19 μπορούν να 
χρησιμοποιούνται στη βιολογική γεωργία 
και υδατοκαλλιέργεια, υπό την 
προϋπόθεση ότι το αντίστοιχο προϊόν ή 
ουσία έχει εγκριθεί για χρήση στη γεωργία 
και την υδατοκαλλιέργεια, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας της 
Ένωσης και, εφόσον απαιτείται, στα 
αντίστοιχα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις 
εθνικές διατάξεις που βασίζονται στο 
δίκαιο της Ένωσης·

(β) μόνο προϊόντα και ουσίες που έχουν 
εγκριθεί για τους σκοπούς του άρθρου 19, 
σύμφωνα με το μέρος IV σημείο 2.2 και 
στο μέρος VI σημείο 1.3 του 
παραρτήματος II, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται στη βιολογική γεωργία 
και υδατοκαλλιέργεια, υπό την 
προϋπόθεση ότι το αντίστοιχο προϊόν ή 
ουσία έχει εγκριθεί για χρήση στη γεωργία 
και την υδατοκαλλιέργεια, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας της 
Ένωσης και, εφόσον απαιτείται, στα 
αντίστοιχα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις 
εθνικές διατάξεις που βασίζονται στο 
δίκαιο της Ένωσης· η χρήση προϊόντων 
και ουσιών για σκοπούς διαφορετικούς 
από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 



PE557.122v03-00 80/372 RR\1077954EL.doc

EL

19 και που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το 
μέρος IV σημείο 2.2 και στο μέρος VI 
σημείο 1.3 του παραρτήματος II 
επιτρέπεται εφόσον η χρήση τους είναι 
συμβατή με τις αρχές που ορίζονται στο 
κεφάλαιο ΙΙ·

Τροπολογία 119

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – σημείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 (γα) η χρήση της κλωνοποίησης των 
ζώων και της εκτροφής ζώων με τεχνητή 
πολυπλοειδία απαγορεύεται·

Τροπολογία 120

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γβ) προληπτικά μέτρα λαμβάνονται, 
κατά περίπτωση, σε όλα τα στάδια 
παραγωγής, παρασκευής και διανομής·

Τροπολογία 121

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) οι επιχειρήσεις βιολογικής παραγωγής, 
πλην των πολύ μικρών επιχειρήσεων, των 
γεωργών και των επιχειρήσεων που 
παράγουν φύκια ή ζώα υδατοκαλλιέργειας, 
συγκροτούν σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης με στόχο τη βελτίωση των 
περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.

(δ) οι επιχειρήσεις βιολογικής παραγωγής, 
πλην των πολύ μικρών επιχειρήσεων, των 
γεωργών, των μελισσοκόμων, των 
λιανεμπόρων, και των επιχειρήσεων που 
παράγουν άλγες ή ζώα υδατοκαλλιέργειας, 
βελτιώνουν την περιβαλλοντική τους 
απόδοση προκειμένου να προστατεύσουν 
τη βιοποικιλότητα και να συμβάλουν στον 
περιορισμό της κλιματικής αλλαγής με 
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μέτρα όπως η δέσμευση του διοξειδίου 
του άνθρακα και η θέσπιση στόχων 
περιβαλλοντικής απόδοσης.

Τροπολογία 122

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή 
εφαρμογή των γενικών κανόνων 
παραγωγής, εξουσιοδοτείται η Επιτροπή 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 36 για τον 
καθορισμό των κριτηρίων στα οποία 
πρέπει να ανταποκρίνεται το σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ). 
Στα εν λόγω κριτήρια λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη οι ιδιαιτερότητες των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

2. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή 
εφαρμογή των γενικών κανόνων 
παραγωγής, εξουσιοδοτείται η Επιτροπή 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 36 με βάση τις 
αρχές που ορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙ, για 
τον καθορισμό των κριτηρίων στα οποία 
πρέπει να ανταποκρίνονται οι απαιτήσεις 
για τα μέτρα περιβαλλοντικής απόδοσης 
που λαμβάνονται σε βιολογικές 
εκμεταλλεύσεις όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο δ). Στα εν λόγω 
κριτήρια λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων.

Τροπολογία 123

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7a
Παρέκκλιση από τους γενικούς κανόνες 

παραγωγής
1. Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) 
του άρθρου 7 παράγραφος 1, μια 
γεωργική εκμετάλλευση μπορεί να 
χωριστεί σε σαφώς διακριτές μεταξύ τους 
μονάδες παραγωγής, οι οποίες είτε 
τηρούν τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού είτε είναι προσανατολισμένες 
σε μη βιολογική παραγωγή, υπό τον όρο 
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ότι:
(α) έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για 
να εξασφαλιστεί ο αδιάλειπτος 
διαχωρισμός των προϊόντων που 
προέρχονται από εκάστη των εν λόγω 
μονάδων,
(β) όσον αφορά τα ζώα πρόκειται για 
διαφορετικά είδη και οι ζωοτροφές και οι 
στάβλοι είναι σαφώς διαχωρισμένοι·
(γ) όσον αφορά τα φυτά, τα 
καλλιεργούμενα εδάφη είναι σαφώς 
διαχωρισμένα, παράγονται διαφορετικά 
φυτά και εύκολα αναγνωρίσιμες ποικιλίες 
και η συγκομιδή αποθηκεύεται ξεχωριστά 
και τυγχάνει ξεχωριστής επεξεργασίας·
(δ) όσον αφορά την υδατοκαλλιέργεια, οι 
χώροι παραγωγής, οι ζωοτροφές και τα 
είδη είναι σαφώς διαχωρισμένα·
(ε) Όσον αφορά τις πολυετείς 
καλλιέργειες που πραγματοποιούνται 
κατά τη διάρκεια τουλάχιστον τριών 
ετών, οι ποικιλίες που δεν 
διαφοροποιούνται εύκολα εγκρίνονται 
εφόσον παράγονται στο πλαίσιο ενός 
σχεδίου μετατροπής, η διάρκεια του 
οποίου δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια και 
εφόσον αυτές υπόκεινται σε ειδικές 
διαδικασίες ελέγχου.
Στην περίπτωση των ερευνητικών και 
εκπαιδευτικών κέντρων, των φυτωρίων, 
των πολλαπλασιαστών σπόρων, των 
εγκαταστάσεων εκκόλαψης στο πλαίσιο 
των δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας 
και παραγωγής και αναπαραγωγής 
φυκιών, οι απαιτήσεις που αφορούν τα 
διάφορα είδη και τις διάφορες ποικιλίες 
που αναφέρονται στα σημεία i) και ii) δεν 
ισχύουν.
2. Μια γεωργική εκμετάλλευση ή μια 
επιχείρηση υδατοκαλλιέργειας που 
περιλαμβάνει τόσο βιολογικές όσο και μη 
βιολογικές μονάδες μπορεί να καταρτίσει 
ένα σχέδιο μετατροπής για το μη 
βιολογικό τμήμα της παραγωγής, το 
οποίο πρέπει να εφαρμοστεί εντός ενός 
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χρονικού διαστήματος που επιτρέπει στην 
εκμετάλλευση να προσαρμοστεί στις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. 
3. Η παρέκκλιση που ορίζεται στην 
παράγραφο 1 δεν εφαρμόζεται σε μονάδες 
παραγωγής προϊόντων που δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού ή σε προϊόντα για τα οποία 
δεν έχουν ακόμη θεσπισθεί λεπτομερείς 
απαιτήσεις.

Τροπολογία 124

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί και οι επιχειρήσεις που 
παράγουν φύκια ή ζώα υδατοκαλλιέργειας 
τηρούν περίοδο μετατροπής. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια της περιόδου μετατροπής, 
εφαρμόζουν τους κανόνες βιολογικής 
παραγωγής που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό και, ιδίως, τους 
ειδικούς κανόνες για τη μετατροπή που 
καθορίζονται στο παράρτημα II.

1. Οι γεωργοί, οι μελισσοκόμοι και οι 
επιχειρήσεις που παράγουν άλγες ή ζώα 
υδατοκαλλιέργειας τηρούν περίοδο 
μετατροπής. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
περιόδου μετατροπής, εφαρμόζουν όλους 
τους κανόνες βιολογικής παραγωγής που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και, 
ιδίως, τους ειδικούς κανόνες για τη 
μετατροπή που καθορίζονται στο 
παράρτημα II.

Αιτιολόγηση

Διάταξη που προέρχεται από το άρθρο 17β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Τροπολογία 125

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η περίοδος μετατροπής αρχίζει το 
νωρίτερο όταν ο γεωργός ή η επιχείρηση 
που παράγει φύκια ή ζώα 
υδατοκαλλιέργειας κοινοποιήσει τη 
δραστηριότητά του/της στις αρμόδιες 
αρχές σύμφωνα με τον παρόντα 

2. Η περίοδος μετατροπής αρχίζει το 
νωρίτερο όταν ο γεωργός ή η επιχείρηση 
που παράγει άλγες ή ζώα 
υδατοκαλλιέργειας έχει υποβάλει την 
εκμετάλλευσή του στο σύστημα 
πιστοποίησης και ελέγχου και έχει 
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κανονισμό. κοινοποιήσει τη δραστηριότητά του/της 
στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό.

Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει να 
αναγνωρίσει αναδρομικά ότι αποτελεί 
μέρος της περιόδου μετατροπής 
οποιαδήποτε προηγούμενη περίοδος κατά 
την οποία:
(a) στα αγροτεμάχια επιβλήθηκαν μέτρα 
ενός προγράμματος που εφαρμόστηκε 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1305/2013 ή άλλου επίσημου 
προγράμματος, υπό τον όρο ότι τα εν 
λόγω μέτρα εξασφαλίζουν ότι στα 
αγροτεμάχια αυτά δεν χρησιμοποιήθηκαν 
μη επιτρεπόμενα προϊόντα για τη 
βιολογική παραγωγή· ή
(β) παρέχονται από τον επιχειρηματία 
αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν ότι, 
για μια περίοδο τουλάχιστον τριών ετών, 
τα αγροτεμάχια ήταν φυσικές ή γεωργικές 
εκτάσεις οι οποίες δεν είχαν υποστεί 
επεξεργασία με προϊόντα ή ουσίες που δεν 
επιτρέπονται για βιολογική παραγωγή.
Η περίοδος μετατροπής μπορεί να 
μειωθεί σε ένα έτος για τους βοσκότοπους 
και τους υπαίθριους χώρους που 
χρησιμοποιούνται από μη φυτοφάγα είδη 
ζώων. Η περίοδος αυτή μπορεί να 
μειωθεί σε έξι μήνες όταν στην εν λόγω 
έκταση δεν έχουν χρησιμοποιηθεί κατά το 
τελευταίο έτος προϊόντα μη εγκεκριμένα 
για τη βιολογική παραγωγή.

Τροπολογία 126

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Καμία προηγούμενη περίοδος δεν 
μπορεί να αναγνωριστεί αναδρομικά ότι 
αποτελεί μέρος της περιόδου μετατροπής.

διαγράφεται
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Τροπολογία 127

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα προϊόντα που παράγονται κατά την 
περίοδο μετατροπής δεν διατίθενται στην 
αγορά ως βιολογικά προϊόντα.

4. Τα προϊόντα που παράγονται κατά την 
περίοδο μετατροπής δεν διατίθενται στην 
αγορά ως βιολογικά προϊόντα. Φυτικά 
προϊόντα που συγκομίζονται 12 μήνες 
μετά την έναρξη της περιόδου 
μετατροπής μπορεί να επισημανθούν ως 
προϊόντα μετατροπής, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά 
περιέχουν μόνο ένα φυτικό συστατικό 
γεωργικής προέλευσης.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 17 (στ) και το άρθρο 26 σχετικά με ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, καθώς και με το άρθρο 62 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής.

Τροπολογία 128

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 7 
παράγραφος 1 στοιχείο α), κατά τη 
διάρκεια της περιόδου μετατροπής, η 
γεωργική εκμετάλλευση μπορεί να 
διαιρείται σε σαφώς χωριστές μονάδες οι 
οποίες δεν εφαρμόζουν όλες βιολογική 
παραγωγή. Όσον αφορά τα ζώα, 
περιλαμβάνονται διάφορα είδη στη 
βιολογική παραγωγή κατά τη διάρκεια 
της περιόδου μετατροπής. Όσον αφορά 
την υδατοκαλλιέργεια, μπορούν να 
περιλαμβάνονται τα ίδια είδη, υπό τον 
όρο ότι υπάρχει ικανοποιητικός 
διαχωρισμός των χώρων παραγωγής. 
Όσον αφορά τα φυτά, περιλαμβάνονται 
διάφορες ποικιλίες που μπορούν να 

διαγράφεται
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διακριθούν εύκολα στη βιολογική 
παραγωγή κατά τη διάρκεια της περιόδου 
μετατροπής.

Τροπολογία 129

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα και η 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό 
όσον αφορά τη βιολογική παραγωγή, 
καθώς και η προσαρμογή στις τεχνικές 
εξελίξεις, εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 36 για τη 
συμπλήρωση των κανόνων που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο ή για τη 
συμπλήρωση και την τροποποίηση των 
κανόνων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ 
σχετικά με τη μετατροπή.

6. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα και η 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό 
όσον αφορά τη βιολογική παραγωγή, 
καθώς και η προσαρμογή στις τεχνικές 
εξελίξεις, εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 36 για τη 
συμπλήρωση των κανόνων που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο ή για τη 
συμπλήρωση των κανόνων που ορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙ σχετικά με τη 
μετατροπή.

Τροπολογία 130

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
όσον αφορά τους ΓΤΟ ή τα προϊόντα που 
παράγονται από ή με ΓΤΟ για τρόφιμα και 
ζωοτροφές, οι επιχειρήσεις μπορούν να 
βασίζονται στις ετικέτες του εκάστοτε 
προϊόντος ή σε κάθε άλλο συνοδευτικό 
έγγραφο, που επικολλάται ή παρέχεται 
σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ, τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου48 ή τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου49.

2. Για τους σκοπούς της απαγόρευσης που 
ορίζεται στην παράγραφο 1, όσον αφορά 
τους ΓΤΟ ή τα προϊόντα που παράγονται 
από ή με ΓΤΟ για τρόφιμα και ζωοτροφές, 
οι επιχειρήσεις βασίζονται στις ετικέτες 
του εκάστοτε προϊόντος ή σε κάθε άλλο 
συνοδευτικό έγγραφο, που επικολλάται ή 
παρέχεται σύμφωνα με την οδηγία 
2001/18/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου48 ή τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου49.

__________________ __________________
48 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, 
για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα 
και ζωοτροφές (ΕΕ L 268 της 18.10.2003, 
σ. 1).

48 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, 
για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα 
και ζωοτροφές (ΕΕ L 268 της 18.10.2003, 
σ. 1).

49 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 268, 
σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την 
επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων 
οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα 
τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται 
από γενετικώς τροποποιημένους 
οργανισμούς και την τροποποίηση της 
οδηγίας 2001/18/ΕΚ (ΕΕ L 268 της 
18.10.2003, σ. 24).

49 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 268, 
σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την 
επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων 
οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα 
τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται 
από γενετικώς τροποποιημένους 
οργανισμούς και την τροποποίηση της 
οδηγίας 2001/18/ΕΚ (ΕΕ L 268 της 
18.10.2003, σ. 24).

Τροπολογία 131

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον σκοπό της απαγόρευσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 σχετικά με 
τα προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα ή 
ζωοτροφές, ή τα προϊόντα που 
παράγονται από ΓΤΟ, οι επιχειρήσεις που 
χρησιμοποιούν τέτοια μη βιολογικά 
προϊόντα που έχουν προμηθευτεί από 
τρίτους, πρέπει να απαιτούν από τον 
πωλητή να επιβεβαιώνει ότι τα 
πωληθέντα προϊόντα δεν έχουν παραχθεί 
από ή με ΓΤΟ.

Αιτιολόγηση

Η χρήση ΓΤΟ είναι απαγορευμένη στη βιολογική παραγωγή, ως εκ τούτου οι επιχειρηματίες 
πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μη βιολογικά προϊόντα 
που παράγονται από ή με ΓΤΟ.
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Τροπολογία 132

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιχειρήσεις που παράγουν φυτά ή 
φυτικά προϊόντα ειδικότερα τηρούν τους 
ειδικούς κανόνες παραγωγής που 
καθορίζονται στο μέρος Ι του 
παραρτήματος ΙΙ.

1. Οι επιχειρήσεις που παράγουν φυτά ή 
φυτικά προϊόντα ειδικότερα τηρούν τους 
ειδικούς κανόνες παραγωγής που 
καθορίζονται στο μέρος Ι του 
παραρτήματος II και τους ειδικούς 
κανόνες εφαρμογής που θεσπίζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται με τις τροπολογίες των ίδιων συντακτών σχετικά με την 
παράγραφο 4.

Τροπολογία 133

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος α δημιουργεί 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την 
καταγραφή των ποικιλιών και του 
ετερογενούς υλικού, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/XXX 
(νομοθεσία για το φυτικό αναπαραγωγικό 
υλικό) για τα οποία υπάρχει στο έδαφός 
του διαθέσιμο φυτικό αναπαραγωγικό 
υλικό που λαμβάνεται με τη μέθοδο της 
βιολογικής παραγωγής.

2. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την 
ενδεικτική καταγραφή των ποικιλιών, 
συμπεριλαμβανομένων σπόρων 
γεωμήλων και ετερογενούς υλικού, όπως 
πληθυσμοί ή ποικιλίες ανοικτής 
επικονίασης, οι οποίες δηλαδή δεν έχουν 
παραχθεί με ελεγχόμενη επικονίαση 
ενδογαμικών σειρών, για τις οποίες 
σπόροι που λαμβάνονται με τη μέθοδο της 
βιολογικής παραγωγής διατίθενται στην 
εθνική του αγορά. Οι ποικιλίες που έχουν 
καλλιεργηθεί με βιολογικές μεθόδους ή το 
ετερογενές υλικό που έχει επιλεγεί επειδή 
μπορεί να ικανοποιήσει τους ειδικούς 
στόχους της βιολογικής γεωργίας θα 
προσδιορίζονται σαφώς στον κατάλογο 
αυτό.
Οι βάσεις δεδομένων τηρούνται από κάθε 
κράτος μέλος και δημοσιεύονται από την 



RR\1077954EL.doc 89/372 PE557.122v03-00

EL

Επιτροπή. Προκειμένου να διατίθεται 
εγκαίρως μία εικόνα όσον αφορά τη 
διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού 
υλικού κατάλληλου για μια βιολογική 
παραγωγή σε επίπεδο Ένωσης, η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ̕ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 36, οι οποίες ορίζουν: 
– τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για τη 
δημιουργία των βάσεων δεδομένων που 
αναφέρονται στην παράγραφο αυτή,
– το περιεχόμενο των πληροφοριών που 
διαβιβάζουν τα κράτη μέλη στην 
Επιτροπή, καθώς και τις τεχνικές 
λεπτομέρειες και τη συχνότητα της 
διαδικασίας αυτής.
Για το ετερογενές υλικό, το οποίο 
διατίθεται προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί στη βιολογική γεωργία 
δεν ισχύουν:
(a) η οδηγία 66/401/EΟΚ του 
Συμβουλίου1α,
(β) η οδηγία 66/402/EΟΚ του 
Συμβουλίου1β,
(γ) η οδηγία 68/193/EΟΚ του 
Συμβουλίου1γ,
(δ) η οδηγία 98/56/EΟΚ του 
Συμβουλίου1δ,
(ε) η οδηγία 1999/105/EΟΚ του 
Συμβουλίου1ε,
(δ) η οδηγία 2002/53/EΟΚ του 
Συμβουλίου1στ,
(ε) η οδηγία 2002/54/EΟΚ του 
Συμβουλίου1ζ,
(στ) η οδηγία 2002/55/EΟΚ του 
Συμβουλίου1η,
(ζ) η οδηγία 2002/56/EΟΚ του 
Συμβουλίου1θ,
(η) η οδηγία 2002/57/EΟΚ του 
Συμβουλίου1ι,
(θ) η οδηγία 2008/72/EΟΚ του 
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Συμβουλίου1ια, και
(ι) η οδηγία 2008/90/EΟΚ του 
Συμβουλίου1ιβ,

________________
1α Οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 14ης Ιουνίου 1966, περί εμπορίας 
σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών 
φυτών (ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2298).
1β Οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 14ης Ιουνίου 1966, περί εμπορίας 
σπόρων δημητριακών προς σπορά (ΕΕ 
125 της 11.7.1966, σ. 2309).
1γ Οδηγία 68/193/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 9ης Απριλίου 1968, περί εμπορίας 
υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της 
αμπέλου (ΕΕ L 93 της 17.4.1968, σ. 15).
1δ Οδηγία 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 13ης Ιουνίου 2002, περί του κοινού 
καταλόγου ποικιλιών καλλιεργούμενων 
φυτικών ειδών (ΕΕ L 193 της 20.7.2002, 
σ. 1).
1ε Οδηγία 2002/54/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας 
σπόρων τεύτλων προς σπορά (ΕΕ L 193 
της 20.7.2002, σ. 12).
1στ Οδηγία 2002/55/EK του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002 περί εμπορίας 
σπόρων προς σπορά κηπευτικών (ΕΕ L 
193 της 20.7.2002, σ. 33).
1ζ Οδηγία 2002/56/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας 
σπόρων γεωμήλων προς φύτευση (ΕΕ L 
193 της 20.7.2002, σ. 60).
1η Οδηγία 2002/57/EK του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002 περί εμπορίας των 
σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και 
κλωστικών φυτών (ΕΕ L 193 της 
20.7.2002, σ. 74).
1θ Οδηγία 2008/72/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 15ης Ιουλίου 2008, για την εμπορία 
φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού 
κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς 
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σπορά (ΕΕ L 205 της 1.8.2008, σ. 28).
1ι Οδηγία 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, για την 
εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού 
οπωροφόρων φυτών και των 
οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται 
για την παραγωγή φρούτων (ΕΕ L 267 
της 8.10.2008, σ. 10).
1ια Οδηγία 2008/72/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 15ης Ιουλίου 2008, για την εμπορία 
φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού 
κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς 
σπορά (ΕΕ L 205 της 1.8.2008, σ. 28).
1ιβ Οδηγία 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, για την 
εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού 
οπωροφόρων φυτών και των 
οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται 
για την παραγωγή φρούτων (ΕΕ L 267 
της 8.10.2008, σ. 10).

Τροπολογία 134

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα και η 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό 
όσον αφορά τη βιολογική φυτική 
παραγωγή, καθώς και η προσαρμογή στις 
τεχνικές εξελίξεις, εξουσιοδοτείται η 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 36 για την 
τροποποίηση ή συμπλήρωση των ειδικών 
κανόνων φυτικής παραγωγής σχετικά με:

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα και η 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό 
όσον αφορά τη βιολογική φυτική 
παραγωγή, καθώς και η προσαρμογή στις 
τεχνικές εξελίξεις, εξουσιοδοτείται η 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 36 για την 
συμπλήρωση των ειδικών κανόνων 
φυτικής παραγωγής σχετικά με:

Τροπολογία 135

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – σημείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) τις καλλιεργητικές πρακτικές· διαγράφεται

Τροπολογία 136

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τη διαχείριση του εδάφους και τη 
λίπανση·

(β) τη διαχείριση του εδάφους και τη 
λίπανση, σύμφωνα με τα σημεία 1.5.4. και 
1.5.5. του μέρους Ι του παραρτήματος ΙΙ·

Τροπολογία 137

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) την υγεία των φυτών και τη διαχείριση 
παρασίτων και ζιζανίων·

(γ) Την υγεία των φυτών και τη διαχείριση 
παρασίτων ζιζανίων και ασθενειών, 
σύμφωνα με το σημείο 1.6 του μέρους Ι 
του παραρτήματος ΙΙ·

Τροπολογία 138

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) την προέλευση του φυτικού 
αναπαραγωγικού υλικού·

διαγράφεται

Τροπολογία 139

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) τη συλλογή άγριων φυτών. (στ) τη συλλογή άγριων φυτών, σύμφωνα 
με το σημείο 2.2. του μέρους Ι του 
παραρτήματος ΙΙ.

Τροπολογία 140

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για τον καθορισμό των τεχνικών 
λεπτομερειών που σχετίζονται με τη 
δημιουργία της βάσης δεδομένων η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 2. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 37 παράγραφος 2.

4. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για:

(a) τις απαιτήσεις για συγκεκριμένα φυτά, 
φυτικά προϊόντα ή συστήματα φυτικής 
παραγωγής·
(β) τον καθορισμό των τεχνικών 
λεπτομερειών που σχετίζονται με τη 
δημιουργία της βάσης δεδομένων η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 2·

(γ) τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή 
των σημείων 1.4.2 του μέρους Ι του 
παραρτήματος ΙΙ.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 37 
παράγραφος 2.

Τροπολογία 141

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιχειρήσεις ζωικής παραγωγής 
ειδικότερα τηρούν τους ειδικούς κανόνες 
παραγωγής που καθορίζονται στο μέρος ΙΙ 
του παραρτήματος II.

1. Οι επιχειρήσεις ζωικής παραγωγής 
ειδικότερα τηρούν τους κανόνες 
παραγωγής που καθορίζονται στο μέρος ΙΙ 
του παραρτήματος II.

Τροπολογία 142

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Έως την 1η Ιουλίου 2017, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με νέα 
είδη -ειδικούς κανόνες που πρέπει να 
ενσωματωθούν στον παρόντα κανονισμό. 
Οι κανόνες αυτοί πρέπει να είναι 
σχεδιασμένα για να καλύψουν όλες τις 
φυσιολογικές και συμπεριφορικές ανάγκες 
των εν λόγω ειδών.
Η χρήση των κλωβών δεν επιτρέπεται για 
κανένα από τα σπονδυλωτά είδη εκτός 
από τους ιχθείς.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για μεταβατική διάταξη που αφορά νέα είδη.

Τροπολογία 143

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα και η 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό 
όσον αφορά τη βιολογική ζωική 
παραγωγή, καθώς και η προσαρμογή στις 
τεχνικές εξελίξεις, εξουσιοδοτείται η 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

2. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα και η 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό 
όσον αφορά τη βιολογική ζωική 
παραγωγή, καθώς και η προσαρμογή στις 
τεχνικές εξελίξεις, εξουσιοδοτείται η 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
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πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 36 για την 
τροποποίηση ή τη συμπλήρωση των 
ειδικών κανόνων ζωικής παραγωγής 
σχετικά με:

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 36 για την 
συμπλήρωση των ειδικών κανόνων ζωικής 
παραγωγής σχετικά με:

Τροπολογία 144

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) την προέλευση των ζώων· διαγράφεται

Τροπολογία 145

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τον σταβλισμό των ζώων, 
συμπεριλαμβανομένων των κλειστών και 
υπαίθριων χώρων ελάχιστου εμβαδού και 
του μέγιστου αριθμού ζώων ανά εκτάριο·

διαγράφεται

Τροπολογία 146

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τις κτηνοτροφικές πρακτικές· διαγράφεται

Τροπολογία 147

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) την αναπαραγωγή· διαγράφεται
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Τροπολογία 148

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) τις ζωοτροφές και τη σίτιση· (ε) τη διατροφή σύμφωνα με τα σημεία 
2.1.2, 2.2.2, 2.3.2, 2.4.3 και 2.5.3 του 
μέρους II του παραρτήματος II·

Τροπολογία 149

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) την πρόληψη των ασθενειών και την 
κτηνιατρική αγωγή.

(στ) στην πρόληψη των ασθενειών και την 
κτηνιατρική αγωγή, σύμφωνα με τα 
σημεία 2.5.4. του μέρους ΙΙ του 
παραρτήματος ΙΙ.

Τροπολογία 150

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατ̓ εξουσιοδότηση αυτές πράξεις 
αφορούν τα εξής είδη:
(α) τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα·
(β) τα ιπποειδή·
(γ) τα χοιροειδή·
(δ) τα πουλερικά·
(ε) τις μέλισσες.
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Τροπολογία 151

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κανόνες παραγωγής για τα φύκια και τα 
ζώα υδατοκαλλιέργειας

Κανόνες παραγωγής για τις άλγες και τα 
ζώα υδατοκαλλιέργειας

Τροπολογία 152

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιχειρήσεις που παράγουν φύκια και 
ζώα υδατοκαλλιέργειας ειδικότερα τηρούν 
τους ειδικούς κανόνες παραγωγής που 
καθορίζονται στο μέρος ΙΙΙ του 
παραρτήματος ΙΙ.

1. Οι επιχειρήσεις που παράγουν άλγες και 
ζώα υδατοκαλλιέργειας ειδικότερα τηρούν 
τους κανόνες παραγωγής που καθορίζονται 
στο μέρος ΙΙΙ του παραρτήματος ΙΙ και 
τους ειδικούς κανόνες που θεσπίζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 3α του 
παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 153

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα και η 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό 
όσον αφορά τη βιολογική παραγωγή 
φυκιών, καθώς και η προσαρμογή στις 
τεχνικές εξελίξεις, εξουσιοδοτείται η 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 36 για την 
τροποποίηση ή συμπλήρωση των ειδικών 
κανόνων παραγωγής φυκιών σχετικά με:

2. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα και η 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό 
όσον αφορά τη βιολογική παραγωγή 
αλγών, καθώς και η προσαρμογή στις 
τεχνικές εξελίξεις, εξουσιοδοτείται η 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 36 για την 
τη συμπλήρωση των ειδικών κανόνων 
ζωικής παραγωγής σχετικά με:
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Τροπολογία 154

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) την καταλληλότητα του υδάτινου 
μέσου και το σχέδιο βιώσιμης 
διαχείρισης·

διαγράφεται

Τροπολογία 155

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) την καλλιέργεια φυκιών· (γ) την καλλιέργεια αλγών, 
συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών 
ειδών αλγών·

Τροπολογία 156

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα και η 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό 
όσον αφορά τη βιολογική παραγωγή ζώων 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και η 
προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις, 
εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 36 για την τροποποίηση ή 
συμπλήρωση των ειδικών κανόνων 
παραγωγής για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας 
σχετικά με:

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα και η 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό 
όσον αφορά τη βιολογική παραγωγή ζώων 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και η 
προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις, 
εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 36 για την συμπλήρωση των 
ειδικών κανόνων παραγωγής για τα ζώα 
υδατοκαλλιέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών ειδών 
υδατοκαλλιέργειας, σχετικά με:
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Τροπολογία 157

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) την καταλληλότητα του υδάτινου 
μέσου και το σχέδιο βιώσιμης 
διαχείρισης·

διαγράφεται

Τροπολογία 158

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την προέλευση των ζώων 
υδατοκαλλιέργειας·

(β) την προέλευση των ζώων 
υδατοκαλλιέργειας για κάθε επιμέρους 
είδος, σύμφωνα με το σημείο 4.1.2. του 
μέρους ΙΙΙ του παραρτήματος ΙΙ·

Τροπολογία 159

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τις ζωοτεχνικές πρακτικές 
υδατοκαλλιέργειας, περιλαμβανομένων 
υδάτινων συστημάτων συγκράτησης, 
συστημάτων παραγωγής, μέγιστης 
πυκνότητας των ζώων και, όπου 
απαιτείται, ελάχιστης πυκνότητας των 
ζώων·

(γ) τις συνθήκες στέγασης και τις 
ζωοτεχνικές πρακτικές, σύμφωνα με τα 
σημείο 4.1.5. του μέρους ΙΙΙ του 
παραρτήματος ΙΙ·

Τροπολογία 160

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) την αναπαραγωγή· διαγράφεται

Τροπολογία 161

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) στ) τις ζωοτροφές και τη σίτιση· (ε) τη διαχείριση των μαλακίων, σύμφωνα 
με τα σημείο 4.2.4. του μέρους ΙΙΙ του 
παραρτήματος ΙΙ·

Τροπολογία 162

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) τις ζωοτροφές και τη σίτιση· (στ) τις ζωοτροφές και τη σίτιση, σύμφωνα 
με τα σημείο 4.1.3.3. και 4.1.3.4. του 
μέρους ΙΙΙ του παραρτήματος ΙΙ·

Τροπολογία 163

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) την πρόληψη των ασθενειών και την 
κτηνιατρική αγωγή.

(ζ) την πρόληψη των ασθενειών και τις 
κτηνιατρικές αγωγές, σύμφωνα με το 
σημείο 4.1.4. του μέρους ΙΙΙ του 
παραρτήματος ΙΙ.

Τροπολογία 164

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές 
πράξεις με τις οποίες θεσπίζονται ειδικοί 
κανόνες σχετικά με τις προϋποθέσεις 
δημιουργίας της βάσης δεδομένων που 
αναφέρεται στο σημείο 4.1.2.1 του μέρους 
ΙΙΙ του παραρτήματος ΙΙ.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 37 
παράγραφος 2.

Τροπολογία 165

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κανόνες παραγωγής μεταποιημένων 
τροφίμων και ζωοτροφών

Κανόνες παραγωγής μεταποιημένων 
ζωοτροφών

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες παραγωγής για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές είναι διαφορετικοί, διότι βασίζονται 
σε διαφορετικούς οριζόντιους κανονισμούς. Θα πρέπει επομένως να διαχωρίζονται. Αυτό 
εξηγεί επίσης τις διαγραφές στις ακόλουθες τροπολογίες σχετικά με το άρθρο 13.

Τροπολογία 166

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιχειρήσεις που παράγουν 
μεταποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές 
ειδικότερα τηρούν τους ειδικούς κανόνες 
παραγωγής που καθορίζονται στο μέρος ΙV 
του παραρτήματος ΙΙ.

1. Οι επιχειρήσεις που παράγουν 
μεταποιημένες ζωοτροφές τηρούν τους 
κανόνες παραγωγής που καθορίζονται στο 
μέρος IV του παραρτήματος II.

Αιτιολόγηση

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να τηρούν τους γενικούς κανόνες παραγωγής που 
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καθορίζονται στο μέρος IV του παραρτήματος II.

Τροπολογία 167

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα και η 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό 
όσον αφορά τη βιολογική παραγωγή 
μεταποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών, 
καθώς και η προσαρμογή στις τεχνικές 
εξελίξεις, εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 36 για την 
τροποποίηση ή συμπλήρωση των ειδικών 
κανόνων παραγωγής μεταποιημένων 
τροφίμων και ζωοτροφών σχετικά με:

2. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα και η 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό 
όσον αφορά τη βιολογική παραγωγή ζώων 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και η 
προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις, 
εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 36 για τη συμπλήρωση των 
ειδικών κανόνων παραγωγής 
μεταποιημένων ζωοτροφών σχετικά με:

Τροπολογία 168

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) τις διαδικασίες που πρέπει να 
ακολουθούνται·

διαγράφεται

Τροπολογία 169

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται·

(β) τα μέτρα προφύλαξης και τα 
προληπτικά μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται·
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Τροπολογία 170

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τη σύνθεση και τους όρους χρήσης 
των μεταποιημένων τροφίμων και 
ζωοτροφών, συμπεριλαμβανομένων των 
επιτρεπόμενων προϊόντων και ουσιών για 
χρήση σε μεταποιημένα τρόφιμα και 
ζωοτροφές·

διαγράφεται

Τροπολογία 171

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τα μέτρα καθαρισμού· διαγράφεται

Τροπολογία 172

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) τη διάθεση στην αγορά 
μεταποιημένων προϊόντων 
συμπεριλαμβανομένων της επισήμανσης 
και της ταυτοποίησής τους·

διαγράφεται

Τροπολογία 173

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) τον διαχωρισμό των βιολογικών 
προϊόντων, γεωργικών συστατικών και 
πρώτων υλών ζωοτροφών από τα μη 

διαγράφεται
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βιολογικά προϊόντα, γεωργικά συστατικά 
και πρώτες ύλες ζωοτροφών·

Τροπολογία 174

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) τον κατάλογο μη βιολογικών 
γεωργικών συστατικών που μπορούν 
κατ’ εξαίρεση να χρησιμοποιούνται για 
την παραγωγή βιολογικών 
μεταποιημένων προϊόντων·

διαγράφεται

Τροπολογία 175

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) τον υπολογισμό του ποσοστού 
γεωργικών συστατικών που αναφέρονται 
στο άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο α) 
σημείο ii) και στοιχείο β)·

διαγράφεται

Τροπολογία 176

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη 
μεταποίηση τροφίμων ή ζωοτροφών.

(θ) τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη 
μεταποίηση ζωοτροφών.

Τροπολογία 177

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13a
Κανόνες παραγωγής μεταποιημένων 

τροφίμων
1. Οι επιχειρήσεις που παράγουν 
μεταποιημένα τρόφιμα τηρούν τους 
κανόνες παραγωγής που καθορίζονται 
στο μέρος IV του παραρτήματος II·
2. Εκτός των γενικών κανόνων 
παραγωγής που καθορίζονται στο 
άρθρο 7, ισχύουν για τις επιχειρήσεις που 
παράγουν μεταποιημένα τρόφιμα οι 
ακόλουθοι κανόνες:
(a) η παρασκευή μεταποιημένων 
βιολογικών τροφίμων διαχωρίζεται 
χρονικά ή τοπικά από την αντίστοιχη 
παραγωγή μη βιολογικών τροφίμων. 
(β) Για τη σύνθεση των μεταποιημένων 
βιολογικών τροφίμων ισχύουν τα εξής:
(i) το προϊόν παράγεται κυρίως από 
συστατικά γεωργικής προέλευσης· για να 
διαπιστωθεί εάν ένα προϊόν παράγεται 
κυρίως από συστατικά γεωργικής 
προέλευσης, δεν λαμβάνονται υπόψη το 
προστιθέμενο νερό και το αλάτι·
(ii) μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο 
πρόσθετες ουσίες, βοηθητικές ουσίες 
επεξεργασίας, αρωματικές ουσίες, νερό, 
αλάτι, παρασκευάσματα 
μικροοργανισμών και ενζύμων, ανόργανα 
στοιχεία, ιχνοστοιχεία, βιταμίνες, καθώς 
και αμινοξέα και άλλα μικροθρεπτικά 
στοιχεία, εφόσον έχει επιτραπεί η χρήση 
τους στη βιολογική παραγωγή, σύμφωνα 
με το άρθρο 19·
(iii) μη βιολογικά συστατικά μπορούν να 
χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον έχει 
επιτραπεί η χρήση τους από ένα κράτος 
μέλος·
(iv) βιολογικό συστατικό δεν επιτρέπεται 
να συνυπάρχει με το ίδιο συστατικό σε μη 
βιολογική μορφή ή που έχει προέλθει από 
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μετατροπή·
(v) τα τρόφιμα που παράγονται από 
καλλιέργειες σε στάδιο μετατροπής 
περιέχουν μόνο ένα φυτικό συστατικό 
γεωργικής προέλευσης.
3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα και η 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό 
όσον αφορά την παραγωγή 
μεταποιημένων βιολογικών τροφίμων, 
καθώς και η προσαρμογή στις τεχνικές 
εξελίξεις, εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 36 για την 
συμπλήρωση των ειδικών κανόνων 
παραγωγής για τα μεταποιημένα τρόφιμα 
σχετικά με:
(a) τα μέτρα προστασίας και τα 
προληπτικά μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται·
(β) τη σύνθεση και τους όρους χρήσης 
των προϊόντων και ουσιών που 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε 
μεταποιημένα τρόφιμα, σύμφωνα με το 
σημείο 2.2.2. του μέρους IV του 
παραρτήματος ΙΙ·
(γ) τη διαδικασία έγκρισης των μη 
βιολογικών συστατικών γεωργικής 
προέλευσης που μπορούν κατ’ εξαίρεση 
να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
μεταποιημένων βιολογικών προϊόντων·
(δ) τους κανόνες για τον υπολογισμό του 
περιεχομένου ποσοστού συστατικών 
γεωργικής προέλευσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο α) 
σημείο i) και στοιχείο β), σύμφωνα με το 
σημείο 2.2.3, του μέρους IV, του 
παραρτήματος ΙΙ·
(ε) τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη 
μεταποίηση τροφίμων.
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Τροπολογία 178

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα και η 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό 
όσον αφορά τη βιολογική παραγωγή οίνου, 
καθώς και η προσαρμογή στις τεχνικές 
εξελίξεις, εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 36 για την 
τροποποίηση ή συμπλήρωση των ειδικών 
κανόνων παραγωγής οίνου σχετικά με τις 
οινολογικές πρακτικές και περιορισμούς.

2. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα και η 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό 
όσον αφορά τη βιολογική παραγωγή οίνου, 
καθώς και η προσαρμογή στις τεχνικές 
εξελίξεις, εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 36 για την 
συμπλήρωση των ειδικών κανόνων 
παραγωγής οίνου σχετικά με τις 
οινολογικές πρακτικές και περιορισμούς, 
όπως ορίζεται στα σημεία 3.2., 3,3., 3,4. 
και 3,5. του μέρους V του παραρτήματος 
II.

Τροπολογία 179

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα και η 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό 
όσον αφορά την παραγωγή βιολογικής 
μαγιάς, καθώς και η προσαρμογή στις 
τεχνικές εξελίξεις, εξουσιοδοτείται η 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 36 για την 
τροποποίηση ή συμπλήρωση των ειδικών 
κανόνων παραγωγής μαγιάς σχετικά με 
την επεξεργασία και τα υποστρώματα 
που χρησιμοποιούνται.

2. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα και η 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό 
όσον αφορά την παραγωγή βιολογικής 
μαγιάς, καθώς και η προσαρμογή στις 
τεχνικές εξελίξεις, εξουσιοδοτείται η 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 36 για τη 
συμπλήρωση των ειδικών κανόνων 
παραγωγής μαγιάς, όπως ορίζεται στο 
σημείο 1.3 του μέρους VI του 
παραρτήματος II.

Τροπολογία 180

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη κάθε 
μελλοντική ανάγκη ειδικών κανόνων 
παραγωγής για άλλα προϊόντα από εκείνα 
που αναφέρονται στα άρθρα 10 έως 15, 
και προκειμένου να διασφαλισθεί η 
ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα και η 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό 
όσον αφορά τη βιολογική παραγωγή των 
εν λόγω πρόσθετων προϊόντων και την 
προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις, 
εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 36 για την τροποποίηση ή 
συμπλήρωση του παραρτήματος II 
σχετικά με ειδικούς κανόνες παραγωγής 
για τα εν λόγω προϊόντα.

Στις περιπτώσεις που ο παρών 
κανονισμός δεν ορίζει λεπτομερείς 
κανόνες παραγωγής για ορισμένα ζωικά 
είδη, για ορισμένα υδρόβια φυτά και για 
ορισμένες μικροάλγες, εφαρμόζονται 
εθνικοί κανόνες ή, ελλείψει αυτών, 
αναγνωρισμένα από τα κράτη μέλη 
ιδιωτικά πρότυπα, εν αναμονή της 
προσθήκης λεπτομερών κανόνων 
παραγωγής στον παρόντα κανονισμό. Οι 
εν λόγω εθνικοί κανόνες ή τα εθνικά 
ιδιωτικά πρότυπα κοινοποιούνται στην 
Επιτροπή. Οι κανόνες περί επισήμανσης 
που ορίζονται στο κεφάλαιο IV και οι 
κανόνες περί ελέγχων και πιστοποίησης 
που ορίζονται στο κεφάλαιο V 
εφαρμόζονται αναλόγως.

Τροπολογία 181

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να μπορεί να συνεχισθεί ή να 
ξαναρχίσει η βιολογική παραγωγή σε 
περίπτωση καταστροφικών συνθηκών και 
με την επιφύλαξη των αρχών που 
ορίζονται στο κεφάλαιο II, 
εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 36 για τον καθορισμό των 
κριτηρίων βάσει των οποίων 
προσδιορίζονται οι καταστροφικές 
καταστάσεις και για τη θέσπιση ειδικών 
κανόνων σχετικά με τον τρόπο 
αντιμετώπισής τους, την παρακολούθηση 
και τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων.

1. Προκειμένου να μπορεί να συνεχισθεί ή 
να ξαναρχίσει η βιολογική παραγωγή σε 
περίπτωση συνθηκών που οφείλονται σε 
δυσμενείς κλιματικές συνθήκες, 
επιζωοτία, φυτική ασθένεια ή προσβολή 
από παράσιτα, περιβαλλοντικό συμβάν ή 
φυσική καταστροφή, οι αρμόδιες αρχές 
μπορούν να χορηγούν μεμονωμένες 
άδειες για εξαιρέσεις για τις οποίες 
ισχύουν τα εξής:

(a) Οι εξαιρέσεις από τους κανόνες 
παραγωγής που ορίζονται στο παρόν 
κεφάλαιο υπόκεινται στις αρχές που 
ορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙ.



RR\1077954EL.doc 109/372 PE557.122v03-00

EL

(β) Οι αναφερόμενες στο στοιχείο α 
εξαιρέσεις περιορίζονται στο ελάχιστο 
και, εφόσον απαιτείται, περιορίζονται 
χρονικά, μπορούν δε να παρέχονται μόνο 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(i) όταν είναι αναγκαίες προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η έναρξη ή η διατήρηση 
της βιολογικής παραγωγής σε 
εκμεταλλεύσεις που αντιμετωπίζουν 
κλιματικούς, γεωγραφικούς ή 
διαρθρωτικούς περιορισμούς·

(ii) όταν είναι αναγκαίες προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η πρόσβαση σε ζωοτροφές, 
σπόρους και αγενές φυτικό 
πολλαπλασιαστικό υλικό, σε ζωντανά ζώα 
και άλλο γεωργικό υλικό, όταν το εν λόγω 
υλικό δεν είναι διαθέσιμο στην αγορά σε 
μορφή βιολογικού προϊόντος·
(iii) όταν είναι αναγκαίες προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η πρόσβαση σε συστατικά 
γεωργικής προέλευσης, τα οποία δεν είναι 
διαθέσιμα στην αγορά σε μορφή 
βιολογικού προϊόντος·
(iv) όταν είναι αναγκαίες για την επίλυση 
συγκεκριμένων προβλημάτων που 
συνδέονται με τη διαχείριση του 
βιολογικού ζωικού κεφαλαίου·
(ε) όταν απαιτούνται προσωρινά μέτρα 
για να συνεχισθεί ή να ξαναρχίσει η 
βιολογική παραγωγή σε περίπτωση 
καταστροφικών συνθηκών ·
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 36 για τον καθορισμό των 
κριτηρίων βάσει των οποίων 
προσδιορίζεται ποιες συνθήκες μπορεί να 
θεωρηθεί ότι απαιτούν έκτακτους 
κανόνες παραγωγής και κανόνες σχετικά 
με τον τρόπο αντιμετώπισής τους, καθώς 
και κανόνες σχετικά με την 
παρακολούθηση και τιςυποχρεώσεις 
υποβολής εκθέσεων, λαμβανομένων 
υπόψη των ειδικών γνώσεων του τομέα 
βιολογικής παραγωγής.
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3. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
είναι αρμόδιες για την έγκριση 
εξαιρέσεων σε εξατομικευμένη βάση.

Τροπολογία 182

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ακεραιότητα της βιολογικής παραγωγής 
και η προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις, 
εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 36 για την τροποποίηση ή 
συμπλήρωση των κανόνων που 
καθορίζονται στο παράρτημα III.

2. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ακεραιότητα της βιολογικής παραγωγής 
και η προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις, 
εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 36 για τη συμπλήρωση των 
κανόνων που καθορίζονται στα σημεία 2, 
3, 4 και 6 του παραρτήματος III.

Τροπολογία 183

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ως φυτοπροστατευτικά προϊόντα· (α) ως φυτοπροστατευτικά προϊόντα σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε 
μία ή περισσότερες από τις ζώνες που 
ορίζονται στο παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1107/2009·

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις οριζόντιες διατάξεις για την έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
προβλέπονται στον κανονισμό 1107/2009, θα πρέπει να είναι δυνατή και στον παρόντα 
κανονισμό η διαίρεση σε ζώνες στη Νότια, Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, προκειμένου να 
ληφθούν δεόντως υπόψη οι μεγάλες οικολογικές και κλιματικές διαφορές εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Προκειμένου να αποφευχθούν καταχρήσεις, η διαίρεση σε ζώνες πρέπει να συνδέεται 
υποχρεωτικά με μια βελτιωμένη οικολογική αειφορία.
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Τροπολογία 184

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) ως ουσίες χρησιμοποιούμενες για 
λόγους υγείας των ζώων άλλους από τους 
αναφερόμενους στα στοιχεία δ) και ε)·

Αιτιολόγηση

Η "επικεφαλίδα" αυτή αφήνει περιθώριο δημιουργίας νέων καταλόγων ουσιών εφόσον 
χρειάζεται, λόγου χάρη για ουσίες που χρησιμοποιούνται ως κτηνιατρικά φάρμακα.

Τροπολογία 185

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) ως μη θεραπευτικά φάρμακα και 
προϊόντα, που συμβάλλουν στην 
εξασφάλιση της υγείας και της ευζωίας 
των ζώων.

Αιτιολόγηση

Για παράδειγμα, ως εναλλακτική του χειρουργικού ευνουχισμού των χοιριδίων θα πρέπει να 
είναι δυνατή η ανοσολογική καταστολή της γενετήσιας οσμής.

Τροπολογία 186

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ειδικότερα, η Επιτροπή μπορεί να 
εγκρίνει ορισμένα προϊόντα και ουσίες 
προς χρήση στην παραγωγή βιολογικών 
μεταποιημένων τροφίμων και να τα 
καταχωρίζει σε περιορισμένους 
καταλόγους, για τους ακόλουθους 

Ειδικότερα, η Επιτροπή εγκρίνει ορισμένα 
προϊόντα και ουσίες προς χρήση στην 
παραγωγή βιολογικών μεταποιημένων 
τροφίμων και να τα καταχωρίζει σε 
περιορισμένους καταλόγους, για τους 
ακόλουθους σκοπούς:
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σκοπούς:

Τροπολογία 187

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ως πρόσθετα τροφίμων, ένζυμα 
τροφίμων και τεχνολογικά βοηθήματα·

(α) ως πρόσθετα τροφίμων, ένζυμα 
τροφίμων, τεχνολογικά βοηθήματα, 
αρωματικές ουσίες, παρασκευάσματα 
μικροοργανισμών, ανόργανα στοιχεία, 
ιχνοστοιχεία, βιταμίνες, αμινοξέα και 
μικροθρεπτικά στοιχεία.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή διευκρινίζει ποιες ουσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετα 
τροφίμων.

Τροπολογία 188

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) ως προϊόντα και ουσίες για 
οινολογικές πρακτικές·

Τροπολογία 189

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β β) ως προϊόντα καθαρισμού και 
απολύμανσης σε εγκαταστάσεις 
μεταποίησης και αποθήκευσης·
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Τροπολογία 190

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – στοιχείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii a) έγκριση προϊόντων ανά ζώνη είναι 
δυνατή, μόνον εάν με τον περιορισμό της 
χρήσης άλλων προϊόντων και ουσιών 
μπορεί να επιτευχθεί ένα θετικό 
οικολογικό αποτέλεσμα και αν σε 
αντίθετη περίπτωση αναμένεται στη 
συγκεκριμένη ζώνη μια μη αποδεκτή 
υποβάθμιση της ποιότητας 
παραδοσιακών οικολογικών 
καλλιεργειών.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις οριζόντιες διατάξεις για την έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
προβλέπονται στον κανονισμό 1107/2009, θα πρέπει να είναι δυνατή και στον παρόντα 
κανονισμό η διαίρεση σε ζώνες στη Νότια, Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, προκειμένου να 
ληφθούν δεόντως υπόψη οι μεγάλες οικολογικές και κλιματικές διαφορές εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Προκειμένου να αποφευχθούν καταχρήσεις, η διαίρεση σε ζώνες πρέπει να συνδέεται 
υποχρεωτικά με μια βελτιωμένη οικολογική αειφορία.

Τροπολογία 191

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) στην περίπτωση προϊόντων της 
παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία γ) 
και δ), εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

(ε) στην περίπτωση προϊόντων της 
παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία γ), 
δ)  και δα)εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

Τροπολογία 192

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις (α) δεν υπάρχουν·εναλλακτικές ουσίες 
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εγκεκριμένες σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο·

εγκεκριμένες σύμφωνα με το παρόν άρθρο 
ή τεχνολογίες συμβατές με τον παρόντα 
κανονισμό 

Τροπολογία 193

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έγκριση της χρήσης συνθετικών 
χημικών προϊόντων ή ουσιών περιορίζεται 
αυστηρά σε περιπτώσεις στις οποίες η 
χρήση εξωτερικών εισροών που 
αναφέρεται στο άρθρο 4 στοιχείο στ) θα 
συντελούσε στην πρόκληση απαράδεκτων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η έγκριση προϊόντων και ουσιών που δεν 
καλύπτονται από το στοιχείο στ) του 
άρθρου 4 περιορίζεται αυστηρά σε 
περιπτώσεις στις οποίες η χρήση 
εξωτερικών εισροών που αναφέρεται στο 
στοιχείο στ) του άρθρου 4 θα συντελούσε 
στην πρόκληση απαράδεκτων επιπτώσεων 
στο περιβάλλον, στην υγεία των ζώων ή 
του ανθρώπου ή στην ποιότητα των 
προϊόντων.

Αιτιολόγηση

Η έγκριση θα υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς όχι μόνο για τις συνθετικές χημικές ουσίες 
αλλά και για κάθε άλλη ουσία που δεν καλύπτεται από το άρθρο 4 στοιχείο στ).

Τροπολογία 194

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα αιτήματα τροποποίησης ή απόσυρσης 
δημοσιεύονται από τα κράτη μέλη.

Ο φάκελος περί τροποποίησης ή 
απόσυρσης δημοσιεύεται από τα κράτη 
μέλη και από την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Τα αιτήματα για αλλαγές στους καταλόγους ουσιών πρέπει να γίνουν πολύ πιο διαφανή από ό,τι 
στο παρελθόν.
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Τροπολογία 195

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Η ·Επιτροπή επανεξετάζει τους 
αναφερόμενους στην παράγραφο 1 
καταλόγους ανά τετραετία.

Αιτιολόγηση

Μέχρι σήμερα, ο αριθμός των καταλόγων που τύγχαναν τακτικής επικαιροποίησης ήταν πολύ 
μικρός, με αποτέλεσμα οι επιχειρηματίες να είναι ανεπαρκώς ενημερωμένοι.

Τροπολογία 196

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για την έγκριση ή ανάκληση της 
έγκρισης προϊόντων και ουσιών που 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στη 
βιολογική παραγωγή γενικότερα και 
προϊόντων και ουσιών που μπορούν να 
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή 
μεταποιημένων βιολογικών τροφίμων 
ειδικότερα, και για τον καθορισμό των 
διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται 
για την έγκριση και την κατάρτιση των 
καταλόγων των εν λόγω προϊόντων και 
ουσιών και, εφόσον απαιτείται, την 
περιγραφή τους, τις απαιτήσεις σύνθεσης 
και τους όρους χρήσης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2.

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ̕ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 36 για την έγκριση ή ανάκληση 
της έγκρισης προϊόντων και ουσιών που 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στη 
βιολογική παραγωγή γενικότερα και 
προϊόντων και ουσιών που μπορούν να 
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή 
μεταποιημένων βιολογικών τροφίμων 
ειδικότερα, και για τον καθορισμό των 
διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται 
για την έγκριση και την κατάρτιση των 
καταλόγων των εν λόγω προϊόντων και 
ουσιών και, εφόσον απαιτείται, την 
περιγραφή τους, τις απαιτήσεις σύνθεσης 
και τους όρους χρήσης.

Τροπολογία 197

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20 διαγράφεται
Παρουσία μη εγκεκριμένων προϊόντων ή 

ουσιών
1. Τα προϊόντα στα οποία ανιχνεύεται η 
παρουσία προϊόντων ή ουσιών που δεν 
έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 19 
και σε ποσότητα πάνω από τα 
καθορισμένα επίπεδα, λαμβάνοντας ιδίως 
υπόψη την οδηγία 2006/125/ΕΚ, δεν 
διατίθενται στο εμπόριο ως βιολογικά.
2. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα 
και η διαφάνεια του συστήματος 
βιολογικής παραγωγής και επισήμανσης, 
εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 36 σχετικά με τα ειδικά 
κριτήρια και τις προϋποθέσεις για την 
εφαρμογή των επιπέδων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 και σχετικά με τον 
καθορισμό των εν λόγω επιπέδων και την 
προσαρμογή τους βάσει των τεχνικών 
εξελίξεων.
3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 211 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013, και με την επιφύλαξη της 
έγκρισης από την Επιτροπή χωρίς την 
εφαρμογή της διαδικασίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 
ή 3 του παρόντος κανονισμού, τα κράτη 
μέλη μπορούν να χορηγούν εθνικές 
ενισχύσεις για την αποζημίωση των 
γεωργών για τις ζημίες που έχουν υποστεί 
λόγω μόλυνσης των γεωργικών 
προϊόντων τους από μη επιτρεπόμενα 
προϊόντα ή ουσίες, η οποία δεν τους 
επιτρέπει να διαθέσουν στην αγορά τα εν 
λόγω προϊόντα ως βιολογικά, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι γεωργοί έχουν λάβει 
όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την 
πρόληψη του κινδύνου μόλυνσης. Επίσης, 
τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιούν τα μέσα της Κοινής 
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Γεωργικής Πολιτικής για την κάλυψη 
μέρους ή του συνόλου των ζημιών αυτών.

Τροπολογία 198

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20a
Μέτρα προφύλαξης που 

λαμβάνονται για να αποτρέπεται η μη 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό

1. Για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση 
με τον παρόντα κανονισμό, οι 
επιχειρήσεις λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα προφύλαξης προκειμένου να 
αποφευχθεί η παρουσία μη εγκεκριμένων 
διαδικασιών, προϊόντων ή ουσιών στη 
βιολογική παραγωγή.
2. Ειδικότερα, όταν επιχείρηση 
υποψιάζεται ότι διαδικασία, προϊόν ή 
ουσία που έχει αποκτηθεί, παραχθεί ή 
προετοιμαστεί για χρήση στη βιολογική 
παραγωγή δεν συμμορφώνεται με τον 
παρόντα κανονισμό, τότε η εν λόγω 
επιχείρηση:
(a) διαχωρίζει και ταυτοποιεί το προϊόν·
(β) καταρτίζει κατάλληλο για τον τύπο 
και το μέγεθος της εργασίας σύστημα 
ελέγχου και εκτίμησης σύμφωνα με 
διαδικασίες που βασίζονται στη 
συστηματική ταυτοποίηση κρίσιμων 
διαδικαστικών σταδίων.
(γ) αν η επιχείρηση συμπεράνει, μετά τη 
διενέργεια της εκτίμησης που 
προβλέπεται στο στοιχείο β), ότι 
στοιχειοθετείται η υπόνοια της μη 
συμμόρφωσης, η επιχείρηση αποσύρει το 
προϊόν από την αγορά και διακόπτει την 
επεξεργασία του. Η επιχείρηση 
ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες αρχές ή 
φορείς ελέγχου για τα πορίσματά της.
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3. Οι αρμόδιες αρχές, φορείς και αρχές 
ελέγχου λαμβάνουν τα εξής μέτρα:
(a) σε περίπτωση όπου η αρμόδια αρχή ή 
φορέας ελέγχου: 
– εντοπίσει την παρουσία μη 
εγκεκριμένης διαδικασίας, προϊόντος ή 
ουσίας σε βιολογική παραγωγή, ή
– λάβει από επιχείρηση αξιόπιστη 
πληροφόρηση που αφορά υπόνοια η 
οποία έχει κριθεί στοιχειοθετημένη 
σύμφωνα με το στοιχείο γ) της 
παραγράφου 2, ή
– έχει ενημερωθεί ότι επιχείρηση 
πρόκειται να διαθέσει στην αγορά προϊόν 
που δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες 
βιολογικής παραγωγής αλλά φέρει ένδειξη 
που παραπέμπει στη μέθοδο βιολογικής 
παραγωγής,
η εν λόγω αρχή ή φορέας ελέγχου 
απαγορεύει τη διάθεση του προϊόντος 
στην αγορά με ένδειξη που παραπέμπει 
στη μέθοδο βιολογικής παραγωγής, μέχρι 
να βεβαιωθεί ότι η υπόνοια ή η μη 
συμμόρφωση έχει εξαλειφθεί· 
(β) η αρχή ή ο φορέας ελέγχου 
καταρρίπτουν την υπόνοια μη 
συμμόρφωσης ή επιβεβαιώνουν αυτή την 
υπόνοια και την απαγόρευση διάθεσης το 
συντομότερο δυνατόν, λαμβανομένης 
υπόψη της διατηρησιμότητας του 
προϊόντος και σε  κάθε περίπτωση εντός 
δύο μηνών. Σε αυτήν την περίπτωση, η 
ενδιαφερόμενη επιχείρηση συνεργάζεται 
πλήρως με την αρχή ή τον φορέα ελέγχου. 
Πριν να επιβεβαιώσει την υπόνοια μη 
συμμόρφωσης, η αρχή ή ο φορέας 
ελέγχου δίνει στην επιχείρηση τη 
δυνατότητα να διατυπώσει τις 
παρατηρήσεις της επί των σχετικών 
πορισμάτων.
(γ) όταν επιβεβαιώνεται η μη 
συμμόρφωση, εφαρμόζεται το άρθρο 26α·
(δ) όταν δεν έχει επιβεβαιωθεί η μη 
συμμόρφωση εντός της χρονικής 
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περιόδου που ορίζεται στο στοιχείο β), 
τότε η σχετική απόφαση ανακαλείται το 
αργότερο μέχρι να λήξει η εν λόγω 
χρονική περίοδος.
4. Προκειμένου να αποφεύγονται τυχαίες 
προσμείξεις με μη επιτρεπόμενα προϊόντα 
ή ουσίες συνεπεία συμβατικών γεωργικών 
πρακτικών ή άλλων μη βιολογικών 
πρακτικών επεξεργασίας, παρασκευής 
και διανομής, πέραν του ελέγχου των 
βιολογικών επιχειρήσεων, τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν μέτρα προφύλαξης. 
5. Όταν οι αρχές ελέγχου, οι φορείς 
ελέγχου και οι αρμόδιες αρχές έχουν 
εντοπίσει συγκεκριμένους κινδύνους μη 
συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό 
ή συγκεκριμένους κινδύνους τυχαίας 
μόλυνσης των βιολογικών προϊόντων σε 
ορισμένους τομείς βιολογικής παραγωγής, 
τα κράτη μέλη λαμβάνουν επαρκή μέτρα 
προφύλαξης από τους κινδύνους αυτούς. 

Τροπολογία 199

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20β
Αιτίες μόλυνσης από φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα και ευθύνες των αρμόδιων 
αρχών, των αρχών ελέγχου και των 

φορέων ελέγχου
1. Σε περίπτωση που μία αρχή ή φορέας 
ελέγχου εντοπίζει την παρουσία 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που δεν 
έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 19 ή 
λάβει αξιόπιστες πληροφορίες για την 
παρουσία τέτοιων προϊόντων, διενεργεί 
τη δέουσα έρευνα σχετικά με την αιτία 
αυτής της μολύνσεως. Οι έρευνες αυτές 
κατατάσσουν τη μόλυνση σε μία από τις 
τρεις κατηγορίες που ακολουθούν:
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(a) τεχνικώς αναπόφευκτη·
(β) τεχνικώς αποτρέψιμη·
(γ) εκούσια ή επανειλημμένη μόλυνση η 
οποία είναι τεχνικά αποτρέψιμη.
Η μόλυνση θεωρείται αποτρέψιμη όταν η 
επιχείρηση:
– δεν έθεσε ή δεν διατήρησε σε εφαρμογή 
κατάλληλα και αναλογικά μέτρα για τον 
εντοπισμό και την αποφυγή των κινδύνων 
μόλυνσης των βιολογικών προϊόντων από 
μη εγκεκριμένα προϊόντα ή ουσίες· ή
– δεν αναθεωρούσε τακτικά και δεν 
προσάρμοζε τα κατάλληλα μέτρα ενώ ο 
κίνδυνος μόλυνσης ήταν σαφώς 
αντιληπτός· ή
– δεν έλαβε κατάλληλα μέτρα σύμφωνα 
με προηγούμενες υποδείξεις των 
αρμόδιων αρχών, ή κατά περίπτωση, της 
αρχής ή του φορέα ελέγχου για τη λήψη 
μέτρων με σκοπό την αποφυγή της 
μόλυνσης· ή
– δεν συμμορφώθηκε προς τις σχετικές 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή δεν 
έλαβε τα μέτρα που απαιτούνται κατά τη 
διαδικασία της παραγωγής για την 
αποφυγή της μόλυνσης.
2. Προϊόντα εν δυνάμει μολυσμένα από 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα οποία 
εμπίπτουν στο στοιχείο α) του πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου 1, μπορεί να 
θεωρηθούν διακινήσιμα κατόπιν 
εξέτασής τους από τις αρμόδιες αρχές.
Ενδεχόμενη μόλυνση που εμπίπτει στο 
στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 1 ερευνάται από την αρχή ή 
τον φορέα ελέγχου σε σχέση με τον 
χαρακτήρα των περιστάσεων που 
οδήγησαν στη μόλυνση, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 
20α.
3. Σε περιπτώσεις μόλυνσης σύμφωνα με 
όσα αναφέρονται στο στοιχείο γ) του 
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, η 
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αρμόδια αρχή,  η αρχή ελέγχου ή ο 
φορέας ελέγχου απαγορεύει στην 
ενεχόμενη επιχείρηση να εμπορεύεται 
προϊόντα με μνεία της βιολογικής 
μεθόδου παραγωγής στην επισήμανση 
και στη διαφήμιση.
Οποιεσδήποτε εκτάσεις ή προϊόντα 
παραγωγής επηρεάζονται από τα μη 
εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα υποβάλλονται σε νέα περίοδο 
μετατροπής, σύμφωνα με το άρθρο 8, 
αρχής γενομένης από την ημερομηνία 
κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν τα μη 
εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα ή, αν η εν λόγω ημερομηνία δεν 
είναι εξακριβώσιμη, από την ημερομηνία 
εντοπισμού τους. Τούτο ισχύει με την 
επιφύλαξη τυχόν κυρώσεων που μπορεί 
να επιβληθούν.
4. Για να προβλεφθούν τα καλύτερα 
δυνατά μέσα εντοπισμού και 
τεκμηρίωσης της μη συμμόρφωσης με 
τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εγκρίνει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 36 
σχετικά με:
– τη μεθοδολογία που πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για να εντοπίζεται και να 
εκτιμάται η παρουσία 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που δεν 
συμμορφώνονται με τον παρόντα 
κανονισμό, ιδίως με τον άρθρο 19·
– τις διαδικασίες που πρέπει να 
ακολουθούνται·
– τις λεπτομέρειες που πρέπει να 
τεκμηριώνονται σε κοινή βάση 
δεδομένων σχετικά με τη μη 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού 
υπολειμμάτων μη εγκεκριμένων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.



PE557.122v03-00 122/372 RR\1077954EL.doc

EL

Τροπολογία 200

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 γ (νέο)– παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20γ
Βάση δεδομένων σχετικά με τη μη 

συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό 
και βάση δεδομένων σχετικά με τον 

εντοπισμό μη εγκεκριμένων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Η Επιτροπή συγκροτεί βάση δεδομένων 
για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τον 
παρόντα κανονισμό, κατά το πρότυπο 
εθνικών βάσεων δεδομένων που έχουν 
συγκροτηθεί από τα κράτη μέλη.  Αυτές 
οι βάσεις δεδομένων χρησιμοποιούνται 
για να διευκολυνθεί η διαμόρφωση 
βέλτιστων πρακτικών για την αποφυγή 
μολύνσεως. Κατά τη συγκέντρωση των 
δεδομένων η Επιτροπή εφαρμόζει μία 
προσέγγιση βάσει κινδύνου που θα 
δημοσιοποιεί τους λόγους και τις 
κατηγορίες μη συμμόρφωσης ή 
μόλυνσης, όπως ορίζεται στα στοιχεία α), 
β) και γ) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 
20β παράγραφος 1. Οι βάσεις δεδομένων 
είναι προσβάσιμες στις επιχειρήσεις, 
στους φορείς ελέγχου, στην αρχή ελέγχου 
και στις αρμόδιες αρχές. Τα κράτη μέλη 
διαβιβάζουν στην Επιτροπή ετήσιες 
εκθέσεις προόδου.
Τα κράτη μέλη συγκροτούν μία βάση 
δεδομένων των αναλύσεων που έχουν 
διενεργηθεί από τους φορείς και τις αρχές 
ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του 
εντοπισμού μη εγκεκριμένων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η βάση 
δεδομένων είναι προσβάσιμη στις 
επιχειρήσεις, στους φορείς ελέγχου, στις 
αρχές ελέγχου και στις αρμόδιες αρχές. 
Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τα 
ευρήματα της βάσης δεδομένων τους.
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Αιτιολόγηση

Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προηγούμενη τροπολογία των ίδιων συντακτών. Είναι 
σημαντικό τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν σε ετήσια βάση στην Επιτροπή τα αποτελέσματα των 
ερευνών τους, με βάση τα οποία η Επιτροπή θα υποβάλλει έκθεση συνοδευόμενη, κατά 
περίπτωση, από νομοθετική πρόταση όπου θα ορίζονται τα κοινοτικά ανώτατα όρια 
αποχαρακτηρισμού και οι όροι αποζημίωσης για τους γεωργούς σε περίπτωση αναπόφευκτης 
μόλυνσης.

Τροπολογία 201

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ένα προϊόν θεωρείται ότι 
φέρει ενδείξεις σχετικές με τη βιολογική 
παραγωγή όταν, στην επισήμανση, στο 
διαφημιστικό υλικό ή στα εμπορικά 
έγγραφα, το προϊόν, τα συστατικά του ή οι 
πρώτες ύλες ζωοτροφών περιγράφονται με 
όρους που επιτρέπουν στον αγοραστή να 
συμπεράνει ότι το προϊόν, τα συστατικά 
του ή οι πρώτες ύλες ζωοτροφών έχουν 
παραχθεί σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. Ειδικότερα, οι όροι που 
απαριθμούνται στο παράρτημα IV, καθώς 
και τα παράγωγα ή τα υποκοριστικά τους, 
όπως «βιο» και «οικο», μπορούν να 
χρησιμοποιούνται, μόνα ή σε συνδυασμό, 
σε όλη την έκταση της Ένωσης και σε 
οποιαδήποτε γλώσσα που περιλαμβάνεται 
στο εν λόγω παράρτημα για την 
επισήμανση και τη διαφήμιση προϊόντων 
που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού.

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ένα προϊόν θεωρείται ότι 
φέρει ενδείξεις σχετικές με τη βιολογική 
παραγωγή όταν, στην επισήμανση, στο 
διαφημιστικό υλικό ή στα εμπορικά 
έγγραφα, το προϊόν, τα συστατικά του, οι 
πρώτες ύλες ζωοτροφών ή οποιοδήποτε 
υλικό της αλυσίδας του βιολογικού 
προϊόντος περιγράφονται με όρους που 
επιτρέπουν στον αγοραστή να συμπεράνει 
ότι το προϊόν, τα συστατικά του, οι πρώτες 
ύλες ζωοτροφών ή οποιοδήποτε υλικό της 
αλυσίδας του βιολογικού προϊόντος έχουν 
παραχθεί σύμφωνα ή σε συμμόρφωση με 
τον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, οι 
όροι που απαριθμούνται στο παράρτημα 
IV ή οι ισοδύναμοι όροι αυτών σε άλλες 
γλώσσες που δεν συνιστούν επίσημες 
γλώσσες της Ένωσης αλλά είναι επίσημα 
αναγνωρισμένες από το Σύνταγμα ενός 
κράτους μέλους, καθώς και τα παράγωγα 
ή τα υποκοριστικά τους, όπως «βιο» και 
«οικο», μπορούν να χρησιμοποιούνται, 
μόνα ή σε συνδυασμό, σε όλη την έκταση 
της Ένωσης και σε οποιαδήποτε γλώσσα 
περιλαμβάνεται στο εν λόγω παράρτημα 
για την επισήμανση και τη διαφήμιση 
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 και πληρούν τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού. Στην 
επισήμανση και τη διαφήμιση ζωντανών 
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ή αμεταποίητων γεωργικών προϊόντων, 
όροι σχετικοί με τη βιολογική μέθοδο 
παραγωγής είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον, 
επιπροσθέτως, ολόκληρο το προϊόν έχει 
επίσης παραχθεί σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 202

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Όσον αφορά προϊόντα και ουσίες που 
χρησιμοποιούνται στη φυτική παραγωγή 
ως φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 
λιπάσματα, βελτιωτικά εδάφους και 
θρεπτικές ουσίες, οι αναφερόμενοι στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου όροι 
δεν χρησιμοποιούνται πουθενά στην 
Ένωση και σε καμία γλώσσα που 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV για 
την επισήμανση, τη διαφήμιση και τα 
εμπορικά έγγραφα.

Τροπολογία 203

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όσον αφορά τα μεταποιημένα τρόφιμα, 
οι όροι της παραγράφου 1 μπορούν να 
χρησιμοποιούνται:

3. Όσον αφορά τα μεταποιημένα τρόφιμα, 
οι όροι της παραγράφου 1 
χρησιμοποιούνται:

Τροπολογία 204

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) στον κατάλογο συστατικών, μόνο αν 
λιγότερο από το 95% των γεωργικών 
συστατικών είναι βιολογικά και υπό τον 
όρο ότι τα εν λόγω συστατικά είναι 
σύμφωνα με τους κανόνες παραγωγής που 
θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(β) στον κατάλογο συστατικών, μόνο αν 
λιγότερο από το 95% των γεωργικών 
συστατικών είναι βιολογικά και υπό τον 
όρο ότι το υπό εξέταση τρόφιμο 
συμμορφώνεται με τους κανόνες 
παραγωγής που θεσπίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία απαιτείται προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο σύνδεσης 
συμβατικών ή μη βιολογικών διαδικασιών και ουσιών με τη χρήση του όρου "βιολογικός".

Τροπολογία 205

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τις φυτικές ποικιλίες, οι 
αναφερόμενοι στην παράγραφο 1 όροι 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στην 
περιγραφή πώλησης υπό την προϋπόθεση 
ότι:
(a) η ποικιλία συμμορφώνεται με τους 
κανόνες παραγωγής που καθορίζονται 
στο σημείο 1.4 του μέρους I του 
παραρτήματος II· και
(β) χρησιμοποιείται ο όρος «βιολογική 
ποικιλία».

Τροπολογία 206

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Προκειμένου να εξασφαλιστεί σαφήνεια 
για τους καταναλωτές και η δέουσα 
ενημέρωσή τους, εξουσιοδοτείται η 

4. Προκειμένου να εξασφαλιστεί σαφήνεια 
για τους καταναλωτές και η δέουσα 
ενημέρωσή τους, εξουσιοδοτείται η 
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Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 36 σχετικά 
με την προσαρμογή του καταλόγου όρων 
που παρατίθεται στο παράρτημα IV 
λαμβάνοντας υπόψη τις γλωσσικές 
εξελίξεις εντός των κρατών μελών και 
σχετικά με τον καθορισμό ειδικών 
απαιτήσεων για την επισήμανση και τη 
σύνθεση που ισχύουν για τις ζωοτροφές 
και τα συστατικά τους.

Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 36 σχετικά 
με την προσαρμογή του καταλόγου όρων 
που παρατίθεται στο παράρτημα IV 
λαμβάνοντας υπόψη τις γλωσσικές 
εξελίξεις εντός των κρατών μελών.

Τροπολογία 207

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Όταν χρησιμοποιείται το λογότυπο 
βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ένδειξη του τόπου όπου 
καλλιεργήθηκαν οι γεωργικές πρώτες ύλες 
από τις οποίες αποτελείται το προϊόν, 
εμφαίνεται επίσης στο ίδιο οπτικό πεδίο με 
το λογότυπο και λαμβάνει μία από τις 
ακόλουθες μορφές, ανάλογα με την 
περίπτωση:

Με την εξαίρεση των προϊόντων του 
αμπελοοινικού τομέα που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ιβ) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, 
όταν χρησιμοποιείται το λογότυπο 
βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ένδειξη του τόπου όπου 
καλλιεργήθηκαν οι γεωργικές πρώτες ύλες 
από τις οποίες αποτελείται το προϊόν, 
εμφαίνεται επίσης στο ίδιο οπτικό πεδίο με 
το λογότυπο και λαμβάνει μία από τις 
ακόλουθες μορφές, ανάλογα με την 
περίπτωση:

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 55 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009, η υποχρέωση επισήμανσης των 
πρώτων υλών ισχύει εφεξής για όλους τους ευρωπαϊκούς οίνους, ανεξάρτητα από το αν 
πρόκειται για προϊόντα με ή χωρίς γεωγραφική ένδειξη. Ως εκ τούτου, προκειμένου να 
μειωθούν ο διοικητικός φόρος και οι πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται με την επισήμανση, 
προτείνεται, για τα εν λόγω προϊόντα, η κατάργηση αυτής της περιττής υποχρέωσης.

Τροπολογία 208

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ένδειξη «ΕΕ» ή «εκτός ΕΕ» μπορεί να 
αντικαθίσταται ή να συμπληρώνεται από 
το όνομα μιας χώρας εάν όλες οι γεωργικές 
πρώτες ύλες από τις οποίες αποτελείται το 
προϊόν έχουν παραχθεί στη συγκεκριμένη 
χώρα.

Η ένδειξη «ΕΕ» ή «εκτός ΕΕ» μπορεί να 
συμπληρώνεται από το όνομα μιας χώρας 
ή περιοχής, εάν όλες οι γεωργικές πρώτες 
ύλες από τις οποίες αποτελείται το προϊόν 
έχουν παραχθεί στη συγκεκριμένη χώρα ή 
περιοχή.

Τροπολογία 209

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου 
καθώς και στο άρθρο 23 παράγραφος 3 
αναγράφονται σε εμφανές σημείο ώστε να 
είναι εύκολα ορατές, ευανάγνωστες και 
ανεξίτηλες.

3. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου 
καθώς και στο άρθρο 23 παράγραφος 3 
τυπώνονται σε εμφανές σημείο ώστε να 
είναι εύκολα ορατές και ευανάγνωστες και 
δεν καλύπτουν τις ενδείξεις που 
αναγράφονται υποχρεωτικά κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011α.

Τροπολογία 210

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) την ένδειξη του τόπου παραγωγής των 
γεωργικών πρώτων υλών, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και με 
το άρθρο 232 παράγραφος 3.

(γ) την ένδειξη του τόπου παραγωγής των 
γεωργικών πρώτων υλών, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και με 
το άρθρο 23 παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Τυπογραφικό λάθος στην πρόταση της Επιτροπής.
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Τροπολογία 211

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να 
χρησιμοποιείται στην επισήμανση, την 
παρουσίαση και τη διαφήμιση προϊόντων 
που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού.

1. Το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να 
χρησιμοποιείται στην επισήμανση, την 
παρουσίαση και τη διαφήμιση προϊόντων 
που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων 
προϊόντων για τα οποία μπορεί να 
ορίζονται ειδικοί κανόνες παραγωγής 
βάσει του άρθρου 16. Το λογότυπο 
βιολογικής παραγωγής δεν 
χρησιμοποιείται στην περίπτωση 
τροφίμων που αναφέρονται στο άρθρο 21 
παράγραφος 3 στοιχείο β) και στην 
περίπτωση προϊόντων μετατροπής.

Τροπολογία 212

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το λογότυπο βιολογικής παραγωγής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί 
επίσημη βεβαίωση σύμφωνα με τα άρθρα 
85 και 90 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
XXX/XXXX [κανονισμός για τους 
επίσημους ελέγχους].

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Εάν το λογότυπο βιολογικής παραγωγής αποτελεί επίσημη βεβαίωση, τότε ενδέχεται να 
δημιουργήσει επιπλέον διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις σε μία μελλοντική διαδικασία 
έγκρισης.

Τροπολογία 213

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο V – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πιστοποίηση βιολογικής παραγωγής Έλεγχοι και πιστοποίηση βιολογικής 
παραγωγής

Τροπολογία 214

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23a
Σύστημα ελέγχου

1. Τα κράτη μέλη συγκροτούν σύστημα 
ελέγχων και ορίζουν μία ή περισσότερες 
αρχές αρμόδιες για την παρακολούθηση 
της συμμόρφωσης όσον αφορά τις 
υποχρεώσεις που καθορίζει ο παρών 
κανονισμός σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/XXXX 
(κανονισμός για τους επίσημους 
ελέγχους).
2. Επιπλέον των προϋποθέσεων που 
προβλέπει ο κανονισμός για τους 
επίσημους ελέγχους, το σύστημα ελέγχου 
που θεσπίζεται βάσει του παρόντος 
κανονισμού περιλαμβάνει τουλάχιστον 
την εφαρμογή των προβλεπόμενων στο 
άρθρο 20α μέτρων προφύλαξης και των 
προβλεπόμενων στο παρόν κεφάλαιο 
μέτρων ελέγχου.
3. Η φύση και η συχνότητα των ελέγχων 
καθορίζονται βάσει αξιολόγησης του 
κινδύνου εκδήλωσης και της 
σοβαρότητας της μη συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. 
Επιχειρήσεις και ομάδες επιχειρήσεων 
υπόκεινται σε διαδικασία επιτόπιου 
ελέγχου της συμμόρφωσής τους με τους 
εφαρμοστέους κανόνες. Οι εν λόγω 
έλεγχοι βασίζονται σε παρακολούθηση, 
επιθεώρηση και στοχευμένη επιθεώρηση, 
ανάλογα με την πιθανότητα μη 
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συμμόρφωσης.
Τα κριτήρια για την αξιολόγηση κινδύνου 
που χρησιμοποιούν οι αρχές ελέγχου για 
τον εντοπισμό των πλέον επικίνδυνων 
τμημάτων της τροφικής αλυσίδας 
ορίζονται στο Παράρτημα Vστ. Η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 36 όσον αφορά τα 
εμπεριστατωμένα στοιχεία της εκτίμησης 
κινδύνου, τη συχνότητα διενέργειας 
ελέγχων και την αναλογία τυχαίων 
ελέγχων ως ποσοστό επί του συνόλου των 
ελέγχων.
4. Η αρμόδια αρχή έχει τη δυνατότητα:
(a) να αναθέτει τις αρμοδιότητές της περί 
ελέγχου σε μία ή περισσότερες άλλες 
αρχές ελέγχου για βιολογικά προϊόντα, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 
39 του κανονισμού για τους επίσημους 
ελέγχους. Οι αρχές ελέγχου παρέχουν 
επαρκείς εγγυήσεις αντικειμενικότητας 
και αμεροληψίας και διαθέτουν το 
ειδικευμένο προσωπικό και τους πόρους 
που απαιτούνται για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους·
(β) να αναθέτει τις αρμοδιότητές της περί 
ελέγχου σε έναν ή περισσότερους φορείς 
ελέγχου για βιολογικά προϊόντα, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 39 του 
κανονισμού για τους επίσημους ελέγχους. 
Σε παρόμοιες περιπτώσεις, τα κράτη 
μέλη υποδεικνύουν τις αρχές που είναι 
αρμόδιες για την έγκριση και εποπτεία 
των εν λόγω φορέων.
5. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αναθέτει 
καθήκοντα ελέγχου σε συγκεκριμένο 
φορέα ελέγχου ή συγκεκριμένη αρχή 
ελέγχου μόνο εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 26 του 
κανονισμού για τους επίσημους ελέγχους 
και ιδίως μόνο εάν:
(a) παρέχεται ακριβής περιγραφή των 
καθηκόντων που καλείται να εκτελέσει ο 
φορέας ή η αρχή ελέγχου και των 
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προϋποθέσεων υπό τις οποίες μπορεί να 
τα εκτελεί·
(β) ο φορέας ή η αρχή ελέγχου:
(i) διαθέτει την πείρα, τον εξοπλισμό και 
την υποδομή που απαιτούνται για την 
εκτέλεση των καθηκόντων που του/της 
ανατίθενται·
(ii) διαθέτει επαρκές και κατάλληλο, 
ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό· και
(iii) είναι αμερόληπτος/η και 
ανεπηρέαστος/η από ενδεχόμενη 
σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά την 
άσκηση των καθηκόντων που του ή της 
ανατίθενται·
(γ) ο φορέας ή η αρχή ελέγχου 
διαπιστεύεται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 17065 ή τον οδηγό 65 ISO 
"Γενικές απαιτήσεις για φορείς που 
λειτουργούν ως συστήματα πιστοποίησης 
προϊόντων", στην έκδοση που 
κοινοποιήθηκε τελευταία με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σειρά C, και 
εγκρίνεται από τις αρμόδιες αρχές·
(δ) ο φορέας ή η αρχή ελέγχου 
γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή τα 
αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργεί 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς 
και όποτε το ζητά η αρμόδια αρχή. Εάν 
τα αποτελέσματα των ελέγχων 
παραπέμπουν σε σοβαρή περίπτωση μη 
συμμόρφωσης, ο φορέας ελέγχου 
ενημερώνει άμεσα την αρμόδια αρχή·
(e) υπάρχει ουσιαστικός και 
καταγεγραμμένος συντονισμός μεταξύ 
της αναθέτουσας αρμόδιας αρχής και του 
φορέα ή της αρχής ελέγχου.
6. Πέραν της συμμορφώσεως με τις 
διατάξεις της παραγράφου 5, η αρμόδια 
αρχή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα 
κριτήρια για την έγκριση φορέα ή αρχής 
ελέγχου:
(a) κατά πόσο ακολουθείται η 
τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου, η 
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οποία περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή 
των μέτρων ελέγχου και των μέτρων 
προφύλαξης που ο φορέας ή η αρχή 
ελέγχου αναλαμβάνει να επιβάλει στις 
επιχειρήσεις που υπόκεινται στους 
ελέγχους·
(β) ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να 
εφαρμόσει ο φορέας ή η αρχή ελέγχου 
όταν διαπιστώνεται απουσία 
συμμόρφωσης·
7. Η αρμόδια αρχή μπορεί να μην 
αναθέσει στους φορείς ή στις αρχές 
ελέγχου τα εξής καθήκοντα:
(a) την εποπτεία και τον λογιστικό έλεγχο 
άλλων φορέων ή αρχών ελέγχου·
(β) την αρμοδιότητα χορήγησης 
εξαιρέσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
17, εκτός αν προβλέπεται κάτι τέτοιο 
στους έκτακτους κανόνες παραγωγής·
8. Σύμφωνα με το άρθρο 29 του 
κανονισμού για τους επίσημους ελέγχους, 
αρμόδιες αρχές που αναθέτουν 
καθήκοντα ελέγχου σε φορείς ή σε αρχές 
ελέγχου οργανώνουν λογιστικούς ελέγχους 
ή επιθεωρήσεις των εν λόγω φορέων ή 
αρχών ελέγχου, όπως απαιτείται. Εάν, 
από λογιστικό έλεγχο ή επιθεώρηση 
προκύπτει ότι οι φορείς αυτοί δεν 
ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στα 
καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, η 
αναθέτουσα αρμόδια αρχή μπορεί να 
ανακαλεί την ανάθεση. Την ανακαλεί δε 
αμελλητί εάν ο φορέας ή η αρχή ελέγχου 
δεν λάβει εγκαίρως τα κατάλληλα 
διορθωτικά μέτρα.
9. Πέραν της τήρησης των διατάξεων της 
παραγράφου 8, η αρμόδια αρχή:
(a) εξασφαλίζει ότι οι έλεγχοι που 
διενεργεί ο φορέας ή η αρχή ελέγχου είναι 
αντικειμενικοί και ανεξάρτητοι·
(β) επαληθεύει την αποτελεσματικότητα 
των ελέγχων που διενεργεί ο φορέας ή η 
αρχή ελέγχου·
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(γ) λαμβάνει γνώση όλων των 
παρατυπιών ή παραβάσεων που 
διαπιστώνονται και των διορθωτικών 
μέτρων που εφαρμόζονται·
(δ) ανακαλεί την έγκριση οποιουδήποτε 
φορέα ή οποιασδήποτε αρχής δεν τηρεί 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στα 
στοιχεία α) και β) της παρούσας 
παραγράφου ή δεν πληροί πλέον τα 
κριτήρια των παραγράφων 5 ή 6 ή δεν 
τηρεί τις απαιτήσεις που ορίζονται στις 
παραγράφους 11, 12 και 14.
10. Τα κράτη μέλη αποδίδουν κωδικό 
αριθμό σε κάθε αρχή ή φορέα ελέγχου 
που διενεργεί τα καθήκοντα ελέγχου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4.
11. Οι αρχές και οι φορείς ελέγχου 
παρέχουν στις αρμόδιες αρχές πρόσβαση 
στα γραφεία και στις εγκαταστάσεις τους, 
καθώς και κάθε πληροφορία και αρωγή 
που οι αρμόδιες αρχές κρίνουν 
απαραίτητες για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών τους σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο.
12. Οι αρχές και οι φορείς ελέγχου 
μεριμνούν ώστε να εφαρμόζονται 
τουλάχιστον τα μέτρα προφύλαξης και 
ελέγχου της παραγράφου 2 στις 
επιχειρήσεις που υπόκεινται στον έλεγχό 
τους.
13. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το 
σύστημα ελέγχου που έχει συσταθεί 
επιτρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 18 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, την 
ανιχνευσιμότητα κάθε προϊόντος σε όλα 
τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και 
διανομής, ιδίως για να παράσχει στους 
καταναλωτές την εγγύηση ότι τα 
βιολογικά προϊόντα έχουν παραχθεί 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού. Τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε τα αιτήματα των φορέων ή των 
αρχών ελέγχου σχετικά με την 
ιχνηλασιμότητα των βιολογικών 
προϊόντων απαντώνται όσο το δυνατόν 
ταχύτερα και, σε κάθε περίπτωση, όχι 
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αργότερα από τέσσερις εργάσιμες ημέρες 
ανά στάδιο παραγωγής μετά την 
παραλαβή του αντίστοιχού αιτήματος.
14. Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, 
οι αρχές και οι φορείς ελέγχου 
διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές 
κατάλογο των επιχειρήσεων τις οποίες 
υπέβαλαν σε έλεγχο έως τις 31 
Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. 
Συνοπτική έκθεση των ελεγκτικών 
δραστηριοτήτων που διενεργούν το 
προηγούμενο έτος διαβιβάζεται μέχρι τις 
31 Μαρτίου κάθε έτους.

Τροπολογία 215

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Τροπολογία 216

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24a
Προσχώρηση στο σύστημα ελέγχου

1. Οποιαδήποτε επιχείρηση ή ομάδα 
επιχειρήσεων παράγει, παρασκευάζει ή 
αποθηκεύει βιολογικά προϊόντα, εισάγει 
παρόμοια προϊόντα από τρίτη χώρα, 
εξάγει παρόμοια προϊόντα σε τρίτη χώρα 
ή διαθέτει παρόμοια προϊόντα στην 
αγορά καλείται, πριν διαθέσει στην αγορά 
οποιαδήποτε προϊόντα χαρακτηρίζονται 
βιολογικά ή σε φάση μετατροπής προς 
βιολογική παραγωγή:
(a) να κοινοποιήσει τη δραστηριότητά 
της στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
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μέλους στο οποίο την ασκεί·
(β) να υποβάλει την επιχείρησή της στο 
σύστημα ελέγχου που αναφέρεται στο 
άρθρο 23α.
Όταν επιχείρηση ή ομάδα επιχειρήσεων 
αναθέτει οποιαδήποτε δραστηριότητά 
της σε τρίτον, εξακολουθεί εντούτοις 
αυτή η επιχείρηση ή ομάδα επιχειρήσεων 
να υπόκειται στις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του 
πρώτου εδαφίου, ενώ οι ανατιθέμενες 
δραστηριότητες υπόκεινται στο σύστημα 
ελέγχου.
2. Τα κράτη μέλη εξαιρούν από την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου τις 
βιολογικές επιχειρήσεις που πωλούν 
απευθείας προσυσκευασμένα προϊόντα 
στον τελικό καταναλωτή ή χρήστη, υπό 
τον όρο ότι δεν παράγουν, δεν 
επεξεργάζονται, δεν παρασκευάζουν, δεν 
αποθηκεύουν τέτοια προϊόντα ει μη μόνο 
σε χώρους που συνδέονται με τα σημεία 
πώλησης και δεν εισάγουν τέτοια 
προϊόντα από τρίτη χώρα ούτε έχουν 
αναθέσει καμία τέτοια δραστηριότητα σε 
άλλη επιχείρηση.
Σύμφωνα με το άρθρο 26γ στοιχείο γ), τα 
κράτη μέλη μπορεί να εξαιρούν από την 
εφαρμογή του στοιχείου β) του πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου επιχειρήσεις που πωλούν λιγότερο 
από μία περιορισμένη ποσότητα ανά έτος 
μη συσκευασμένων βιολογικών 
προϊόντων στον τελικό καταναλωτή ή 
χρήστη, εφόσον κοινοποιούν τη 
δραστηριότητά τους στις αρμόδιες αρχές 
και δεν παράγουν, παρασκευάζουν ή 
αποθηκεύουν τέτοια προϊόντα ει μη μόνο 
σε χώρους που συνδέονται με τα σημεία 
πώλησης, δεν εισάγουν τέτοια προϊόντα 
από τρίτη χώρα ούτε έχουν αναθέσει 
τέτοιες δραστηριότητες σε τρίτους. 
3. Τα κράτη μέλη ορίζουν αρχή ή 
εγκρίνουν φορέα για τη λήψη των 
κοινοποιήσεων που ορίζονται στο 
στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου της 



PE557.122v03-00 136/372 RR\1077954EL.doc

EL

παραγράφου 1  του παρόντος άρθρου.
4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
οποιαδήποτε επιχείρηση ή ομάδα 
επιχειρήσεων συμμορφώνεται με τον 
παρόντα κανονισμό και καταβάλλει 
εύλογο τέλος ως συνεισφορά στις δαπάνες 
ελέγχου να δικαιούται κάλυψη από το 
σύστημα ελέγχου.
5. Οι επιχειρήσεις και ομάδες 
επιχειρήσεων τηρούν αρχείο των 
διαφόρων δραστηριοτήτων που ασκούν, 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. 
6. Οι αρμόδιες αρχές τηρούν 
ενημερωμένο κατάλογο που περιλαμβάνει 
τις επωνυμίες και τις διευθύνσεις των 
επιχειρήσεων και των ομάδων 
επιχειρήσεων που έχουν κοινοποιήσει τις 
δραστηριότητές τους σύμφωνα με το 
στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και 
δημοσιοποιούν τον εν λόγω κατάλογο 
κατά τον κατάλληλο τρόπο, 
συμπεριλαμβανομένης της 
δημοσιοποίησης στο Διαδίκτυο, από 
κοινού με τις πληροφορίες σχετικά με τα 
πιστοποιητικά βιολογικής παραγωγής 
τους όπως αναφέρονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 1, κάνοντας χρήση του 
υποδείγματος που ορίζεται στο 
Παράρτημα Vδ του παρόντος 
κανονισμού. Οι αρμόδιες αρχές τηρούν 
τις απαιτήσεις για την προστασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οι 
οποίες ορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1α.
7. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις που ορίζουν 
λεπτομέρειες και διευκρινίσεις σχετικά με 
το περιεχόμενο, τη μορφή και τη μέθοδο 
κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 
1 και το υπόδειγμα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 6. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 37 παράγραφος 2.
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________________
1α Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 
281 της 23.11.1995, σ. 31).

Τροπολογία 217

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πιστοποιητικό βιολογικής παραγωγής Πιστοποιητικό

Αιτιολόγηση

Το πιστοποιητικό βεβαιώνει ότι η παραγωγή τηρεί τους κανόνες που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. Η παραγωγή που τηρεί τους κανόνες δεν είναι βιολογική από την αρχή της 
διαδικασίας παραγωγής, αλλά αλλάζει κατά την περίοδο μετατροπής. Ο όρος «βιολογική 
παραγωγή» μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στον τομέα και στους καταναλωτές.

Τροπολογία 218

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιχειρήσεις και ομάδες 
επιχειρήσεων που έχουν κοινοποιήσει τη 
δραστηριότητά τους σύμφωνα με το 
άρθρο 24 παράγραφος 1 και 
συμμορφώνονται με τον παρόντα 
κανονισμό δικαιούνται να λάβουν 
πιστοποιητικό βιολογικής παραγωγής. Το 
πιστοποιητικό βιολογικής παραγωγής, το 
οποίο εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή 
όποτε είναι δυνατό, επιτρέπει τουλάχιστον 
την αναγνώριση της επιχείρησης ή ομάδας 
επιχειρήσεων, τον τύπο ή το φάσμα των 
προϊόντων που καλύπτονται από το 

1. Οι επιχειρήσεις και ομάδες 
επιχειρήσεων που έχουν κοινοποιήσει τη 
δραστηριότητά τους και έχουν εντάξει τις 
επιχειρήσεις τους στο σύστημα ελέγχου 
σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 1 
και συμμορφώνονται με τον παρόντα 
κανονισμό δικαιούνται να λάβουν 
πιστοποιητικό βιολογικής παραγωγής. Το 
πιστοποιητικό βιολογικής παραγωγής, το 
οποίο εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή 
όποτε είναι δυνατό, επιτρέπει τουλάχιστον 
την αναγνώριση της επιχείρησης ή ομάδας 
επιχειρήσεων, τον τύπο ή το φάσμα των 
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πιστοποιητικό και την περίοδο ισχύος του. προϊόντων που καλύπτονται από το 
πιστοποιητικό και την περίοδο ισχύος του.

Τροπολογία 219

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πιστοποιητικό βιολογικής 
παραγωγής αποτελεί επίσημη 
πιστοποίηση κατά την έννοια των 
άρθρων 85 και 86 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τους 
επίσημους ελέγχους).

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια/ιδιωτικά συστήματα πιστοποίησης πρέπει να είναι δυνατά 
(σύγκριση ISO 17065).

Τροπολογία 220

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι επιχειρήσεις και ομάδες 
επιχειρήσεων δεν δικαιούνται να λάβουν 
πιστοποιητικό βιολογικής παραγωγής από 
διαφορετικές αρχές ελέγχου ή φορείς 
ελέγχου για την ίδια ομάδα προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
στις οποίες οι εν λόγω επιχειρήσεις και 
ομάδες επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται 
σε διαφορετικά στάδια της παραγωγής, της 
παρασκευής και της διανομής.

3. Οι επιχειρήσεις και ομάδες 
επιχειρήσεων δεν δικαιούνται να λάβουν 
πιστοποιητικό βιολογικής παραγωγής από 
διαφορετικούς φορείς ελέγχου για 
δραστηριότητες που διεξάγονται σε ένα 
κράτος μέλος, προκειμένου για την ίδια 
ομάδα προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων 
των περιπτώσεων στις οποίες οι εν λόγω 
επιχειρήσεις και ομάδες επιχειρήσεων 
δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά 
στάδια της παραγωγής, της παρασκευής 
και της διανομής.  

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής προτείνει να οριστούν οι «ομάδες προϊόντων» σε ένα νέο Παράρτημα Vδ 
βασισμένο στο Παράρτημα XII του παλαιού κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008. Ο ορισμός των 



RR\1077954EL.doc 139/372 PE557.122v03-00

EL

ομάδων προϊόντων σε παράρτημα εξαλείφει επίσης την ανάγκη για κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
βάσει της παραγράφου 6.

Τροπολογία 221

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Οι ομάδες προϊόντων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 είναι οι 
εξής:
– φυτά και φυτικά προϊόντα·
– ζώα και ζωικά προϊόντα·
– φύκια και ζώα υδατοκαλλιέργειας·
– μεταποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές, 
συμπεριλαμβανομένης της μαγιάς·
– κρασί·

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία στην παράγραφο (3): ο εισηγητής προτείνει να οριστούν οι «ομάδες 
προϊόντων» σε ένα νέο Παράρτημα Vδ βασισμένο στο Παράρτημα XII του παλαιού κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 889/2008.

Τροπολογία 222

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα 
και η διαφάνεια του συστήματος 
βιολογικής παραγωγής και επισήμανσης, 
εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 36 σχετικά με τα κριτήρια 
καθορισμού των ομάδων προϊόντων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.

διαγράφεται
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Τροπολογία 223

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ανεπάρκειες σε σχέση με τη 
κατάρτιση ή τη λειτουργία του συστήματος 
εσωτερικών ελέγχων που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, ιδίως όσον αφορά τις 
ελλείψεις ως προς τον εντοπισμό ή την 
αντιμετώπιση της μη συμμόρφωσης 
μεμονωμένων μελών της ομάδας 
επιχειρήσεων που θίγουν την ακεραιότητα 
των βιολογικών προϊόντων, μπορούν να 
οδηγήσουν στην ανάκληση της 
πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής για 
ολόκληρη την ομάδα.

2. Οι ανεπάρκειες σε σχέση με τη 
κατάρτιση ή τη λειτουργία του συστήματος 
εσωτερικών ελέγχων που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, ιδίως όσον αφορά τις 
ελλείψεις ως προς τον εντοπισμό ή την 
αντιμετώπιση της μη συμμόρφωσης 
μεμονωμένων μελών της ομάδας 
επιχειρήσεων που θίγουν την ακεραιότητα 
των βιολογικών προϊόντων, οδηγούν στην 
ανάκληση του πιστοποιητικού βιολογικής 
παραγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 25 
για ολόκληρη την ομάδα.

Τροπολογία 224

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και αποδοτική 
λειτουργία της πιστοποίησης μιας ομάδας 
επιχειρήσεων, εξουσιοδοτείται η 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 36 σχετικά 
με τις ευθύνες των μεμονωμένων μελών 
μιας ομάδας επιχειρήσεων, τη σύνθεση 
και το μέγεθος μιας ομάδας 
επιχειρήσεων, οι κατηγορίες προϊόντων 
που πρόκειται να παραχθούν από μια 
ομάδα επιχειρήσεων, τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής σε ομάδα επιχειρήσεων, τη 
συγκρότηση και λειτουργία του 
συστήματος εσωτερικών ελέγχων της 
ομάδας, περιλαμβανομένης της 
εμβέλειας, του περιεχομένου και της 
συχνότητας των ελέγχων που πρέπει να 
διενεργούνται.

3. Τα κριτήρια για ομαδική πιστοποίηση 
των ομάδων επιχειρήσεων ορίζονται στο 
Παράρτημα Vε.
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Τροπολογία 225

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις σχετικά με την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ μιας 
ομάδας επιχειρήσεων και της αρμόδιας 
αρχής ή αρχών, των αρχών ή φορέων 
ελέγχου και μεταξύ των κρατών μελών 
και της Επιτροπής. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω διατάξεις καλύπτονται σε γενικό άρθρο περί παραβάσεων και στην εν συνεχεία 
κοινοποίηση των πληροφοριών από τον υπάρχοντα κανονισμό και έχουν επανεισαχθεί σε ένα 
νέο άρθρο 26α περί μέτρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το οποίο ισχύει τόσο για 
μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο και για ομάδες.

Τροπολογία 226

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26a
Υποχρεώσεις αρμοδίων αρχών σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης
Οι αρμόδιες αρχές:
(a) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης που 
θίγει την ακεραιότητα των βιολογικών 
προϊόντων σε οποιοδήποτε από τα στάδια 
παραγωγής, παρασκευής και διανομής 
καθώς και εξαγωγής, ιδίως λόγω της 
χρήσης απαγορευμένων ή μη 
εγκεκριμένων ουσιών και τεχνικών ή 
ανάμειξης με μη βιολογικά προϊόντα, 
μεριμνούν ώστε να μη γίνεται μνεία της 
βιολογικής παραγωγής στην επισήμανση 
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και στη διαφήμιση για το σύνολο της 
αντίστοιχης παρτίδας ή του κύκλου 
παραγωγής·
(β) εξασφαλίζουν, σε περίπτωση 
επανειλημμένης, συνεχιζόμενης ή δολίας 
μη συμμόρφωσης και επιπλέον της 
υποχρέωσης τήρησης των μέτρων που 
αναφέρονται στο στοιχείο α) του 
παρόντος άρθρου, ότι απαγορεύεται στις 
αντίστοιχες επιχειρήσεις ή στην ομάδα 
επιχειρήσεων η εμπορία προϊόντων στην 
επισήμανση των οποίων υπάρχει η 
ένδειξη βιολογικής παραγωγής και ότι 
αναστέλλεται ή ανακαλείται, κατά 
περίπτωση, το πιστοποιητικό βιολογικής 
παραγωγής που τους έχει χορηγηθεί.

Τροπολογία 227

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26β
Ανταλλαγή πληροφοριών και διοικητική 

συνεργασία
1. Η διοικητική συνεργασία μεταξύ 
κρατών μελών, φορέων ελέγχου, αρχών 
ελέγχου και αρμοδίων αρχών, μεταξύ 
άλλων και για τους σκοπούς της 
εφαρμογής του άρθρου 20 α παράγραφος 
2 βασίζεται στις απαιτήσεις που 
ορίζονται στον Τίτλο 4 του κανονισμού 
για τους επίσημους ελέγχους.
2. Κατόπιν αιτήματος, το οποίο 
δικαιολογείται δεόντως από την ανάγκη 
εγγύησης της παραγωγής προϊόντος 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οι 
αρμόδιες αρχές, οι αρχές και οι φορείς 
ελέγχου ανταλλάσσουν κατάλληλες 
πληροφορίες για τα αποτελέσματα των 
οικείων ελέγχων τους με άλλες αρμόδιες 
αρχές, καθώς και με αρχές και φορείς 
ελέγχου. Μπορούν επίσης να 
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ανταλλάσσουν τις πληροφορίες αυτές με 
δική τους πρωτοβουλία.
3. Πληροφορίες σχετικά με 
στοιχειοθετημένες υπόνοιες και σχετικά 
με μη συμμόρφωση που θίγουν τη 
βιολογική ιδιότητα ενός προϊόντος 
γνωστοποιούνται πάραυτα μεταξύ των 
αρμοδίων αρχών, των αρχών ελέγχου, 
των φορέων ελέγχου, των επιχειρήσεων 
και των κρατών μελών που εμπλέκονται, 
της Επιτροπής και των θιγομένων 
επιχειρήσεων. Το επίπεδο της 
επικοινωνίας εξαρτάται από την 
σοβαρότητα και την έκταση της 
στοιχειοθετημένης υπόνοιας ή της 
επιβεβαιωμένης μη συμμόρφωσης.
4. Θεσπίζεται εθνική επιτροπή άμεσα 
ενδιαφερόμενων παραγόντων, με 
συμμετοχή αρχών ελέγχου, φορέων 
ελέγχου και εκπροσώπων του τομέα 
βιολογικής παραγωγής.

Τροπολογία 228

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26γ
Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με 

το σύστημα ελέγχου
Προκειμένου να συμπληρωθούν οι 
κανόνες που άπτονται του συστήματος 
ελέγχου που θεσπίζεται με τα άρθρα 23α 
και 24α και προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι είναι τούτοι απολύτως συμβατοί με 
τον κανονισμό για τους επίσημους 
ελέγχους, εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 36 για την θέσπιση 
κανόνων σχετικά με τα εξής:
(a) τις ειδικές αρμοδιότητες και τα ειδικά 
καθήκοντα των αρμόδιων αρχών, 
επιπλέον αυτών που προβλέπονται στο 
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παρόν κεφάλαιο και στα άρθρα 4, 8 και 9, 
στο άρθρο 10 παράγραφος 1, στα άρθρα 
11 έως 13, στο άρθρο 34 παράγραφοι 1 
και 2 και στο άρθρο 36 του κανονισμού 
για τους επίσημους ελέγχους·
(β) τις πρόσθετες απαιτήσεις επιπλέον 
όσων αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο 
και στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του 
κανονισμού για τους επίσημους ελέγχους, 
λαμβανομένου υπόψη του ενδεχομένου μη 
συμμόρφωσης·
(γ) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
ορισμένοι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 
εξαιρούνται από ορισμένους ελέγχους·
(δ) τις μεθόδους και τις τεχνικές ελέγχων 
επιπλέον των αναφερόμενων στο άρθρο 
13 και στο άρθρο 33 παράγραφοι 1 ως 5 
του κανονισμού για τους επίσημους 
ελέγχους, καθώς και τις ειδικές 
απαιτήσεις για την διενέργεια των 
ελέγχων που έχουν σχεδιαστεί κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 
ανιχνευσιμότητα των βιολογικών 
προϊόντων σε όλα τα στάδια παραγωγής, 
μεταποίησης και διανομής·
(ε) τις ενέργειες και τα μέτρα 
επιπροσθέτως όσων προβλέπονται στο 
άρθρο 20a και στο κεφάλαιο V του 
παρόντος κανονισμού και στο άρθρο 134 
παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού για 
τους επίσημους ελέγχους σε περίπτωση 
υπόνοιας μη συμμόρφωσης, τα πρόσθετα 
κριτήρια επιπλέον όσων αναφέρονται στο 
άρθρο 135 παράγραφος 1 του κανονισμού 
για τους επίσημους ελέγχους και τα 
πρόσθετα κριτήρια και μέτρα επιπλέον 
όσων προβλέπονται στο άρθρο 135 
παράγραφος 2 του κανονισμού για τους 
επίσημους ελέγχους καθώς και στο άρθρο 
26 α του παρόντος κανονισμού σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης·
(στ) ειδικά κριτήρια και όρους για την 
ενεργοποίηση και τη λειτουργία των 
μηχανισμών διοικητικής συνδρομής που 
προβλέπονται στον τίτλο IV του 
κανονισμού για τους επίσημους ελέγχους, 
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συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών, 
αρχών ελέγχου και εξουσιοδοτημένων 
οργάνων σχετικά με περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης ή ενδεχόμενης μη 
συμμόρφωσης.

Αιτιολόγηση

Κανόνες που αφορούν τα βιολογικά προϊόντα πρέπει να εμπεριέχονται στον κανονισμό περί 
βιολογικών προϊόντων και να είναι τροποποιήσιμοι μέσω αυτού και μόνο του κανονισμού. Ως 
εκ τούτου, οι αντίστοιχες κατόπιν εξουσιοδότησης αρμοδιότητες πρέπει επίσης να ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό. Κατά συνέπεια, οι παρούσες διατάξεις μετακινήθηκαν εδώ από το 
άρθρο 44 της πρότασης της Επιτροπής για την τροποποίηση του άρθρου 23, σημεία 2 και 3 του 
κανονισμού για τους επίσημους ελέγχους.

Τροπολογία 229

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26δ
Εφαρμογή του παρόντος κανονισμού

Έως την 1η Ιανουαρίου 2020 η Επιτροπή 
έχει συγκροτήσει τις αναγκαίες 
διοικητικές δομές στις αρμόδιες αρχές 
της Ένωσης για να εκπληρώσει τα 
καθήκοντά της σε σχέση με τη 
βελτιωμένη εναρμόνιση και εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού στα κράτη μέλη, 
ιδίως όσον αφορά ελέγχους εντός της 
Ένωσης και εισαγωγές από τρίτες χώρες, 
και τη βελτιωμένη επικοινωνία μεταξύ 
των κρατών μελών καθώς και με τα 
θεσμικά όργανα της Ένωσης.
Τα καθήκοντα που θα εκτελούν αυτές οι 
δομές ορίζονται στο παράρτημα Vα.

Τροπολογία 230

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27



PE557.122v03-00 146/372 RR\1077954EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27 διαγράφεται
Εξαγωγή βιολογικών προϊόντων

1. Ένα προϊόν μπορεί να εξάγεται από την 
Ένωση ως βιολογικό και να φέρει το 
λογότυπο βιολογικής παραγωγής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον πληροί τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.
Ωστόσο, ένα προϊόν το οποίο προορίζεται 
να εξαχθεί ως βιολογικό σε τρίτη χώρα 
που είναι αναγνωρισμένη σύμφωνα με το 
άρθρο 31 μπορεί να εξαχθεί στην εν λόγω 
τρίτη χώρα εφόσον πληροί τις απαιτήσεις 
της εν λόγω τρίτης χώρας για διάθεση 
στην αγορά ως βιολογικό στη 
συγκεκριμένη τρίτη χώρα.
2. Προκειμένου να αποφευχθεί η 
δημιουργία άνισων όρων ανταγωνισμού 
για τις επιχειρήσεις όταν εξάγουν σε 
τρίτες χώρες, εξουσιοδοτείται η 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 36 σχετικά 
με ειδικούς κανόνες για τις εξαγωγές 
βιολογικών προϊόντων σε τρίτη χώρα που 
είναι αναγνωρισμένη σύμφωνα με το 
άρθρο 31.
3. Προκειμένου να διασφαλιστεί ο υγιής 
ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων, 
εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 36 σχετικά με έγγραφα που 
προορίζονται για τις τελωνειακές αρχές 
τρίτων χωρών ιδίως όσον αφορά το 
πιστοποιητικό εξαγωγής βιολογικών 
προϊόντων το οποίο εκδίδεται σε 
ηλεκτρονική μορφή όποτε είναι δυνατό 
και παρέχει διαβεβαίωση ότι τα 
εξαγόμενα βιολογικά προϊόντα πληρούν 
τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να υπάρχει διαφορά μεταξύ προτύπων που εφαρμόζονται στον κανονισμό της ΕΕ 
και προτύπων που εφαρμόζονται για προϊόντα που εξάγονται σε τρίτες χώρες.
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Τροπολογία 231

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα προϊόν μπορεί να εισαχθεί από 
τρίτη χώρα προκειμένου να διατεθεί στην 
αγορά εντός της Ένωσης ως βιολογικό 
εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

1. Ένα προϊόν μπορεί να εισαχθεί από 
τρίτη χώρα προκειμένου να διατεθεί στην 
αγορά εντός της Ένωσης ως βιολογικό ή 
ως φυτικό προϊόν σε μετατροπή, εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) το προϊόν είναι βιολογικό προϊόν όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1·

(α) το προϊόν είναι βιολογικό προϊόν όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1·

(β) το προϊόν: (β) το προϊόν:

(i) συμμορφώνεται με τα κεφάλαια II, III 
και IV και όλες οι επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγικών 
στην αντίστοιχη τρίτη χώρα, έχουν 
υποβληθεί σε έλεγχο από αρχές ή φορείς 
ελέγχου αναγνωρισμένους σύμφωνα με το 
άρθρο 29· ή

(i) συμμορφώνεται με τα κεφάλαια II, III 
και IV και με όλες τις εκτελεστικές 
διατάξεις, και όλες οι επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των ομάδων 
επιχειρήσεων και των εξαγωγικών 
επιχειρήσεων στην αντίστοιχη τρίτη χώρα, 
έχουν υποβληθεί σε έλεγχο από αρχές ή 
φορείς ελέγχου αναγνωρισμένους 
σύμφωνα με το άρθρο 29, ενώ το προϊόν, 
κατά τη εισαγωγή του, συνοδεύεται από 
πιστοποιητικό ελέγχου που εκδίδουν οι 
αρχές ή φορείς ελέγχου και το οποίο 
επιβεβαιώνει ότι όλες οι επιχειρήσεις και 
τα προϊόντα τους συμμορφώνονται με τον 
παρόντα κανονισμό· ή

(ii) προέρχεται από τρίτη χώρα η οποία 
είναι αναγνωρισμένη σύμφωνα με:

(ii) προέρχεται από τρίτη χώρα η οποία 
είναι αναγνωρισμένη σύμφωνα με:

– το άρθρο 30· ή – το άρθρο 30· ή
– το άρθρο 31· – το άρθρο 31·

(γ) οι επιχειρήσεις σε τρίτες χώρες είναι σε 
θέση να παρέχουν ανά πάσα στιγμή, στους 
εισαγωγείς ή τις εθνικές αρχές, 
πληροφορίες που να επιτρέπουν την 
ταυτοποίηση της επιχείρησης η οποία 
διεξήγαγε την τελευταία πράξη με στόχο 
τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας του 
βιολογικού προϊόντος.

(γ) οι εξαγωγικές επιχειρήσεις σε τρίτες 
χώρες είναι σε θέση να παρέχουν ανά πάσα 
στιγμή στους ελεγκτικούς τους φορείς,  
στους εισαγωγείς και στις εθνικές αρχές 
πληροφορίες που δίνουν τη δυνατότητα 
ταυτοποίησης όλων των επιχειρήσεων 
που έχουν διεξαγάγει δραστηριότητες, 
συμπεριλαμβανομένων της αντίστοιχης 
αρχής ή του αντίστοιχου φορέα ελέγχου, 
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με στόχο τη διασφάλιση της 
ιχνηλασιμότητας του βιολογικού προϊόντος 
ως προς όλες τις εμπλεκόμενες 
επιχειρήσεις. Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις 
θέτουν επίσης τέτοιες πληροφορίες στη 
διάθεση των φορέων ή των αρχών 
ελέγχου των εισαγωγέων.
Μετά από (να συμπληρωθεί η 
ημερομηνία που αντιστοιχεί σε πέντε έτη 
μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού), κατά 
παρέκκλιση από το στοιχείο β) σημείο (i) 
του πρώτου εδαφίου, όταν ένα προϊόν δεν 
μπορεί να συμμορφωθεί με τα κεφάλαια 
ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV σε συγκεκριμένη τρίτη χώρα 
εξαιτίας των ιδιαίτερων κλιματικών και 
τοπικών συνθηκών της και προκειμένου 
να αποτραπεί η διακοπή εφοδιασμού με 
το εν λόγω προϊόν, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 36 με τις οποίες θα ορίζονται 
ειδικές προϋποθέσεις κάτω από τις 
οποίες θα μπορεί να εισαχθεί το προϊόν 
από την τρίτη χώρα, για να διατεθεί στην 
αγορά της Ένωσης ως βιολογικό προϊόν. 
Οι εν λόγω ειδικές προϋποθέσεις θα 
ισχύουν το ανώτατο για (2) έτη. Τέτοιες 
ειδικές προϋποθέσεις θα ισχύουν επίσης 
από ...(ημερομηνία έναρξης εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού) για τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές της Ένωσης όπου 
επίσης παράγεται το εν λόγω προϊόν.

Τροπολογία 232

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ιχνηλασιμότητα των εισαγόμενων 
προϊόντων που προορίζονται να διατεθούν 
στην αγορά εντός της Ένωσης ως 
βιολογικά, εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να 

2. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ιχνηλασιμότητα των εισαγόμενων 
προϊόντων που προορίζονται να διατεθούν 
στην αγορά εντός της Ένωσης ως 
βιολογικά, η Επιτροπή εκδίδει 
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εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 36 σχετικά με τα 
έγγραφα που απαιτούνται για τους 
σκοπούς της εισαγωγής, τα οποία 
εκδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή όποτε 
είναι δυνατό.

εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες 
θεσπίζονται ειδικοί κανόνες σχετικά με το 
περιεχόμενο των πιστοποιητικών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τη 
διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται 
για την έκδοση και τον έλεγχό τους, ιδίως 
όσον αφορά τον ρόλο των αρμόδιων 
αρχών, των αρχών και των φορέων 
ελέγχου και τη δυνατότητα να 
λαμβάνονται υπόψη οι περιφερειακές 
διαφορές στην οικολογική ισορροπία, το 
κλίμα και τις τοπικές συνθήκες, καθώς 
και πρακτικές παράμετροι σχετικά με 
ειδικά ζητήματα παραγωγής.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 37 
παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Η μετάβαση από την ισοδυναμία στη συμμόρφωση για τα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες 
χώρες τα οποία δεν προσδιορίζονται βάσει μιας εμπορικής συμφωνίας θα βελτιώσει τη 
σαφήνεια και την αναγνωσιμότητα των όρων εισαγωγής και θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο. 
Εντούτοις, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η εφαρμογή πράξεων για να ληφθούν υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες, ιδίως από αγρονομικής πλευράς, των διαφόρων τομέων παραγωγής.

Τροπολογία 233

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Ενισχύονται οι διατάξεις που αφορούν 
την εποπτεία της Επιτροπής στις τρίτες 
χώρες. Επίσης, είναι σημαντικό να 
ενισχυθεί η εποπτεία και οι έλεγχοι στο 
πλαίσιο των συμφωνιών ισοδυναμίας με 
τρίτες χώρες.

Τροπολογία 234

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η τήρηση των προϋποθέσεων και 
μέτρων για την εισαγωγή βιολογικών 
προϊόντων στην Ένωση εξακριβώνεται σε 
συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, σύμφωνα 
με το άρθρο 45 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX 
(κανονισμός για τους επίσημους 
ελέγχους). Οι φυσικοί έλεγχοι που 
αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 3 
του εν λόγω κανονισμού διενεργούνται με 
συχνότητα που εξαρτάται από τον 
κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τον παρόντα 
κανονισμό.

3. Η τήρηση των προϋποθέσεων και 
μέτρων για την εισαγωγή βιολογικών 
προϊόντων στην Ένωση εξακριβώνεται 
βάσει των διατάξεων ελέγχου που 
ορίζονται στο κεφάλαιο V και σε 
συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, σύμφωνα 
με το άρθρο 45 παράγραφος 1 του 
κανονισμού για τους επίσημους ελέγχους.

Τροπολογία 235

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναγνώριση αρχών ελέγχου και φορέων 
ελέγχου

Αναγνώριση φορέων ελέγχου

Τροπολογία 236

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οργανισμό διαπίστευσης εκτός της 
Ένωσης ο οποίος είναι συμβαλλόμενο 
μέρος πολυμερούς συμφωνίας 
αναγνώρισης υπό την αιγίδα του Διεθνούς 
Φόρουμ Διαπίστευσης.

(β) οργανισμό διαπίστευσης εκτός της 
Ένωσης ο οποίος είναι συμβαλλόμενο 
μέρος πολυμερούς συμφωνίας 
αναγνώρισης στο πεδίο της πιστοποίησης 
προϊόντων υπό την αιγίδα του Διεθνούς 
Φόρουμ Διαπίστευσης ή των 
περιφερειακών οργάνων αυτού και 
διαθέτει αποδεδειγμένη επάρκεια στην 
επικύρωση της βιολογικής πιστοποίησης.
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Τροπολογία 237

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
διαφάνεια των διαδικασιών αναγνώρισης 
και εποπτείας, εξουσιοδοτείται η Επιτροπή 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 36 σχετικά με τα 
κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζονται για 
την αναγνώριση, ή την ανάκληση της 
αναγνώρισης, των αρχών και φορέων 
ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 
1, καθώς και σχετικά με την άσκηση της 
εποπτείας από την Επιτροπή, μεταξύ 
άλλων και μέσω επιτόπιας εξέτασης.

7. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
διαφάνεια των διαδικασιών αναγνώρισης 
και εποπτείας, εξουσιοδοτείται η Επιτροπή 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 36 συμπληρώνοντας 
τα κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζονται 
για την αναγνώριση, ή την ανάκληση της 
αναγνώρισης, των φορέων ελέγχου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς 
και ορίζοντας διατάξεις σχετικά με την 
άσκηση της εποπτείας από την Επιτροπή, 
μεταξύ άλλων και μέσω επιτόπιων 
εξετάσεων. Σε περίπτωση εντοπισμού 
σοβαρών ή επανειλημμένων παραβιάσεων 
των κανόνων που διέπουν τον έλεγχο και 
την πιστοποίηση, αποσύρεται πάραυτα η 
αναγνώριση από τους εμπλεκόμενους 
φορείς ελέγχου τόσο στις αντίστοιχες 
τρίτες χώρες όσο και σε ολόκληρη την 
αγορά της Ένωσης, σε σχέση με εθνικούς 
οργανισμούς διαπίστευσης που έχουν 
θεσπιστεί στην Ένωση σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλέπεται κύρωση σε περίπτωση επανειλημμένων εσκεμμένων παραβιάσεων από 
οργανισμούς πιστοποίησης.

Τροπολογία 238

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7a. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 36 για τον 
καθορισμό ειδικών κανόνων όσον αφορά 
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τη διαδικασία που πρέπει να 
ακολουθείται για την αναγνώριση των 
φορέων ελέγχου που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένου του 
περιεχομένου του τεχνικού φακέλου που 
θα υποβληθεί, καθώς και της διαδικασίας 
που πρέπει να ακολουθείται για την 
ανάκληση της αναγνώρισης.

Τροπολογία 239

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7β. Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα 
και η διαφάνεια των ελέγχων των 
εισαγόμενων προϊόντων, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 36 σχετικά με τους ελέγχους και 
άλλες ενέργειες που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν από τους φορείς 
ελέγχου που αναγνωρίζονται από την 
Επιτροπή για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου.

Τροπολογία 240

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για τη διασφάλιση 
της εφαρμογής μέτρων σε σχέση με 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που θίγουν 
την ακεραιότητα των βιολογικών 
προϊόντων που εισάγονται δυνάμει της 
αναγνώρισης που προβλέπεται στο παρόν 
άρθρο ή σε σχέση με υπόνοιες τέτοιων 
περιπτώσεων. Τα εν λόγω μέτρα μπορεί να 
συνίστανται συγκεκριμένα στην 

8. Στην Επιτροπή ανατίθεται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 36 σχετικά με τη διασφάλιση της 
εφαρμογής μέτρων σε σχέση με 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που θίγουν 
την ακεραιότητα των βιολογικών 
προϊόντων που εισάγονται δυνάμει της 
αναγνώρισης που προβλέπεται στο παρόν 
άρθρο ή σε σχέση με υπόνοιες τέτοιων 
περιπτώσεων. Τα εν λόγω μέτρα μπορεί να 
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επαλήθευση της ακεραιότητας των 
βιολογικών προϊόντων πριν από τη διάθεσή 
τους στην αγορά εντός της Ένωσης και, 
όπου απαιτείται, την αναστολή της 
έγκρισης για τη διάθεση τέτοιων 
προϊόντων ως βιολογικών στην αγορά 
εντός της Ένωσης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2.

συνίστανται συγκεκριμένα στην 
επαλήθευση της ακεραιότητας των 
βιολογικών προϊόντων πριν από τη διάθεσή 
τους στην αγορά εντός της Ένωσης και, 
όπου απαιτείται, την αναστολή της 
έγκρισης για τη διάθεση τέτοιων 
προϊόντων ως βιολογικών στην αγορά 
εντός της Ένωσης.

Τροπολογία 241

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Για δεόντως δικαιολογημένους 
επιτακτικούς λόγους έκτακτης ανάγκης 
που αφορούν την προστασία από αθέμιτες 
πρακτικές ή πρακτικές που δεν συνάδουν 
με τις αρχές και τους κανόνες βιολογικής 
παραγωγής, την προστασία της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών ή την 
προστασία του υγιούς ανταγωνισμού 
μεταξύ των επιχειρήσεων, η Επιτροπή 
εκδίδει άμεσα εφαρμοστέες εκτελεστικές 
πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 3 
για τη λήψη των μέτρων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου 
ή την απόφαση ανάκλησης της 
αναγνώρισης των αρχών και φορέων 
ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου.

9. Για δεόντως δικαιολογημένους 
επιτακτικούς λόγους έκτακτης ανάγκης 
που αφορούν την προστασία από αθέμιτες 
πρακτικές ή πρακτικές που δεν συνάδουν 
με τις αρχές και τους κανόνες βιολογικής 
παραγωγής, την προστασία της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών ή την 
προστασία του υγιούς ανταγωνισμού 
μεταξύ των επιχειρήσεων, η Επιτροπή 
εκδίδει άμεσα εφαρμοστέες εκτελεστικές 
πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 3 
για την απόφαση ανάκλησης της 
αναγνώρισης των αρχών και φορέων 
ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 242

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δημοσιεύει και υποβάλλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
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Συμβούλιο τακτικές εκθέσεις σχετικά με 
την πορεία όλων των τρεχουσών 
διαπραγματεύσεων για τέτοιες εμπορικές 
συμφωνίες καθώς και κατάλογο των 
διαφορών μεταξύ των κανόνων 
παραγωγής και των μέτρων ελέγχου που 
εφαρμόζονται στην εν λόγω τρίτη χώρα 
και των κανόνων και των μέτρων που 
εφαρμόζονται στην Ένωση. Τα τελικά 
αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων 
παρουσιάζονται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και 
δημοσιοποιούνται, με λεπτομερή 
παράθεση οποιωνδήποτε διαφορών 
μεταξύ των κανόνων παραγωγής και των 
μέτρων ελέγχου που εφαρμόζονται στην 
υπό εξέταση τρίτη χώρα και όσων 
εφαρμόζονται στην Ένωση.
Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση ως προς 
τον τρόπο αντιμετώπισης των διαφορών 
σχετικά με τους κανόνες παραγωγής και 
τα μέτρα ελέγχου μεταξύ της εν λόγω 
τρίτης χώρας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
Η Επιτροπή δημοσιοποιεί κατάλογο των 
διαφορών μεταξύ των διατάξεων 
παραγωγής και ελέγχου που 
εμπεριέχονται σε όλες τις ισχύουσες 
εμπορικές συμφωνίες που καλύπτει το 
παρόν άρθρο.

Τροπολογία 243

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναγνωρισμένη τρίτη χώρα όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 
στοιχείο β) σημείο ii) δεύτερη περίπτωση 
είναι μια τρίτη χώρα η οποία έχει 
αναγνωριστεί για τον σκοπό της 
ισοδυναμίας σύμφωνα με το άρθρο 33 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 834/2007, συμπεριλαμβανομένων 

Αναγνωρισμένη τρίτη χώρα όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 
πρώτο εδάφιο στοιχείο β) σημείο ii) είναι 
μια τρίτη χώρα η οποία έχει αναγνωριστεί 
για τους σκοπούς της ισοδυναμίας 
σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.
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εκείνων που αναγνωρίζονται βάσει του 
μεταβατικού μέτρου που προβλέπεται στο 
άρθρο 40.

Τροπολογία 244

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με βάση τις ετήσιες εκθέσεις που 
αποστέλλονται στην Επιτροπή, έως τις 31 
Μαρτίου κάθε έτους, από τις τρίτες χώρες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
σχετικά με την εφαρμογή και την επιβολή 
της εφαρμογής των μέτρων ελέγχου των εν 
λόγω χωρών, η Επιτροπή, επικουρούμενη 
από τα κράτη μέλη, εξασφαλίζει τη δέουσα 
εποπτεία των αναγνωρισμένων τρίτων 
χωρών με τακτική επανεξέταση της 
αναγνώρισής τους. Η φύση της εποπτείας 
καθορίζεται βάσει εκτίμησης του κινδύνου 
μη συμμόρφωσης.

2. Με βάση τις ετήσιες εκθέσεις που 
αποστέλλονται στην Επιτροπή, έως τις 31 
Μαρτίου κάθε έτους, από τις τρίτες χώρες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
σχετικά με την εφαρμογή και την επιβολή 
της εφαρμογής των μέτρων ελέγχου των εν 
λόγω χωρών, και υπό το φως 
οποιασδήποτε άλλης λαμβανόμενης 
πληροφορίας, η Επιτροπή, επικουρούμενη 
από τα κράτη μέλη, εξασφαλίζει τη δέουσα 
εποπτεία των αναγνωρισμένων τρίτων 
χωρών με ετήσια επανεξέταση της 
αναγνώρισής τους. Η φύση της εποπτείας 
καθορίζεται βάσει εκτίμησης του κινδύνου 
μη συμμόρφωσης, λαμβανομένων 
ειδικότερα υπόψη του όγκου των 
εξαγωγών στην Ένωση από την εν λόγω 
τρίτη χώρα, των αποτελεσμάτων των 
δραστηριοτήτων παρακολούθησης και 
εποπτείας που διενεργούνται από την 
αρμόδια αρχή και των αποτελεσμάτων 
προηγούμενων ελέγχων. Η Επιτροπή 
υποβάλλει τακτικά έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα 
της επανεξέτασής της.

Τροπολογία 245

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 6. Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει 
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εκτελεστικές πράξεις για τη διασφάλιση 
της εφαρμογής των μέτρων σε σχέση με 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που θίγουν 
την ακεραιότητα των βιολογικών 
προϊόντων που εισάγονται από τρίτες 
χώρες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο 
ή σε σχέση με υπόνοιες τέτοιων 
περιπτώσεων. Τα εν λόγω μέτρα μπορεί 
να συνίστανται συγκεκριμένα στην 
επαλήθευση της ακεραιότητας των 
βιολογικών προϊόντων πριν από τη διάθεσή 
τους στην αγορά εντός της Ένωσης και, 
όπου απαιτείται, την αναστολή της 
έγκρισης για τη διάθεση τέτοιων 
προϊόντων ως βιολογικών στην αγορά 
εντός της Ένωσης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2.

εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 36 σχετικά με την εφαρμογή 
κοινών μέτρων και διαδικασιών για την 
επιβολή κυρώσεων σε σχέση με 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή υπόνοιας 
μη συμμόρφωσης οι οποίες θίγουν την 
ιδιότητα των βιολογικών προϊόντων που 
εισάγονται από τρίτες χώρες και τα οποία 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Τα εν λόγω 
μέτρα μπορεί να συνίστανται 
συγκεκριμένα στην επαλήθευση της 
ιδιότητας των βιολογικών προϊόντων πριν 
από τη διάθεσή τους στην αγορά εντός της 
Ένωσης και, όπου απαιτείται, την 
αναστολή της έγκρισης για τη διάθεση 
τέτοιων προϊόντων ως βιολογικών στην 
αγορά εντός της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Τέτοιες διατάξεις πρέπει να εγκρίνονται μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων με σκοπό να 
διασφαλιστεί η λήψη εναρμονισμένων μέτρων καθ’ όλη την ΕΕ.

Τροπολογία 246

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς και του 
εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών, 
εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 36 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
βιολογικών προϊόντων για τους σκοπούς 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

διαγράφεται

Τροπολογία 247

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληροφορίες σχετικά με τον τομέα 
βιολογικής παραγωγής και το εμπόριο

Πληροφορίες σχετικά με τον τομέα 
βιολογικής παραγωγής

Τροπολογία 248

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε έτος, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν 
στην Επιτροπή τις απαιτούμενες 
πληροφορίες για την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση της εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

1. Κάθε έτος, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν 
στην Επιτροπή τα σχετικά στατιστικά 
στοιχεία για την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση της εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού. Τα εν λόγω 
στοιχεία καθορίζονται στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος.

Αιτιολόγηση

Οι ζητούμενες πληροφορίες πρέπει να καθορίζονται στη βασική πράξη (π.χ. εμπορικά στοιχεία). 
Η περίπτωση υποχρεωτικής παροχής νέων και εμπιστευτικών δεδομένων από τις επιχειρήσεις 
στα κράτη μέλη πρέπει να καθορίζεται στη βασική πράξη.

Τροπολογία 249

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις σχετικά με το σύστημα που πρέπει 
να χρησιμοποιείται για τη διαβίβαση των 
πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, τα λεπτομερή στοιχεία των 
πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζονται 
και την ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει 
να διαβιβάζονται οι εν λόγω πληροφορίες. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 37 
παράγραφος 2.

2. Στην Επιτροπή ανατίθεται η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 36 σχετικά με το 
σύστημα που πρέπει να χρησιμοποιείται 
για τη διαβίβαση των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα 
λεπτομερή στοιχεία των πληροφοριών που 
πρέπει να διαβιβάζονται και την 
ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να 
διαβιβάζονται οι εν λόγω πληροφορίες.
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Τροπολογία 250

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή 
οφείλει να υποβάλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα βιολογικού 
φυτικού αναπαραγωγικού υλικού και 
ζώων αναπαραγωγής.

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, η 
Επιτροπή έχει υποβάλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
η οποία  βασίζεται σε προορατική μελέτη 
που περιλαμβάνει συλλογή δεδομένων και 
ανάλυση διενεργηθείσα σε όλα τα κράτη 
μέλη και η οποία έχει, συγκεκριμένα, ως 
αντικείμενο τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) αναλυτικό μέρος σχετικά με το στάδιο 
ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας και 
την επιτευχθείσα πρόοδο όσον αφορά:
– εντοπισμό των αιτιών της 
περιορισμένης πρόσβασης σε βιολογικό 
φυτικό και ζωικό αναπαραγωγικό υλικό 
καθώς και βιολογική συνεισφορά 
γενικότερα στην ενωσιακή αγορά·
– συγκεκριμένα δεδομένα σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα του βιολογικού φυτικού 
αναπαραγωγικού υλικού και ζωοτροφών·
– συγκεκριμένα δεδομένα σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα ζώων για σκοπούς 
εκτροφής·
– τη διαθεσιμότητα νεοσσών και γονικών 
ζώων για την παραγωγή πουλερικών, 
συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων 
πυκνότητας ζωικού κεφαλαίου, 
ζωοτροφών, υγειονομικής μέριμνας, 
καλής μεταχείρισης των ζώων και 
διαχείρισης ασθενειών·  
– την επιλογή ειδών και υπο-ειδών που 
προκύπτουν από διαφορές ως προς το 
κλίμα, το έδαφος, το υψόμετρο και τη 
γεωγραφία·
– την κατάσταση της βιολογικής 
χοιροτροφίας και εκτροφής πουλερικών, 
συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων 
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πυκνότητας ζωικού κεφαλαίου, 
ζωοτροφών, υγειονομικής μέριμνας, 
καλής μεταχείρισης των ζώων και 
διαχείρισης ασθενειών· 
– τη διαθεσιμότητα γόνων 
υδατοκαλλιέργειας στην αγορά της 
Ένωσης·
(β) στρατηγικό μέρος σχετικά με μέτρα 
που εφαρμόζονται ή είναι αναγκαία για τη 
βελτίωση της απόδοσης της βιολογικής 
καλλιέργειας και του θεσμικού της 
πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων:
– υποστηρικτικών μέτρων που έχουν ήδη 
ληφθεί ή εξακολουθούν να χρειάζονται 
για να καλυφθούν τα εντοπιζόμενα κενά·
αναπτυξιακού σχεδίου στο οποίο 
περιλαμβάνονται μέτρα για τη στήριξη 
των επιχειρήσεων που έχουν δεσμευθεί 
στην ανάπτυξη βιολογικού φυτικού ή 
ζωικού αναπαραγωγικού υλικού. Τέτοια 
μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν στήριξη 
για τις αναγκαίες επενδύσεις από 
ιδιωτικές επιχειρήσεις σε εγκαταστάσεις 
παραγωγής, μέτρα ποιοτικού ελέγχου, 
συστήματα διανομής καθώς και έρευνα 
και ανάπτυξη πριν τη διάθεση στην 
αγορά.
2. Σε σχέση με την εκτίμηση 
διαθεσιμότητας βιολογικού φυτικού 
αναπαραγωγικού υλικού, η μελέτη που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 αξιολογεί, 
προκειμένου για κάθε σχετική υπο-αγορά, 
την ποικιλομορφία του διαθέσιμου υλικού 
και τις επιχειρήσεις που το προμηθεύουν, 
την υπάρχουσα ζήτηση τέτοιου υλικού 
και την προβλεπόμενη ζήτηση για τα 
επόμενα πέντε έτη.
Για τους σκοπούς της μελέτης, ως υπο-
αγορά νοείται η συγκομιδή (ορίζεται ως 
βοτανικό είδος ή υποείδος, π.χ. Brassica 
oleracea) και μία περιφέρεια, όπου η εν 
λόγω περιφέρεια δεν είναι μεγαλύτερη 
από ένα κράτος μέλος. Ένα κράτος μέλος 
διαιρείται σε όσες περιφέρειες χρειάζεται 
με βάση τη διαφορά στις συνθήκες 
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καλλιέργειας ανάλογα με το κλίμα, τον 
τύπο εδάφους και το υψόμετρο ή τα 
χαρακτηριστικά χρήσης της γης που έχει 
αποτέλεσμα την ανάγκη φυτικού 
αναπαραγωγικού υλικού που διαφέρει από 
περιφέρεια σε περιφέρεια, με σκοπό τη 
σύγκριση των περιφερειακών αγορών 
κατά τρόπο δίκαιο και χωρίς διακρίσεις. 
Η μελέτη εξετάζει επίσης τη χορήγηση 
ενισχύσεων έργου για την καλλιέργεια 
νέων ποικιλιών κατάλληλων για τη 
βιολογική γεωργία, συμμετοχικό κεφάλαιο 
για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που 
ασχολούνται με την προσφορά βιολογικού 
φυτικού αναπαραγωγικού υλικού και 
στήριξη της διακίνησης προϊόντων στην 
αγορά μέσω ιστοτόπων της Επιτροπής 
και των κρατών μελών.
3. Εάν κριθεί απαραίτητο, η έκθεση 
συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση.
4. Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2020 η Επιτροπή έχει υποβάλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την παρουσία 
προϊόντων ή ουσιών που δεν εγκρίνονται 
σύμφωνα με το άρθρο 19 και έχουν 
εντοπιστεί σε βιολογικά προϊόντα καθώς 
και σχετικά με τις ανταλλαγές 
πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων 
αρχών, των αρχών και φορέων ελέγχου 
και τις ανταλλαγές σχετικών 
πληροφοριών για τα αποτελέσματα των 
ελέγχων. Αυτή η έκθεση μπορεί να 
συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από 
νομοθετική πρόταση που θα καθορίζει τα 
επίπεδα των προϊόντων ή των ουσιών που 
δεν έχουν εγκριθεί, τα οποία ισχύουν για 
τα βιολογικά προϊόντα, καθώς και τα 
συστήματα αποζημίωσης στις 
επιχειρήσεις για τις ζημίες που 
συνδέονται με τις μολύνσεις, εφόσον οι 
επιχειρήσεις αυτές έχουν λάβει τα 
κατάλληλα μέτρα που μπορούν εύλογα να 
εφαρμοστούν για την αποτροπή του 
κινδύνου μόλυνσης.
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Τροπολογία 251

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39 διαγράφεται
Μεταβατικά μέτρα σχετικά με τη 
μετατροπή σε βιολογική γεωργία 

Για να διασφαλισθεί η ομαλή μετάβαση 
από το παλαιό στο νέο νομικό πλαίσιο, 
εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 36 σχετικά με κανόνες που 
προβλέπουν παρέκκλιση από το άρθρο 8 
παράγραφος 3 όσον αφορά τις περιόδους 
μετατροπής για τους γεωργούς που 
ξεκινούν τη διαδικασία μετατροπής πριν 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Τα μεταβατικά μέτρα που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο δεν είναι πλέον απαραίτητα λόγω 
των τροποποιήσεων στο άρθρο 8 σχετικά με τη μετατροπή.

Τροπολογία 252

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39a
Μεταβατικά μέτρα

1. Σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 37 παράγραφος 2, θεσπίζονται, 
εάν απαιτείται, μέτρα για να διευκολυνθεί 
η μετάβαση από τους κανόνες του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 στους 
κανόνες του παρόντος κανονισμού.
2. Τα μεταβατικά μέτρα που μπορούν να 
εφαρμοστούν όταν θεσπιστούν νέες 
διατάξεις στον επικείμενο κανονισμό 
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είναι τα ακόλουθα:
(a) Όταν θεσπίζονται νέες ενωσιακές 
διατάξεις, τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν μεταβατική περίοδο, όταν 
τούτο δικαιολογείται βάσει ορισμένων 
όρων·
(β) Οι όροι αποφασίζονται με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις στον κανονισμό 
της ΕΕ για τη βιολογική παραγωγή·
(γ) Οι όροι πρέπει να προστατεύουν τις 
επιχειρήσεις από τον κίνδυνο στρέβλωσης 
της αγοράς και να αποτρέπουν τη 
σύγχυση του καταναλωτή σχετικά με την 
ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά των 
βιολογικών προϊόντων.
3. Οι όροι αυτοί θα πρέπει να είναι οι 
ακόλουθοι:
- Το κράτος μέλος πρέπει να αποδείξει ότι 
η παραγωγή είναι τόσο μικρή ώστε δεν 
είναι δυνατή η εξαγωγή.
- Το κράτος μέλος πρέπει να αποδείξει ότι 
η εθνική παραγωγή είναι τόσο μικρή 
ώστε αποκλείεται κάθε μορφή 
ανταγωνισμού σε βάρος εισαγόμενων 
προϊόντων της ίδιας κατηγορίας.
4. Για να διασφαλιστεί η πλήρης 
διαφάνεια, ένα κράτος μέλος που 
εφαρμόζει μεταβατική περίοδο βάσει του 
παρόντος άρθρου, πρέπει να ενημερώσει 
και να αποστείλει σχετική αιτιολόγηση 
στην Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη 
μέλη.
5. Ένα κράτος μέλος μπορεί να 
εφαρμόσει μεταβατική περίοδο διάρκειας 
2 - 5 ετών κατ’ ανώτερο όριο.

Τροπολογία 253

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40



RR\1077954EL.doc 163/372 PE557.122v03-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 40 διαγράφεται
Μεταβατικά μέτρα σχετικά με την 

προέλευση του φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού, των ζώων 
αναπαραγωγής και των νεαρών ζώων 

υδατοκαλλιέργειας
Προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή 
μετάβαση από τους κανόνες σχετικά με 
τη βιολογική προέλευση του φυτικού 
αναπαραγωγικού υλικού, οι οποίοι 
προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 
1 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 834/2007, των ζώων 
αναπαραγωγής, οι οποίοι προβλέπονται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
σημείο ii) του εν λόγω κανονισμού και 
των νεαρών ζώων υδατοκαλλιέργειας, οι 
οποίοι προβλέπονται στο άρθρο 15 
παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του 
εν λόγω κανονισμού, και την εξαίρεση 
από τους κανόνες παραγωγής την οποία 
ενέκρινε η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 
22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, 
στους νέους κανόνες παραγωγής φυτών 
και φυτικών προϊόντων, ζωικής 
παραγωγής και φυκιών και ζώων 
υδατοκαλλιέργειας που προβλέπονται στο 
άρθρο 10 παράγραφος 1 και στο άρθρο 11 
παράγραφος 1, αντιστοίχως, του 
παρόντος κανονισμού, εξουσιοδοτείται η 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 36 για τη 
χορήγηση παρεκκλίσεων στις 
περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη για 
την εξασφάλιση πρόσβασης σε φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό, ζώντα ζώα 
αναπαραγωγής και νεαρά ζώα 
υδατοκαλλιέργειας που μπορούν να 
χρησιμοποιούνται στη βιολογική 
παραγωγή. Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του 
παρόντος άρθρου παύουν να ισχύουν στις 
31 Δεκεμβρίου 2021.
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Αιτιολόγηση

Τα μεταβατικά μέτρα που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο δεν είναι πλέον απαραίτητα λόγω 
των προσθηκών στα άρθρα 10 και 11 και στις διατάξεις που περιλαμβάνονται στα σχετικά 
παραρτήματα.

Τροπολογία 254

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι έλεγχοι καλύπτονται από το νέο άρθρο 23α.

Τροπολογία 255

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- μαγιά που χρησιμοποιείται ως τρόφιμο 
ή ζωοτροφή,

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Καλύπτεται ήδη από το άρθρο 1.

Τροπολογία 256

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ζύθος, διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Καλύπτεται ήδη από τον ορισμό των τροφίμων.
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Τροπολογία 257

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– εκχυλίσματα, αποστάγματα και 
συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού και ματέ 
και παρασκευάσματα με βάση τα 
εκχυλίσματα, αποστάγματα ή 
συμπυκνώματα αυτά ή με βάση καφέ, 
τσάι και ματέ· κιχώριο καβουρντισμένο 
και άλλα καβουρντισμένα υποκατάστατα 
καφέ και εκχυλίσματα, αποστάγματα και 
συμπυκνώματα αυτών,

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Καλύπτεται ήδη από τον ορισμό των τροφίμων.

Τροπολογία 258

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– νέκταρ φρούτων, διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Καλύπτεται ήδη από τον ορισμό των τροφίμων.

Τροπολογία 259

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – περίπτωση 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– πάστα κακάο, βούτυρο, λίπος, έλαιο και 
σκόνη κακάο· σοκολάτα και άλλα 
παρασκευάσματα τροφίμων που 
περιέχουν κακάο,

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Καλύπτεται ήδη από τον ορισμό των τροφίμων.

Τροπολογία 260

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – περίπτωση 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ζαχαρώδη, διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Καλύπτεται ήδη από τον ορισμό των τροφίμων.

Τροπολογία 261

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – περίπτωση 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– παρασκευάσματα δημητριακών, 
αλεύρων, αμύλου ή γάλακτος· προϊόντα 
ζαχαροπλαστικής,

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Καλύπτεται ήδη από τον ορισμό των τροφίμων.

Τροπολογία 262

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – περίπτωση 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– σούπες, διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Καλύπτεται ήδη από τον ορισμό των τροφίμων.
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Τροπολογία 263

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – περίπτωση 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– σάλτσες, διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Καλύπτεται ήδη από τον ορισμό των τροφίμων.

Τροπολογία 264

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – περίπτωση 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– μαγειρευμένα φαγητά, διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Καλύπτεται ήδη από τον ορισμό των τροφίμων.

Τροπολογία 265

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – περίπτωση 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– παγωτά, διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Καλύπτεται ήδη από τον ορισμό των τροφίμων.

Τροπολογία 266

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – περίπτωση 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– γιαούρτια με διάφορα αρώματα, 
γιαούρτια με προσθήκη φρούτων, 
καρπών ή κακάο,

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Καλύπτεται ήδη από τον ορισμό των τροφίμων.

Τροπολογία 267

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – περίπτωση 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– θαλάσσιο άλας, – άλας,

Τροπολογία 268

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – περίπτωση 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– φυσικές γόμες και ρητίνες, – φυσικές γόμες,

Αιτιολόγηση

Οι ρητίνες καλύπτονται ήδη από τον ορισμό των τροφίμων.

Τροπολογία 269

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – περίπτωση 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– φυσικοί φελλοί, μη συσσωματωμένοι 
και χωρίς συνδετικές ύλες,
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Τροπολογία 270

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – περίπτωση 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– αλκοολούχα ποτά υπό τον όρο ότι η 
αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται 
για την παραγωγή τους είναι 
αποκλειστικά γεωργικής προέλευσης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Καλύπτεται ήδη από τον ορισμό των τροφίμων.

Τροπολογία 271

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – περίπτωση 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα, 
όπως ορίζονται στον κανονισμό του 
Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 251/20141a,
______________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 251/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, 
σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, 
την παρουσίαση, την επισήμανση και την 
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων 
των αλκοολούχων ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου (ΕΕ L 84 
της 20.3.2014, σ. 14).

Αιτιολόγηση

Αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα παράγονται με βάση προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα 
τα οποία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, πρέπει να περιλαμβάνονται στο τελικό προϊόν σε 
αναλογία όχι μικρότερη των 75% για αρωματισμένους οίνους και 50% για αρωματισμένα ποτά 
με βάση τον οίνο και αρωματισμένα κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων. Δεδομένου ότι έχει 
διευρυνθεί το πεδίο του κανονισμού για τα βιολογικά προϊόντα, ούτως ώστε να καλύπτει τα 
μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, τα αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα πρέπει να 
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συμπεριληφθούν.

Τροπολογία 272

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – περίπτωση 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε 
χτενισμένο,

Αιτιολόγηση

Αυτά τα προϊόντα που προέρχονται από τη γεωργία πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 273

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – περίπτωση 19 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– μαλλί, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο,

Αιτιολόγηση

Αυτά τα προϊόντα που προέρχονται από τη γεωργία πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 274

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – περίπτωση 19 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ακατέργαστα δέρματα και προβιές που 
δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία.

Αιτιολόγηση

Αυτά τα προϊόντα που προέρχονται από τη γεωργία πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού. 
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Τροπολογία 275

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – περίπτωση 19 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– φυτικές πρώτες ύλες για παραδοσιακά 
φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα.

Τροπολογία 276

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος I – σημείο 1.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1. Απαγορεύεται η υδροπονική 
παραγωγή, η οποία συνιστά μέθοδο 
καλλιέργειας φυτών με τις ρίζες τους 
μόνο μέσα σε θρεπτικό διάλυμα ή σε 
αδρανές μέσο στο οποίο προστίθεται 
θρεπτικό διάλυμα.

1.1. Απαγορεύεται η υδροπονική 
παραγωγή.

1.1.α Κατά παρέκκλιση από το σημείο 
1.1, η καλλιέργεια φυτών σε γλάστρες ως 
εξαίρεση στην παραγωγή φυτών επί 
εδάφους, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 
στοιχείο ε) σημείο ii), επιτρέπεται μόνο 
για σπορόφυτα ή για την παραγωγή 
καλλωπιστικών φυτών και βοτάνων, αν 
τα εν λόγω καλλωπιστικά φυτά και τα 
βότανα πωλούνται στον τελικό 
καταναλωτή σε γλάστρα.
Χρησιμοποιούνται μόνο μείγματα 
εδάφους ή/και βελτιωτικών εδάφους που 
εγκρίνονται προς χρήση στη βιολογική 
γεωργία.

Τροπολογία 277

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος 2 – σημείο 1.3.1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.3.1a. Για τους σκοπούς της μετατροπής 
των πολυετών καλλιεργειών, για την 
οποία απαιτείται περίοδος καλλιέργειας 
τουλάχιστον τριών ετών, οι ποικιλίες που 
δεν μπορούν εύκολα να διακριθούν 
μπορούν να περιληφθούν υπό την 
προϋπόθεση ότι η εν λόγω παραγωγή 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο σχεδίου 
μετατροπής, η δε μετατροπή σε βιολογική 
παραγωγή του τελευταίου μέρους των εν 
λόγω εκτάσεων αρχίζει το συντομότερο 
δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, δεν 
υπερβαίνει διάστημα πέντε ετών.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο παρόν παράρτημα προκειμένου να 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των πολυετών καλλιεργειών.

Τροπολογία 278

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος I – σημείο 1.3.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.3.3. Στην περίπτωση χρήσης προϊόντος 
που δεν έχει εγκριθεί για βιολογική 
παραγωγή, η αρμόδια αρχή απαιτεί νέα 
περίοδο μετατροπής, σύμφωνα με το 
σημείο 1.3.1.

1.3.3. Στην περίπτωση χρήσης προϊόντος 
που δεν έχει εγκριθεί για βιολογική 
παραγωγή, η αρμόδια αρχή απαιτεί νέα 
περίοδο μετατροπής για τα μέρη των 
αγροτεμαχίων που έχουν υποστεί τη 
χρήση αυτή, σύμφωνα με το σημείο 1.3.1.

Τροπολογία 279

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος I – σημείο 1.3.3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η περίοδος αυτή μπορεί να μειωθεί στις 
κάτωθι δύο περιπτώσεις:

Οι αρμόδιες αρχές μπορεί να 
αποφασίζουν ότι η περίοδος αυτή μπορεί 
να μειωθεί στις κάτωθι περιπτώσεις:
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Τροπολογία 280

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος I – σημείο 1.3.3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) χρήση προϊόντος μη εγκεκριμένου για 
βιολογική παραγωγή στο πλαίσιο 
υποχρεωτικού μέτρου εξάλειψης βλαβερών 
οργανισμών ή ζιζανίων, 
περιλαμβανομένων οργανισμών 
καραντίνας ή χωροκατακτητικών ειδών, το 
οποίο επιβάλλεται από την αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους·

(α) αγροτεμάχια που έχουν υποστεί χρήση 
προϊόντος μη εγκεκριμένου για βιολογική 
παραγωγή στο πλαίσιο υποχρεωτικού 
μέτρου εξάλειψης βλαβερών οργανισμών ή 
ζιζανίων, περιλαμβανομένων οργανισμών 
καραντίνας ή χωροκατακτητικών ειδών, το 
οποίο επιβάλλεται από την αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους·

Τροπολογία 281

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος I – σημείο 1.3.3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) χρήση προϊόντος που δεν έχει εγκριθεί 
για βιολογική παραγωγή στο πλαίσιο 
επιστημονικών δοκιμών εγκεκριμένων από 
την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους.

(β) αγροτεμάχια που έχουν υποστεί χρήση 
προϊόντος που δεν έχει εγκριθεί για 
βιολογική παραγωγή στο πλαίσιο 
επιστημονικών δοκιμών εγκεκριμένων από 
την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους.

Τροπολογία 282

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος I – σημείο 1.3.4 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η συγκομιδή μετά τη χρησιμοποίηση 
του φυτοφαρμάκου δεν είναι δυνατόν να 
πωληθεί με ένδειξη βιολογικής παραγωγής.

(β) η συγκομιδή μετά τη χρησιμοποίηση 
του φυτοφαρμάκου δεν είναι δυνατόν να 
πωληθεί με ένδειξη μεθόδων παραγωγής 
σε φάση μετατροπής ή μεθόδων 
βιολογικής παραγωγής.



PE557.122v03-00 174/372 RR\1077954EL.doc

EL

Τροπολογία 283

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος I – σημείο 1.3.4 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τα λοιπά 
κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με 
οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνουν με την 
οποία θεσπίζουν υποχρεωτικά μέτρα·

Τροπολογία 284

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος I – σημείο 1.3.4 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση χρήσης προϊόντος μη 
επιτρεπόμενου για βιολογική παραγωγή, 
δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
σημείου 1.3.5.2.

Τροπολογία 285

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος I – σημείο 1.3.5.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρά τα προβλεπόμενα στο 
σημείο 1.3.5.1, η περίοδος μετατροπής 
μπορεί να μειωθεί σε ένα έτος για τους 
βοσκότοπους και τους υπαίθριους χώρους 
που χρησιμοποιούνται από μη φυτοφάγα 
είδη ζώων.

Παρά τα προβλεπόμενα στο 
σημείο 1.3.5.1, η περίοδος μετατροπής 
μπορεί να μειωθεί σε ένα έτος για τους 
βοσκότοπους και τους υπαίθριους χώρους 
που χρησιμοποιούνται από μη φυτοφάγα 
είδη ζώων. Η περίοδος αυτή μπορεί να 
μειωθεί σε έξι μήνες όταν στην εν λόγω 
έκταση δεν έχουν χρησιμοποιηθεί κατά το 
τελευταίο έτος προϊόντα μη εγκεκριμένα 
για βιολογική καλλιέργεια.
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Τροπολογία 286

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος I – σημείο 1.4.1 έως 1.3.1β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4.1. Για την παραγωγή φυτών και 
φυτικών προϊόντων χρησιμοποιείται μόνο 
φυτικό αναπαραγωγικό υλικό βιολογικής 
παραγωγής. Προς τούτο, το φυτό που 
προορίζεται για την παραγωγή φυτικού 
αναπαραγωγικού υλικού και, κατά 
περίπτωση, το μητρικό φυτό θα πρέπει να 
έχουν παραχθεί σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό επί τουλάχιστον μία γενεά ή, 
στην περίπτωση των πολυετών 
καλλιεργειών, επί τουλάχιστον μία γενεά 
κατά τη διάρκεια δύο καλλιεργητικών 
περιόδων.

1.4.1. Για την παραγωγή φυτών και 
φυτικών προϊόντων χρησιμοποιείται μόνο 
φυτικό αναπαραγωγικό υλικό βιολογικής 
παραγωγής. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 
10 παράγραφος 2, καταγράφεται σε βάση 
δεδομένων το αντίστοιχο φυτό που 
προορίζεται για την παραγωγή φυτικού 
αναπαραγωγικού υλικού και, κατά 
περίπτωση, το μητρικό φυτό θα πρέπει να 
έχουν παραχθεί σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό επί τουλάχιστον μία γενεά ή, 
στην περίπτωση των πολυετών 
καλλιεργειών, κατά τη διάρκεια δύο 
καλλιεργητικών περιόδων.

Φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που 
προέρχεται από μονάδα παραγωγής που 
λειτουργεί σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό κατά το δεύτερο έτος 
μετατροπής μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για την παραγωγή βιολογικών φυτών και 
βιολογικών φυτικών προϊόντων.
Με στόχο την προώθηση γενετικών 
πόρων προσαρμοσμένων στις ειδικές 
συνθήκες της βιολογικής παραγωγής, οι 
επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν 
παραδοσιακές ποικιλίες καλλιέργειας που 
προέρχονται από την εκμετάλλευσή τους.
1.4.1α. Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους με 
τους κανόνες αναπαραγωγής που 
περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό, 
εκτός αν το απαιτούμενο φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό δεν είναι 
διαθέσιμο.
Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που 
επιλέγεται για την ικανότητά του να 
ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες 
ανάγκες και στόχους βιολογικής γεωργίας 
χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο και 
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μπορεί να περιλαμβάνει τοπικές 
καλλιέργειες ή ποικιλίες πληθυσμού ή 
ποικιλίες ανοικτής επικονίασης, δηλαδή 
υλικό που δεν αποκτάται με ελεγχόμενη 
επικονίαση ή με υβριδισμό καθαρών 
σειρών.
1.4.1β. Για την παραγωγή ποικιλιών με 
βιολογική καλλιέργεια, οι εν λόγω 
ποικιλίες καλλιεργούνται και επιλέγονται 
υπό όρους βιολογικής παραγωγής που 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού. Κάθε πρακτική 
πολλαπλασιασμού εκτός από τη 
μεριστωματική καλλιέργεια 
αναπτύσσεται κάτω από πιστοποιημένη 
βιολογικής διαχείριση. 

Τροπολογία 287

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος I – σημείο 1.4.2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4.2. Χρήση φυτικού αναπαραγωγικού 
υλικού μη βιολογικής παραγωγής

1.4.2. Χρήση σπόρων ή αγενούς φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού μη βιολογικής 
παραγωγής

Φυτικό αναπαραγωγικό υλικό μη 
βιολογικής παραγωγής μπορεί να 
χρησιμοποιείται μόνο όταν προέρχεται 
από μονάδα παραγωγής υπό μετατροπή 
σε βιολογική παραγωγή ή μόνο εφόσον 
συντρέχουν λόγοι που εξυπηρετούν την 
έρευνα, τις δοκιμές μικρής κλίμακας ή 
λόγοι διατήρησης γενετικών πόρων που 
έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους.

1.4.2.1. Για να διασφαλιστεί η πρόσβαση 
σε σπόρους ή αγενές φυτικό 
πολλαπλασιαστικό υλικό, όταν δεν είναι 
διαθέσιμες τέτοιες βιολογικές εισροές, τα 
κράτη μέλη μπορεί να επιτρέπουν τη 
χρήση μη βιολογικών σπόρων ή αγενούς 
φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού. Σε 
μια τέτοια περίπτωση, ισχύουν τα σημεία 
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1.4.2.2 έως 1.4.2.8.
1.4.2.2. Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 
μη βιολογικοί σπόροι για σπορά και 
κόνδυλοι γεωμήλων προς φύτευση, υπό 
τον όρο οι σπόροι για σπορά ή οι κόνδυλοι 
γεωμήλων προς φύτευση δεν 
υποβάλλονται σε επεξεργασία με άλλα 
προϊόντα φυτοπροστασίας πέρα από τα 
επιτρεπόμενα για την επεξεργασία 
σπόρων προς σπορά σύμφωνα με το 
άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
παρόντος κανονισμού, εκτός εάν η 
χημική επεξεργασία ζητείται από την 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους βάσει 
των διατάξεων της οδηγίας 2000/29/ΕΚ 
του Συμβουλίου1α για φυτοϋγειονομικούς 
σκοπούς, για όλες τις ποικιλίες ενός 
συγκεκριμένου είδους στην περιοχή στην 
οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν οι 
σπόροι για σπορά ή οι κόνδυλοι 
γεωμήλων.
1.4.2.3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αναθέτουν την ευθύνη χορήγησης της 
αναφερόμενης στην παράγραφο 1.4.2.1. 
στοιχείο β) άδειας σε άλλη δημόσια 
υπηρεσία ή στις αρχές ή φορείς ελέγχου 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφοι 33 και 34.
1.4.2.4. Η άδεια χρήσης σπόρων ή 
αγενούς φυτικού πολλαπλασιαστικού 
υλικού ή φυτών που δεν παράγονται με 
μεθόδους βιολογικής παραγωγής μπορεί 
να χορηγηθεί μόνο στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:
(a) όταν καμία ποικιλία των ειδών που 
επιθυμεί να προμηθευθεί ο χρήστης δεν 
είναι καταχωρισμένη στην προβλεπόμενη 
στο άρθρο 10 βάση δεδομένων·
(β) όταν κανένας προμηθευτής, δηλαδή 
επιχειρηματίας που πωλεί σπόρους ή 
αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό ή 
φυτά σε άλλους επιχειρηματίες, δεν είναι 
σε θέση να προμηθεύσει τους σπόρους ή 
το αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό 
ή τα φυτά πριν τη σπορά ή τη φύτευση, 
σε περιπτώσεις όπου ο χρήστης τα έχει 



PE557.122v03-00 178/372 RR\1077954EL.doc

EL

παραγγείλει έγκαιρα·
(γ) όταν η ποικιλία την οποία επιθυμεί να 
προμηθευθεί ο χρήστης δεν είναι 
καταχωρισμένη στη βάση δεδομένων που 
προβλέπει το άρθρο 10 και ο χρήστης 
είναι σε θέση να αποδείξει ότι καμία από 
τις άλλες καταχωρισμένες ποικιλίες του 
ιδίου είδους δεν είναι κατάλληλη και, ως 
εκ τούτου, η χορήγηση της έγκρισης είναι 
σημαντική για τη δική του παραγωγή·
1.4.2.5. Η άδεια χορηγείται πριν από την 
σπορά.
1.4.2.6. Η άδεια μπορεί να χορηγείται 
μόνο σε μεμονωμένους χρήστες και μόνο 
για μία καλλιεργητική περίοδο, ενώ η 
αρμόδια αρχή ή φορέας που χορηγεί τις 
άδειες καταχωρίζει τις επιτρεπόμενες 
ποσότητες σπόρων ή αγενούς φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού ή φυτών.
1.4.2.7. Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί 
μόνο κατά τη διάρκεια των περιόδων για 
τις οποίες επικαιροποιείται ετησίως η 
βάση δεδομένων που προβλέπεται στο 
άρθρο 10 από κάθε κράτος μέλος.
1.4.2.8. Προκειμένου να βελτιωθεί η 
χρήση των βιολογικών σπόρων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε κράτος μέλος 
δημοσιεύει στη βάση δεδομένων που 
προβλέπεται στο άρθρο 10 έναν εθνικό 
κατάλογο σπόρων, αγενούς φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού και φυτών 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο 
σε βιολογική μορφή. Αυτός ο κατάλογος 
πρέπει να προσδιορίζει τα είδη και τα 
υπο-είδη για τα οποία έχει εξακριβωθεί 
ότι οι σπόροι και το πολλαπλασιαστικό 
υλικό ή τα φυτά που παράγονται 
βιολογικά είναι διαθέσιμα σε επαρκείς 
ποσότητες, επομένως πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν μόνο σε βιολογική 
μορφή.
__________________
1α Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 8ης Μαΐου 2000 περί μέτρων κατά 
της εισαγωγής στην Κοινότητα 
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οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα 
φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής 
τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (ΕΕ 
L 169, 10.7.2000, σ. 1).
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος I – σημείο 1.5.2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.5.2. Η γονιμότητα και η βιολογική 
δραστικότητα του εδάφους διατηρούνται 
και βελτιώνονται με πολυετή αμειψισπορά 
που περιλαμβάνει ψυχανθή και άλλες 
καλλιέργειες χλωρής λίπανσης, και με τη 
διασπορά κόπρου ζώων ή οργανικών υλών, 
αμφοτέρων κατά προτίμηση 
λιπασματοποιημένων, από βιολογική 
παραγωγή.

1.5.2. Η γονιμότητα και η βιολογική 
δραστικότητα του εδάφους διατηρούνται 
και βελτιώνονται με μηχανική επέμβαση 
στο έδαφος, με πολυετή αμειψισπορά που 
περιλαμβάνει υποχρεωτική καλλιέργεια 
ψυχανθών ως βασική καλλιέργεια ή 
καλλιέργεια κάλυψης για καλλιέργειες 
κατ’ αμειψισπορά και άλλες καλλιέργειες 
χλωρής λίπανσης, και με τη διασπορά 
κόπρου ζώων ή οργανικών υλών, 
αμφοτέρων κατά προτίμηση 
λιπασματοποιημένων, από βιολογική 
παραγωγή.
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος I – σημείο 1.5.4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνολική ποσότητα ζωικής κόπρου, 
όπως ορίζεται στην οδηγία 91/676/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου67, η οποία διασπείρεται 
στη γεωργική εκμετάλλευση, δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 170 χιλιόγραμμα αζώτου 
ετησίως ανά εκτάριο χρησιμοποιούμενης 
γεωργικής γης. Το όριο αυτό ισχύει μόνο 
για τη χρήση κόπρου αγροκτήματος, 
αποξηραμένης κόπρου αγροκτήματος και 
αφυδατωμένης κόπρου πουλερικών, 
κομποστοποιημένων ζωικών 
περιττωμάτων, περιλαμβανομένων της 
κόπρου πουλερικών, της 

Η συνολική ποσότητα ζωικής κόπρου, 
όπως ορίζεται στην οδηγία 91/676/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου67, η οποία διασπείρεται 
στο αγροτεμάχιο, δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τα 170 χιλιόγραμμα αζώτου ετησίως ανά 
εκτάριο χρησιμοποιούμενης γεωργικής 
γης. Το όριο αυτό ισχύει μόνο για τη 
χρήση κόπρου αγροκτήματος, 
αποξηραμένης κόπρου αγροκτήματος και 
αφυδατωμένης κόπρου πουλερικών, 
κομποστοποιημένων ζωικών 
περιττωμάτων, περιλαμβανομένων της 
κόπρου πουλερικών, της 
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κομποστοποιημένης ζωικής κόπρου και 
των υγρών ζωικών περιττωμάτων.

κομποστοποιημένης ζωικής κόπρου και 
των υγρών ζωικών περιττωμάτων. Για την 
παραγωγή κηπευτικών υπό κάλυψη, η 
συνολική ποσότητα ζωικής κόπρου που 
χρησιμοποιείται στη συνολική 
στεγασμένη επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 
240 χιλιόγραμμα αζώτου ετησίως ανά 
εκτάριο.

__________________ __________________
67 Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την 
προστασία των υδάτων από τη 
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ 
L 375 της 31.12.1991, σ. 1).

67 Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την 
προστασία των υδάτων από τη 
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ 
L 375 της 31.12.1991, σ. 1).
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος I – σημείο 1.5.6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.5.6. Επιτρέπεται η χρήση 
παρασκευασμάτων μικροοργανισμών για 
τη βελτίωση της συνολικής κατάστασης 
του εδάφους ή της διαθεσιμότητας 
θρεπτικών ουσιών στο έδαφος ή στις 
καλλιέργειες.

1.5.6. Επιτρέπεται η χρήση 
παρασκευασμάτων μικροοργανισμών και 
βιοάνθρακα για τη βελτίωση της 
συνολικής κατάστασης του εδάφους ή της 
διαθεσιμότητας θρεπτικών ουσιών στο 
έδαφος ή στις καλλιέργειες.

Αιτιολόγηση

Biooglje je ekološki dodatek k tlom, ki omogoča, da po naravni poti trajno regeneriramo 
strukturo zemlje ter povečamo njeno rodovitnost. To je oglje, proizvedeno iz biomase 
rastlinskega ali živalskega izvora z izgorevanjem pri visokih temperaturah (500 do 700 °C), 
brez prisotnosti kisika. Od navadnega oglja se razlikuje po tem, da je bolj krhko in izredno 
porozno, saj je v enem gramu biooglja za 400 m2 površine. Biooglje zaradi svoje sestave in 
strukture v tleh zadržuje vodo, minerale in hranilne snovi, pospešuje izgradnjo humusa, 
predstavlja optimalen habitat za koristne mikroorganizme in z vezavo ogljika v tleh uspešno 
pripomore k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Ogljik, vezan v biooglje, namreč ostane v 
tleh stoletja in se ne sprošča v ozračje kot CO2. Biooglje ima visok pH, zato lahko z njim 
uravnamo pH v tleh, kjer je prenizek. Prav tako biooglje deluje kot zadrževalec hranil v tleh, 
kjer ostaja stoletja in s tem pomembno zmanjša izpiranje hranil iz tal. Vse te lastnosti pa 
imajo za posledico zmanjšano uporabo pesticidov. Zaradi vseh navedenih lastnosti bi bilo 
treba biooglje dovoliti tudi za uporabo v ekološkem kmetijstvu.
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Τροπολογία 291

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – σημείο 1.5.8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.5.8a. Επιτρέπεται η χρήση 
βιοδυναμικών παρασκευασμάτων.
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – σημείο 1.5.8 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.5.8β. Απαγορεύεται η χρήση 
συστημάτων λίπανσης μέσω της 
άρδευσης.
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος I – σημείο 1.6.1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.6.1. Η πρόληψη των ζημιών που 
προκαλούνται από βλαβερούς οργανισμούς 
και ζιζάνια βασίζεται πρωτίστως:

1.6.1. Η πρόληψη των ζημιών που 
προκαλούνται από βλαβερούς 
οργανισμούς, ζιζάνια και ασθένειες 
βασίζεται πρωτίστως:
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος I – σημείο 1.6.1 – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- σε θερμικές διεργασίες, όπως η έκθεση 
στην ηλιακή ακτινοβολία και η αβαθής 
επεξεργασία του εδάφους με ατμό (έως 
μέγιστο βάθος 10 εκατοστών).

- σε θερμικές διεργασίες, όπως η έκθεση 
στην ηλιακή ακτινοβολία και, 
αποκλειστικά για προστατευόμενες 
καλλιέργειες, η αβαθής επεξεργασία του 
εδάφους με ατμό.
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Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία του εδάφους με ατμό πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε προστατευόμενες 
καλλιέργειες. Το βάθος 10 εκατοστών είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί· αρκεί η λέξη "αβαθής"·
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος I – σημείο 1.6.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.6.2. Όταν δεν είναι δυνατή η επαρκής 
προστασία των φυτών από βλαβερούς 
οργανισμούς με τη λήψη των μέτρων τα 
οποία προβλέπονται στο σημείο 1.6.1 ή σε 
περίπτωση που έχει εντοπιστεί απειλή για 
τις καλλιέργειες, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται μόνο προϊόντα που 
έχουν εγκριθεί για χρήση στη βιολογική 
παραγωγή δυνάμει του άρθρου 19 και μόνο 
στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο.

1.6.2. Όταν δεν είναι δυνατή η επαρκής 
προστασία των φυτών από βλαβερούς 
οργανισμούς, ζιζάνια και ασθένειες με τη 
λήψη των μέτρων τα οποία προβλέπονται 
στο σημείο 1.6.1 ή σε περίπτωση που έχει 
εντοπιστεί απειλή για τις καλλιέργειες, 
μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο 
προϊόντα που έχουν εγκριθεί για χρήση 
στη βιολογική παραγωγή δυνάμει του 
άρθρου 19 και μόνο στον βαθμό που αυτό 
είναι αναγκαίο. Οι επιχειρήσεις τηρούν 
τεκμηρίωση που αποδεικνύει την ανάγκη 
χρήσης τέτοιων προϊόντων.
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος I – σημείο 1.6.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.6.3. Οι παγίδες ή διανομείς προϊόντων, 
με εξαίρεση τις συσκευές φερομόνης, 
αποτρέπουν την έκλυση των ουσιών στο 
περιβάλλον και την επαφή των ουσιών με 
τις καλλιέργειες. Μετά τη χρήση, οι 
παγίδες συλλέγονται και διατίθενται με 
ασφάλεια.

1.6.3. Όσον αφορά προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται σε παγίδες και 
διανομείς, με εξαίρεση τις συσκευές 
φερομόνης, οι παγίδες ή/και διανομείς 
αποτρέπουν την έκλυση των ουσιών στο 
περιβάλλον και την επαφή των ουσιών με 
τις καλλιέργειες. Όλες οι παγίδες, 
συμπεριλαμβανομένων των παγίδων 
φερομόνης, συλλέγονται μετά τη χρήση 
και διατίθενται με ασφάλεια.
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Τροπολογία 297

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος I – σημείο 1.7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για σκοπούς καθαρισμού και 
απολύμανσης χρησιμοποιούνται μόνο 
προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης 
για τη φυτική παραγωγή που έχουν 
εγκριθεί για χρήση στη βιολογική 
παραγωγή δυνάμει του άρθρου 19.

Για καθαρισμό και απολύμανση, 
χρησιμοποιούνται προϊόντα στη φυτική 
παραγωγή μόνο εφόσον έχουν εγκριθεί για 
χρήση σε βιολογικές παραγωγές δυνάμει 
του άρθρου 19.
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος I – σημείο 2.2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιχειρήσεις τηρούν τεκμηρίωση 
σχετικά με τα εν λόγω αγροτεμάχια και το 
ύψος της συγκομιδής.
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – σημείο 1.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1. Απαγορεύεται η κτηνοτροφία κατά την 
οποία ο κάτοχος εκμετάλλευσης δεν έχει 
ιδιόκτητες εκτάσεις και δεν διαχειρίζεται 
γεωργική γη και δεν έχει συνάψει γραπτή 
συμφωνία συνεργασίας με άλλο κάτοχο 
εκμετάλλευσης.

1.1. Απαγορεύεται η κτηνοτροφία εκτός 
γεωργικής γης κατά την οποία η 
κτηνοτροφική επιχείρηση δεν 
διαχειρίζεται γεωργική γη ή/και δεν έχει 
συνάψει γραπτή συμφωνία συνεργασίας με 
άλλη επιχείρηση σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΙ, μέρος Ι, σημείο 1.5.4, με 
την εξαίρεση της μελισσοκομίας.

Τροπολογία 300

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 1.2.1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.1. Η περίοδος μετατροπής αρχίζει το 
νωρίτερο όταν ο κάτοχος της 
εκμετάλλευσης κοινοποιήσει τη 
δραστηριότητά του στις αρμόδιες αρχές 
και υποβάλει την εκμετάλλευσή του στο 
σύστημα ελέγχου σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό.

1.2.1. Η περίοδος μετατροπής αρχίζει το 
νωρίτερο όταν ο κάτοχος της 
εκμετάλλευσης ή της επιχείρησης 
κοινοποιήσει τη δραστηριότητά του στις 
αρμόδιες αρχές και υποβάλει την 
εκμετάλλευσή του στο σύστημα ελέγχου 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Π.χ. για επιχειρήσεις που παράγουν υδατοκαλλιέργεια.
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – στοιχείο 1.2.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.2. Οι περίοδοι μετατροπής για κάθε 
επιμέρους είδος ζωικής παραγωγής 
παρατίθενται στο σημείο 2.

1.2.2. Στην περίπτωση μη ταυτόχρονης 
μετατροπής βοσκοτόπου/γης που 
χρησιμοποιείται για ζωοτροφή και ζώα, 
ισχύουν οι περίοδοι μετατροπής για κάθε 
επιμέρους είδος ζωικής παραγωγής 
παρατίθενται στο σημείο 2.
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – στοιχείο 1.2.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.4. Τα ζώα και τα ζωικά προϊόντα 
μπορούν να θεωρηθούν βιολογικά κατά 
τη λήξη της περιόδου μετατροπής σε 
περίπτωση ταυτόχρονης μετατροπής 
ολόκληρης της μονάδας παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένων των ζώων, των 
βοσκοτόπων ή της γης που 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
ζωοτροφής.

1.2.4. Η συνολική συνδυασμένη περίοδος 
μετατροπής για τα υπάρχοντα ζώα και 
τους απογόνους τους, τους βοσκοτόπους 
ή/και τη γη που χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή ζωοτροφής μπορεί να μειωθεί 
σε 24 μήνες, εάν τα ζώα τρέφονται 
κυρίως με προϊόντα που προέρχονται από 
την υπό μετατροπή μονάδα παραγωγής.
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Αιτιολόγηση

Διατύπωση από τον ισχύοντα κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής.
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – στοιχείο 1.3.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.3.1. Τα ζώα βιολογικής εκτροφής 
γεννιούνται και εκτρέφονται σε βιολογικές 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

1.3.1. Τα ζώα της βιολογικής 
κτηνοτροφίας γεννιούνται ή 
εκκολάπτονται και εκτρέφονται σε 
βιολογικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Σε σχέση με τους όρους που 
προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 
1, για την πρώτη συγκρότηση, την 
ανανέωση ή την ανασύσταση σμήνους 
πουλερικών, όταν δεν υπάρχει επαρκής 
ποσότητα βιολογικά εκτρεφόμενων 
πουλερικών, επιτρέπεται, κατόπιν αδείας 
της αρμόδιας αρχής, η εισαγωγή 
πουλερικών μη βιολογικής εκτροφής σε 
μονάδα βιολογικής παραγωγής 
πουλερικών, υπό τον όρο ότι οι πουλάδες 
που προορίζονται για την παραγωγή 
αβγών και τα πουλερικά που 
προορίζονται για κρεατοπαραγωγή είναι 
ηλικίας μικρότερης των τριών ημερών.
Τα ζώα αυτά και τα προϊόντα τους 
μπορούν να θεωρούνται βιολογικά εφόσον 
τηρείται περίοδος μετατροπής που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2.4.1 του 
μέρους ΙΙ του παρόντος παραρτήματος.
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 1.3.3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) επιλέγονται οι κατάλληλες φυλές και η 
επιλογή των φυλών συμβάλλει επίσης στην 

(δ) επιλέγονται οι κατάλληλες φυλές για να 
διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο καλής 
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αποφυγή των ταλαιπωριών και της 
ανάγκης ακρωτηριασμού των ζώων·

διαβίωσης των ζώων και η επιλογή των 
φυλών συμβάλλει επίσης στην αποφυγή 
των ταλαιπωριών και της ανάγκης 
ακρωτηριασμού των ζώων, όπως η κοπή 
των κεράτων σε νεαρά και ενήλικα ζώα 
και ο ευνουχισμός·

Αιτιολόγηση

Σαφέστερη διατύπωση, η οποία έχει ληφθεί από τον ισχύοντα κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 
της Επιτροπής.

Τροπολογία 305

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημεία 1.3.4 έως 1.3.4γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.3.4. Κατά την επιλογή φυλών ή τύπων 
ζώων, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
ικανότητα προσαρμογής τους στις τοπικές 
συνθήκες –χωρίς να επηρεάζεται η καλή 
τους μεταχείριση–, η ζωτικότητά τους και 
η αντοχή τους σε ασθένειες. Ακόμη, πρέπει 
να επιλέγονται φυλές ή τύποι ζώων κατά 
τρόπο που να αποφεύγονται ειδικές 
ασθένειες ή προβλήματα υγείας τα οποία 
συνδέονται με ορισμένες φυλές ή τύπους 
που χρησιμοποιούνται στην εντατική 
παραγωγή, όπως το σύνδρομο του στρες 
των χοίρων, το σύνδρομο PSE (ωχρότητα, 
μαλακότητα, εξίδρωση), το σύνδρομο 
αιφνίδιου θανάτου, οι αυτόματες αποβολές 
και η δυστοκία που απαιτεί καισαρική 
τομή. Προτιμώνται οι αυτόχθονες φυλές 
και τύποι ζώων.

1.3.4. Κατά την επιλογή φυλών ή τύπων 
ζώων, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
ικανότητα προσαρμογής τους στις τοπικές 
συνθήκες –χωρίς να επηρεάζεται η καλή 
τους μεταχείριση–, η ζωτικότητά τους και 
η αντοχή τους σε ασθένειες. Ακόμη, πρέπει 
να επιλέγονται φυλές ή τύποι ζώων κατά 
τρόπο που να αποφεύγονται ειδικές 
ασθένειες ή προβλήματα υγείας τα οποία 
συνδέονται με ορισμένες φυλές ή τύπους 
που χρησιμοποιούνται στην εντατική 
παραγωγή, όπως το σύνδρομο του στρες 
των χοίρων, το σύνδρομο PSE (ωχρότητα, 
μαλακότητα, εξίδρωση), το σύνδρομο 
αιφνίδιου θανάτου, οι αυτόματες αποβολές 
και η δυστοκία που απαιτεί καισαρική 
τομή. Προτιμώνται οι αυτόχθονες φυλές 
και τύποι ζώων.

Ενθαρρύνεται η προστασία των σπάνιων 
ή/και αυτόχθονων φυλών που απειλούνται 
με εξαφάνιση·
1.3.4α. Ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης και 
παραγωγής καθορίζεται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 2 για όλα τα ζώα υπό 
πάχυνση, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται τα κοτόπουλα 



RR\1077954EL.doc 187/372 PE557.122v03-00

EL

κρεατοπαραγωγής και οι γαλοπούλες. 
Όπου ενδείκνυται, χρησιμοποιούνται 
συγκεκριμένοι δείκτες για την αξιολόγηση 
και την επιβεβαίωση της ευρωστίας και 
της καταλληλότητας φυλών βιολογικής 
γεωργίας. Οι δείκτες αυτοί 
περιλαμβάνουν μέγιστα ποσοστά 
ανάπτυξης για όλες τις φυλές και τις 
μέγιστες τιμές παραγωγής για όλες τις 
ωοπαραγωγικές και γαλακτοπαραγωγικές 
φυλές που είναι συμβατές με τους 
κανόνες όσον αφορά τη διάρκεια 
εκτροφής για κάθε είδος (δηλ. ημέρες έως 
τη σφαγή των πουλερικών)·
1.3.4β. Πληροφορίες σχετικά με τις φυλές 
που χρησιμοποιούνται στη βιολογική 
γεωργία διατηρούνται σε ειδική βάση 
δεδομένων που δημιουργείται από την 
Επιτροπή για τη στήριξη της διαφάνειας 
στη χρήση και την ενημέρωση σχετικά με 
τη διαθεσιμότητα των φυλών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσαρμοστικότητάς τους στις τοπικές 
συνθήκες·
1.3.4γ. Η κατάλληλη εφαρμογή και 
επιβολή των κανόνων αναπαραγωγής 
διευκολύνεται, όπου κρίνεται σκόπιμο, 
μέσω της στήριξης της αγροτικής 
ανάπτυξης και του σχεδίου δράσης της 
Επιτροπής για το μέλλον της βιολογικής 
παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 306

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημεία 1.3.5 α έως 1.3.5 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.3.5a. Κατά παρέκκλιση από το σημείο 
1.3.1, κατά την πρώτη συγκρότηση μιας 
αγέλης ή κοπαδιού, η εκτροφή των 
νεαρών θηλαστικών μη βιολογικής 
εκτροφής πρέπει να είναι σύμφωνη με 
τους κανόνες βιολογικής παραγωγής 
αμέσως μετά τον απογαλακτισμό τους. 
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Ακόμη, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι 
περιορισμοί από την ημέρα εισαγωγής 
των ζώων στην αγέλη:
(a) τα βουβάλια, οι μόσχοι και τα 
πουλάρια πρέπει να είναι ηλικίας 
κατώτερης των 6 μηνών·
(β) οι αμνοί και τα ερίφια πρέπει να είναι 
ηλικίας κατώτερης των 60 ημερών·
(γ) το βάρος των χοιριδίων πρέπει να 
είναι κατώτερο των 35 χιλιογράμμων.
Αυτή η εξαίρεση καταργείται σταδιακά 
σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα ζώων 
βιολογικής εκτροφής. 
1.3.5b. Τα ενήλικα αρσενικά και τα άτοκα 
θηλυκά θηλαστικά μη βιολογικής 
εκτροφής που έχουν εισαχθεί σε αγέλη ή 
κοπάδι με σκοπό την ανανέωση 
εκτρέφονται στη συνέχεια σύμφωνα με 
τους κανόνες βιολογικής παραγωγής. 
Επιπλέον, ο αριθμός θηλυκών 
θηλαστικών υπόκειται στους ακόλουθους 
περιορισμούς ετησίως:
(a) τα θηλαστικά δεν μπορεί να 
υπερβαίνουν το 10% των ενήλικων 
ιπποειδών ή βοοειδών, 
περιλαμβανομένων των ειδών bubalus 
και bison, και το 20% του πληθυσμού των 
ενήλικων χοιροειδών, προβατοειδών και 
αιγοειδών, ως θηλυκά ζώα·
(β) για τις μονάδες παραγωγής με 
λιγότερα από 10 ιπποειδή ή βοοειδή ή με 
λιγότερα από πέντε χοιροειδή, 
προβατοειδή ή αιγοειδή, η 
προαναφερόμενη ανανέωση του 
πληθυσμού περιορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε ένα ζώο ετησίως.
Αυτή η εξαίρεση καταργείται σταδιακά 
σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα ζώων 
βιολογικής εκτροφής,
(a) όταν αρχίζει νέα κτηνοτροφική 
δραστηριότητα· ή
(β) όταν υφίσταται απειλή εξαφάνισης 
φυλών από την κτηνοτροφία, όπως 
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αναφέρεται στο παράρτημα IV του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/20061α της 
Επιτροπής.
Τα ζώα αυτά και τα προϊόντα τους 
μπορεί να θεωρούνται βιολογικά εφόσον 
τηρείται η περίοδος μετατροπής που 
αναφέρεται στο σημείο 1.2 του μέρους ΙΙ 
του παρόντος παραρτήματος.
1.3.5γ. Τα ποσοστά που αναφέρονται στο 
σημείο 1.3.5.β μπορεί να αυξηθούν το 
ανώτατο έως 40%, εφόσον δοθεί 
προηγούμενη άδεια από την αρμόδια 
αρχή στις ακόλουθες ειδικές 
περιπτώσεις:
(a) σημαντική επέκταση της 
κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης·
(β) αλλαγή φυλής.
1.3.5δ. Για την ανασύσταση των 
μελισσιών, επιτρέπεται να 
αντικαθίστανται το 20% ετησίως των 
βασιλισσών και των σμηνών από 
βασίλισσες και σμήνη μη βιολογικής 
εκτροφής στη μονάδα βιολογικής 
παραγωγής, υπό τον όρο ότι οι βασίλισσες 
και τα σμήνη τοποθετούνται σε κυψέλες 
με κηρήθρες ή φύλλα κηρηθρών που 
προέρχονται από μονάδες βιολογικής 
παραγωγής. Σε κάθε περίπτωση, είναι 
δυνατή η αντικατάσταση ενός σμήνους ή 
βασίλισσας ανά έτος.
__________________
1α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της 
Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, 
για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 368 της 
23.12.2006, σ. 15.).

Αιτιολόγηση

Διατάξεις που έχουν ληφθεί από τον ισχύοντα κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής.
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Τροπολογία 307

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 1.4.1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τα ζώα τρέφονται με βιολογικές 
ζωοτροφές οι οποίες ανταποκρίνονται στις 
διατροφικές απαιτήσεις των ζώων στα 
διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους. 
Απαγορεύεται η περιορισμένη σίτιση στη 
βιολογική εκτροφή ζώων·

(β) τα ζώα τρέφονται με βιολογικές 
ζωοτροφές οι οποίες ανταποκρίνονται στις 
διατροφικές απαιτήσεις των ζώων στα 
διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους, τόσο 
από άποψη ποιότητας όσο και από άποψη 
ποσότητας. Απαγορεύεται η περιορισμένη 
σίτιση στη βιολογική εκτροφή ζώων. 
Μέρος του σιτηρεσίου μπορεί να περιέχει 
ζωοτροφές από εκμεταλλεύσεις που 
βρίσκονται σε φάση μετατροπής προς 
βιολογική γεωργία. Κατά παρέκκλιση από 
τις διατάξεις περί μη διαθεσιμότητας 
βιολογικών γεωργικών εισροών σύμφωνα 
με το στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου του 
άρθρου 17 παράγραφος 2, όταν οι 
γεωργοί δεν μπορούν να προμηθευθούν 
πρωτεϊνούχες ζωοτροφές από βιολογική 
παραγωγή για χοίρεια είδη και είδη 
πουλερικών, το μέγιστο επιτρεπόμενο 
ποσοστό μη βιολογικής πρωτεϊνούχας 
ζωοτροφής ανά περίοδο 12 μηνών για 
αυτά τα είδη δεν υπερβαίνει το 5% και 
μειώνεται ανάλογα με τη διαθεσιμότητά 
του. Υπολογίζονται τα ποσοστά ξηράς 
ουσίας των ζωοτροφών γεωργικής 
προέλευσης. 

Τροπολογία 308

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 1.4.1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) οι πρακτικές πάχυνσης πρέπει να είναι 
αναστρέψιμες σε οποιοδήποτε στάδιο της 
εκτροφής. Απαγορεύεται η 
καταναγκαστική διατροφή·

(δ) Απαγορεύεται η καταναγκαστική 
διατροφή·



RR\1077954EL.doc 191/372 PE557.122v03-00

EL

Τροπολογία 309

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 1.4.1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) τα θηλάζοντα ζώα τρέφονται κατά 
προτίμηση με μητρικό γάλα, για ένα 
ελάχιστο χρονικό διάστημα·

(ζ) τα θηλάζοντα ζώα τρέφονται κατά 
προτίμηση με μητρικό αντί του φυσικού 
γάλακτος, για ένα ελάχιστο χρονικό 
διάστημα·

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση έχει ληφθεί από τον ισχύοντα κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, 
καθώς η πρόταση της Επιτροπής επιτρέπει και τα υποκατάστατα γάλακτος.

Τροπολογία 310

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 1.4.1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηα) μη βιολογικά υλικά ζωοτροφών 
φυτικής προέλευσης, υλικά ζωοτροφών 
ζωικής και ανόργανης προέλευσης, 
πρόσθετες ύλες ζωοτροφών, ορισμένα 
προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη 
διατροφή των ζώων και βοηθητικά μέσα 
επεξεργασίας χρησιμοποιούνται μόνον 
εφόσον έχουν εγκριθεί για χρήση σε 
βιολογικές παραγωγές δυνάμει του 
άρθρου 19 και σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις.

Τροπολογία 311

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 1.4.2.1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η διαχείριση των κοινόχρηστων γαιών 
είναι απολύτως σύμφωνη με τον παρόντα 
κανονισμό·

(α) στην κοινόχρηστη γη όπου γίνεται η 
βόσκηση δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μη 
επιτρεπόμενα προϊόντα για βιολογική 
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παραγωγή επί τουλάχιστον δύο έτη·
Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους 
βοσκοτόπους εκτατικής βόσκησης οι 
οποίοι δεν χρησιμοποιούνται από ζώα για 
περισσότερες από 150 ημέρες ετησίως·

Τροπολογία 312

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – σημείο 1.4.2.1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τα ζώα μη βιολογικής εκτροφής που 
χρησιμοποιούν τις εν λόγω γαίες 
προέρχονται από σύστημα εκτροφής 
ισοδύναμο με αυτό που ορίζεται στα 
άρθρα 28 και 30 του κανονισμού 
αριθ. 1305/201369·

διαγράφεται

__________________
69 Κανονισμός (EE) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17 Δεκεμβρίου 2013, για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 
20.12.2013, σ. 487).

Τροπολογία 313

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 1.4.2.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4.2.2. Κατά την περίοδο της εποχικής 
μετακίνησης, τα ζώα επιτρέπεται να 
βόσκουν σε μη βιολογικές εκτάσεις όταν 
μετακινούνται πεζή από ένα βοσκότοπο σε 
άλλο. Επιτρέπεται η πρόσληψη μη 
βιολογικών ζωοτροφών, υπό τη μορφή 
βόσκησης χλόης ή άλλων φυτών, για 

1.4.2.2. Κατά την περίοδο της εποχικής 
μετακίνησης, τα ζώα επιτρέπεται να 
βόσκουν σε μη βιολογικές εκτάσεις όταν 
μετακινούνται πεζή από ένα βοσκότοπο σε 
άλλο. Η πρόσληψη μη βιολογικών 
ζωοτροφών, υπό τη μορφή βόσκησης 
χλόης ή άλλων φυτών, δεν πρέπει να 
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μέγιστο διάστημα 35 ημερών που 
καλύπτει αμφότερες τις κατευθύνσεις 
μετακίνησης.

υπερβαίνει το 20% του συνολικού 
σιτηρεσίου ανά έτος. Το εν λόγω 
αριθμητικό στοιχείο υπολογίζεται ως 
ποσοστό της ξηράς ουσίας των 
ζωοτροφών γεωργικής προέλευσης.

Τροπολογία 314

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 1.4.2.2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιχειρήσεις τηρούν τεκμηρίωση 
σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων 
του σημείου 1.4.2.

Τροπολογία 315

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 1.4.3.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4.3.1. Αναφορικά με τις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις σε μετατροπή, ποσοστό 
μέχρι 15% της συνολικής μέσης 
ποσότητας ζωοτροφών που χορηγείται 
στα ζώα μπορεί να προέρχεται από 
βόσκηση ή συγκομιδή μόνιμων 
βοσκοτόπων, από αγροτεμάχια με 
πολυετή κτηνοτροφικά φυτά ή από 
πρωτεϊνούχα φυτά που έχουν σπαρθεί στο 
πλαίσιο βιολογικής διαχείρισης των 
εκτάσεων κατά το πρώτο έτος της 
μετατροπής τους, υπό τον όρο ότι 
αποτελούν μέρος της εκμετάλλευσης. 
Ζωοτροφές από αγροτεμάχια κατά το 
πρώτο έτος μετατροπής τους δεν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή μεταποιημένων βιολογικών 
ζωοτροφών. Όταν χρησιμοποιούνται 
ταυτόχρονα ζωοτροφές σε μετατροπή και 
ζωοτροφές από αγροτεμάχια κατά το 
πρώτο έτος της μετατροπής τους, το 
συνδυασμένο συνολικό ποσοστό των 

1.4.3.1. Μέχρι το, κατά μέσο όρο, 25% 
της σύστασης των ζωοτροφών που 
χορηγούνται στα ζώα επιτρέπεται να 
περιέχει ζωοτροφές σε μετατροπή. Όταν οι 
ζωοτροφές σε μετατροπή προέρχονται 
από μονάδα σε μετατροπή που ανήκει 
στην ίδια εκμετάλλευση, το ποσοστό αυτό 
μπορεί να αυξάνεται σε 100%.
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ζωοτροφών αυτών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα ανώτατα ποσοστά που 
καθορίζονται στο σημείο 1.4.3.2.

Τροπολογία 316

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 1.4.3.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4.3.2. Για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
βιολογικής παραγωγής, μέχρι το 20% της 
σύστασης των σιτηρεσίων, κατά μέσο 
όρο, επιτρέπεται να περιέχει ζωοτροφές 
σε μετατροπή, ήτοι ζωοτροφές από το 
δεύτερο έτος της μετατροπής. Για τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε μετατροπή, 
όταν οι ζωοτροφές σε μετατροπή 
προέρχονται από την ίδια την 
εκμετάλλευση, το ποσοστό αυτό μπορεί να 
αυξηθεί σε 100%.

1.4.3.2. Ποσοστό μέχρι 30% της 
συνολικής μέσης ποσότητας ζωοτροφών 
που χορηγείται στα ζώα μπορεί να 
προέρχεται από βόσκηση ή από τη 
συγκομιδή μόνιμων βοσκοτόπων ή από 
αγροτεμάχια με πολυετή κτηνοτροφικά 
φυτά ή από πρωτεϊνούχα φυτά που έχουν 
σπαρθεί στο πλαίσιο βιολογικής 
διαχείρισης των εκτάσεων κατά το 
πρώτο έτος της μετατροπής τους, υπό τον 
όρο ότι αποτελούν μέρος της ίδιας της 
εκμετάλλευσης και δεν αποτελούσαν 
τμήμα μονάδας βιολογικής παραγωγής 
της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης κατά 
την τελευταία πενταετία. Όταν 
χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα ζωοτροφές 
σε μετατροπή και ζωοτροφές από 
αγροτεμάχια κατά το πρώτο έτος της 
μετατροπής τους, το συνδυασμένο 
συνολικό ποσοστό των ζωοτροφών αυτών 
δεν υπερβαίνει τα ανώτατα ποσοστά που 
καθορίζονται στο σημείο 1.4.3.1.

Τροπολογία 317

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 1.4.4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τη μεταποίηση βιολογικών 
ζωοτροφών και τη διατροφή ζώων 
βιολογικής εκτροφής επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται μόνο βιολογικά υλικά 
ζωοτροφών ζωικής προέλευσης και υλικά 

Κατά τη μεταποίηση βιολογικών 
ζωοτροφών και τη διατροφή ζώων 
βιολογικής εκτροφής επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται μόνο βιολογικά υλικά 
ζωοτροφών φυτικής και ζωικής 
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και πρόσθετα ζωοτροφών που έχουν 
εγκριθεί για χρήση στη βιολογική 
παραγωγή δυνάμει του άρθρου 19.

προέλευσης, υλικά ζωοτροφών 
προερχόμενων από ασπόνδυλα και 
προϊόντα ζύμωσης βιολογικής 
προέλευσης καθώς και υλικά και 
πρόσθετα ζωοτροφών που έχουν εγκριθεί 
για χρήση στη βιολογική παραγωγή 
δυνάμει του άρθρου 19.

Επιτρέπεται η χρήση μη βιολογικών 
πρωτεϊνούχων ζωοτροφών, εφόσον:
(i) δεν είναι διαθέσιμες σε βιολογική 
μορφή·
(ii) παράγονται ή παρασκευάζονται χωρίς 
χρήση χημικών διαλυτών· και
(iii) η χρήση τους περιορίζεται σε 
χοιροειδή και είδη πουλερικών και σε 
συγκεκριμένα στάδια ανάπτυξης 
(χοιρίδια έως 35 kg και νεαρά πουλερικά) 
καθώς και συγκεκριμένες πρωτεϊνούχες 
ενώσεις.
Πρόκειται για εξαίρεση από τις διατάξεις 
περί μη διαθεσιμότητας βιολογικών 
γεωργικών εισροών σύμφωνα με το 
στοιχείο β) του άρθρου 17 παράγραφος 2. 
Όταν οι γεωργοί δεν μπορούν να 
προμηθευθούν πρωτεϊνούχες ζωοτροφές 
αποκλειστικά από βιολογική παραγωγή 
για χοιροειδή και είδη πουλερικών, το 
μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό μη 
βιολογικής πρωτεϊνούχας ζωοτροφής ανά 
περίοδο 12 μηνών για αυτά τα είδη δεν 
υπερβαίνει το 5% και μειώνεται ανάλογα 
με τη διαθεσιμότητα της βιολογικής 
πρωτεϊνούχας ζωοτροφής.
Επιτρέπεται η χρήση μη βιολογικών 
μπαχαρικών, βοτάνων και μελασών, 
εφόσον:
(i) δεν είναι διαθέσιμα σε βιολογική 
μορφή·
(ii) παράγονται ή παρασκευάζονται χωρίς 
χρήση χημικών διαλυτών· και
(iii) η χρήση τους περιορίζεται στο 1% 
του σιτηρεσίου συγκεκριμένου ζωικού 
είδους, υπολογιζόμενου ετησίως ως 
ποσοστού της ξηράς ουσίας των 
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ζωοτροφών γεωργικής προέλευσης. 
Πρόκειται για εξαίρεση από τις διατάξεις 
περί μη διαθεσιμότητας βιολογικών 
γεωργικών εισροών σύμφωνα με το 
στοιχείο β) του άρθρου 17 παράγραφος 2, 
όταν οι γεωργοί δεν μπορούν να 
προμηθευθούν μπαχαρικά, βότανα και 
μελάσες αποκλειστικά από βιολογική 
παραγωγή. Το ποσοστό μειώνεται 
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα βιολογικών 
μπαχαρικών, βοτάνων και μελασών.
Επιτρέπεται η χρήση προϊόντων 
βιώσιμης αλιείας, εφόσον:
(i) παράγονται ή παρασκευάζονται χωρίς 
χρήση χημικών διαλυτών·
(ii) η χρήση τους περιορίζεται σε μη 
φυτοφάγα· και
(iii) η χρήση προϊόντων υδρόλυσης 
πρωτεϊνών ιχθύων περιορίζεται μόνο στα 
νεαρά ζώα.
Πρόκειται για εξαίρεση από τις διατάξεις 
περί μη διαθεσιμότητας βιολογικών 
γεωργικών εισροών σύμφωνα με το 
στοιχείο β) του άρθρου 17 παράγραφος 2, 
όταν οι γεωργοί δεν μπορούν να 
προμηθευθούν προϊόντα βιώσιμης αλιείας 
αποκλειστικά από βιολογική παραγωγή. 
Το ποσοστό μειώνεται ανάλογα με τη 
διαθεσιμότητα προϊόντων βιώσιμης 
αλιείας.

Τροπολογία 318

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – σημείο 1.5.1.3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.5.1.3a. Η χρήση βώλων αποτελούμενων 
από χημικά συνθετικά αλλοπαθητικά 
μόρια απαγορεύεται.
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Τροπολογία 319

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 1.5.2.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.5.2.2. Οι ασθένειες αντιμετωπίζονται 
αμέσως, ώστε να αποφεύγεται η 
ταλαιπωρία των ζώων· όταν είναι 
απαραίτητο, υπό αυστηρές προϋποθέσεις 
και υπ’ ευθύνη κτηνιάτρου, επιτρέπεται η 
χρήση αλλοπαθητικών χημικών 
συνθετικών κτηνιατρικών φαρμάκων, 
μεταξύ άλλων και αντιβιοτικών, εάν 
αντενδείκνυται η χρήση 
φυτοθεραπευτικών, ομοιοπαθητικών και 
λοιπών προϊόντων. Πρέπει ιδίως να 
καθοριστούν οι περιορισμοί όσον αφορά 
τις θεραπευτικές αγωγές και τον χρόνο 
αναμονής.

1.5.2.2. Οι ασθένειες αντιμετωπίζονται 
αμέσως, ώστε να αποφεύγεται η 
ταλαιπωρία των ζώων· όταν είναι 
απαραίτητο, υπ’ ευθύνη κτηνιάτρου, 
επιτρέπεται η χρήση αλλοπαθητικών 
χημικών συνθετικών κτηνιατρικών 
φαρμάκων, μεταξύ άλλων και 
αντιβιοτικών, εάν αντενδείκνυται η χρήση 
φυτοθεραπευτικών, ομοιοπαθητικών και 
λοιπών προϊόντων. Πρέπει ιδίως να 
καθοριστούν οι περιορισμοί όσον αφορά 
τις θεραπευτικές αγωγές και τον χρόνο 
αναμονής.

Αιτιολόγηση

Η δέουσα κτηνιατρική επιμέλεια εξασφαλίζει πολύ αυστηρές προϋποθέσεις.

Τροπολογία 320

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 1.5.2.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.5.2.4. Με εξαίρεση τους εμβολιασμούς, 
τις αντιπαρασιτικές αγωγές και τα 
υποχρεωτικά προγράμματα εκρίζωσης 
ασθενειών, όταν ένα ζώο ή ομάδα ζώων 
υποβάλλονται σε περισσότερες από τρεις 
θεραπευτικές αγωγές με αλλοπαθητικά 
χημικά συνθετικά κτηνιατρικά φάρμακα, 
περιλαμβανομένων των αντιβιοτικών, σε 
διάστημα 12 μηνών, ή σε περισσότερες 
από μία θεραπευτικές αγωγές, εάν ο 
παραγωγικός κύκλος ζωής τους είναι 
μικρότερος του ενός έτους, απαγορεύεται 
αυτά τα ζώα ή τα προϊόντα που παράγονται 
από αυτά να πωλούνται ως βιολογικά 

1.5.2.4. Με εξαίρεση τους εμβολιασμούς, 
τις αντιπαρασιτικές αγωγές, τα 
φυτοθεραπευτικά και ομοιοπαθητικά 
προϊόντα και τα υποχρεωτικά 
προγράμματα εκρίζωσης ασθενειών, όταν 
ένα ζώο ή ομάδα ζώων υποβάλλονται σε 
περισσότερες από τρεις θεραπευτικές 
αγωγές με αλλοπαθητικά χημικά συνθετικά 
κτηνιατρικά φάρμακα, περιλαμβανομένων 
των αντιβιοτικών, σε διάστημα 12 μηνών, 
ή σε περισσότερες από μία θεραπευτικές 
αγωγές, εάν ο παραγωγικός κύκλος ζωής 
τους είναι μικρότερος του ενός έτους, 
απαγορεύεται αυτά τα ζώα ή τα προϊόντα 
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προϊόντα, και τα ζώα υπόκεινται στις 
προβλεπόμενες στα σημεία 1.2 και 2 
περιόδους μετατροπής.

που παράγονται από αυτά να πωλούνται ως 
βιολογικά προϊόντα, και τα ζώα υπόκεινται 
στις προβλεπόμενες στα σημεία 1.2 και 2 
περιόδους μετατροπής.

Τροπολογία 321

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 1.5.2.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.5.2.5. Ο χρόνος αναμονής μεταξύ της 
τελευταίας χορήγησης αλλοπαθητικών 
κτηνιατρικών φαρμάκων σε ένα ζώο υπό 
κανονικές συνθήκες χρήσης και της 
παραγωγής βιολογικώς παραγόμενων 
τροφίμων από τα ζώα αυτά πρέπει να είναι 
διπλάσιος από τον χρόνο αναμονής ο 
οποίος ορίζεται στο άρθρο 11 της οδηγίας 
2001/82/ΕΚ ή, σε περίπτωση που ο 
χρόνος αυτός δεν προσδιορίζεται, είναι 48 
ώρες.

1.5.2.5. Ο χρόνος αναμονής μεταξύ της 
τελευταίας χορήγησης χημικών 
συνθετικών αλλοπαθητικών κτηνιατρικών 
φαρμάκων σε ένα ζώο υπό κανονικές 
συνθήκες χρήσης και της παραγωγής 
βιολογικώς παραγόμενων τροφίμων από τα 
ζώα αυτά είναι διπλάσιος από τον χρόνο 
αναμονής ο οποίος ορίζεται στο άρθρο 9 
της οδηγίας 2001/82/ΕΚ και τουλάχιστον 
48 ώρες.

Τροπολογία 322

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 1.6.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.6.5. Οι υπαίθριοι χώροι μπορεί να είναι 
εν μέρει καλυμμένοι. Οι πυλωτές δεν 
θεωρούνται υπαίθριοι χώροι.

1.6.5. Οι υπαίθριοι χώροι μπορεί να είναι 
εν μέρει καλυμμένοι. Οι βεράντες 
θεωρούνται υπαίθριοι χώροι μόνο για την 
αναπαραγωγή πτηνών και πουλάδων 
ηλικίας κάτω των 18 εβδομάδων.

Τροπολογία 323

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 1.7.3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.7.3. Τα ζώα έχουν μόνιμη πρόσβαση σε 
υπαίθριους χώρους, κατά προτίμηση σε 
βοσκότοπους, όποτε το επιτρέπουν οι 
καιρικές συνθήκες και η κατάσταση του 
εδάφους, εκτός εάν επιβάλλονται 
περιορισμοί και υποχρεώσεις για την 
προστασία της υγείας του ανθρώπου και 
των ζώων βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας.

1.7.3. Τα φυτοφάγα ζώα έχουν μόνιμη 
πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους κατά τη 
διάρκεια της ημέρας, 
συμπεριλαμβανομένων υπαίθριων χώρων 
σταβλισμού και βοσκοτόπων, όπως 
ενδείκνυται στα αντίστοιχα είδη, όποτε το 
επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και η 
κατάσταση του εδάφους, εκτός εάν 
επιβάλλονται σύμφωνα με την ενωσιακή 
νομοθεσία περιορισμοί και υποχρεώσεις 
για την προστασία της υγείας του 
ανθρώπου και των ζώων·
Όταν οι κλιματικές και εποχιακές 
συνθήκες και η κατάσταση του εδάφους 
δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε 
βοσκότοπους, τα ζώα έχουν πρόσβαση, 
όπου δει, σε υπαίθριους χώρους, κατά τη 
διάρκεια της ημέρας, που επιτρέπουν την 
άσκηση των ζώων, εκτός εάν αυτό δεν 
είναι πρόσφορο για την καλή διαβίωση 
των εν λόγω ζώων ή όταν, βάσει της 
νομοθεσίας της Ένωσης, επιβάλλονται 
προσωρινοί περιορισμοί και υποχρεώσεις 
για την προστασία της ανθρώπινης υγείας 
και της υγείας των ζώων.

Τροπολογία 324

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 1.7.6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.7.6. Η πρόσδεση ή η απομόνωση των 
ζώων απαγορεύονται, εκτός εάν το 
υπαγορεύουν λόγοι ασφαλείας και 
προστασίας ή κτηνιατρικοί λόγοι για 
μεμονωμένα ζώα και για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα. Οι αρμόδιες αρχές 
μπορούν να επιτρέπουν σε πολύ μικρές 
εκμεταλλεύσεις να προβαίνουν σε 
πρόσδεση των βοοειδών, εάν δεν είναι 

1.7.6. Η πρόσδεση ή η απομόνωση των 
ζώων απαγορεύονται, εκτός από 
περιπτώσεις μεμονωμένων ζώων και για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα, εάν και 
εφόσον το υπαγορεύουν λόγοι ασφάλειας 
και προστασίας του ζώου ή κτηνιατρικοί 
λόγοι. Η απομόνωση των ζώων μπορεί να 
επιτραπεί, για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, μόνο όταν διακυβεύεται η 
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δυνατό να διατηρούνται τα βοοειδή σε 
ομάδες που να ικανοποιούν τις ανάγκες 
της συμπεριφοράς τους, υπό τον όρο ότι 
έχουν πρόσβαση σε βοσκοτόπους κατά την 
περίοδο βοσκής και τουλάχιστον δύο 
φορές την εβδομάδα πρόσβαση σε 
υπαίθριους χώρους όταν η βόσκηση δεν 
είναι δυνατή.

ασφάλεια των εργαζομένων και για 
λόγους καλής διαβίωσης των ζώων. Οι 
αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν σε 
πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις και 
επιχειρήσεις που βρίσκονται σε 
μειονεκτικές περιοχές να προβαίνουν σε 
πρόσδεση των βοοειδών, υπό τον όρο ότι 
έχουν πρόσβαση σε βοσκοτόπους κατά την 
περίοδο βοσκής, όποτε το επιτρέπουν οι 
καιρικές συνθήκες και η κατάσταση του 
εδάφους κατά τη διάρκεια της ημέρας, 
εκτός εάν επιβάλλονται περιορισμοί και 
υποχρεώσεις για την προστασία της 
υγείας του ανθρώπου και των ζώων 
σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, και 
τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα 
πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους όταν η 
βόσκηση δεν είναι δυνατή.

Τροπολογία 325

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 1.7.8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.7.8. Η ταλαιπωρία των ζώων 
περιορίζεται στο ελάχιστο, σε ολόκληρο 
τον κύκλο ζωής τους, 
συμπεριλαμβανομένης της στιγμής της 
σφαγής.

1.7.8. Όταν η βιολογική παραγωγή 
διεξάγεται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, πρέπει να εξετάζονται οι 
συνέπειές της στην καλή διαβίωση των 
ζώων, υπό το φως του άρθρου 13 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να 
προφυλάσσονται τα ζώα από κάθε είδους 
πόνο, αγωνία ή ταλαιπωρία που μπορεί να 
αποφευχθεί. Η νομοθεσία σχετικά με την 
καλή διαβίωση των ζώων, όπως ο 
κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 
1/20051a και ο κανονισμός του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1099/20091β 
πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν και 
να εφαρμόζονται κατά τα δέοντα. Οι 
διατάξεις που περιλαμβάνονται στον 
παρόντα κανονισμό δεν πρέπει να 
επαναλαμβάνουν ούτε να επικαλύπτουν 
τις προαναφερθείσες. 
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___________________
1α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του 
Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, 
για την προστασία των ζώων κατά τη 
μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες 
και την τροποποίηση των οδηγιών 
64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97 (ΕΕ L 3 
της 5.1.2005, σ. 1).
1β Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του 
Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2009, 
για την προστασία των ζώων κατά τη 
θανάτωσή τους (ΕΕ L 303 της 
18.11.2009, σ. 1).

Τροπολογία 326

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – σημείο 1.7.8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.7.8a. Όλοι όσοι χειρίζονται τα ζώα 
βιολογικής εκτροφής κατά τη μεταφορά 
και τη σφαγή λαμβάνουν κατάλληλη 
κατάρτιση για να διασφαλίζεται η δέουσα 
εφαρμογή των κανόνων που θεσπίζονται 
στον παρόντα κανονισμό, και 
πραγματοποιούνται τακτικές 
επιθεωρήσεις για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης.

Τροπολογία 327

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 1.7.9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.7.9. Απαγορεύεται ο ακρωτηριασμός των 
ζώων.

1.7.9. Απαγορεύεται ο ακρωτηριασμός των 
ζώων. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
μπορούν να επιτρέπουν την κοπή της 
άκρης του ράμφους των πουλερικών, 
εφόσον γίνεται εντός των τριών πρώτων 
ημερών της ζωής τους, την πρόσδεση 
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ελαστικών ιμάντων στις ουρές των 
προβάτων και την κοπή της ουράς, για 
λόγους ασφάλειας ή υγείας των ζώων και 
των ανθρώπων ή εάν οι πρακτικές αυτές 
αποσκοπούν στο να βελτιώσουν την 
υγεία, τη διαβίωση ή την υγιεινή των 
ζώων. Η αφαίρεση των κεράτων και ο 
ευνουχισμός σε νεαρά θηλαστικά 
εγκρίνεται μόνο αν έχει χορηγηθεί αρκετή 
αναισθησία ή/και αναλγησία.

Τροπολογία 328

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 1.7.12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.7.12. Η φόρτωση και εκφόρτωση ζώων 
πρέπει να πραγματοποιούνται χωρίς τη 
χρήση κανενός είδους ηλεκτρικής 
διέγερσης για τον εξαναγκασμό των ζώων. 
Απαγορεύεται η χρήση αλλοπαθητικών 
ηρεμιστικών πριν ή κατά τη μεταφορά.

1.7.12. Η φόρτωση και εκφόρτωση ζώων 
πρέπει να πραγματοποιούνται χωρίς τη 
χρήση κανενός είδους ηλεκτρικής 
διέγερσης για τον εξαναγκασμό των ζώων, 
πλην εξαιρετικών περιπτώσεων και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 1.9 
του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1099/2009.  Η συνύπαρξη 
άγνωστων μεταξύ τους ζώων κατά τη 
μεταφορά ή τον σταβλισμό και ο περιττός 
σταβλισμός τη νύχτα πρέπει να 
αποφεύγονται. Τα κοινωνικά ζώα 
κρατούνται σε ομάδες και πρέπει να είναι 
σε θέση να κινούνται και να στρίβουν 
στους χώρους σταβλισμού. Απαγορεύεται 
η χρήση αλλοπαθητικών ηρεμιστικών πριν 
ή κατά τη μεταφορά.

Τροπολογία 329

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.1.1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) 12 μηνών στην περίπτωση των 
βοοειδών κρεατοπαραγωγής, και σε κάθε 
περίπτωση, για τουλάχιστον τα τρία 

(α) 12 μηνών στην περίπτωση των 
βοοειδών κρεατοπαραγωγής·



RR\1077954EL.doc 203/372 PE557.122v03-00

EL

τέταρτα της ζωής τους·

Αιτιολόγηση

Για να είναι εφικτή η εφαρμογή αυτών των διατάξεων, πρέπει να διαγραφεί και για τα βοοειδή 
κρεατοπαραγωγής - όπως έγινε για τα αιγοπρόβατα - η αναφορά στη διάρκεια ζωής τους.

Τροπολογία 330

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.1.2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) εξαιρουμένης της περιόδου εποχικής 
διαχείμασης που αναφέρεται στο σημείο 
1.4.2.2., τουλάχιστον το 90% των 
ζωοτροφών πρέπει να προέρχεται από την 
ίδια την κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν 
αυτό δεν είναι εφικτό, να παράγεται σε 
συνεργασία με άλλα αγροκτήματα 
βιολογικής παραγωγής στην ίδια περιοχή·

(δ) εξαιρουμένης της περιόδου εποχικής 
διαχείμασης που αναφέρεται στο σημείο 
1.4.2.2., τουλάχιστον το 60% των 
ζωοτροφών πρέπει να προέρχεται κυρίως 
από την ίδια την κτηνοτροφική μονάδα ή, 
όταν αυτό δεν είναι εφικτό, να παράγεται 
στον βαθμό του δυνατού σε συνεργασία 
με άλλα αγροκτήματα βιολογικής 
παραγωγής που βρίσκονται σε ακτίνα 150 
χλμ από την ίδια τη μονάδα και να 
παράγεται εντός της Ένωσης· για τον 
υπολογισμό της απόστασης προκειμένου 
για αγροκτήματα σε νησιά και σε 
παράκτιες περιοχές, δεν λαμβάνεται 
υπόψη το τμήμα της απόστασης που 
αποτελείται από υδάτινες εκτάσεις· ο 
όρος που αφορά την απόσταση δεν ισχύει 
για αγροκτήματα στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές.
Ενθαρρύνεται η τοπική παραγωγή 
βιολογικών ζωοτροφών. Για αυτό τον 
σκοπό, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αυξήσουν το αναφερθέν ποσοστό, 
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των 
βιολογικών ζωοτροφών στα αγροκτήματα 
και στην περιοχή·

Τροπολογία 331

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.1.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) όλα τα θηλάζοντα βοοειδή και 
αιγοπρόβατα πρέπει να τρέφονται κατά 
προτίμηση με μητρικό γάλα για περίοδο 
τουλάχιστον τριών μηνών για τα βοοειδή 
και 45 ημερών για τα αιγοπρόβατα.

(στ) όλα τα θηλάζοντα βοοειδή και 
αιγοπρόβατα πρέπει να τρέφονται κατά 
προτίμηση με μητρικό ή φυσικό γάλα για 
περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών για τα 
βοοειδή και 45 ημερών για τα 
αιγοπρόβατα.

Τροπολογία 332

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – σημείο 2.1.2 – σημείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) όταν οι μόσχοι λαμβάνουν αγωγή 
μεμονωμένα για κτηνιατρικούς λόγους, 
κρατούνται σε χώρους που έχουν 
συμπαγές πάτωμα και πρέπει να τους 
παρέχεται αχυροστρωμνή. Ο μόσχος 
πρέπει να μπορεί να στρίβει το σώμα του 
και να ξαπλώνει με άνεση και στο πλήρες 
μήκος του σώματός του.

Τροπολογία 333

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.2.2 – point c

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) εξαιρουμένης της περιόδου εποχικής 
διαχείμασης που αναφέρεται στο 
σημείο 1.4.2.2., τουλάχιστον το 90% των 
ζωοτροφών πρέπει να προέρχεται από την 
ίδια την κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν 
αυτό δεν είναι εφικτό, να παράγεται σε 
συνεργασία με άλλα αγροκτήματα 
βιολογικής παραγωγής στην ίδια περιοχή·

(γ) εξαιρουμένης της περιόδου εποχικής 
διαχείμασης που αναφέρεται στο σημείο 
1.4.2.2., τουλάχιστον το 60% των 
ζωοτροφών πρέπει να προέρχεται κυρίως 
από την ίδια την κτηνοτροφική μονάδα ή, 
όταν αυτό δεν είναι εφικτό, να παράγεται 
στον βαθμό του δυνατού σε συνεργασία 
με άλλα αγροκτήματα βιολογικής 
παραγωγής που βρίσκονται σε ακτίνα 150 
χλμ από την ίδια τη μονάδα και να 
παράγεται εντός της Ένωσης· για τον 
υπολογισμό της απόστασης προκειμένου 
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για αγροκτήματα σε νησιά και σε 
παράκτιες περιοχές, δεν λαμβάνεται 
υπόψη το τμήμα της απόστασης που 
αποτελείται από υδάτινες εκτάσεις· ο 
όρος που αφορά την απόσταση δεν ισχύει 
για αγροκτήματα στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές.
Ενθαρρύνεται η τοπική παραγωγή 
βιολογικών ζωοτροφών. Για αυτό τον 
σκοπό, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αυξήσουν το αναφερθέν ποσοστό, 
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των 
βιολογικών ζωοτροφών στα αγροκτήματα 
και στην περιοχή·

Τροπολογία 334

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.2.2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τα συστήματα εκτροφής των ιπποειδών 
πρέπει να βασίζονται στη μέγιστη δυνατή 
χρήση βοσκής ανάλογα με τους 
διαθέσιμους βοσκότοπους στις διάφορες 
περιόδους του έτους. Τουλάχιστον 60% 
της ξηράς ουσίας του ημερήσιου 
σιτηρέσιου των ιπποειδών πρέπει να 
αποτελείται από χονδροαλεσμένη, νωπή ή 
αποξηραμένη ή ενσιρωμένη ζωοτροφή·

(δ) τα συστήματα εκτροφής των ιπποειδών 
πρέπει να βασίζονται στη μέγιστη δυνατή 
χρήση βοσκής ανάλογα με τους 
διαθέσιμους βοσκότοπους στις διάφορες 
περιόδους του έτους. Όταν δεν είναι 
εφικτά τα υψηλότερα ποσοστά 
χονδροαλεσμένης ζωοτροφής, ισχύουν οι 
ακόλουθοι ελάχιστοι κανόνες, ενώ 
παράλληλα τηρούνται οι απαιτήσεις των 
φυλών όσον αφορά τη διατροφή, την 
υγεία και την καλή διαβίωση: 
τουλάχιστον 60% της ξηράς ουσίας του 
ημερήσιου σιτηρέσιου των ιπποειδών 
πρέπει να αποτελείται από 
χονδροαλεσμένη, νωπή ή αποξηραμένη ή 
ενσιρωμένη ζωοτροφή·

Τροπολογία 335

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.2.2 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) τα θηλάζοντα ιπποειδή τρέφονται κατά 
προτίμηση με μητρικό γάλα, για ένα 
ελάχιστο χρονικό διάστημα τριών μηνών.

(ε) τα θηλάζοντα ιπποειδή τρέφονται κατά 
προτίμηση με μητρικό γάλα, μέσω 
θηλασμού από τη μητέρα μέχρι την 
έναρξη της φυσικής περιόδου 
απογαλακτισμού.

Τροπολογία 336

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – σημείο 2.2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.2a. Παραγωγή κουνελιών
2.2a.1. Μετατροπή
Για να θεωρηθούν τα κουνέλια και τα προϊόντα τους βιολογικά, πρέπει να έχουν 
εφαρμοστεί οι κανόνες παραγωγής που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό για 
διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών.
2.2a.2. Διατροφή
Αναφορικά με τη διατροφή εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:
(a) τα κουνέλια πρέπει να έχουν πρόσβαση σε βοσκοτόπους για βοσκή όποτε το επιτρέπουν 
οι συνθήκες·
(β) τα συστήματα εκτροφής των κουνελιών πρέπει να βασίζονται στη μέγιστη δυνατή 
χρήση βοσκής ανάλογα με τους διαθέσιμους βοσκότοπους στις διάφορες περιόδους του 
έτους.
(γ) πρέπει να παρέχεται ινώδης ζωοτροφή όπως άχυρο και/ή σανό όταν δεν επαρκεί η 
βόσκηση χλόης. Η χορτονομή αποτελεί τουλάχιστον το 60% της διατροφής·
(δ) στην περίπτωση των κουνελιών, τουλάχιστον το 60% των ζωοτροφών πρέπει να 
προέρχεται από την ίδια την κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, να 
παράγεται σε συνεργασία με άλλα αγροκτήματα βιολογικής παραγωγής στην ίδια περιοχή·
(ε) τα κουνέλια πρέπει να τρέφονται με φυσικό γάλα μέχρι τον απογαλακτισμό τους σε 
ελάχιστη ηλικία τεσσάρων εβδομάδων.
2.2a.3. Ειδικές συνθήκες στέγασης
Αναφορικά με τις συνθήκες στέγασης εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:
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(a) όλα τα κουνέλια διατηρούνται σε ομάδες. Όταν τα θηλυκά κουνέλια διατηρούνται 
χωριστά για την προστασία της διαβίωσής τους, πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν 
μεταξύ τους ή με αρσενικά κουνέλια μέσω του συρμάτινου πλέγματος στις πλευρές των 
κλουβιών (δηλ. εάν τα κλουβιά είναι κινητά, πρέπει να τοποθετούνται το ένα δίπλα στο 
άλλο ανά δύο). Τα αρσενικά κουνέλια πρέπει αντίστοιχα να μπορούν να επικοινωνούν με 
θηλυκά·
(β) οι μονάδες χρησιμοποιούν ανθεκτικές ράτσες ζώων που είναι προσαρμοσμένες σε 
συνθήκες υπαίθρου·
(γ) οι χώροι στέγασης πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με άνετο, καθαρό και στεγνό χώρο 
κατάκλισης/ανάπαυσης, επαρκών διαστάσεων, αποτελούμενο από στερεή κατασκευή 
χωρίς δάπεδο υπό μορφή γρίλιας. Ο χώρος ανάπαυσης πρέπει να περιέχει άφθονο στεγνό 
υλικό κατάκλισης με στρωμνή. Η στρωμνή πρέπει να περιλαμβάνει άχυρο ή άλλο 
κατάλληλο φυσικό υλικό. Η στρωμνή είναι δυνατό να βελτιώνεται και να εμπλουτίζεται με 
οποιοδήποτε ανόργανο προϊόν έχει εγκριθεί ως προϊόν λίπανσης ή βελτίωσης του εδάφους 
για χρήση στη βιολογική παραγωγή δυνάμει του άρθρου 19·
(δ) όλα τα κουνέλια έχουν πρόσβαση σε:
(i) υπόστεγο που περιλαμβάνει σκοτεινές κρυψώνες με ελάχιστη έκταση 0,4 τ.μ. και 
ελάχιστο ύψος 60 εκατοστών·
(ii) υπαίθριο χώρο εκτροφής με βλάστηση, κατά προτίμηση βοσκότοπο, με ελάχιστη 
έκταση 5 τ.μ. (ή ελάχιστο μήκος 1,8 μ. και ελάχιστη έκταση 2,4 τ.μ. για κινητούς χώρους 
εκτροφής)·
(iii) υπερυψωμένη πλατφόρμα όπου μπορούν να αναπαύονται, είτε μέσα είτε έξω·
(iv) υλικά κατασκευής φωλιάς για όλα τα θηλυκά κουνέλια σε περίοδο θηλασμού.
2.2a.4. Δείκτης πυκνότητας (ιχθυοφόρτιση)
Αναφορικά με τον αριθμό κουνελιών ανά εκτάριο ισχύουν τα ακόλουθα όρια:
Κατηγορία ή είδος Μέγιστος αριθμός ζώων ανά εκτάριο 

(ισοδύναμος με 170 kg αζώτου ανά 
εκτάριο ετησίως)

Θηλυκά κουνέλια και τα νεογνά τους 25
Εκτρεφόμενα κουνέλια 100
Αρσενικά κουνέλια 25
Αναφορικά με το ελάχιστο εμβαδόν κλειστών και υπαίθριων χώρων και τα λοιπά 
χαρακτηριστικά στέγασης των κουνελιών ισχύουν τα εξής:
(a) ελάχιστος εσωτερικός χώρος ανά κουνέλι (περιλαμβανομένων όσων διατηρούνται σε 
κινητά κλουβιά):
(i) ενήλικα κουνέλια, περιλαμβανομένων των αρσενικών και των θηλυκών σε περίοδο 
εγκυμοσύνης ή θηλασμού: 0,4 τ.μ.·
(ii) κουνέλια για πάχυνση: 0,15 τ.μ.·
(β) ελάχιστος εξωτερικός χώρος ανά κουνέλι (εκτός όσων διατηρούνται σε κινητά 
κλουβιά):
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(i) ενήλικα κουνέλια, περιλαμβανομένων των αρσενικών και των θηλυκών σε περίοδο 
εγκυμοσύνης ή θηλασμού: 5 τ.μ.·
(ii) κουνέλια για πάχυνση: 5 τ.μ.·
(γ) ελάχιστος εξωτερικός χώρος ανά κουνέλι για όσα διατηρούνται σε κινητά κλουβιά:
(i) ενήλικα κουνέλια, περιλαμβανομένων των αρσενικών και των θηλυκών σε περίοδο 
εγκυμοσύνης ή θηλασμού: 5 τ.μ.·
(ii) κουνέλια για πάχυνση: 0,4 τ.μ.·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να οριστούν συγκεκριμένοι κανόνες και για τα κουνέλια.

Τροπολογία 337

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.3.2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τουλάχιστον το 60% των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια 
περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
βιολογικής παραγωγής·

(α) τουλάχιστον το 30% των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται κυρίως από την ίδια 
την κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στον βαθμό του 
δυνατού σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα βιολογικής παραγωγής που 
βρίσκονται σε ακτίνα 150 χλμ από την 
ίδια τη μονάδα και να παράγεται εντός 
της Ένωσης· για τον υπολογισμό της 
απόστασης προκειμένου για αγροκτήματα 
σε νησιά και σε παράκτιες περιοχές, δεν 
λαμβάνεται υπόψη το τμήμα της 
απόστασης που αποτελείται από υδάτινες 
εκτάσεις· ο όρος που αφορά την 
απόσταση δεν ισχύει για αγροκτήματα 
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές.
Ενθαρρύνεται η τοπική παραγωγή 
βιολογικών ζωοτροφών. Για αυτό τον 
σκοπό, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αυξήσουν το αναφερθέν ποσοστό, 
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των 
βιολογικών ζωοτροφών στα αγροκτήματα 
και στην περιοχή·
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Τροπολογία 338

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – σημείο 2.3.2 – σημείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι 
βασικές διατροφικές ανάγκες των χοίρων 
βιολογικής εκτροφής, ιδίως για τις 
βασικές πρωτεΐνες και τα αμινοξέα, και 
εφόσον ο γεωργός δεν είναι σε θέση να 
προμηθευθεί πρώτες ύλες πλούσιες σε 
πρωτεΐνες που προέρχονται αποκλειστικά 
από τη βιολογική παραγωγή για τη 
διατροφή των ζώων, επιτρέπεται η χρήση 
περιορισμένου ποσοστού πρώτων υλών 
πλούσιων σε πρωτεΐνες μη βιολογικής 
προέλευσης, για τους χοίρους και τα 
πουλερικά.
Για τη διατροφή αυτών των ειδών, το 
μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό πρώτων 
υλών πλούσιων σε πρωτεΐνες μη 
βιολογικής προέλευσης ανά περίοδο 12 
μηνών δεν υπερβαίνει το 5%.
Οι αριθμητικές τιμές υπολογίζονται 
ετησίως ως ποσοστό ξηράς ουσίας των 
ζωοτροφών γεωργικής προέλευσης.

Τροπολογία 339

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – σημείο 2.3.3 – σημείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) θα πρέπει πάντοτε να υπάρχει 
αχυροστρωμνή ικανού μεγέθους για να 
διασφαλίζεται ότι όλοι οι χοίροι σε ένα 
καταφύγιο μπορούν να ξαπλώσουν 
ταυτόχρονα με τρόπο που να απαιτεί τον 
περισσότερο δυνατό χώρο·
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Τροπολογία 340

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.3.3 – point c

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) οι θηλυκοί χοίροι πρέπει να 
διατηρούνται σε ομάδες, εκτός από τα 
τελευταία στάδια της κυήσεως και κατά 
την περίοδο του θηλασμού·

(γ) οι θηλυκοί χοίροι πρέπει να 
διατηρούνται σε ομάδες, εκτός από τα 
τελευταία στάδια της κυήσεως και κατά 
την περίοδο του θηλασμού, στη διάρκεια 
των οποίων είναι ελεύθεροι να κινούνται 
στον χώρο τους και παραμένουν δεμένοι 
μόνο για μικρά χρονικά διαστήματα.

Με την επιφύλαξη πρόσθετων 
απαιτήσεων για το άχυρο, λίγες ημέρες 
πριν από την αναμενόμενη γέννα, στους 
θηλυκούς χοίρους παρέχεται επαρκής 
ποσότητα άχυρου ή άλλου κατάλληλου 
φυσικού υλικού που θα τους επιτρέψει να 
φτιάξουν φωλιές·

Τροπολογία 341

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.3.4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέγεθος των μονάδων παραγωγής 
χοίρων περιορίζεται σε κάθε περίπτωση 
σε 1.500 χοίρους προς σφαγή ετησίως ή 
200 θηλυκούς χοίρους ή ισοδύναμά τους 
σε περίπτωση μονάδων αναπαραγωγής-
πάχυνσης. Τα μέγιστα αυτά όρια για κάθε 
μονάδα παραγωγής μπορούν να 
ξεπερνιούνται όταν το 100% των 
ζωοτροφών παράγεται στην 
εκμετάλλευση.

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τις προδιαγραφές σχετικά με τη βιολογική παραγωγή και επεξεργασία ζώων 
και ζωικών προϊόντων του Υπουργείου Γεωργίας της Γαλλίας, για τον ορισμό των ρυθμίσεων 
εφαρμογής του τροποποιημένου κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου και/ή τη 
συμπλήρωση των διατάξεων του τροποποιημένου κανονισμού αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου.
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Τροπολογία 342

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.3.4. – παράγραφος 2 - πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Αναφορικά με το ελάχιστο εμβαδόν κλειστών και υπαίθριων χώρων και τα λοιπά χαρακτηριστικά στέγασης των 
χοίρων ισχύουν τα κάτωθι:

Κλειστοί χώροι Υπαίθριοι χώροι

(καθαρό εμβαδόν διαθέσιμο για τα ζώα) (χώροι άσκησης, χωρίς τους 
βοσκοτόπους)

Ελάχιστο βάρος 
ζώντος ζώου (kg)

τ.μ./κεφαλή τ.μ./κεφαλή

Χοιρομητέρες με χοιρίδια 
ηλικίας έως 40 ημερών

7,5 ανά χοιρομητέρα 2,5

μέχρι 50 0,8 0,6

μέχρι 85 1,1 0,8

Χοίροι πάχυνσης

μέχρι 110 1,3 1

Χοιρίδια άνω των 40 
ημερών και μέχρι 
30 kg

0,6 0,4

2,5 ανά θηλυκό 1,9

6 ανά αρσενικό

Χοίροι αναπαραγωγής

Εάν οι χώροι στέγασης 
χρησιμοποιούνται για 
φυσική οχεία: 10 
τ.μ./αρσενικό χοίρο

8,0

Τροπολογία

Αναφορικά με το ελάχιστο εμβαδόν κλειστών και υπαίθριων χώρων και τα λοιπά χαρακτηριστικά στέγασης των 
χοίρων ισχύουν τα κάτωθι:

Κλειστοί χώροι Υπαίθριοι χώροι

(καθαρό εμβαδόν διαθέσιμο για τα ζώα) (χώροι άσκησης, χωρίς τους 
βοσκοτόπους)

Ελάχιστο βάρος 
ζώντος ζώου (kg)

τ.μ./κεφαλή τ.μ./κεφαλή

Χοιρομητέρες με χοιρίδια 
ηλικίας έως 40 ημερών

7,5 ανά χοιρομητέρα 2,5

μέχρι 50 0,8 0,6Χοίροι πάχυνσης

μέχρι 85 1,1 0,8



PE557.122v03-00 212/372 RR\1077954EL.doc

EL

μέχρι 110 1,3 1

άνω των 110 1,5 1,2

Χοιρίδια άνω των 40 
ημερών και μέχρι 
30 kg

0,6 0,4

2,5 ανά θηλυκό 1,9Χοίροι αναπαραγωγής

6 ανά αρσενικό 8,0

Εάν οι χώροι στέγασης 
χρησιμοποιούνται για 
φυσική οχεία: 10 
τ.μ./αρσενικό χοίρο

Τροπολογία 343

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα πουλερικά πρέπει είτε να εκτρέφονται 
μέχρις ότου φτάσουν σε μια ελάχιστη 
ηλικία ή να προέρχονται από φυλές 
πουλερικών βραδείας ανάπτυξης, όπως 
ορίζονται από την αρμόδια αρχή. Όταν ο 
παραγωγός δεν χρησιμοποιεί φυλές 
πουλερικών βραδείας ανάπτυξης, η 
ελάχιστη ηλικία σφαγής είναι η 
ακόλουθη:

Τα πουλερικά για παραγωγή κρέατος 
πρέπει είτε να προέρχονται από φυλές 
πουλερικών βραδείας ανάπτυξης που 
έχουν προσαρμοστεί στην εκτροφή σε 
υπαίθριους χώρους, όπως ορίζονται από 
την αρμόδια αρχή.

Τα πουλερικά πρέπει να προέρχονται από 
φυλές πουλερικών βραδείας ανάπτυξης 
που πληρούν τους καθορισμένους 
ρυθμούς περιορισμένης ημερήσιας 
ανάπτυξης που είναι συμβατοί με την 
ελάχιστη ηλικία εκτροφής για κάθε είδος. 
Η Επιτροπή ορίζει τους εν λόγω ρυθμούς 
ανάπτυξης σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 11 
παράγραφος 2.
Όταν δεν είναι διαθέσιμες φυλές 
πουλερικών βραδείας ανάπτυξης, οι 
αρμόδιες αρχές εγκρίνουν κατ’ εξαίρεση 
τη χρήση πουλερικών που εκτρέφονται 
μέχρις ότου φτάσουν σε μια ελάχιστη 
ηλικία που ορίζουν οι αρμόδιες αρχές. 
Όταν ο παραγωγός δεν χρησιμοποιεί 
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φυλές πουλερικών βραδείας ανάπτυξης, η 
ελάχιστη ηλικία σφαγής είναι η 
ακόλουθη:

Τροπολογία 344

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II –μέρος 2 – σημείο 2.4.2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) 140 ημέρες για τις αρσενικές 
γαλοπούλες και τις χήνες που προορίζονται 
για ψήσιμο (roasting geese)· και 

(η) 140 ημέρες για τους γάλους και τις 
γαλοπούλες καθώς και για τις χήνες που 
προορίζονται για ψήσιμο (roasting geese) 
οι οποίες πωλούνται ολόκληρες· και

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη ελάχιστη ηλικία προέρχεται από το τρέχον παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 543/2008 σχετικά με τους κανόνες εμπορίας για τις μεθόδους εκτροφής: βλέπε 
στοιχείο δ) «πτηνοτροφείο παραδοσιακά ελεύθερης βοσκής», όπου διαχωρίζονται, όπως και 
στον παρόντα κανονισμό, οι ολόκληρες από τις τεμαχισμένες γαλοπούλες/γάλους.

Τροπολογία 345

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) 100 ημέρες για τις θηλυκές 
γαλοπούλες.

(θ) 98 ημέρες για τις θηλυκές γαλοπούλες 
που προορίζονται για τεμαχισμό και 126 
ημέρες για τους γάλους που προορίζονται 
για τεμαχισμό.

Τροπολογία 346

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι όρνιθες ωοπαραγωγής πρέπει να 
προέρχονται από φυλές πουλερικών που 
είναι προσαρμοσμένες στην εκτροφή σε 
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υπαίθριους χώρους.

Τροπολογία 347

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τουλάχιστον το 60% των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια 
περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
βιολογικής παραγωγής·

(α) τουλάχιστον το 30% των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται κυρίως από την ίδια 
την κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στον βαθμό του 
δυνατού σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα βιολογικής παραγωγής που 
βρίσκονται σε ακτίνα 150 χλμ από την 
ίδια τη μονάδα και να παράγεται εντός 
της Ένωσης· για τον υπολογισμό της 
απόστασης προκειμένου για αγροκτήματα 
σε νησιά και σε παράκτιες περιοχές, δεν 
λαμβάνεται υπόψη το τμήμα της 
απόστασης που αποτελείται από υδάτινες 
εκτάσεις· ο όρος που αφορά την 
απόσταση δεν ισχύει για αγροκτήματα 
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές.
Ενθαρρύνεται η τοπική παραγωγή 
βιολογικών ζωοτροφών. Για αυτό τον 
σκοπό, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αυξήσουν το αναφερθέν ποσοστό, 
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των 
βιολογικών ζωοτροφών στα αγροκτήματα 
και στην περιοχή·

Τροπολογία 348

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – σημείο 2.4.4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τα πουλερικά πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε υπαίθριο χώρο τουλάχιστον 
κατά το ένα τρίτο της διάρκειας ζωής τους. 
Οι υπαίθριοι χώροι για τα πουλερικά 
πρέπει να καλύπτονται κυρίως με 

(γ) τα πουλερικά πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε υπαίθριο χώρο τουλάχιστον 
κατά το ένα τρίτο της διάρκειας ζωής τους. 
Οι υπαίθριοι χώροι για τα πουλερικά 
πρέπει να καλύπτονται κυρίως με 
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βλάστηση, να διαθέτουν εγκαταστάσεις 
προστασίας και να παρέχουν στα 
πουλερικά ευχερή πρόσβαση σε επαρκή 
αριθμό ποτιστρών·

βλάστηση·

Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη ποτιστρών στους υπαίθριους χώρους προσελκύει τα άγρια πτηνά και συνεπάγεται 
σημαντικό κίνδυνο σε περίπτωση επιδημίας γρίπης των πτηνών. Για αυτόν τον λόγο, η 
Επιτροπή δεν την συνιστά σε περίπτωση επιδημίας γρίπης των πτηνών. Μάλιστα, η ύπαρξη 
ποτιστρών απαγορεύεται σε μόνιμη βάση σε ορισμένα κράτη μέλη. Η θαμνώδης βλάστηση και 
τα δέντρα διευκολύνουν τα πτηνά να διευρύνουν τις υπαίθριες διαδρομές πτήσης τους, 
επομένως δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη συμπληρωματικού εξοπλισμού προστασίας.

Τροπολογία 349

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.4 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) η συνολική έκταση 
χρησιμοποιήσιμης επιφάνειας κτηρίων 
εκτροφής πουλερικών για πάχυνση 
πουλερικών οποιασδήποτε μονάδας 
παραγωγής δεν υπερβαίνει τα 1.600 τ.μ.·

Αιτιολόγηση

Για να είναι η παραγωγή βιώσιμη απαιτείται ανώτατο όριο παραγωγής ανά μονάδα.

Τροπολογία 350

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.4 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ β) ο συνολικός αριθμός ορνίθων 
ωοπαραγωγής δεν υπερβαίνει τις 12.000 
όρνιθες ανά μονάδα παραγωγής. Δεν 
επιτρέπονται περισσότερες από 3.000 
όρνιθες ωοπαραγωγής σε έναν ορνιθώνα. 
Για τα νεαρά πουλερικά ισχύουν ειδικοί 
κανόνες·
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Αιτιολόγηση

Για να είναι η παραγωγή βιώσιμη απαιτείται ανώτατο όριο παραγωγής ανά μονάδα.

Τροπολογία 351

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.4.5. Δείκτης πυκνότητας 
(ιχθυοφόρτιση)

2.4.5. Ζωική κόπρος 

Αιτιολόγηση

Το κείμενο και ο τίτλος του δεν είναι σαφή, κρίνεται λοιπόν σκόπιμο να αποσαφηνιστεί ότι 
αφορούν τη ζωική κόπρο, μέσω παραπομπής στην ισχύουσα οδηγία. Κάθε κράτος μέλος έχει 
προσαρμόσει την ευρωπαϊκή οδηγία για τη νιτρορύπανση στα περιβαλλοντικά ζητήματα που 
αντιμετωπίζει. Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η δυνατότητα αναφοράς στις εν λόγω εθνικές 
διατάξεις, όπως συμβαίνει στον ισχύοντα κανονισμό για τη βιολογική παραγωγή (άρθρο 15 
παράγραφος 2 του κανονισμού 889/2008).

Τροπολογία 352

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναφορικά με τον μέγιστο αριθμό ζώων 
ανά εκτάριο ισχύουν τα κάτωθι όρια:

Η μέγιστη ποσότητα ζωικής κόπρου που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά εκτάριο 
πρέπει να συμμορφώνεται με το όριο των 
170 κιλών οργανικού αζώτου ετησίως 
ανά εκτάριο γεωργικής γης. Ως εκ τούτου, 
ο μέγιστος αριθμός ζώων ανά εκτάριο 
συμμορφώνεται με τα κάτωθι όρια ή 
υπολογίζεται βάσει των αντίστοιχων 
εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί 
κατ' εφαρμογή της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ:

Αιτιολόγηση

Το κείμενο και ο τίτλος του δεν είναι σαφή, κρίνεται λοιπόν σκόπιμο να αποσαφηνιστεί ότι 
αφορούν τη ζωική κόπρο, μέσω παραπομπής στην ισχύουσα οδηγία. Κάθε κράτος μέλος έχει 
προσαρμόσει την ευρωπαϊκή οδηγία για τη νιτρορύπανση στα περιβαλλοντικά ζητήματα που 
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αντιμετωπίζει. Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η δυνατότητα αναφοράς στις εν λόγω εθνικές 
διατάξεις, όπως συμβαίνει στον ισχύοντα κανονισμό για τη βιολογική παραγωγή (άρθρο 15 
παράγραφος 2 του κανονισμού 889/2008).

Τροπολογία 353

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τμήμα II – σημείο 2.4.5. – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Αναφορικά με το ελάχιστο εμβαδόν κλειστών και υπαίθριων χώρων και τα λοιπά χαρακτηριστικά 
στέγασης των πτηνών του είδους Gallus gallus ισχύουν τα κάτωθι: 

Πουλερικά 
αναπαραγωγής/ 
γεννήτορες

Νεαρά άτομα Πτηνά πάχυνσης Καπόνια Όρνιθες 
ωοπαραγω
γής

Ηλικία Πτηνά 
αναπαραγωγής 

Πουλάδες 
0-8 
εβδομάδων

Πουλάδες 
9-18 
εβδομάδων

Εναρκτήρι
ο στάδιο 0-
21 ημερών

Τελικό στάδιο 
22 έως 81 ημε
ρών

22-150 
ημερών

Όρνιθες 
ωοπαραγω
γής από 19 
εβδομάδες

Δείκτης 
πυκνότητας σε 
κλειστούς 
χώρους (πτηνά 
ανά τ.μ. 
χρησιμοποιήσι
μης 
επιφάνειας) 
για σταθερούς 
και κινητούς 
ορνιθώνες 

6 πτηνά 24 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο 21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

15 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο 21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

20 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο 21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

10 πτηνά με 
ανώτατο όριο 
21 kg βάρους 
ζώντος ζώου 
ανά 
τετραγωνικό 
μέτρο

10 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο 21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

6 πτηνά

Χώρος 
κούρνιας 
(εκατοστόμετρ
α)

18

Πρόσθετα 
όρια/τ.μ. 
ισόγειας 
επιφάνειας για 
πολυεπίπεδα 
συστήματα 
(περιλαμβανο
μένης της 
πυλωτής εάν 
εξασφαλίζεται 
24ωρη 
πρόσβαση)

9 πτηνά 36 πτηνά 
εξαιρουμέν
ης της 
επιφάνειας 
της 
πυλωτής

22 πτηνά Κατά κανόνα άνευ εφαρμογής 9 πτηνά

Όρια μεγέθους 
σμήνους

3 000 
περιλαμβανομέν
ων των 

10 000* 3 300 10 000* 4 800 2 500 3 000
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αρσενικών

Δείκτης 
πυκνότητας σε 
υπαίθριους 
χώρους 
(τ.μ./πτηνό) με 
την 
προϋπόθεση 
ότι τηρείται το 
όριο των 
170 kg αζώτου 
ανά εκτάριο 
ετησίως

4 1 4 1 4 4 4

* υπο-διαιρέσιμο για την παραγωγή 3x3000 ή 2x4800 παρτίδων

Τροπολογία

Αναφορικά με το ελάχιστο εμβαδόν κλειστών και υπαίθριων χώρων και τα λοιπά χαρακτηριστικά 
στέγασης των πτηνών του είδους Gallus gallus ισχύουν τα κάτωθι:

Πουλερικά 
αναπαραγωγ
ής/ 
γεννήτορες

Νεαρά άτομα Πτηνά πάχυνσης Καπόνια Όρνιθες 
ωοπαραγω
γής

Ηλικία Πτηνά 
αναπαραγωγ
ής 

Πουλάδες 0-8 
εβδομάδων

Πουλάδες 
9-18 
εβδομάδων

Εναρκτήρι
ο στάδιο 0-
28 ημερών

Τελικό στάδιο 
22 έως 91 ημε
ρών

91-150 
ημερών

Όρνιθες 
ωοπαραγω
γής από 19 
εβδομάδες

Δείκτης 
πυκνότητας σε 
κλειστούς 
χώρους (πτηνά 
ανά τ.μ. 
χρησιμοποιήσι
μης 
επιφάνειας) 
για σταθερούς 
και κινητούς 
ορνιθώνες 

6 πτηνά 24 πτηνά με 
ανώτατο όριο 
25 kg βάρους 
ζώντος ζώου 
ανά 
τετραγωνικό 
μέτρο

16 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο 25 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

20 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο 25 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

10 πτηνά με 
ανώτατο όριο 
25 kg βάρους 
ζώντος ζώου 
ανά 
τετραγωνικό 
μέτρο. 
Ωστόσο, στην 
περίπτωση 
κινητών 
χώρων 
στέγασης η 
επιφάνεια των 
οποίων δεν 
υπερβαίνει τα 
150 τ.μ. και οι 
οποίοι μένουν 
ανοικτοί τη 
νύχτα, ο 
συντελεστής 
πυκνότητας 
μπορεί να 
αυξηθεί σε 16 
πτηνά, 
εφόσον το 
συνολικό 

6,5 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο 25 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

9 πτηνά 
ανά τ.μ. 
χρησιμοπο
ιήσιμης 
επιφάνειας 
εκτός της 
βεράντας 
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βάρος δεν 
υπερβαίνει τα 
30 kg  
ζωντανού 
βάρους ανά 
τετραγωνικό 
μέτρο.

Χώρος 
κούρνιας 
(εκατοστόμετρ
α)

15

Πρόσθετα 
όρια/τ.μ. 
ισόγειας 
επιφάνειας για 
πολυεπίπεδα 
συστήματα 
(περιλαμβανο
μένης της 
πυλωτής εάν 
εξασφαλίζεται 
24ωρη 
πρόσβαση)

36 πτηνά 
εξαιρουμένης 
της επιφάνειας 
της πυλωτής

24 πτηνά Κατά κανόνα άνευ εφαρμογής 9 πτηνά

Όρια μεγέθους 
σμήνους

10 000* 10 000 1 σμήνος 
κατά 
μέγιστο 
ανά χώρο 
στέγασης 
και 4 
κτήρια 
ανά 
μονάδα 
παραγωγή
ς 

1 σμήνος 
κατά μέγιστο 
ανά χώρο 
στέγασης και 
4 κτήρια ανά 
μονάδα 
παραγωγής

1 σμήνος 
κατά 
μέγιστο 
ανά χώρο 
στέγασης 
και 4 
κτήρια 
ανά 
μονάδα 
παραγωγή
ς

3 000 και 
9 000 κατά 
μέγιστο 
ανά χώρο 
στέγασης 
και 18 000 
ανά 
εκμετάλλε
υση

Δείκτης 
πυκνότητας σε 
υπαίθριους 
χώρους 
(τ.μ./πτηνό) με 
την 
προϋπόθεση 
ότι τηρείται το 
όριο των 
170 kg αζώτου 
ανά εκτάριο 
ετησίως

4 1 2 4 4

* υπο-διαιρέσιμο για την παραγωγή 3x3000 ή 2x4800 παρτίδων 

Τροπολογία 354

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.5. – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Αναφορικά με το ελάχιστο εμβαδόν κλειστών και υπαίθριων χώρων και τα λοιπά χαρακτηριστικά 
στέγασης άλλων πτηνών εκτός του είδους Gallus gallus ισχύουν τα κάτωθι:

Γάλοι και γαλοπούλες Χήνες Πάπιες Φραγκόκο
τες

Είδος Αρσενικός Θηλυκή Όλες Πεκίνου Είδος Αρσενικός Θηλυκή Όλες

Δείκτης 
πυκνότητας σε 
κλειστούς 
χώρους (πτηνά 
ανά τ.μ. 
χρησιμοποιήσιμ
ης επιφάνειας) 
για σταθερούς 
και κινητούς 
ορνιθώνες

10 με 
ανώτατο 
όριο 21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνι
κό μέτρο

10 με 
ανώτατο 
όριο 21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

10 με 
ανώτατο 
όριο 21 
kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου 
ανά 
τετραγω
νικό 
μέτρο

10 με 
ανώτατο 
όριο 21 
kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνι
κό μέτρο

10 με 
ανώτατο 
όριο 21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνι
κό μέτρο

10 με 
ανώτατο 
όριο 21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

10 με 
ανώτατο 
όριο 21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

10 με 
ανώτατο 
όριο 21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

Χώρος κούρνιας 
(εκατοστόμετρα
)

40 40 Κατά 
κανόνα 
άνευ 
εφαρμογ
ής

Κατά 
κανόνα 
άνευ 
εφαρμογ
ής

40 40 Κατά 
κανόνα 
άνευ 
εφαρμογής

20

Όρια μεγέθους 
σμήνους

2,500 2,500 2,500 4 000 
θηλυκές
3 200 
αρσενικές

3,200 4,000 3,200 5,200

Δείκτης 
πυκνότητας σε 
υπαίθριους 
χώρους 
(τ.μ./πτηνό) με 
την προϋπόθεση 
ότι τηρείται το 
όριο των 170 kg 
αζώτου ανά 
εκτάριο ετησίως

10 10 15 4.5 4.5 4.5 4.5 4

Τροπολογία

Αναφορικά με το ελάχιστο εμβαδόν κλειστών και υπαίθριων χώρων και τα λοιπά χαρακτηριστικά 
στέγασης άλλων πτηνών εκτός του είδους Gallus gallus ισχύουν τα κάτωθι:

Γάλοι και γαλοπούλες Χήνες Πάπιες Φραγκόκο
τες

Είδος Αρσενικός Θηλυκή Όλες Πεκίνου Είδος Αρσενικός Θηλυκή Όλες

Περίοδος 
εναρκτήριου 
σταδίου

0-63 
ημερών

0-63 
ημερών

0-35 
ημερών

0-26 
ημερών

0-35 
ημερών

0-35 
ημερών

0-35 
ημερών

0-28 
ημερών

Δείκτης 
πυκνότητας σε 

6,25 με 
ανώτατο 

6,25 με 
ανώτατο 

5 με 
ανώτατο 

8 με 
ανώτατο 

8 με 
ανώτατο 

10 με 
ανώτατο 

8 με 
ανώτατο 

13 με 
ανώτατο 
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κλειστούς 
χώρους (πτηνά 
ανά τ.μ. 
χρησιμοποιήσιμ
ης επιφάνειας) 
για σταθερούς 
και κινητούς 
ορνιθώνες

όριο 35 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

όριο 35 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνι
κό μέτρο

όριο 30 
kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου 
ανά 
τετραγω
νικό 
μέτρο

όριο 35 
kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγων
ικό μέτρο

όριο 35 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

όριο 25 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

όριο 35 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

όριο 25 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

Δείκτης 
πυκνότητας σε 
κλειστούς 
χώρους (πτηνά 
ανά τ.μ. 
χρησιμοποιήσιμ
ης επιφάνειας) 
για κινητούς 
ορνιθώνες με 
επιφάνεια 
δαπέδου όχι 
μεγαλύτερη των 
150 τ.μ.

16 πτηνά με ανώτατο όριο 30 kg βάρους ζώντος ζώου ανά τετραγωνικό μέτρο



PE557.122v03-00 222/372 RR\1077954EL.doc

EL

Όρια μεγέθους 
σμήνους

2,500 2,500 2,500 4 000 
θηλυκες 
3 200 
αρσενικέ
ς

3,200 4,000 3,200 5,200

Όρια μεγέθους 
κτηνοτροφικής 
μονάδας

1 σμήνος κατά μέγιστο ανά χώρο στέγασης και 4 κτήρια κατά μέγιστο ανά μονάδα παραγωγής.

Δείκτης 
πυκνότητας σε 
υπαίθριους 
χώρους 
(τ.μ./πτηνό) με 
την προϋπόθεση 
ότι τηρείται το 
όριο των 170 kg 
αζώτου ανά 
εκτάριο ετησίως

6 6 10 2 2 2 3 2

Τροπολογία 355

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τα πουλερικά πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε υπαίθριο χώρο τουλάχιστον 
κατά το ένα τρίτο της διάρκειας ζωής τους. 
Ειδικότερα, θα πρέπει να παρέχεται 
διαρκής πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους 
κατά τη διάρκεια της ημέρας από όσο το 
δυνατόν μικρότερη ηλικία, εφόσον είναι 
πρακτικά εφικτό, όταν το επιτρέπουν η 
φυσική τους κατάσταση και οι συνθήκες, 
εκτός από την περίπτωση προσωρινών 
περιορισμών που επιβάλλονται βάσει της 
ενωσιακής νομοθεσίας·

(α) οι όρνιθες ωοπαραγωγής και τα 
πουλερικά πάχυνσης πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε υπαίθριο χώρο τουλάχιστον 
κατά το ένα τρίτο της διάρκειας ζωής τους, 
εκτός από την περίπτωση προσωρινών 
περιορισμών που επιβάλλονται βάσει της 
ενωσιακής νομοθεσίας·

Αιτιολόγηση

Για υγειονομικούς λόγους δεν είναι δυνατόν να δοθεί πρόσβαση σε εξωτερικό χώρο στις 
πουλάδες που είναι μικρότερες των 18 εβδομάδων (μη εξασφαλισμένη κάλυψη εμβολιασμού και 
κίνδυνος σαλμονέλας και μυκοπλασμάτων στα αβγά) και που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως 
όρνιθες ωοπαραγωγής. Καθώς το στάδιο της πουλάδας αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο της ζωής 
της όρνιθας, οι συγκεκριμένες διατάξεις δεν εμποδίζουν την τήρηση της πρόσβασης σε υπαίθριο 
χώρο κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ζώου.



RR\1077954EL.doc 223/372 PE557.122v03-00

EL

Τροπολογία 356

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι υπαίθριοι χώροι για τα πουλερικά 
πρέπει να καλύπτονται κυρίως με 
βλάστηση απαρτιζόμενη από ευρύ φάσμα 
φυτών, να διαθέτουν εγκαταστάσεις 
προστασίας και να παρέχουν στα 
πουλερικά ευχερή πρόσβαση σε επαρκή 
αριθμό ποτιστρών. Η βλάστηση στους 
υπαίθριους χώρους πρέπει να συλλέγεται 
και να απομακρύνεται σε τακτικά 
διαστήματα, ώστε να μειώνονται οι 
πιθανότητες εμφάνισης πλεονάσματος 
θρεπτικών ουσιών. Οι υπαίθριοι χώροι δεν 
θα πρέπει να εκτείνονται πέρα από ακτίνα 
150 μέτρων από το πλησιέστερο άνοιγμα 
του ορνιθώνα. Εντούτοις, επιτρέπεται 
επέκταση έως τα 350 μέτρα από το 
πλησιέστερο άνοιγμα του ορνιθώνα, υπό 
τον όρο ότι υπάρχει επαρκής αριθμός 
υπόστεγων και ποτιστρών που 
κατανέμονται ομοιόμορφα σε ολόκληρο 
τον υπαίθριο χώρο με τουλάχιστον 
τέσσερα υπόστεγα ανά εκτάριο·

(β) οι υπαίθριοι χώροι για τα πουλερικά 
πρέπει να καλύπτονται κυρίως με 
βλάστηση. Η βλάστηση στους υπαίθριους 
χώρους πρέπει να συλλέγεται και να 
απομακρύνεται σε τακτικά διαστήματα, 
ώστε να μειώνονται οι πιθανότητες 
εμφάνισης πλεονάσματος θρεπτικών 
ουσιών. Οι υπαίθριοι χώροι δεν θα πρέπει 
να εκτείνονται πέρα από ακτίνα 150 
μέτρων από το πλησιέστερο άνοιγμα του 
ορνιθώνα. Εντούτοις, επιτρέπεται 
επέκταση έως τα 350 μέτρα από το 
πλησιέστερο άνοιγμα του ορνιθώνα, υπό 
τον όρο ότι υπάρχει επαρκής αριθμός 
υπόστεγων ή θαμνώδους/δασώδους 
βλάστησης που κατανέμονται ομοιόμορφα 
σε ολόκληρο τον υπαίθριο χώρο με 
τουλάχιστον τέσσερα υπόστεγα ή άλση 
ανά εκτάριο·

Αιτιολόγηση

Les variétés de plantes qui peuvent être sur un parcours dépendent avant tout de la région de 
l’élevage et de son climat. La réglementation ne doit pas imposer « un large éventail de 
plantes » au risque d’avoir des espèces exotiques néfastes pour l’environnement.La présence 
d’abreuvoirs sur les parcours extérieurs attire les oiseaux sauvages et entraîne un risque 
important en cas d’épisode d’Influenza aviaire. Pour cette raison, la Commission européenne 
la déconseille en cas d’épisode d’Influenza aviaire, et cela est même interdit en permanence 
dans certains états-membres.C’est la végétation, par exemple avec des arbustes ou de arbres, 
qui aide les volailles à s’étendre sur les parcours en plein air, il n’est pas nécessaire d’avoir 
d’autres équipements de protection en plus.

Τροπολογία 357

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – σημείο 2.5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.5a. Εκτροφή πλατωνιού, αγρινού και 
ευρωπαϊκού ελαφιού
2.5a.1. Μετατροπή
Το πλατώνι, το αγρινό, το ευρωπαϊκό 
ελάφι και τα προϊόντα τους μπορούν να 
θεωρούνται βιολογικά μετά την τήρηση 
της περιόδου μετατροπής τουλάχιστον έξι 
μηνών για το πλατώνι και το αγρινό και 
12 μηνών για το ευρωπαϊκό ελάφι.
2.5a.2. Ειδικές συνθήκες στέγασης και 
πυκνότητα των ζώων
Όσον αφορά τις συνθήκες στέγασης και 
την πυκνότητα των ζώων, ισχύουν οι 
ακόλουθοι κανόνες:
(a) Το πλατώνι, το αγρινό και το 
ευρωπαϊκό ελάφι εκτρέφονται σε 
κλωβούς, όπως αναφέρεται στο στοιχείο 
στ). Το ελάχιστο μέγεθος εντός κλωβού 
για το πλατώνι και το αγρινό είναι ένα 
εκτάριο, ενώ για το ευρωπαϊκό ελάφι 
είναι δύο εκτάρια. Σε περίπτωση 
εκτροφής διαφόρων ειδών σε έναν κλωβό, 
το ελάχιστο μέγεθος του κλωβού είναι 
τρία εκτάρια·
(β) Για κάθε κλωβό πρέπει να 
διασφαλίζεται η δυνατότητα 
διαχωρισμού σε τουλάχιστον δύο 
περιφραγμένους χώρους. Το ελάχιστο 
μέγεθος ενός κλωβού είναι μισό εκτάριο 
για το πλατώνι και το αγρινό και 
τουλάχιστον ένα εκτάριο για το 
ευρωπαϊκό ελάφι ή για διάφορα είδη που 
εκτρέφονται σε κοινό κλωβό·
(γ) Τα ζώα πρέπει να ζουν σε κοινωνικές 
ομάδες. Στα ενήλικα ζώα σε έναν κλωβό 
πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον 
τρία θηλυκά και ένα αρσενικό για κάθε 
είδος ζώου. Το ανώτερο όριο όσον αφορά 
τον αριθμό ζώων ανά εκτάριο σε έναν 
κλωβό είναι:
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(i) πλατώνι και αγρινό: 10 ενήλικα ζώα 
ανά εκτάριο·
(ii) ευρωπαϊκό ελάφι: 5 ενήλικα ζώα ανά 
εκτάριο·
(δ) τα ζώα που εκτρέφονται σε αγέλη 
περιλαμβάνονται στην ποσόστωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο γ) κατά το 
πρώτο έτος ζωής· 
(ε) η εκτροφή μεμονωμένων ζώων 
χωριστά δεν επιτρέπεται, εκτός εάν αυτό 
γίνεται για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα και για σοβαρό λόγο, όπως 
πρόληψη ασθένειας ή κτηνιατρική 
αγωγή·
(στ) όσον αφορά τους κλωβούς, ισχύουν 
οι ακόλουθες διατάξεις:
(i) ως «κλωβός» νοείται ένας 
περιφραγμένος χώρος που πρέπει να 
περιλαμβάνει ένα τμήμα όπου τα ζώα 
προστατεύονται από τις καιρικές 
συνθήκες. Δεν επιτρέπεται η εκτροφή 
βιολογικού ζωικού κεφαλαίου σε κλωβό 
σε πολύ υγρό ή βαλτώδες έδαφος·
(ii) πρέπει να διασφαλίζεται η φυσική 
βόσκηση σε έναν κλωβό κατά τη διάρκεια 
της περιόδου βλάστησης. Δεν επιτρέπεται 
η χρήση κλωβών που δεν μπορούν να 
παρέχουν ζωοτροφή μέσω βόσκησης 
κατά τη διάρκεια της περιόδου 
βλάστησης·
(iii) στα ζώα πρέπει να παρέχονται 
κρυψώνες και υπόστεγα·
(iv) στα ζώα πρέπει να παρέχεται μια 
φυσική μέθοδος για την περιποίηση των 
οπλών. Εάν η εν λόγω μέθοδος δεν είναι 
επαρκής λόγω της σύνθεσης του εδάφους, 
η επάρκεια πρέπει να διασφαλίζεται μέσω 
άλλων κατάλληλων μέτρων (π.χ. μέσω 
της σταθεροποίησης του εδάφους γύρω 
από σημεία σίτισης)·
(v) στους κλωβούς για το ευρωπαϊκό 
ελάφι, τα ζώα πρέπει να μπορούν να 
κυλιούνται στην ιλύ ώστε να 
διασφαλίζονται η περιποίηση του 
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δέρματος και η ρύθμιση της 
θερμοκρασίας του σώματος·
(vi) οι χώροι σίτισης πρέπει να 
βρίσκονται σε περιοχές που 
προστατεύονται από τις καιρικές 
συνθήκες και να είναι προσβάσιμοι τόσο 
για τα ζώα όσο και τα άτομα που τα 
φροντίζουν. Το έδαφος στο οποίο 
βρίσκονται οι χώροι σίτισης πρέπει να 
είναι συμπαγές και ο εξοπλισμός σίτισης 
πρέπει να διαθέτει στέγη·
(vii) εάν δεν μπορεί να διασφαλιστεί 
διαρκής πρόσβαση στη ζωοτροφή, οι 
χώροι σίτισης πρέπει να είναι 
σχεδιασμένοι έτσι ώστε όλα τα ζώα να 
μπορούν να σιτίζονται ταυτόχρονα·
(viii) οι εξωτερικές και εσωτερικές 
περιφράξεις πρέπει να είναι ευκρινώς 
ορατές στα ζώα ώστε να αποτρέπεται ο 
τραυματισμός τους. Η περίφραξη δεν 
πρέπει να έχει αιχμηρές γωνίες·
(ix) η περίφραξη του κλωβού θα πρέπει 
να έχει ύψος τουλάχιστον 1,8 μέτρα για το 
πλατώνι και το αγρινό και τουλάχιστον 
δύο μέτρα για το ευρωπαϊκό ελάφι. Τα εν 
λόγω ύψη δεν ισχύουν για την περίφραξη 
εντός του κλωβού με σκοπό τη 
δημιουργία περιφραγμένων χώρων·
(x) κατά τη διάρκεια της περιόδου 
βλάστησης, τα ζώα πρέπει να λαμβάνουν 
την τροφή τους βόσκοντας στους 
κλωβούς·
(xi) η σίτιση επιτρέπεται μόνο σε 
περίπτωση έλλειψης βοσκής λόγω 
δυσμενών καιρικών συνθηκών·
(xii) στα εκτρεφόμενα ζώα σε κλωβό 
πρέπει να παρέχεται ασφαλές νερό. Εάν 
δεν υπάρχει διαθέσιμη φυσική πηγή νερού 
ευκόλως προσβάσιμη για τα ζώα, πρέπει 
να παρέχονται σημεία ποτίσματος.

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές ζητούν ολοένα και περισσότερο βιολογικά προϊόντα από άγρια θηράματα και 
κουνέλια. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να θεσπιστούν επίσης, σε επίπεδο ΕΕ, ενιαίοι κανόνες 
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για την εκτροφή του ευρωπαϊκού ελαφιού, του αγρινού, του πλατωνιού και των κουνελιών

Τροπολογία 358

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος III – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) ως «βιώσιμη αλιεία» νοείται η 
εξαγωγή έμβιων υδρόβιων πόρων που 
μπορούν να διατηρηθούν επ’ αόριστον 
χωρίς να μειωθεί η ικανότητα των ειδών 
που αποτελούν στόχο αλιείας να 
επιβιώνουν, κατά τρόπο ώστε να 
διατηρούνται υγιή επίπεδα πληθυσμού 
και χωρίς μεγάλες δυσμενείς επιπτώσεις 
σε άλλα είδη στο οικοσύστημα ή στους 
οικοτόπους τους, κατά την έννοια της 
οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα1 a  ή της 
οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια 
στρατηγική1β, ανάλογα με την περίπτωση
__________________
1α Οδηγία 2006/113/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006 , περί της 
απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για 
οστρακοειδή (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, 
σ. 14).
1β Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στο πεδίο της 
πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον 
(οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια 
στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, 
σ. 19).

Τροπολογία 359

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2.6 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.6a. Οι εκμεταλλεύσεις βιολογικής 
παραγωγής θαλάσσιων φυκιών και ζώων 
υδατοκαλλιέργειας δεν προκαλούν 
κινδύνους για τα είδη που παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον από πλευράς διατήρησης.

Τροπολογία 360

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 3.2.1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) οι περιοχές ανάπτυξης είναι υψηλής 
οικολογικής κατάστασης, όπως ορίζεται 
στην οδηγία 2000/60/ΕΚ75, και δεν είναι 
ακατάλληλες για λόγους υγείας.

(α) οι περιοχές ανάπτυξης είναι υψηλής 
οικολογικής κατάστασης, όπως ορίζεται 
στην οδηγία 2000/60/ΕΚ75, ή ποιότητας 
που αντιστοιχεί στις ζώνες παραγωγής 
κατηγορίας Α και Β δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/200476, και 
δεν είναι ακατάλληλες για λόγους υγείας.

__________________ __________________
75 Οδηγία 2006/113/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006 , περί της 
απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για 
οστρακοειδή (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 
14).

75 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 
22.12.2000, σ. 1).
73α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για 
τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την 
οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα 
προϊόντα ζωικής προέλευσης που 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, 
σ. 206). 

Τροπολογία 361

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 3.2.2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) για τη διασφάλιση της διατήρησης ενός 
ευρέος αποθέματος νεαρών φυκιών, πρέπει 
να διεξάγεται τακτικά συλλογή νεαρών 
φυκιών στο φυσικό περιβάλλον για τον 
εμπλουτισμό του αποθέματος της 
ελεγχόμενης καλλιέργειας·

(β) για τη διασφάλιση της διατήρησης ενός 
ευρέος αποθέματος φυκιών, πρέπει να 
διεξάγεται τακτικά συλλογή φυκιών στο 
φυσικό περιβάλλον για τη διατήρηση και 
την αύξηση της ποικιλότητας του 
αποθέματος της ελεγχόμενης καλλιέργειας·

Τροπολογία 362

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 3.4.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.4.4. Εάν τα φύκια συλλέγονται σε 
κοινόκτητη ή κοινόχρηστη περιοχή 
συλλογής, πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα 
στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η 
συνολική ποσότητα είναι σύμφωνη με τον 
παρόντα κανονισμό.

3.4.4. Εάν τα φύκια συλλέγονται σε 
κοινόκτητη ή κοινόχρηστη περιοχή 
συλλογής, πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα 
στοιχεία που να εκδίδονται από την 
αρμόδια αρχή του αντίστοιχου κράτους 
μέλους και να καταδεικνύουν ότι η 
συνολική ποσότητα είναι σύμφωνη με τον 
παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 363

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙΙ – σημείο 4.1.2.1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) στις περιπτώσεις που είναι πρακτικά 
αδύνατο να εξασφαλιστούν ζώα υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο  στοιχείο 
α), μπορούν να συλλαμβάνονται από το 
φυσικό περιβάλλον. Τα ζώα αυτά 
αποτελούν αντικείμενο βιολογικής 
διαχείρισης για τρεις μήνες τουλάχιστον 
πριν από την ενδεχόμενη χρήση τους.
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Τροπολογία 364

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 4.1.2.1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) άγρια ή μη βιολογικά ζώα 
υδατοκαλλιέργειας μπορούν να εισάγονται 
σε μία εκμετάλλευση για σκοπούς 
βελτίωσης του γενετικού αποθέματος. Τα 
ζώα αυτά αποτελούν αντικείμενο 
βιολογικής διαχείρισης για τρεις μήνες 
τουλάχιστον πριν από την ενδεχόμενη 
χρήση τους για αναπαραγωγή.

(δ) άγρια ή μη βιολογικά ζώα 
υδατοκαλλιέργειας μπορούν να εισάγονται 
σε μία εκμετάλλευση μόνο σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις εφόσον δεν 
διατίθεται βιολογική ποικιλία ή νέο 
γενετικό απόθεμα για αναπαραγωγικούς 
σκοπούς εισάγεται στην παραγωγή κατόπιν 
αδειοδότησης από την αρμόδια αρχή, για 
σκοπούς βελτίωσης της καταλληλότητας 
του γενετικού αποθέματος· Τα ζώα αυτά 
αποτελούν αντικείμενο βιολογικής 
διαχείρισης για τρεις μήνες τουλάχιστον 
πριν από την ενδεχόμενη χρήση τους για 
αναπαραγωγή.

Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει τη 
δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης 
δεδομένων για την καταγραφή των ειδών 
υδατοκαλλιέργειας για τα οποία 
διατίθενται ιχθύδια βιολογικής εκτροφής 
στην επικράτειά του και της ικανότητας 
παραγωγής των πιστοποιημένων 
μονάδων υδατοκαλλιέργειας.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
χορηγηθεί άδεια για την αλίευση άγριων 
ψαριών που περιλαμβάνονται στον 
κόκκινο κατάλογο απειλούμενων ζωικών 
ειδών.
Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
για τον καθορισμό των τεχνικών 
λεπτομερειών που σχετίζονται με τη 
δημιουργία της βάσης δεδομένων η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 2. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2.
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Τροπολογία 365

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 4.1.3.1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) στην περίπτωση μη βιολογικών υλικών 
ζωοτροφών φυτικής προέλευσης, υλικών 
ζωοτροφών ζωικής και ανόργανης 
προέλευσης, πρόσθετων υλών ζωοτροφών, 
ορισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται 
στη διατροφή των ζώων και βοηθητικά 
μέσα επεξεργασίας χρησιμοποιούνται 
μόνον εάν έχουν εγκριθεί για χρήση σε 
βιολογική παραγωγή δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού·

(δ) στην περίπτωση μη βιολογικών υλικών 
ζωοτροφών ζωικής και ανόργανης 
προέλευσης, πρόσθετων υλών ζωοτροφών, 
ορισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται 
στη διατροφή των ζώων και βοηθητικά 
μέσα επεξεργασίας χρησιμοποιούνται 
μόνον εάν έχουν εγκριθεί για χρήση σε 
βιολογική παραγωγή δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού·

Αιτιολόγηση

Η χρήση μη βιολογικών υλικών ζωοτροφών δεν είναι απαραίτητη στην υδατοκαλλιέργεια.

Τροπολογία 366

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 4.1.3.2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι περιοχές ανάπτυξης είναι υψηλής 
οικολογικής κατάστασης, όπως ορίζεται 
από την οδηγία 2000/60/ΕΚ.

(β) οι περιοχές ανάπτυξης είναι υψηλής 
οικολογικής κατάστασης, όπως ορίζεται 
στην οδηγία 2000/60/ΕΚ, ή καλής 
περιβαλλοντικής κατάστασης, όπως 
ορίζεται στην οδηγία 2008/56/ΕΚ. 
Διατηρούνται στοιχεία του φυσικού 
τοπίου, όπως «χώροι φυσικής 
κληρονομιάς».

Τροπολογία 367

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 4.1.3.3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) βιολογικά υλικά ζωοτροφών φυτικής ή (ε) βιολογικά υλικά ζωοτροφών φυτικής ή 
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ζωικής προέλευσης· τα φυτικά υλικά δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν το 60% του 
συνόλου των συστατικών.

ζωικής προέλευσης· το σιτηρέσιο μπορεί 
να περιέχει 60% κατ’ ανώτατο όριο 
βιολογικά φυτικά προϊόντα.

Αιτιολόγηση

Πηγάζει από τον κανονισμό 889/2008.

Τροπολογία 368

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 4.1.3.3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ασταξανθίνη που προέρχεται κυρίως από 
βιολογικές πηγές, όπως όστρακα 
βιολογικών μαλακόστρακων, στο 
σιτηρέσιο του σολομού και της 
πέστροφας εντός των ορίων των 
φυσιολογικών τους αναγκών. Εάν δεν 
είναι διαθέσιμες βιολογικές πηγές 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν φυσικές 
πηγές ασταξανθίνης (όπως η ζύμη 
Phaffia).

Αιτιολόγηση

Για να ικανοποιηθούν οι φυσιολογικές ανάγκες των, κυρίως, σαρκοφάγων ζώων 
υδατοκαλλιέργειας, θα πρέπει να επιτρέπεται, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, η ασταξανθίνη που 
προέρχεται από φυσικές πηγές. Ο ισχύον κανονισμός στο πεδίο αυτό θα πρέπει να διατηρείται.

Τροπολογία 369

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 4.1.4.2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) η χρήση αλλοπαθητικής αγωγής 
επιτρέπεται δύο φορές ετησίως με 
εξαίρεση τους εμβολιασμούς και τα 
υποχρεωτικά προγράμματα εκρίζωσης 
ασθενειών. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο 
κύκλος παραγωγής είναι μικρότερος του 

(δ) η χρήση αλλοπαθητικής αγωγής 
επιτρέπεται δύο φορές ετησίως με 
εξαίρεση τους εμβολιασμούς, τις 
αντιπαρασιτικές αγωγές και τα 
υποχρεωτικά προγράμματα εκρίζωσης 
ασθενειών. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο 
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ενός έτους, επιβάλλεται όριο μίας 
αλλοπαθητικής αγωγής. Εάν σημειωθεί 
υπέρβαση των ενδεδειγμένων ορίων για 
την αλλοπαθητική αγωγή, τα σχετικά ζώα 
υδατοκαλλιέργειας δεν μπορούν να 
διατεθούν στο εμπόριο ως βιολογικά 
προϊόντα·

κύκλος παραγωγής είναι μικρότερος του 
ενός έτους, επιβάλλεται όριο μίας 
αλλοπαθητικής αγωγής. Εάν σημειωθεί 
υπέρβαση των ενδεδειγμένων ορίων για 
την αλλοπαθητική αγωγή, τα σχετικά ζώα 
υδατοκαλλιέργειας δεν μπορούν να 
διατεθούν στο εμπόριο ως βιολογικά 
προϊόντα·

Αιτιολόγηση

Τα παράσιτα συχνά αντιμετωπίζονται με προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία των 
αλλοπαθητικών αγωγών. Για τον λόγο αυτό και για να εξασφαλίζεται η συνοχή με το στοιχείο ε) 
της παραγράφου 4.1.4.2., απαιτείται μια εξαίρεση στο στοιχείο δ) της παραγράφου 4.1.4.2.

Τροπολογία 370

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 4.1.5.5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τουλάχιστον 5% της περιμετρικής 
έκτασης («διεπαφή ξηράς-υδάτων») 
καλύπτεται από αδιατάρακτη φυσική 
βλάστηση·

(β) τουλάχιστον 15% της περιμετρικής 
έκτασης («διεπαφή ξηράς-υδάτων») 
καλύπτεται από αδιατάρακτη φυσική 
βλάστηση·

Αιτιολόγηση

Το όριο του 15% φυσικής βλάστησης είναι κατάλληλο για εκμεταλλεύσεις βιολογικής 
υδατοκαλλιέργειας.

Τροπολογία 371

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 4.1.5.10 – στοιχείο α – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Σύστημα παραγωγής Τα συστήματα εκτροφής των 
εκμεταλλεύσεων πρέπει να 
τροφοδοτούνται από ανοικτά συστήματα. 
Η ταχύτητα ροής πρέπει να εξασφαλίζει 
τουλάχιστον 60% κορεσμό σε οξυγόνο για 
τα αποθέματα, καθώς επίσης την άνεσή 
τους και την απομάκρυνση των λυμάτων 
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της εκμετάλλευσης.

Μέγιστη ιχθυοφόρτιση Σολομοειδή που δεν αναφέρονται 
κατωτέρω 15 kg/m3

Σολομός 20 kg/m3

Πέστροφα η κοινή και πέστροφα η 
ιριδίζουσα 25 kg/m3

Αρκτοσαλβελίνος 20 kg/m3

Τροπολογία

Σύστημα παραγωγής Τα συστήματα εκτροφής των 
εκμεταλλεύσεων πρέπει να 
τροφοδοτούνται από ανοικτά συστήματα. 
Η ταχύτητα ροής πρέπει να εξασφαλίζει 
τουλάχιστον 60% κορεσμό σε οξυγόνο για 
τα αποθέματα, καθώς επίσης την άνεσή 
τους και την απομάκρυνση των λυμάτων 
της εκμετάλλευσης.

Μέγιστη ιχθυοφόρτιση Σολομοειδή που δεν αναφέρονται 
κατωτέρω 15 kg/m3

Σολομός 15 kg/m3

Πέστροφα η κοινή και πέστροφα η 
ιριδίζουσα 15 kg/m3

Αρκτοσαλβελίνος 15 kg/m3

Τροπολογία 372

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 4.1.5.10 – στοιχείο γ – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Σύστημα παραγωγής Σε συστήματα συγκράτησης ανοικτής 
θάλασσας (δικτυωτά καταφύγια/κλωβοί) 
με την ελάχιστη ταχύτητα θαλάσσιου 
ρεύματος για τη βέλτιστη διαβίωση των 
ιχθύων ή σε χερσαία ανοικτά συστήματα.

Μέγιστη ιχθυοφόρτιση Για άλλα είδη εκτός από το καλκάνι: 
15 kg/m3

Για το καλκάνι: 25 kg/m2
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Τροπολογία

Σύστημα παραγωγής Σε συστήματα συγκράτησης ανοικτής 
θάλασσας (δικτυωτά καταφύγια/κλωβοί) 
με την ελάχιστη ταχύτητα θαλάσσιου 
ρεύματος για τη βέλτιστη διαβίωση των 
ιχθύων ή σε χερσαία ανοικτά συστήματα.

Μέγιστη ιχθυοφόρτιση Για άλλα είδη εκτός από το καλκάνι: 
10 kg/m3

Για το καλκάνι: 20 kg/m2

Τροπολογία 373

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 4.1.5.10 – στοιχείο ε – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Σύστημα παραγωγής Η ροή του νερού σε κάθε μονάδα εκτροφής 
πρέπει να επαρκεί για την εξασφάλιση 
καλής διαβίωσης των ζώων

Τα εκρέοντα ύδατα πρέπει να είναι 
ισοδύναμης ποιότητας με τα εισρέοντα 
ύδατα

Μέγιστη ιχθυοφόρτιση 30 kg/m3

Τροπολογία

Σύστημα παραγωγής Η ροή του νερού σε κάθε μονάδα εκτροφής 
επαρκεί για την εξασφάλιση καλής 
διαβίωσης των ζώων

Τα εκρέοντα ύδατα είναι ισοδύναμης 
ποιότητας με τα εισρέοντα ύδατα

Μέγιστη ιχθυοφόρτιση 20 kg/m3

Τροπολογία 374

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 4.1.5.10 – στοιχείο θ – πίνακας
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Σύστημα παραγωγής Τεχνητές λίμνες και δικτυωτοί κλωβοί

Μέγιστη ιχθυοφόρτιση Γατόψαρο: 10 kg/m3

Τιλάπια: 20 kg/m3

Τροπολογία

Σύστημα παραγωγής Τεχνητές λίμνες και δικτυωτοί κλωβοί

Μέγιστη ιχθυοφόρτιση Γατόψαρο: 10 kg/m3

Τιλάπια: 15 kg/m3

Τροπολογία 375

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 4.1.6.3 – στοιχείο α – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) για την παράταση της φυσικής 
φωτοπεριόδου δεν σημειώνεται υπέρβαση 
ενός ανώτατου ορίου που ικανοποιεί τις 
ηθολογικές ανάγκες, τις γεωγραφικές 
συνθήκες και την υγεία των εκτρεφόμενων 
ζώων. Το εν λόγω ανώτατο όριο δεν 
υπερβαίνει τις 16 ώρες ημερησίως, με 
εξαίρεση τη χρήση για αναπαραγωγικούς 
σκοπούς·

(α) για την παράταση της φυσικής 
φωτοπεριόδου δεν σημειώνεται υπέρβαση 
ενός ανώτατου ορίου που ικανοποιεί τις 
ηθολογικές ανάγκες, τις γεωγραφικές 
συνθήκες και την υγεία των εκτρεφόμενων 
ζώων· το εν λόγω ανώτατο όριο δεν 
υπερβαίνει τις 12 ώρες ημερησίως, με 
εξαίρεση τη χρήση για αναπαραγωγικούς 
σκοπούς·

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων, η παράταση της φυσικής φωτοπεριόδου έως 16 
ώρες είναι υπερβολικά μεγάλη.

Τροπολογία 376

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 4.2.1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τηρούνται αρχεία για τον τρόπο, τον (γ) τηρούνται αρχεία για τον τρόπο, τον 
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τόπο και τον χρόνο συλλογής του άγριου 
γόνου ώστε να είναι δυνατή η 
ιχνηλασιμότητα έως την περιοχή 
συλλογής.

τόπο και τον χρόνο συλλογής του άγριου 
γόνου ώστε να είναι δυνατή η 
ιχνηλασιμότητα έως την περιοχή συλλογής 
και μόνο κατόπιν αδειοδότησης από την 
αρμόδια αρχή.

Τροπολογία 377

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙΙ – σημείο 4.2.2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) οι εκμεταλλεύσεις βιολογικής 
παραγωγής οστρακοειδών ελαχιστοποιούν 
τους κινδύνους για τα είδη που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον από πλευράς 
διατήρησης.

(γ) οι εκμεταλλεύσεις βιολογικής 
παραγωγής οστρακοειδών δεν προκαλούν 
τους κινδύνους για τα είδη που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον από πλευράς 
διατήρησης.

Εάν χρησιμοποιούνται δίχτυα για τους 
θηρευτές, σχεδιάζονται έτσι ώστε να μην 
τραυματίζονται τα καταδυόμενα πτηνά.

Εάν χρησιμοποιούνται δίχτυα για τους 
θηρευτές, σχεδιάζονται έτσι ώστε να μην 
τραυματίζονται τα καταδυόμενα πτηνά.

Τροπολογία 378

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 4.2.3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η καλλιέργεια στο βυθό μαλακίων 
επιτρέπεται μόνο εφόσον δεν έχει 
σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
στις περιοχές συλλογής και καλλιέργειας. 
Η απόδειξη των ελάχιστων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων παρέχεται 
με έρευνα και έκθεση για τη σχετική 
περιοχή, η οποία πρέπει να υποβάλλεται 
από την επιχείρηση στον φορέα ή στην 
αρχή ελέγχου. Η έκθεση προστίθεται ως 
χωριστό κεφάλαιο στο σχέδιο βιώσιμης 
διαχείρισης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η καλλιέργεια στο βυθό μαλακίων δεν μπορεί να γίνει με βιώσιμο τρόπο και δεν συμβάλλει στη 
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διατήρηση του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Τροπολογία 379

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος IV – σημείο 1.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1. Πρόσθετα τροφίμων και ζωοτροφών, 
βοηθητικά μέσα επεξεργασίας και άλλες 
ουσίες και συστατικά που 
χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία 
τροφίμων ή ζωοτροφών και κάθε 
εφαρμοζόμενη μέθοδος επεξεργασίας, 
όπως ο καπνισμός πρέπει να τηρούν τις 
αρχές της ορθής πρακτικής κατά την 
παραγωγή76.

1.1. Πρόσθετα τροφίμων και ζωοτροφών, 
βοηθητικά μέσα επεξεργασίας και άλλες 
ουσίες και συστατικά που 
χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία 
τροφίμων ή ζωοτροφών και κάθε 
εφαρμοζόμενη μέθοδος επεξεργασίας, 
όπως ο καπνισμός πρέπει να τηρούν τις 
αρχές της ορθής πρακτικής κατά την 
παραγωγή76. Όσον αφορά το κάπνισμα 
των τροφίμων, προτιμώνται οι 
διαδικασίες που πληρούν τις απαιτήσεις 
της ασφάλειας των τροφίμων, της 
προστασίας του περιβάλλοντος και των 
πόρων.

__________________ __________________
76 Ορθές πρακτικές παραγωγής (ΟΠΠ) 
όπως ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο α) 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της 
Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 
σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής 
υλικών και αντικειμένων που προορίζονται 
να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα (ΕΕ L 384 
της 29.12.2006, σ. 75)

76 Ορθές πρακτικές παραγωγής (ΟΠΠ) 
όπως ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο α) 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της 
Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 
σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής 
υλικών και αντικειμένων που προορίζονται 
να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα (ΕΕ L 384 
της 29.12.2006, σ. 75)

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή καπνού με συμβατικό τρόπο απελευθερώνει ρυπογόνες εκπομπές στο περιβάλλον 
και δημιουργεί υπολείμματα επιβλαβών ουσιών όπως πίσσας και πολυκυκλικών αρωματικών 
υδρογονανθράκων στα καπνιστά τρόφιμα. Για αυτούς τους λόγους, η χρηματοδότηση της ΕΕ 
έχει υποστηρίξει την ανάπτυξη εναλλακτικών προϊόντων καπνίσματος. Η χρήση καθαρού 
καπνού είναι ασφαλέστερη, καθώς έχει μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον (άρθρο 11 ΣΛΕΕ) 
και στην υγεία (άρθρο 168 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ).
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Τροπολογία 380

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος IV – σημείο 1.4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4a. Οι επιχειρήσεις διασφαλίζουν την 
ιχνηλασιμότητα κάθε προϊόντος εντός 
δύο ημερών σύμφωνα με το άρθρο 18 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002.

Αιτιολόγηση

Κανονισμός για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών είναι σε θέση να 
αναγνωρίζουν κάθε πρόσωπο από το οποίο έχουν προμηθευτεί ένα τρόφιμο, μια ζωοτροφή, ένα 
ζώο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφίμων ή οποιαδήποτε άλλη ουσία που 
προορίζεται για ενσωμάτωση σε ένα τρόφιμο ή σε μια ζωοτροφή ή αναμένεται ότι θα 
ενσωματωθεί σε αυτά. Για το σκοπό αυτό οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων εγκαθιδρύουν 
συστήματα και διαδικασίες που καθιστούν τις πληροφορίες αυτές διαθέσιμες στις αρμόδιες 
αρχές, εάν αυτές το ζητήσουν.

Τροπολογία 381

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος IV – σημείο 1.6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.6. Δεν χρησιμοποιούνται προϊόντα, 
ουσίες και τεχνικές που αποκαθιστούν 
ιδιότητες που χάνονται κατά τη 
μεταποίηση και την αποθήκευση 
βιολογικών τροφίμων ή διορθώνουν τις 
συνέπειες αμέλειας κατά τη μεταποίηση 
των βιολογικών τροφίμων ή μπορούν να 
παραπλανήσουν με άλλο τρόπο όσον 
αφορά την πραγματική φύση των 
προϊόντων που πρόκειται να διατεθούν 
στην αγορά ως βιολογικά τρόφιμα.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση δεν αντιστοιχεί σε κανόνα παραγωγής και το περιεχόμενο καλύπτεται ήδη από το 
άρθρο 6 και ιδίως τα στοιχεία δ) και ε).
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Τροπολογία 382

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος IV – σημείο 1.6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.6a. Η χρήση τεχνικών, προϊόντων και 
ουσιών που παράγονται με τη χρήση της 
νανοτεχνολογίας απαγορεύεται στην 
παραγωγή βιολογικών μεταποιημένων 
τροφίμων και ζωοτροφών.

Τροπολογία 383

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος IV – σημείο 2.1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) το προϊόν παράγεται κυρίως από 
γεωργικά συστατικά· για τον καθορισμό 
του κατά πόσον ένα προϊόν παράγεται 
κυρίως από γεωργικά συστατικά, δεν 
λαμβάνονται υπόψη το προστιθέμενο νερό 
και αλάτι·

(α) το προϊόν παράγεται κυρίως από 
γεωργικά συστατικά και από μαγιά· για 
τον καθορισμό του κατά πόσον ένα προϊόν 
παράγεται κυρίως από γεωργικά 
συστατικά, δεν λαμβάνονται υπόψη το 
προστιθέμενο νερό και αλάτι·

Τροπολογία 384

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος IV – σημείο 2.1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) βιολογικό συστατικό δεν επιτρέπεται 
να συνυπάρχει με το ίδιο συστατικό σε μη 
βιολογική μορφή ή που έχει προέλθει μετά 
από μετατροπή·

διαγράφεται

Τροπολογία 385

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος IV – σημείο 2.1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τα τρόφιμα που παράγονται από τις 
καλλιέργειες σε φάση μετατροπής 
περιέχουν μόνο ένα φυτικό συστατικό 
γεωργικής προέλευσης.

διαγράφεται

Τροπολογία 386

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος IV – σημείο 2.2.2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) ανόργανες ουσίες 
(συμπεριλαμβανομένων των 
ιχνοστοιχείων), βιταμίνες, αμινοξέα και 
μικροθρεπτικά στοιχεία που επιτρέπονται 
μόνο εάν επιβάλλεται βάσει νόμου η 
χρήση τους στις τροφές στις οποίες είναι 
ενσωματωμένες.

(ε) ανόργανες ουσίες 
(συμπεριλαμβανομένων των 
ιχνοστοιχείων), βιταμίνες, αμινοξέα και 
μικροθρεπτικά στοιχεία για την 
εκπλήρωση διατροφικών απαιτήσεων όσον 
αφορά τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται 
για βρέφη και μικρά παιδιά και τα τρόφιμα 
που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς 
σκοπούς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α.

__________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 για τα 
τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη 
και μικρά παιδιά και για τα τρόφιμα που 
προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς 
σκοπούς, και ως υποκατάστατα του 
συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο 
του σωματικού βάρους και για την 
κατάργηση της οδηγίας 92/52/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 
96/8/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ, 2006/125/ΕΚ και 
2006/141/ΕΚ, της οδηγίας 2009/39/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 41/2009 και (ΕΚ) αριθ. 953/2009 
(ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 35).
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Αιτιολόγηση

Η παραγωγή βιολογικών προϊόντων πρέπει να υποστηριχθεί σε όλα τα επίπεδα· γι αυτό ο 
κανονισμός της ΕΚ για τη βιολογική παραγωγή πρέπει να συνάδει με τη γενική νομοθεσία για 
τα τρόφιμα, και συγκεκριμένα με την εκπλήρωση διατροφικών απαιτήσεων όσον αφορά τα 
τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και τα τρόφιμα που προορίζονται 
για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς.

Τροπολογία 387

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος IV– σημείο 2.2.3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τα παρασκευάσματα και οι ουσίες που 
αναφέρονται στο σημείο 2.2.2. δεν 
υπολογίζονται ως γεωργικά συστατικά·

(β) τα παρασκευάσματα και οι ουσίες που 
αναφέρονται στο σημείο 2.2.2. στοιχεία α), 
γ), δ) και ε) δεν υπολογίζονται ως 
γεωργικά συστατικά·

Τροπολογία 388

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος IV – σημείο 2.2.4 – στοιχείο β – στοιχείο iii – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– φύκη, συμπεριλαμβανομένων των 
θαλάσσιων φυκιών·

– φύκη, συμπεριλαμβανομένων των 
θαλάσσιων φυκιών και του λιθοθαμνίου·

Αιτιολόγηση

Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε ασβέστιο, το φύκος Lithothamnium χρησιμοποιείται 
ήδη στην παραγωγή βιολογικών φυτικών γαλακτούχων ροφημάτων, χωρίς να απαιτούνται 
περαιτέρω πρόσθετες ύλες. Τούτο θα πρέπει να είναι δυνατό και σε επίπεδο ΕΕ. 

Τροπολογία 389

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος IV – σημείο 2.2.4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2.4a. Τα ακόλουθα συστατικά μη 
βιολογικής γεωργίας μπορούν να 



RR\1077954EL.doc 243/372 PE557.122v03-00

EL

χρησιμοποιούνται στη μεταποίηση 
βιολογικών τροφίμων:
1. Εάν ένα συστατικό γεωργικής 
προέλευσης δεν είναι διαθέσιμο σε 
βιολογική μορφή, το συστατικό αυτό 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εφόσον:
(a) η επιχείρηση έχει υποβάλει στην 
αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους όλα τα απαραίτητα 
τεκμήρια που αποδεικνύουν ότι το 
συγκεκριμένο συστατικό δεν παράγεται 
σε επαρκείς ποσότητες, ή σε επαρκώς 
υψηλό επίπεδο ποιότητας, στην Ένωση 
σύμφωνα με τους κανόνες βιολογικής 
παραγωγής, ή ότι δεν μπορεί να εισαχθεί 
από τρίτες χώρες· και 
(β) η αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους έχει επιτρέψει προσωρινά 
τη χρήση του συστατικού για μέγιστη 
περίοδο 12 μηνών, αφού προηγουμένως 
επαληθεύσει ότι η επιχείρηση έχει 
πραγματοποιήσει τις απαραίτητες επαφές 
με προμηθευτές του τομέα βιολογικής 
παραγωγής για να βεβαιωθεί ότι το εν 
λόγω συστατικό δεν είναι διαθέσιμο με 
τις απαιτούμενες ποιοτικές 
προδιαγραφές· και
(γ) το συστατικό γεωργικής προέλευσης 
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
– πρόκειται για προϊόν που αποτελείται 
από ένα μόνο συστατικό· και/ή
– τα συγκεκριμένα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά δεν μπορούν να 
καλυφθούν από παρόμοια προϊόντα.
Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί, 
εφόσον απαιτείται, να παρατείνει την 
έγκριση που προβλέπεται στο στοιχείο β).
2. Όταν χορηγήσει την αναφερόμενη στην 
παράγραφο 1 έγκριση, το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος κοινοποιεί άμεσα στα άλλα 
κράτη μέλη και στην Επιτροπή τις 
ακόλουθες πληροφορίες:
(a) την ημερομηνία χορήγησης της 
έγκρισης και, σε περίπτωση παράτασης 
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της έγκρισης, την ημερομηνία έκδοσης 
της πρώτης έγκρισης·
(β) το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό 
τηλεφώνου και, κατά περίπτωση, τον 
αριθμό φαξ και τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κατόχου 
της έγκρισης· το όνομα και τη διεύθυνση 
του υπεύθυνου επικοινωνίας της αρχής η 
οποία χορήγησε την άδεια·
(γ) την ονομασία και, εάν είναι 
απαραίτητο, την πλήρη περιγραφή και τις 
ποιοτικές προδιαγραφές του συστατικού 
γεωργικής προέλευσης·
(δ) τον τύπο των προϊόντων για την 
παρασκευή των οποίων είναι απαραίτητο 
το ζητούμενο συστατικό·
(ε) τις αιτούμενες ποσότητες και την 
αιτιολόγηση των ποσοτήτων αυτών·
(στ) τους λόγους της έλλειψης του 
συστατικού και την εκτιμώμενη διάρκειά 
της·
(ζ) την ημερομηνία διαβίβασης της εν 
λόγω πληροφορίας από το κράτος μέλος 
στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.
Η Επιτροπή ή/και τα κράτη μέλη 
δημοσιοποιούν τις πληροφορίες αυτές σε 
βάση δεδομένων.
3. Εάν ένα κράτος μέλος υποβάλει 
στοιχεία στην Επιτροπή και στο κράτος 
μέλος που εξέδωσε την άδεια τα οποία 
αποδεικνύουν ότι υπάρχουν διαθέσιμες 
ποσότητες κατά την περίοδο της 
έλλειψης, το κράτος μέλος που εξέδωσε 
την άδεια εξετάζει την ανάκληση της 
έγκρισης ή τη μείωση της προβλεφθείσας 
περιόδου ισχύος και ενημερώνει την 
Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα 
μέτρα που έχει λάβει ή προτίθεται να 
λάβει, εντός δεκαπέντε εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία που έλαβε 
τις παρατηρήσεις.
4. Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους ή 
πρωτοβουλίας της Επιτροπής, το ζήτημα 
επαναξιολογείται από την ενδιαφερόμενη 
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αρμόδια αρχή.
Η ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή μπορεί 
να αποφασίσει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 
2 του παρόντος σημείου, ότι χορηγηθείσα 
άδεια πρέπει να ανακληθεί ή πρέπει να 
τροποποιηθεί η περίοδος ισχύος της.

Αιτιολόγηση

Η χρήση συστατικού σε μη βιολογική μορφή θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο εάν δεν διατίθενται 
βιολογικά συστατικά στην αγορά. Η προσέγγιση της Επιτροπής για τη δυνατότητα χρήσης 
ορισμένων γεωργικών προϊόντων σε μη βιολογική μορφή δεν συνυπολογίζει τις εξελίξεις στην 
αγορά βιολογικών προϊόντων.

Τροπολογία 390

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος IV – σημείο 2.2.5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2.5a. Για την επεξεργασία αρωματικών 
ουσιών πληρούνται οι ακόλουθες 
πρόσθετες απαιτήσεις:
(a) ως βιολογικές αρωματικές ύλες 
θεωρούνται μόνο εκχυλίσματα 
αρωματικών υλών και φυσικές 
αρωματικές ύλες όπως ορίζονται στο 
άρθρο 16 παράγραφοι 4 και 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1α.
(β) στις βιολογικές αρωματικές ύλες το 
95% των αρωματικών συστατικών είναι 
βιολογικά·
(γ) για τον υπολογισμό του ποσοστού 
γεωργικών συστατικών επιτρέπεται μόνο 
η χρήση βιολογικών φορέων.
(δ) οι πρόσθετες ύλες, οι διαλύτες και τα 
βοηθητικά μέσα επεξεργασίας 
χρησιμοποιούνται σε βιολογική μορφή 
εφόσον είναι διαθέσιμη.
___________________
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1α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, 
για αρωματικές ύλες και ορισμένα 
συστατικά τροφίμων με αρωματικές 
ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και 
επί των τροφίμων και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ (ΕΕ L 354 
της 31.12.2008, σ. 34).

Τροπολογία 391

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος V – σημείο 1.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1. Επιπλέον των γενικών κανόνων 
παραγωγής που ορίζονται στα άρθρα 7, 8, 
9 και 14, στη βιολογική παραγωγή των 
προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα όπως 
αναφέρεται στο σημείο 1 του άρθρου 1 
παράγραφος 2 του κανονισμού 
αριθ. 1308/2013 εφαρμόζονται οι κανόνες 
που ορίζονται στο παρόν μέρος.

1.1. Επιπλέον των γενικών κανόνων 
παραγωγής που ορίζονται στα άρθρα 7, 8, 
9, 13α και 14, στη βιολογική παραγωγή 
των προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα 
όπως αναφέρεται στο σημείο 1 του 
άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού 
αριθ. 1308/2013 εφαρμόζονται οι κανόνες 
που ορίζονται στο παρόν μέρος.

Τροπολογία 392

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος V – σημείο 3.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.1. Με την επιφύλαξη των μερών 1 και 2 
και των ειδικών απαγορεύσεων και 
περιορισμών που προβλέπονται στα 
σημεία 3.2 έως 3.5, επιτρέπονται μόνον οι 
οινολογικές πρακτικές, μέθοδοι και 
διεργασίες, περιλαμβανομένων των 
περιορισμών που προβλέπονται στο 
άρθρο 80 και στο άρθρο 83 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013 και 

3.1. Επιτρέπονται μόνον οι οινολογικές 
πρακτικές, μέθοδοι και διεργασίες, 
περιλαμβανομένων των περιορισμών που 
προβλέπονται στο άρθρο 80 και στο 
άρθρο 83 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1308/2013 και στα άρθρα 3, 5 
έως 9 και 11 έως 14 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 606/2009 και στα παραρτήματα των 
εν λόγω κανονισμών, που 
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στα άρθρα 3, 5 έως 9 και 11 έως 14 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 606/2009 και στα 
παραρτήματα των εν λόγω κανονισμών, 
που χρησιμοποιούνταν πριν από την 
1η Αυγούστου 2010.

χρησιμοποιούνταν πριν από την 
1η Αυγούστου 2010.

Αιτιολόγηση

Χάριν κατανοήσεως, απλοποιήσεως και ορθής εφαρμογής του κανονισμού εκ μέρους των 
επιχειρήσεων, είναι σημαντικό να περιέχονται όλες οι οινολογικές πρακτικές που εγκρίνονται 
για την παραγωγή βιολογικού οίνου σε ένα και μόνο έγγραφο, όπως συμβαίνει τώρα με τον 
κανονισμό 203/2012.  Αυτό επιτρέπει την αμοιβαία σύνδεση οινολογικών πρακτικών που 
εγκρίνονται για συμβατικούς οίνους και όσων εγκρίνονται για βιολογικούς κατά συνεκτικότερο 
τρόπο, με κάθε πρακτική να υπόκειται πριν από την αδειοδότησή της στα κριτήρια που 
ορίζονται στο άρθρο 80 παράγραφος 3 του κανονισμού για την ενιαία ΚΟΑ, αριθ. 1308/2013.

Τροπολογία 393

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος V – σημείο 3.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απαγορεύεται η χρήση των ακόλουθων 
πρακτικών, μεθόδων και διεργασιών:

διαγράφεται

(a) μερική συμπύκνωση με ψύξη 
σύμφωνα με το στοιχείο γ) του 
τμήματος Β.1 του μέρους 1 του 
παραρτήματος VΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013·
(β) απομάκρυνση του διοξειδίου του θείου 
με φυσικές διαδικασίες σύμφωνα με το 
σημείο 8 του παραρτήματος I A του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 606/2009·
(γ) επεξεργασία με ηλεκτροδιαπίδυση για 
την τρυγική σταθεροποίηση των οίνων, 
σύμφωνα με το σημείο 36 του 
παραρτήματος I A του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 606/2009·
(δ) μερική αφαίρεση αλκοόλης από τους 
οίνους, σύμφωνα με το σημείο 40 του 
παραρτήματος I A του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 606/2009·
(ε) επεξεργασία με κατιονανταλλάκτες για 
την τρυγική σταθεροποίηση των οίνων, 
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σύμφωνα με το σημείο 43 του 
παραρτήματος I A του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 606/2009.

Αιτιολόγηση

Χάριν κατανοήσεως, απλοποιήσεως και ορθής εφαρμογής του κανονισμού εκ μέρους των 
επιχειρήσεων, είναι σημαντικό να περιέχονται όλες οι οινολογικές πρακτικές που εγκρίνονται 
για την παραγωγή βιολογικού οίνου σε ένα και μόνο έγγραφο, όπως συμβαίνει τώρα με τον 
κανονισμό 203/2012.  Αυτό επιτρέπει να προσδιορίζονται κατά συνεκτικότερο τρόπο οι 
οινολογικές πρακτικές που εγκρίνονται για συμβατικούς οίνους και όσες εγκρίνονται για 
βιολογικούς, με κάθε πρακτική να υπόκειται πριν από την αδειοδότησή της στα κριτήρια που 
ορίζονται στο άρθρο 80 παράγραφος 3 του κανονισμού για την ενιαία ΚΟΑ, αριθ. 1308/2013.

Τροπολογία 394

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος V – σημείο 3.3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) για τις θερμικές επεξεργασίες, 
σύμφωνα με το σημείο 2 του 
παραρτήματος Ι Α του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 606/2009, η θερμοκρασία δεν 
υπερβαίνει τους 70 °C·

(α) για τις θερμικές επεξεργασίες, 
σύμφωνα με το σημείο 2 του 
παραρτήματος Ι Α του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 606/2009, η θερμοκρασία δεν 
υπερβαίνει τους 75 °C·

Αιτιολόγηση

Η οινοποίηση με θερμική επεξεργασία επιτρέπει στους αμπελουργούς να διαχειρίζονται 
ευκολότερα τα προβλήματα αλλοίωσης του τρυγητού και αποτελεί μια ενδιαφέρουσα 
εναλλακτική στη χρήση θειώδη ανυδρίτη. Είναι καλύτερο για την υγεία να μη χρησιμοποιείται 
θείο και διευκολύνει την ικανοποίηση της ζήτησης εκ μέρους των εξαγωγικών αγορών. Με την 
αύξηση της θερμοκρασίας από τους 70 στους 75°, αυτή η εναλλακτική πρακτική θα φέρει 
βέλτιστα αποτελέσματα.

Τροπολογία 395

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος VI – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον των γενικών κανόνων 
παραγωγής που ορίζονται στα άρθρα 7, 9 

Επιπλέον των γενικών κανόνων 
παραγωγής που ορίζονται στα άρθρα 7, 9, 
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και 15, οι κανόνες που ορίζονται στο 
παρόν μέρος εφαρμόζονται στη μαγιά που 
χρησιμοποιείται ως τρόφιμο ή ζωοτροφή.

13, 13α και 15, οι κανόνες που ορίζονται 
στο παρόν μέρος εφαρμόζονται στη μαγιά 
που χρησιμοποιείται ως τρόφιμο ή 
ζωοτροφή.

Τροπολογία 396

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος VI – σημείο 1.3 – σημείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) επιτρέπεται η προσθήκη μη 
βιολογικού εκχυλίσματος ή προϊόντος 
αυτόλυσης μυκήτων στο υπόστρωμα (που 
υπολογίζεται σε ξηρή ύλη) σε ποσοστό 5% 
για την παραγωγή βιολογικής μαγιάς.
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος VI α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρος VIa: Επισήμανση προέλευσης
Η επισήμανση της προέλευσης λαμβάνει 
μία από τις ακόλουθες μορφές, κατά 
περίπτωση:
1. (a) «Γεωργία ΕΕ», εφόσον η γεωργική 
πρώτη ύλη έχει παραχθεί στην Ένωση·
(β) «Γεωργία εκτός ΕΕ», εφόσον η 
γεωργική πρώτη ύλη έχει παραχθεί σε 
τρίτες χώρες·
(γ) «Γεωργία ΕΕ/εκτός ΕΕ», όταν μέρος 
των γεωργικών πρώτων υλών έχει 
παραχθεί στην Ένωση και μέρος τους 
έχει παραχθεί σε τρίτη χώρα.
Ο όρος «Γεωργία» μπορεί να 
αντικαθίσταται από τον όρο 
«Υδατοκαλλιέργεια» όπου απαιτείται.
Η ένδειξη «ΕΕ» ή «εκτός ΕΕ» μπορεί να 
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αντικαθίσταται ή να συμπληρώνεται από 
το όνομα μιας χώρας, εάν όλες οι 
γεωργικές πρώτες ύλες από τις οποίες 
αποτελείται το προϊόν έχουν παραχθεί 
στη συγκεκριμένη χώρα.
Όσον αφορά την ένδειξη «ΕΕ» ή «εκτός 
ΕΕ», είναι δυνατό να μη λαμβάνονται 
υπόψη μικρές ποσότητες συστατικών 
εφόσον η συνολική ποσότητα των 
συστατικών που δεν λαμβάνονται υπόψη 
δεν υπερβαίνει το 5% της συνολικής 
ποσότητας γεωργικών πρώτων υλών.
Η ένδειξη «ΕΕ» ή «εκτός ΕΕ» δεν 
αναγράφεται με εμφανέστερο χρώμα, 
μέγεθος και γραμματοσειρά από το όνομα 
του τροφίμου.
2. Οι απαιτήσεις επισήμανσης που 
αναφέρονται στο σημείο 1 δεν ισχύουν 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
– εάν η προέλευση όλων των συστατικών 
προσδιορίζεται στον κατάλογο 
συστατικών όσον αφορά τον τόπο 
γεωργικής παραγωγής·
– εάν η επισήμανση της προέλευσης 
απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1269/211 ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1580/2007 όσον αφορά τον τόπο 
γεωργικής παραγωγής·
– εάν τα προϊόντα επισημαίνονται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
510/2006 όσον αφορά τον τόπο γεωργικής 
παραγωγής.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία μεταφέρει τις λεπτομέρειες του άρθρου 21 σχετικά με την επισήμανση της 
προέλευσης σε αυτό το νέο παράρτημα με σκοπό να απλοποιηθεί η επισήμανση και να 
αποφευχθεί η σύγχυση των καταναλωτών.

Τροπολογία 398

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Va
Συγκεκριμένα καθήκοντα της Επιτροπής, 

των κρατών μελών και των αρμόδιων 
αρχών της Ένωσης

Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι 
αρμόδιες αρχές της Ένωσης εκτελούν τα 
ακόλουθα καθήκοντα:
– διαρκή ανταλλαγή σχετικών 
πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων και 
αρμόδιων αρχών για να διασφαλιστεί η 
απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη του 
βιολογικού τομέα·
– ταυτοποίηση και ανάλυση κενών και 
ελλείψεων στον εφοδιασμό πρώτων υλών 
(σπόροι που έχουν παραχθεί με βιολογικές 
μεθόδους, βιολογικές ζωοτροφές και 
ζωικό κεφάλαιο)· 
– ταυτοποίηση των τομέων όπου 
εγκυμονεί ιδιαίτερος κίνδυνος μη 
συμμόρφωσης με τον παρόντα 
κανονισμό·
– παρακολούθηση του βιολογικού τομέα, 
των επιστημονικών πορισμάτων και 
διαβουλεύσεις με τους παράγοντες του 
τομέα και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη·
– εκπονεί εκτιμήσεις σχετικά με την 
τροποποίηση ή συμπλήρωση των 
διατάξεων που περιλαμβάνονται στον 
παρόντα κανονισμό ή στα παραρτήματά 
του·
– συλλέγει, αναλύει και διατηρεί σχετικά 
επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα που 
αφορούν την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού στα κράτη μέλη και τις 
τρίτες χώρες όπως ορίζει ο ίδιος 
κανονισμός·
– συγκροτεί διαδικασίες και εργαλεία 
επικοινωνίας και την ανταλλαγή 
δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών της Ένωσης, των 
κρατών μελών και των οργανισμών 
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διαπίστευσης, όπως απαιτεί ο παρών 
κανονισμός·
– διευκολύνει τις απαιτήσεις για ελέγχους 
από αρμόδιες αρχές και φορείς καθώς 
και για την εποπτεία της αναγνώρισης 
φορέων και αρχών ελέγχου εντός της 
Ένωσης και σε τρίτες χώρες·
– συντονίζει την εναρμονισμένη 
εφαρμογή ελέγχων και διαδικασιών για 
την ανταλλαγή πληροφοριών και 
δραστηριοτήτων σε περιπτώσεις 
υπόνοιας μη συμμόρφωσης, όταν 
εμπλέκονται περισσότερα του ενός κράτη 
μέλη ή τρίτη χώρα, όπως αναφέρεται στα 
άρθρα 20α και 26β·
– διαχειρίζεται και επικαιροποιεί τακτικά 
όλους τους σχετικούς κατάλογους 
αναγνωρισμένων φορέων και αρχών 
ελέγχου που έχουν λάβει έγκριση για 
τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 29 
παράγραφος 4·
– αναθεώρηση καταλόγων εγκεκριμένων 
διαδικασιών και ουσιών σύμφωνα με το 
άρθρο 19·
– παρακολουθεί και συντονίζει την 
εφαρμογή του ευρωπαϊκού σχεδίου 
δράσης για τη βιολογική καλλιέργεια, 
περιλαμβανομένης της ανάπτυξης του 
τομέα βιολογικών σπόρων και της αγοράς 
βιολογικών ζωοτροφών·
– διευκολύνει την ανταλλαγή 
πληροφοριών με τον τομέα βιολογικής 
παραγωγής σχετικά με την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, τις προτεινόμενες 
τροποποιήσεις και τα αιτήματα του 
τομέα.
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V γ (νέo)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Vγ
Μέτρα ελέγχου και ανάληψη δεσμεύσεων 

από την επιχείρηση
1. Εφαρμογή μέτρων ελέγχου
1.1. Κατά την πρώτη εφαρμογή των 
μέτρων ελέγχου, η επιχείρηση συντάσσει, 
εφαρμόζει και διατηρεί στη συνέχεια:
(a) πλήρη περιγραφή της μονάδας ή/και 
των εγκαταστάσεων ή/και της 
δραστηριότητας·
(β) όλα τα πρακτικά μέτρα που θα 
ληφθούν στο επίπεδο της μονάδας ή/και 
των εγκαταστάσεων ή/και της 
δραστηριότητας προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους 
κανόνες βιολογικής παραγωγής·
(γ) τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να 
ληφθούν για να περιοριστεί ο κίνδυνος 
της μη συμμόρφωσης με τους ισχύοντες 
κανόνες καθώς και τα μέτρα καθαρισμού 
που πρέπει να εφαρμόζονται στις 
αποθήκες και σε όλη την αλυσίδα 
παραγωγής της επιχείρησης.
Κατά περίπτωση, η περιγραφή και τα 
μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο μπορεί να αποτελούν μέρος του 
συστήματος ποιότητας το οποίο 
καθορίζεται από την επιχείρηση (βασικά 
σημεία ελέγχου βιολογικής παραγωγής).
1.2. Η περιγραφή και τα μέτρα που 
αναφέρονται στο σημείο 1.1 
περιλαμβάνονται σε δήλωση που 
υπογράφεται από την υπεύθυνη 
επιχείρηση και τυχόν υπεργολάβους. Η 
δήλωση αυτή περιέχει επιπλέον δέσμευση 
της επιχείρησης:
(a) να ασκεί τις εργασίες σύμφωνα με 
τους κανόνες βιολογικής παραγωγής·
(β) να αποδέχεται, σε περίπτωση 
παραβάσεων ή παρατυπιών, την επιβολή 
των μέτρων τήρησης των κανόνων 
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βιολογικής παραγωγής·
(γ) να ενημερώνει εγγράφως τους 
αγοραστές του προϊόντος, ώστε να 
απαλειφθούν από το προϊόν οι ενδείξεις 
που αναφέρονται στη βιολογική μέθοδο 
παραγωγής.
(δ) σε περίπτωση που η επιχείρηση και/ή 
οι υπεργολάβοι του ελέγχονται από 
διαφορετικές αρχές ή φορείς ελέγχου 
σύμφωνα με το σύστημα ελέγχου που 
θεσπίστηκε από το σχετικό κράτος μέλος, 
να αποδεχθεί την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των εν λόγω αρχών 
ή φορέων·
(ε) σε περίπτωση που η επιχείρηση και/ή 
οι υπεργολάβοι της αλλάξουν αρχή ή 
φορέα ελέγχου, να αποδεχθεί τη 
διαβίβαση των φακέλων ελέγχου στην 
επόμενη αρχή ή φορέα ελέγχου·
(στ) σε περίπτωση που η επιχείρηση 
αποσυρθεί από το σύστημα ελέγχου, να 
ενημερώσει για την απόσυρση αυτή χωρίς 
καθυστέρηση τη σχετική αρμόδια αρχή 
και την αρχή ή τον φορέα ελέγχου·
(ζ) σε περίπτωση που η επιχείρηση 
αποσυρθεί από το σύστημα ελέγχου, να 
διατηρεί τον φάκελο ελέγχου για περίοδο 
τουλάχιστον πέντε ετών·
(η) να ενημερώσει πάραυτα τη σχετική 
αρχή/τις σχετικές αρχές ελέγχου ή τον 
φορέα/τους φορείς ελέγχου για τυχόν 
παρατυπίες ή παραβάσεις οι οποίες 
θίγουν τη βιολογική ιδιότητα του 
προϊόντος της ή των βιολογικών 
προϊόντων που λαμβάνει από άλλες 
επιχειρήσεις ή υπεργολάβους.
Η προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο 
δήλωση επαληθεύεται από τον αρμόδιο 
φορέα ή την αρχή ελέγχου που εκδίδει 
έκθεση η οποία εντοπίζει τις πιθανές 
ελλείψεις και τις πιθανές περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης με τους κανόνες 
βιολογικής παραγωγής. Η επιχείρηση 
οφείλει να προσυπογράψει την έκθεση και 
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να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα.
1.3. Για την εφαρμογή του άρθρου 24α 
παράγραφος 1, η επιχείρηση κοινοποιεί 
στην αρμόδια αρχή τις ακόλουθες 
πληροφορίες:
(a) επωνυμία και διεύθυνση της 
επιχείρησης·
(β) γεωγραφική θέση των εγκαταστάσεων 
και, κατά περίπτωση, των αγροτεμαχίων 
(στοιχεία κτηματολογίου) όπου 
πραγματοποιούνται οι εργασίες·
(γ) φύση των εργασιών και των 
προϊόντων·
(δ) σε περίπτωση γεωργικής 
εκμετάλλευσης, την ημερομηνία κατά την 
οποία ο παραγωγός έπαψε να 
χρησιμοποιεί στα εν λόγω αγροτεμάχια 
προϊόντα τα οποία δεν επιτρέπονται για 
τη βιολογική παραγωγή·
(ε) επωνυμία του φορέα ελέγχου στον 
οποίο η επιχείρηση έχει αναθέσει τον 
έλεγχο των δραστηριοτήτων της, εφόσον 
το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει θέσει 
σε εφαρμογή το σύστημα ελέγχου που 
εγκρίνει αυτούς τους φορείς.
2. Τροποποίηση των μέτρων ελέγχου
Η υπεύθυνη επιχείρηση κοινοποιεί 
έγκαιρα στην αρχή ελέγχου ή τον φορέα 
ελέγχου κάθε τροποποίηση της 
περιγραφής ή των μέτρων που 
αναφέρονται στο σημείο 1 και των 
αρχικών μέτρων ελέγχου που ορίζονται 
στα σημεία 4.1., 5., 6,1., 7,1., 8,1., 9,2., 
10.1. και 11.2.
3. Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις
3.1. Η επιχείρηση:
(a) παρέχει στην αρχή ή τον φορέα 
ελέγχου, για τους σκοπούς του ελέγχου, 
πρόσβαση σε όλα τα μέρη της μονάδας 
και σε όλες τις εγκαταστάσεις καθώς και 
στους λογαριασμούς και στα σχετικά 
αποδεικτικά έγγραφα·
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(β) παρέχει στην αρχή ή στον φορέα 
ελέγχου κάθε πληροφορία που είναι 
ευλόγως απαραίτητη για τη διενέργεια 
του ελέγχου·
(γ) υποβάλλει, εάν της ζητηθεί από την 
αρμόδια αρχή ή φορέα ελέγχου, τα 
αποτελέσματα των δικών της 
προγραμμάτων διασφάλισης της 
ποιότητας.
3.2. Πέρα από τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στα σημεία 3.1, οι εισαγωγείς 
και οι πρώτοι παραλήπτες υποβάλλουν 
στον φορέα ή την αρχή ελέγχου 
πληροφορίες σχετικά με εισαγόμενες 
αποστολές που αναφέρονται στο σημείο 
9.1.
4. Ειδικό σύστημα ελέγχου για τα φυτά 
και τα φυτικά προϊόντα που παράγονται ή 
συλλέγονται σε αγρόκτημα
4.1. Μέτρα ελέγχου
4.1.1. Η αναφερόμενη στο σημείο 1.1 
στοιχείο α) πλήρης περιγραφή της 
μονάδας:
(a) συντάσσεται ακόμη και όταν η 
επιχείρηση περιορίζει τη δραστηριότητά 
της στη συλλογή άγριων φυτών·
(β) αναφέρει τους χώρους αποθήκευσης 
και παραγωγής και τα αγροτεμάχια ή/και 
περιοχές συλλογής και, ενδεχομένως, τους 
χώρους όπου πραγματοποιούνται 
ορισμένες εργασίες μεταποίησης ή/και 
συσκευασίας· και
(γ) προσδιορίζει την ημερομηνία της 
τελευταίας χρήσης στα αγροτεμάχια 
ή/και στις συγκεκριμένες περιοχές 
συλλογής προϊόντων η χρήση των οποίων 
δεν είναι συμβατή με τους κανόνες 
βιολογικής παραγωγής.
4.1.2. Στην περίπτωση της συλλογής 
άγριων φυτών, τα πρακτικά μέτρα που 
αναφέρονται στο σημείο 1.1 στοιχείο β) 
περιλαμβάνουν εγγυήσεις τρίτων μερών 
τις οποίες η επιχείρηση μπορεί να 
παρουσιάσει για να εξασφαλίσει την 
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τήρηση των διατάξεων του σημείου 2.2 
του μέρους Ι του παραρτήματος ΙΙ.
4.2. Επικοινωνία
Κάθε έτος, πριν από την ημερομηνία που 
ορίζεται από τον φορέα ή την αρχή 
ελέγχου, η επιχείρηση γνωστοποιεί στον 
φορέα ή την αρχή ελέγχου το λεπτομερές 
πρόγραμμά της όσον αφορά την 
παραγωγή φυτικών προϊόντων ανά 
αγροτεμάχιο.
4.3. Εκμετάλλευση περισσοτέρων της 
μιας μονάδων παραγωγής από την ίδια 
επιχείρηση
Όταν μία επιχείρηση διατηρεί 
περισσότερες μονάδες παραγωγής στην 
ίδια περιοχή, οι μονάδες παραγωγής μη 
βιολογικών φυτικών προϊόντων και οι 
χώροι αποθήκευσης γεωργικού υλικού 
υπόκεινται στο γενικό και ειδικό σύστημα 
ελέγχου που ορίζεται στα σημεία 1, 2, 3, 
4.1 και 4.2..
5. Ειδικό σύστημα ελέγχου για τα φύκια
Όταν το σύστημα ελέγχου ειδικά για τα 
φύκια εφαρμόζεται για πρώτη φορά, η 
πλήρης περιγραφή της μονάδας που 
περιγράφεται στο σημείο 1.1 στοιχείο α) 
περιλαμβάνει:
(a) πλήρη περιγραφή των χερσαίων και 
θαλάσσιων εγκαταστάσεων·
(β) περιβαλλοντική εκτίμηση όπως ορίζει 
το σημείο 2.3 του μέρους ΙΙΙ του 
παραρτήματος ΙΙ, κατά περίπτωση·
(γ) το σχέδιο βιώσιμης διαχείρισης όπως 
ορίζουν τα σημεία 2.4 και 2.5 του μέρους 
ΙΙΙ του παραρτήματος ΙΙ, κατά 
περίπτωση·
(δ) για τα άγρια φύκια, πλήρη περιγραφή 
και χάρτη των παράκτιων και θαλάσσιων 
περιοχών συλλογής καθώς και των 
χερσαίων περιοχών όπου ασκούνται 
δραστηριότητες μετά τη συλλογή.
6. Ειδικό σύστημα ελέγχου για τα ζώα και 
τα ζωικά προϊόντα που παράγονται από 
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κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
6.1. Σύστημα ελέγχου
6.1.1. Όταν το σύστημα ελέγχου ειδικά για 
τη ζωική παραγωγή εφαρμόζεται για 
πρώτη φορά, η πλήρης περιγραφή της 
μονάδας που περιγράφεται στο σημείο 1.1 
στοιχείο α) περιλαμβάνει:
(a) πλήρη περιγραφή των κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων, βοσκοτόπων, υπαίθριων 
χώρων, κ.λπ. και, κατά περίπτωση, των 
κτηρίων αποθήκευσης, συσκευασίας και 
μεταποίησης ζώων, ζωικών προϊόντων, 
πρώτων υλών και πρώτων υλών·
(β) πλήρη περιγραφή των εγκαταστάσεων 
που χρησιμοποιούνται για την 
αποθήκευση της ζωικής κόπρου.
6.1.2. Τα αναφερόμενα στο σημείο 1.1 
στοιχείο β) πρακτικά μέτρα 
περιλαμβάνουν:
(a) σχέδιο διασποράς της κόπρου, 
εγκεκριμένο από τον φορέα ή την αρχή 
ελέγχου, μαζί με πλήρη περιγραφή των 
εκτάσεων που χρησιμοποιούνται για 
φυτικές καλλιέργειες·
(β) κατά περίπτωση, όσον αφορά τη 
διασπορά της κοπριάς, τις γραπτές 
συμφωνίες, με άλλες εκμεταλλεύσεις, 
σύμφωνα με το σημείο 1.5.5 του 
τμήματος Ι του παραρτήματος ΙΙ, που 
είναι σύμφωνες με τους κανόνες 
βιολογικής παραγωγής·
(γ) σχέδιο διαχείρισης της μονάδας 
βιολογικής κτηνοτροφικής παραγωγής.
6.2. Ταυτοποίηση των ζώων
Η ταυτοποίηση των ζώων είναι δυνατή 
ανά πάσα στιγμή με τη χρήση μεθόδων 
προσαρμοσμένων στο κάθε είδος ζώων, 
ατομικά για τα μεγάλα θηλαστικά και 
ατομικά ή ανά παρτίδα για τα πουλερικά 
και τα μικρά θηλαστικά.
6.3. Μέτρα ελέγχου των κτηνιατρικών 
φαρμάκων
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Όταν χρησιμοποιούνται κτηνιατρικά 
φάρμακα, τα ζώα που υποβάλλονται σε 
θεραπευτική αγωγή ταυτοποιούνται με 
σαφήνεια, ατομικά στην περίπτωση των 
μεγάλων ζώων και ατομικά ή ανά 
παρτίδα ή ανά κυψέλη στην περίπτωση 
των πουλερικών, των μικρών ζώων και 
των μελισσών.
6.4. Ειδικά μέτρα ελέγχου για τη 
μελισσοκομία
6.4.1. Ο μελισσοκόμος παρέχει στην αρχή 
ή τον φορέα ελέγχου χάρτη ενδεδειγμένης 
κλίμακας που καταγράφει τη θέση των 
μελισσιών. Ο μελισσοκόμος παρέχει στην 
αρχή ή τον φορέα ελέγχου κατάλληλα 
έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, 
περιλαμβανομένων κατάλληλων 
αναλύσεων εάν είναι απαραίτητο, που 
αποδεικνύουν ότι οι τοποθεσίες στις 
οποίες έχουν πρόσβαση τα μελίσσια του 
πληρούν τους όρους του παρόντος 
κανονισμού.
6.4.2. Τα ακόλουθα στοιχεία 
καταχωρίζονται στο μελισσοκομικό 
μητρώο όσον αφορά τις ζωοτροφές: 
τύπος του προϊόντος, ημερομηνίες, 
ποσότητες και κυψέλες στις οποίες 
χρησιμοποιείται η τροφή.
6.4.3. Κάθε φορά που πρόκειται να 
χορηγηθούν κτηνιατρικά φαρμακευτικά 
προϊόντα, ο τύπος του προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένης της ένδειξης της 
δραστικής φαρμακολογικής ουσίας, 
καθώς και λεπτομερής διάγνωση, η 
ποσολογία, ο τρόπος χορήγησης, η 
διάρκεια της αγωγής και η προβλεπόμενη 
από τον νόμο περίοδος απόσυρσης 
καταγράφονται σαφώς και δηλώνονται 
στην αρμόδια αρχή ή τον φορέα ελέγχου 
πριν τα προϊόντα διατεθούν στην αγορά 
ως βιολογικά προϊόντα.
6.4.4. Η ζώνη στην οποία βρίσκεται το 
μελισσοκομείο καταγράφεται μαζί με τα 
στοιχεία ταυτοποίησης των κυψελών. Ο 
φορέας ή η αρχή ελέγχου ενημερώνονται 
για κάθε μετακίνηση των μελισσιών εντός 
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προθεσμίας που εγκρίνεται από την 
αρμόδια αρχή ή τον φορέα ελέγχου.
6.4.5. Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για να 
εξασφαλιστεί η κατάλληλη συλλογή, 
επεξεργασία και αποθήκευση των 
μελισσοκομικών προϊόντων. 
Καταγράφονται όλα τα μέτρα που 
λαμβάνονται για την ικανοποίηση αυτών 
των απαιτήσεων.
6.4.6. Οι αφαιρέσεις των πλαισίων μελιού 
και οι ενέργειες συλλογής μελιού 
καταχωρίζονται στο ειδικό μητρώο του 
μελισσοκομείου.
6.5. Εκμετάλλευση περισσοτέρων της 
μιας μονάδων παραγωγής από την ίδια 
επιχείρηση
Όταν μία επιχείρηση διατηρεί 
περισσότερες μονάδες παραγωγής, οι 
μονάδες παραγωγής μη βιολογικών ζώων 
ή ζωικών προϊόντων υπόκεινται επίσης 
στο σύστημα ελέγχου που ορίζουν τα 
σημεία 1, 2, 3 και 6.1. έως 6.4 του 
παρόντος παραρτήματος.
7. Ειδικό σύστημα ελέγχου για την 
παραγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας
7.1. Μέτρα ελέγχου
Όταν το σύστημα ελέγχου ειδικά για την 
παραγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας 
εφαρμόζεται για πρώτη φορά, η πλήρης 
περιγραφή της μονάδας που περιγράφεται 
στο σημείο 1.1 στοιχείο α) περιλαμβάνει:
(a) πλήρη περιγραφή των χερσαίων και 
θαλάσσιων εγκαταστάσεων·
(β) περιβαλλοντική εκτίμηση όπως ορίζει 
το σημείο 2.3 του μέρους ΙΙΙ του 
παραρτήματος ΙΙ, κατά περίπτωση·
(γ) το σχέδιο βιώσιμης διαχείρισης όπως 
το ορίζουν τα σημεία 2.4 και 2.5 του 
μέρους ΙΙΙ του παραρτήματος ΙΙ, κατά 
περίπτωση·
7.2. Εκμετάλλευση περισσοτέρων της 
μιας μονάδων παραγωγής από την ίδια 
επιχείρηση
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Όταν μία επιχείρηση διατηρεί 
περισσότερες μονάδες παραγωγής, οι 
μονάδες παραγωγής μη βιολογικών ζώων 
υδατοκαλλιέργειας υπόκεινται επίσης στο 
σύστημα ελέγχου που ορίζουν τα σημεία 
1, 2, 3 και 7.1 του παρόντος 
παραρτήματος.
8. Ειδικό σύστημα ελέγχου για τις 
μονάδες παρασκευής προϊόντων φυτών, 
φυκιών, ζωικού κεφαλαίου και ζώων 
υδατοκαλλιέργειας καθώς και τροφίμων 
η σύνθεση των οποίων προέρχεται από 
αυτά
8.1. Μέτρα ελέγχου
Όταν μία μονάδα που παρασκευάζει 
προϊόντα για δικό της λογαριασμό ή για 
λογαριασμό τρίτου, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως μονάδων 
που ασκούν δραστηριότητες συσκευασίας 
ή/και ανασυσκευασίας παρόμοιων 
προϊόντων ή μονάδων που συμμετέχουν 
στη σήμανση ή/και εκ νέου σήμανση 
αυτών των προϊόντων, η αναφερόμενη 
στο σημείο 1.1 στοιχείο α) πλήρης 
περιγραφή της μονάδας παρουσιάζει τις 
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για 
την παραλαβή, τη μεταποίηση, τη 
συσκευασία, τη σήμανση και την 
αποθήκευση γεωργικών προϊόντων πριν 
και μετά την πραγματοποίηση των 
εργασιών καθώς και τις διαδικασίες 
μεταφοράς των προϊόντων.
9. Ειδικό σύστημα ελέγχου για τις 
εισαγωγές βιολογικών προϊόντων από 
τρίτες χώρες
9.1. Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις του παρόντος σημείου 
εφαρμόζονται σε κάθε επιχείρηση που 
δραστηριοποιείται με την ιδιότητα του 
εισαγωγέα ή/και του πρώτου παραλήπτη 
στην εισαγωγή ή/και παραλαβή 
βιολογικών προϊόντων για δικό της 
λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλης 
επιχείρησης.
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9.2. Μέτρα ελέγχου
9.2.1. Όσον αφορά τους εισαγωγείς, η 
αναφερόμενη στο σημείο 1.1 στοιχείο α) 
πλήρης περιγραφή της μονάδας 
περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις του 
εισαγωγέα και τις δραστηριότητες 
εισαγωγής, αναφέροντας τα σημεία 
εισόδου των προϊόντων στην Ένωση και 
όλες τις άλλες εγκαταστάσεις τις οποίες 
προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο 
εισαγωγέας για την αποθήκευση των 
εισαγομένων προϊόντων, μέχρι την 
παράδοσή τους στον πρώτο παραλήπτη.
9.2.2. Ακόμη, η αναφερόμενη στο σημείο 
1.2 δήλωση  περιέχει δέσμευση του 
εισαγωγέα που εγγυάται ότι όλες οι 
εγκαταστάσεις τις οποίες θα 
χρησιμοποιήσει για την αποθήκευση των 
προϊόντων υπόκεινται σε έλεγχο, ο οποίος 
διενεργείται είτε από τον αρμόδιο φορέα 
ή την αρχή ελέγχου είτε, όταν οι εν λόγω 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης βρίσκονται 
σε άλλο κράτος μέλος ή περιφέρεια, από 
εγκεκριμένο φορέα ή αρχή ελέγχου του εν 
λόγω κράτους μέλους ή περιφέρειας.
9.2.3. Στην περίπτωση του πρώτου 
παραλήπτη, η αναφερόμενη στο σημείο 
1.1 στοιχείο α) πλήρης περιγραφή της 
μονάδας παρουσιάζει τις εγκαταστάσεις 
που χρησιμοποιούνται για παραλαβή και 
αποθήκευση των προϊόντων.
9.2.4. Όταν ο εισαγωγέας και ο πρώτος 
παραλήπτης είναι το ίδιο νομικό 
πρόσωπο και ασκεί τις δραστηριότητές 
του σε μία ενιαία εγκατάσταση, οι 
αναφερόμενες στη δεύτερη παράγραφο 
του σημείου 1.2 εκθέσεις μπορούν να 
συντάσσονται ως ενιαία έκθεση.
9.3. Πληροφορίες σχετικά με τις 
εισαγόμενες αποστολές
Ο εισαγωγέας ενημερώνει έγκαιρα την 
αρχή ή τον φορέα ελέγχου για κάθε 
αποστολή που πρόκειται να εισαχθεί στην 
Ένωση αναφέροντας:
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(a) το όνομα και τη διεύθυνση του 
πρώτου παραλήπτη·
(β) όσα στοιχεία μπορεί ευλόγως να 
ζητήσει ο αρμόδιος φορέας ή η αρχή 
ελέγχου, μεταξύ άλλων
(i) στην περίπτωση προϊόντων που 
εισάγονται σύμφωνα με το σημείο (i) 
στοιχείο β) της παραγράφου 1 του άρθρου 
28, τα αποδεικτικά στοιχεία που 
αναφέρονται στο ίδιο άρθρο·
(ii) στην περίπτωση προϊόντων που 
εισάγονται σύμφωνα με το σημείο (iia) 
στοιχείο β) της παραγράφου 1 του άρθρου 
28, αντίγραφο του πιστοποιητικού 
ελέγχου που αναφέρεται στο ίδιο άρθρο.
Εάν το ζητήσει ο φορέας ή η αρχή 
ελέγχου του εισαγωγέα, ο εισαγωγέας 
κοινοποιεί τα αναφερόμενα στην πρώτη 
παράγραφο στοιχεία στον φορέα ή την 
αρχή ελέγχου του πρώτου παραλήπτη.
9.4. Επισκέψεις ελέγχου
Όταν ο εισαγωγέας εκτελεί τις εργασίες 
εισαγωγής χρησιμοποιώντας 
διαφορετικές μονάδες ή εγκαταστάσεις, 
οφείλει να διαθέσει, εάν του ζητηθεί, τις 
εκθέσεις οι οποίες αναφέρονται στη 
δεύτερη παράγραφο του σημείου 1.2 για 
καθεμιά από τις εγκαταστάσεις αυτές.
10. Ειδικό σύστημα ελέγχου για μονάδες 
που ασκούν δραστηριότητες παραγωγής, 
παρασκευής ή εισαγωγής βιολογικών 
προϊόντων και οι οποίες αναθέτουν σε 
τρίτους μέρος ή το σύνολο αυτών των 
δραστηριοτήτων
10.1. Μέτρα ελέγχου
Σε περίπτωση ανάθεσης εργασιών σε 
τρίτους, η πλήρης περιγραφή της 
μονάδας που αναφέρεται στο σημείο 1.1 
στοιχείο α) περιλαμβάνει:
(a) κατάλογο των υπεργολάβων με 
περιγραφή των δραστηριοτήτων τους και 
αναφορά των φορέων ή αρχών ελέγχου 
στις οποίες υπάγονται·
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(β) γραπτή συμφωνία των υπεργολάβων 
ότι η εκμετάλλευσή τους υπόκειται στο 
καθεστώς ελέγχου και στο σύστημα 
πιστοποίησης που ορίζει το κεφάλαιο V 
(άρθρα 24 έως 26)·
(γ) λεπτομέρειες για όλα τα συγκεκριμένα 
μέτρα, συμπεριλαμβανομένου ενός 
ενδεδειγμένου συστήματος τήρησης 
αποδεικτικών εγγράφων, τα οποία πρέπει 
να ληφθούν στο επίπεδο της μονάδας για 
να διασφαλίζεται ο έλεγχος της 
διαδρομής των προϊόντων τα οποία 
διαθέτει ο επιχειρηματίας στην αγορά 
και, κατά περίπτωση, τους προμηθευτές, 
πωλητές, παραλήπτες και αγοραστές 
αυτών των προϊόντων.
11. Σύστημα ελέγχου για τις μονάδες 
παρασκευής ζωοτροφών
11.1. Πεδίο εφαρμογής
Το παρόν σημείο ισχύει για κάθε μονάδα 
που συμμετέχει στην παρασκευή 
προϊόντων που αναφέρονται στο στοιχείο 
γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 για 
ίδιο λογαριασμό ή εξ ονόματος τρίτου.
11.2. Μέτρα ελέγχου
11.2.1.1. Η αναφερόμενη στο σημείο 1.1 
στοιχείο α) πλήρης περιγραφή της 
μονάδας αναφέρει:
(a) τις εγκαταστάσεις που 
χρησιμοποιούνται για την παραλαβή, την 
παρασκευή και αποθήκευση των 
προϊόντων τα οποία προορίζονται για τη 
διατροφή των ζώων πριν και μετά τις 
εργασίες·
(β) τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
άλλων προϊόντων που χρησιμοποιούνται 
για την παρασκευή των ζωοτροφών·
(γ) τις εγκαταστάσεις που 
χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση 
των προϊόντων καθαρισμού και 
απολύμανσης·
(δ) εάν είναι απαραίτητο, περιγραφή των 
σύνθετων ζωοτροφών που προτίθεται να 
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παράγει η επιχείρηση και το είδος ή την 
κατηγορία των ζώων για τα οποία 
προορίζεται η σύνθετη ζωοτροφή·
(ε) εάν είναι απαραίτητο, την ονομασία 
των πρώτων υλών για ζωοτροφές που 
σκοπεύει να παρασκευάσει η επιχείρηση.
11.2.2. Τα αναφερόμενα στο σημείο 1.1 
στοιχείο β) μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνουν οι επιχειρήσεις για να 
διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους 
κανόνες βιολογικής παραγωγής περιέχουν 
αναφορές στα μέτρα που προβλέπονται 
στο σημείο 1 μέρος IV παράρτημα ΙΙ.
11.2.3. Η αρχή ή ο φορέας ελέγχου 
χρησιμοποιεί τα μέτρα αυτά, για να 
διενεργήσει γενική εκτίμηση των 
κινδύνων που συνδέονται με κάθε μονάδα 
παρασκευής και για να καταρτίσει σχέδιο 
ελέγχου. Το εν λόγω σχέδιο ελέγχου 
προβλέπει ελάχιστο αριθμό τυχαίων 
δειγματοληψιών με βάση τους δυνητικούς 
κινδύνους.

Τροπολογία 400

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Vδ
Υπόδειγμα αποδεικτικού εγγράφου για έκδοση από τις επιχειρήσεις, όπως ορίζει το άρθρο 
24α παράγραφος 6

Αποδεικτικό έγγραφο για έκδοση από της επιχειρήσεις
Αριθμός εγγράφου:
Επωνυμία και διεύθυνση της 
επιχείρησης:

Επωνυμία, διεύθυνση και κωδικός του 
φορέα/αρχής ελέγχου:

Κύρια δραστηριότητα (παραγωγός, Ορίζεται ως:
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μεταποιητής, εισαγωγέας κ.λπ.):
Ομάδα προϊόντων όπως ορίζεται στο 
άρθρο 25 παράγραφος 
3α/Δραστηριότητα:

Βιολογική παραγωγή, προϊόντα σε 
μετατροπή και μη βιολογική παραγωγή, 
σε περίπτωση παράλληλης 
παραγωγής/μεταποίησης σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
XXX/XXXX.

– φυτά και φυτικά προϊόντα·
– ζώα και ζωικά προϊόντα·
– φύκια και ζώα υδατοκαλλιέργειας·
– μεταποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές, 
συμπεριλαμβανομένης της μαγιάς· 
– οίνος.
Περίοδος ισχύος: Ημερομηνία ελέγχου(-ων):
– φυτά και φυτικά προϊόντα από…έως… 
– ζώα και ζωικά προϊόντα από…έως…
– φύκια και ζώα υδατοκαλλιέργειας 
από…έως…·
– μεταποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές, 
συμπεριλαμβανομένης της μαγιάς 
από…έως… ·
– οίνος από…έως…
Το παρόν έγγραφο εκδόθηκε με βάση το άρθρο 24α παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. XXX/XXXX. Η κατονομαζόμενη επιχείρηση υπέβαλε τις δραστηριότητές της σε 
έλεγχο και πληροί τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού.
Ημερομηνία, τόπος:
Υπογραφή εξ ονόματος της εκδότριας αρχής/φορέα ελέγχου:

Τροπολογία 401

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ε
Κριτήρια για την πιστοποίηση ομάδων 

επιχειρήσεων
(Θα καθοριστούν σε μεταγενέστερο στάδιο)



RR\1077954EL.doc 267/372 PE557.122v03-00

EL

Τροπολογία 402

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Vστ
Κριτήρια για την εκτίμηση κινδύνων

(Θα καθοριστούν σε μεταγενέστερο στάδιο)
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό 

Η πρώτη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τη βιολογική γεωργία εγκρίθηκε το 1991 (ΕΟΚ 
2092/91). Αντικατόπτριζε και αναγνώριζε την αυξανόμενη σημασία του κινήματος 
βιολογικής παραγωγής στην Ευρώπη, μέσω μιας νέας αγοράς βιολογικών προϊόντων που είχε 
αναπτυχθεί επί δεκαετίες χωρίς συγκεκριμένη δημόσια υποστήριξη. Η έγκριση της οδηγίας 
2092/91 τιμούσε επίσης το πλήθος γεωργών και καταναλωτών που είχαν καθορίσει από 
κοινού αρχές, κανόνες και συστήματα ελέγχου τα οποία κατέστησαν εφικτή την επιτυχία του 
κλάδου. Η νομοθεσία αρχικά περιοριζόταν στα φυτικά προϊόντα. Αναθεωρήθηκε το 1998 και 
το 2007, για να συμπεριλάβει τα ζωικά προϊόντα και περαιτέρω κανόνες για την μεταποίηση, 
τον έλεγχο και την εμπορία. 

Η Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της για ένα νέο κανονισμό για τη βιολογική παραγωγή 
τον Μάρτιο του 2014, επισημαίνοντας προβληματισμούς σχετικά με πιθανές παρατυπίες στην 
ταχύτατα αναπτυσσόμενη αλυσίδα βιολογικών τροφίμων· υποστήριξε ότι θα μπορούσε να 
υπονομευθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα εξαιτίας 
περιπτώσεων απάτης, που ανιχνεύονται σε ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό εισαγωγών από 
τρίτες χώρες αλλά και εντός της εσωτερικής αγοράς· και επέστησε την προσοχή στην 
παράλληλη λειτουργία δομών παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας συμβατικών και 
βιολογικών προϊόντων, γεγονός που εμπεριέχει τον κίνδυνο να μην εντοπίζονται περιπτώσεις 
μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό για τη βιολογική παραγωγή. 

Η πρόταση δέχθηκε έντονη κριτική, ιδιαίτερα από τις επαγγελματικές οργανώσεις του κλάδου 
βιολογικής παραγωγής. Πρώτον, αμφισβητήθηκε η αναγκαιότητα εισαγωγής ενός εξ 
ολοκλήρου νέου κανονισμού λίγα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του τελευταίου 
κανονισμού. Προκρίθηκε η λύση της αναθεώρησης του ισχύοντος κανονισμού. Δεύτερον, η 
νέα δομή και ορισμένοι νέοι κανόνες για την παραγωγή, τον έλεγχο και την εμπορία 
επικρίθηκαν με την αιτιολογία ότι θα προκαλέσουν περισσότερες δυσκολίες και βάρη στους 
γεωργούς βιολογικών προϊόντων, με πιθανή συνέπεια την εγκατάλειψη της δραστηριότητάς 
τους, ενώ θα έπρεπε να ενθαρρύνεται η είσοδος στον κλάδο. Τρίτον, οι προτεινόμενοι 
αυστηρότεροι κανόνες στα όρια υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων απορρίφθηκαν καθώς 
δεν υπήρχαν σαφείς και αξιόπιστες διατάξεις αναφορικά με τα προληπτικά μέτρα και την 
αποζημίωση των απωλειών που μπορεί να υποστούν γεωργοί βιολογικών προϊόντων εξαιτίας 
μη ηθελημένης μόλυνσης από συμβατικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Στο πλαίσιο προετοιμασίας της έκθεσης, ο εισηγητής εξέτασε τους ως άνω προβληματισμούς 
και δέχθηκε πολυάριθμες, πιο λεπτομερείς ερωτήσεις από τον επαγγελματικό κλάδο, από 
οργανώσεις καταναλωτών και από ένα μεγάλο εύρος ενδιαφερόμενων φορέων· έλαβε υπόψη 
την εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής, την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τα 
συμπεράσματα που συνάχθησαν από τη διαδικασία διαβούλευσης με την κοινωνία των 
πολιτών, που προηγήθηκε της κατάρτισης της πρότασης από την Επιτροπή· αξιολόγησε τις 
απόψεις εμπειρογνωμόνων που εκτέθηκαν στην επιτροπή κατά τη διάρκεια ακρόασης σχετικά 
με το θέμα, καθώς και τις απόψεις των σκιωδών εισηγητών των άλλων πολιτικών ομάδων. 
Παρατίθεται μια πιο λεπτομερής εκτίμηση της νομοθετικής πρότασης καθώς και του 
σκεπτικού αιτιολόγησης των προτεινόμενων τροπολογιών.
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1. Εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής 

Η Επιτροπή βάσισε την πρότασή της στα ακόλουθα συμπεράσματα της εκτίμησης 
επιπτώσεων που εκπόνησε: τα τελευταία δέκα χρόνια, η ζήτηση για βιολογικά προϊόντα έχει 
αυξηθεί σημαντικά. Η παγκόσμια αγορά για βιολογικά τρόφιμα έχει τετραπλασιαστεί σε 
μέγεθος μεταξύ 1999 και 2011, ωστόσο οι γεωργικές εκτάσεις βιολογικής παραγωγής στην 
ΕΕ έχουν μόνο διπλασιαστεί κατά τη δεκαετία 2000-2010. Σύμφωνα με την εκτίμηση 
επιπτώσεων, ούτε η εσωτερική προσφορά, ούτε το νομοθετικό πλαίσιο έχουν συντονιστεί με 
την εν λόγω επέκταση της αγοράς, γεγονός που μεταφράζεται σε χαμένες ευκαιρίες για τους 
παραγωγούς της ΕΕ. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της ίδιας της αγοράς 
βιολογικών προϊόντων μπορεί να απειλείται από την πιθανή διάβρωση της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών. Επιπλέον, ολόκληρο το ρυθμιστικό πλαίσιο έχει καταστεί υπερβολικά 
πολύπλοκο και δυσνόητο για τις επιχειρήσεις, τους παραγωγούς, τους καταναλωτές και τις 
δημόσιες αρχές και έγινε ακόμα περισσότερο λόγω της προβλεπόμενης εφαρμογής ενός 
καθεστώτος συμμόρφωσης για τους ελεγκτικούς φορείς σε μη αναγνωρισμένες τρίτες χώρες. 
Υπάρχει σημαντικό διοικητικό φορτίο και κίνδυνοι που σχετίζονται με τη διαχείριση 
πολυάριθμων εξαιρέσεων από τις εθνικές διοικήσεις και με τον έλεγχο των επιχειρήσεων. 

2. Δομή της νέας πρότασης

Η Επιτροπή προτείνει μια νέα απλοποιημένη δομή για τη ρύθμιση της βιολογικής παραγωγής, 
συγχωνεύοντας τον ισχύοντα βασικό κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2207 με τους δύο 
εκτελεστικούς κανονισμούς (889/2008 και 1235/2008) σε έναν κανονισμό με πολυάριθμα 
παραρτήματα. Αυτή η πρόταση ακολουθεί τους κανόνες εναρμόνισης προς τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας και τον γενικό στόχο της απλοποίησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ο εισηγητής 
συμφωνεί κατ' αρχήν με αυτούς τους στόχους. Ωστόσο, η πρόταση για μια νέα δομή 
περιλαμβάνει περίπου τριάντα κατ' εξουσιοδότηση πράξεις μέσω των οποίων η Επιτροπή 
σκοπεύει να προσδιορίσει μεγάλο μέρος της ουσίας των διατάξεων του κανονισμού σε 
μεταγενέστερο στάδιο. Ο εισηγητής προτείνει την επανεισαγωγή βασικών αρχών και 
θεμελιωδών κανόνων για τη βιολογική παραγωγή στη βασική νομοθετική πράξη, καθώς και 
τον περιορισμό της ανάθεσης εξουσιών στην Επιτροπή μέσω των κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων. Γι' αυτό τον λόγο, ο εισηγητής πρότεινε τη μετακίνηση μερικών διατάξεων, που 
σχεδιάζονταν ως προτεινόμενες κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, στον βασικό κανονισμό και στα 
παραρτήματα.

3. Πεδίο εφαρμογής, ορισμοί και αρχές

Η Επιτροπή προτείνει την αλλαγή του πεδίου εφαρμογής (άρθρο 2),καθώς και νέους 
ορισμούς (άρθρο 3) και αρχές (άρθρα 4-6) για τη βιολογική παραγωγή. Πολλές από αυτές τις 
αλλαγές προτείνονται σε σχέση με τα παραρτήματα και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Ο 
εισηγητής προτείνει μερικές τροπολογίες που παρέχουν μεγαλύτερη ακρίβεια αναφορικά με 
τα προϊόντα και τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται ή όχι στον βασικό κανονισμό. 
Περιλαμβάνονται ορισμοί απαραίτητοι για τη διασαφήνιση διατάξεων και θετικοί κατάλογοι 
εγκεκριμένων ουσιών που προβλέπονται στα παραρτήματα, καθώς και αρχές που αφορούν τη 
διαχείριση των βιολογικών διεργασιών, την προστασία του εδάφους, την καλή μεταχείριση 
των ζώων ή την περιβαλλοντική επίδοση των επιχειρήσεων. Υπάρχουν επίσης σημαντικές 
προσωρινές εξαιρέσεις ελέγχου και σταδιακής κατάργησης, που πρέπει να εφαρμοστούν και 
οι οποίες ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. 
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4. Κανόνες παραγωγής και επισήμανσης

Η Επιτροπή πρότεινε να οριστούν μεγάλα μέρη των κανόνων παραγωγής για τα φυτικά και 
ζωικά προϊόντα σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σε μεταγενέστερο στάδιο. Αυτό αυξάνει τη 
δυνατότητα τροποποίησης θεμελιωδών σημείων των κανόνων για τη βιολογική παραγωγή 
μέσω μη νομοθετικών πράξεων. Ο εισηγητής προτείνει μερικές τροπολογίες που κάνουν 
σαφή διαχωρισμό μεταξύ των βασικών κανόνων που πρέπει να καθοριστούν στον βασικό 
κανονισμό και των ειδικών απαιτήσεων για τη φυτική ή ζωική παραγωγή, οι οποίες μπορούν 
να ρυθμιστούν σε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και τεχνικών λεπτομερειών, που μπορούν να 
ρυθμιστούν με εκτελεστικές πράξεις.

Ο εισηγητής συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι εξαιρέσεις από αυτούς τους κανόνες πρέπει να 
καταργηθούν σταδιακά, π.χ. για σπόρους ή ζωοτροφές που προσωρινά δεν υπάρχουν στην 
αγορά. Ωστόσο, αυτή η σταδιακή κατάργηση των παρεκκλίσεων θα πρέπει να βασίζεται σε 
αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα στις περιφέρειες και στα κράτη μέλη και θα 
πρέπει να συνοδεύεται από υποστηρικτικά μέτρα για τους σχετικούς κλάδους, ώστε να 
αυξάνεται αποτελεσματικά η προσφορά. Σχετικά με το ζήτημα της επισήμανσης, ο εισηγητής 
εκφράζει τη λύπη του για το ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες που να επεξηγούν την έννοια της 
βιολογικής γεωργίας και των ιδιαιτεροτήτων της. Ο κανονισμός θα πρέπει να προσφέρει 
μεγαλύτερη ευελιξία αναφορικά με την προέλευση των βιολογικών συστατικών. 

Στην πρότασή της, η Επιτροπή δεν έχει προβλέψει υποστηρικτικά μέτρα για την ανάπτυξη 
της καλλιέργειας και αναπαραγωγής φυτών και ζώων σύμφωνα με μεθόδους βιολογικής 
παραγωγής, ούτε για να καλύψει τα υφιστάμενα κενά στην αγορά για σπόρους και ζώα που 
έχουν καλλιεργηθεί και αναπαραχθεί αντίστοιχα με μεθόδους βιολογικής παραγωγής. Ο 
εισηγητής έχει προτείνει ανάλογα μέτρα στα παραρτήματα.

5. Έλεγχος και πιστοποίηση 

Αποσκοπώντας στην απλοποίηση της νομοθεσίας, η Επιτροπή μετέφερε τις περισσότερες 
απαιτήσεις ελέγχου για τη βιολογική παραγωγή και εμπορία στην πρόταση οριζόντιας 
νομοθεσίας για τον επίσημο έλεγχο στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, η έγκριση της οποίας 
αναμένεται ακόμα, παράλληλα με την παρούσα πρόταση κανονισμού. Πρόκειται για ένα 
καταρχήν λογικό εγχείρημα. Ωστόσο, μερικές ιδιαιτερότητες της βιολογικής παραγωγής 
πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αντιμετωπιστούν. Η ποιότητα της βιολογικής παραγωγής 
δεν πρέπει να ελέγχεται μόνο σε επίπεδο τελικού προϊόντος. Πρέπει να ληφθεί υπόψη 
ολόκληρη η διαδικασία παραγωγής, που περιλαμβάνει τη θετική επίπτωση στο περιβάλλον, 
την καλή μεταχείριση των ζώων, τη γονιμότητα του εδάφους, τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής και τη βιώσιμη χρήση της βιοποικιλότητας. 

Επίσης, ο εισηγητής συμφωνεί καταρχήν με μια προσέγγιση βάσει κινδύνου των ελέγχων και 
υποστηρίζει ότι ορισμένες συγκεκριμένες απαιτήσεις για τον έλεγχο και την πιστοποίηση 
βιολογικών προϊόντων θα πρέπει να παραμείνουν εντός του κανονισμού, μεταξύ των οποίων 
και ένας συνδυασμός ετήσιου ελέγχου και ελέγχων βάσει κινδύνου, έτσι ώστε με την πάροδο 
του χρόνου να βελτιώνονται οι επιδόσεις στον τομέα του ελέγχου. 

Επιπρόσθετα, η εποπτεία των κρατών μελών επί των ελεγκτικών αρχών και φορέων 
χρειάζεται να βελτιωθεί. Σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν την παρουσία μη 
εγκεκριμένων προϊόντων στη βιολογική παραγωγή, ο εισηγητής επιθυμεί να ενισχύσει την 
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ευθύνη των επιχειρήσεων και των ελεγκτικών φορέων και έχει υποβάλει πρόταση για μέτρα 
προφύλαξης καθώς και μηχανισμούς αποζημίωσης σε περίπτωση τυχαίας μόλυνσης (άρθρο 
20α)

6. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Βιολογικής Παραγωγής

Η εφαρμογή του ισχύοντος κανονισμού για τη βιολογική παραγωγή αποκάλυψε ορισμένες 
αδυναμίες αναφορικά με τον έλεγχο καθώς και ελλείψεις στη συγκέντρωση δεδομένων και 
την επικοινωνία μεταξύ των κρατών μελών και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εκτίμηση 
επιπτώσεων της Επιτροπής, η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι προβληματισμοί που 
έθεσαν τα κράτη μέλη και ο κλάδος της βιολογικής παραγωγής απαιτούν σαφώς πιο 
συντονισμένη δράση και επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών, των ελεγκτικών φορέων 
και των επιχειρήσεων. Η βάση των διαθέσιμων δεδομένων για τον εντοπισμό των κινδύνων 
και την ανάπτυξη της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των κενών εισροών που αποτελούν την 
αιτία για τις τρέχουσες εξαιρέσεις, είναι εξαιρετικά ασθενής για να λειτουργήσει ως αφορμή 
ανάληψης της απαραίτητης δράσης για βελτίωση. Γι' αυτό τον λόγο, ο εισηγητής προτείνει 
την εξέταση του ενδεχομένου ίδρυσης ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Βιολογικής 
Παραγωγής, που θα αναλάβει τη βελτίωση της οδηγίας για τη βιολογική παραγωγή 
αναφορικά με τους ελέγχους και τη συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τη συλλογή 
και αξιολόγηση των απαραίτητων δεδομένων και επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και τη 
σύσταση βελτιωμένων υπηρεσιών πληροφοριών. 

7. Εμπόριο με τρίτες χώρες 

Σχετικά με το καθεστώς εισαγωγών από τρίτες χώρες, η Επιτροπή προτείνει ένα δυαδικό 
σύστημα αναγνώρισης και ελέγχου βιολογικών προϊόντων, το οποίο θα βασίζεται στη 
συμμόρφωση ή την ισοδυναμία. Η έννοια της συμμόρφωσης σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις σε 
τρίτες χώρες θα πρέπει να εφαρμόζουν πλήρως τη νομοθεσία της ΕΕ, ακόμα κι αν δεν 
υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία σχετικά με τη βιολογική παραγωγή στην εν λόγω χώρα. 
Ισοδυναμία υπό την έννοια ότι οι παραγωγοί τρίτων χωρών θα πληρούν τις αρχές και τους 
στόχους της εγχώριας νομοθεσίας σύμφωνα με πρότυπα που είναι κατάλληλα για τις 
κλιματικές και τοπικές συνθήκες παραγωγής (π.χ. τροπικές). Η έννοια της ισοδυναμίας 
εφαρμόζεται επί του παρόντος κυρίως στις εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες. Ο 
εισηγητής προτείνει ένα τριαδικό σύστημα πλήρους ισοδυναμίας, μετάβαση προς την 
ισοδυναμία με αναγνωρισμένα περιφερειακά πρότυπα και συμμόρφωση με περιορισμένες 
εξαιρέσεις, ώστε να βελτιωθεί η ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής σε τρίτες χώρες και η 
εποπτεία των ελεγκτικών φορέων. Αναφορικά με την επιλογή της συμμόρφωσης, προτείνει 
σαφείς κανόνες παραγωγής και μέτρα ελέγχου, προσαρμοσμένα στις συνθήκες των εν λόγω 
χωρών. Επίσης, προτείνει μέτρα μέσω των οποίων μπορεί να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ 
των φορέων πιστοποίησης και της Επιτροπής ιδιαίτερα όσον αφορά καταγγελίες και 
παρατυπίες. 
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[κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους] και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 του Συμβουλίου
(COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Sirpa Pietikäinen

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η βιολογική γεωργία συνδυάζει τις πτυχές της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της 
προστασίας της βιοποικιλότητας, της καταλληλότητας και της ασφάλειας των τροφίμων και 
της ηθικής μεταχείρισης των ζώων στην παραγωγή τροφίμων. Το βιολογικό σήμα λειτουργεί 
επίσης υπέρ των γεωργών που συμμετέχουν σε αυτό.

Τα βιολογικά προϊόντα καθίστανται ολοένα και πιο δημοφιλή στην Ευρώπη και σε όλο τον 
κόσμο. Σήμερα, ο βιολογικός τομέας στην Ευρώπη σέχει τετραπλασιάσει το μέγέθός του σε 
σχέση με το 1999 και ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξής του παραμένει υψηλός, περίπου στο 9%. 
Για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη του τομέα και στο μέλλον, θα πρέπει να κατοχυρωθεί ότι το 
βιολογικό σήμα θα διατηρήσει τουλάχιστον την ελκυστικότητα και την αξιοπιστία που έχει 
σήμερα.

Η πρόταση της Επιτροπής για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην Ευρώπη εστιάζει 
σε τρεις στόχους: άρση των φραγμών, διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού και βελτίωση της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η Επιτροπή επιδιώκει να καταργήσει πολλές υφιστάμενες 
παρεκκλίσεις, απλουστεύοντας, με τον τρόπο αυτό, τους κανόνες και μειώνοντας τον 
διοικητικό φόρτο.

Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει στοιχεία καίριας σημασίας για τη βελτίωση της 
βιωσιμότητας του τομέα βιολογικής παραγωγής. Θα πρέπει ωστόσο να βελτιωθεί με την 
εισαγωγή μεγαλύτερης ευελιξίας σε θέματα στα οποία η εφαρμογή των ίδιων κανόνων για 
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όλους τους γεωργούς θα οδηγούσε, στην πράξη, στη μη εξασφάλιση ίσων όρων 
ανταγωνισμού σε ορισμένους γεωργούς. 

Αυτό θα συνέβαινε, για παράδειγμα, εάν υπήρχε η απαίτηση το αναπαραγωγικό υλικό να 
είναι απαρεγκλίτως βιολογικής προέλευσης. Ο κανόνας αυτός θα δυσκόλευε την προσπάθεια 
των γεωργών στη Βόρεια Ευρώπη να βρουν σπόρους ανθεκτικούς για τη χειμερινή περίοδο, 
καθώς το απόθεμα τέτοιου είδους σπόρων εξακολουθεί να είναι πολύ περιορισμένο. Στους 
κανόνες όσον αφορά την καλλιέργεια θερμοκηπίου πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι 
διαφορετικές γεωγραφικές συνθήκες και να εξασφαλιστεί ότι η σημερινή ερμηνεία των 
κανόνων περί βιολογικής καλλιέργειας θερμοκηπίου θα ισχύει και στο μέλλον.

Καίρια σημασία για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, την ποιότητα της παραγωγής και 
τους ίσους όρους ανταγωνισμού για τους παραγωγούς έχει η ανάπτυξη ανοικτών και δίκαιων 
ελέγχων ποιότητας για τα εισαγόμενα βιολογικά προϊόντα. Θα πρέπει, επομένως, να υπάρχει 
αυτοέλεγχος και να εφαρμοστούν εξωτερικά συστήματα ελέγχου για τα προϊόντα που 
προέρχονται από την ΕΕ και για τα εισαγόμενα προϊόντα. Ο ελεγκτής θα πρέπει να φέρει την 
οικονομική ευθύνη σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. 

Μεγαλύτερη ευελιξία απαιτείται επίσης σε περιπτώσεις όπου εντοπίζονται κατάλοιπα σε 
βιολογικά προϊόντα. Στην πρόταση της Επιτροπής, η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά και μόνο 
τον γεωργό, ανεξάρτητα από το αν ο ρυπαίνων είναι ο γεωργός ή τρίτος. Είναι σημαντικό να 
καθιερωθεί η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες μια 
εγκατάσταση υψηλού κινδύνου μόλυνσης γειτνιάζει με γεωργική εκμετάλλευση παραγωγής 
βιολογικών προϊόντων και όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για την ευθύνη τρίτων.

Ένα από τα επιχειρήματα για την επιλογή της παραγωγής βιολογκών προϊόντων είναι η καλή 
μεταχείριση των ζώων. Ως εκ τούτου, η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να συμπληρωθεί με 
αυστηρότερους κανόνες σχετικά με τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων.

Πέραν αυτού του ειδικού κανονισμού, η βιολογική καλλιέργεια πρέπει να ενισχυθεί και με 
άλλες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ. Στην επόμενη αναθεώρηση της κοινής γεωργικής 
πολιτικής, θα πρέπει να εξασφαλισθούν βελτιωμένα κίνητρα και περισσότεροι 
χρηματοδοτικοί πόροι για τους γεωργούς που δραστηριοποιούνται στη βιολογική παραγωγή ή 
βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο. Για να αυξηθεί το διαθέσιμο βιολογικό αναπαραγωγικό 
υλικό, θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω οι βάσεις δεδομένων και να προβλεφθούν 
περισσότερα κονδύλια για την έρευνα και την καινοτομία, με στόχο την αύξηση της 
παραγωγής και της διαθεσιμότητας βιολογικών σπόρων και φυτικού αναπαραγωγικού υλικού.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει 
υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Επιπροσθέτως, η βιολογική παραγωγή 
είναι ένα σύστημα το οποίο συμβάλλει 
στην ενσωμάτωση απαιτήσεων προστασίας 
του περιβάλλοντος στην ΚΓΠ και προωθεί 
την αειφόρο γεωργική παραγωγή. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο θεσπίστηκαν 
μέτρα χρηματοδοτικής στήριξης της 
βιολογικής παραγωγής στο πλαίσιο της 
ΚΓΠ, πιο πρόσφατα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14, και 
ενισχύθηκαν ιδίως στην πρόσφατη 
μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου για 
την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, όπως 
καθιερώθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15.

(4) Επιπροσθέτως, η βιολογική παραγωγή 
είναι ένα σύστημα το οποίο συμβάλλει 
στην ενσωμάτωση απαιτήσεων προστασίας 
του περιβάλλοντος στην ΚΓΠ και προωθεί 
την αειφόρο γεωργική παραγωγή και την 
χρήση των κατάλληλων για το κάθε είδος 
ζωοτεχνικών πρακτικών. Για το λόγοαυτό 
θεσπίστηκαν μέτρα χρηματοδοτικής 
στήριξης της βιολογικής παραγωγής στο 
πλαίσιο της ΚΓΠ, πιο πρόσφατα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου14, και ενισχύθηκαν ιδίως στην 
πρόσφατη μεταρρύθμιση του νομικού 
πλαισίου για την πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης, όπως καθιερώθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου15. Ωστόσο, κατά την επόμενη 
αναθεώρηση της ΚΓΠ, θα πρέπει να 
εξασφαλισθούν βελτιωμένα κίνητρα και 
αυξημένοι χρηματοδοτικοί πόροι για τους 
γεωργούς που δραστηριοποιούνται στη 
βιολογική παραγωγή ή βρίσκονται σε 
στάδιο της μετατροπής της παραγωγής 
προκειμένου να αυξηθούν οι εκτάσεις που 
προορίζονται για την βιολογική γεωργία 
τουλάχιστον κατά 20% της 
χρησιμοποιούμενης γεωργικής επιφάνειας 
στην Ένωση έως το 2030 και να 
διαφυλαχθεί και ενισχυθεί η βιολογική 
ποικιλία μέσω, μεταξύ άλλων, της 
εφαρμογής γεωργοδασοκομικών 
πρακτικών. 

___________________ ___________________
14Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες 
ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 

14Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες 
ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
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καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 608).

καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 608).

15Κανονισμός (EE) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17 Δεκεμβρίου 2013, για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, 
σ. 487).

15Κανονισμός (EE) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17 Δεκεμβρίου 2013, για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, 
σ. 487).

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) O τομέας της βιολογικής γεωργίας 
στην Ένωση έχει σημειώσει ραγδαία 
ανάπτυξη κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων ετών όχι μόνο όσον αφορά τις 
εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για 
βιολογικές καλλιέργειες αλλά και όσον 
αφορά τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων 
και το συνολικό αριθμό των επιχειρήσεων 
βιολογικής παραγωγής που είναι 
καταγεγραμμένες στην Ένωση.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ερευνητικά έργα έχουν καταδείξει ότι 
η εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι 
καίριας σημασίας για την αγορά των 
βιολογικών τροφίμων. Σε μακροπρόθεσμο 

(13) Ερευνητικά έργα έχουν καταδείξει ότι 
η εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι 
καίριας σημασίας για την αγορά των 
βιολογικών τροφίμων. Σε μακροπρόθεσμο 
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ορίζοντα, κανόνες που δεν είναι αξιόπιστοι 
ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την 
εμπιστοσύνη του κοινού και να οδηγήσουν 
σε αδυναμία της αγοράς. Για τον λόγο 
αυτό, η βιώσιμη ανάπτυξη της βιολογικής 
παραγωγής στην Ένωση είναι σκόπιμο να 
βασίζεται σε ορθούς κανόνες παραγωγής, 
εναρμονισμένους σε επίπεδο Ένωσης. 
Επιπροσθέτως, οι εν λόγω κανόνες 
παραγωγής θα πρέπει να ανταποκρίνονται 
στις προσδοκίες των επιχειρήσεων και των 
καταναλωτών όσον αφορά την ποιότητα 
των βιολογικών προϊόντων και τη 
συμμόρφωση με τις αρχές και τους 
κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό.

ορίζοντα, κανόνες που δεν είναι αξιόπιστοι 
ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την 
εμπιστοσύνη του κοινού και να οδηγήσουν 
σε αδυναμία της αγοράς. Για τον λόγο 
αυτό, η βιώσιμη ανάπτυξη της βιολογικής 
παραγωγής στην Ένωση είναι σκόπιμο να 
βασίζεται σε ορθούς και διαφανείς 
κανόνες παραγωγής, εναρμονισμένους σε 
επίπεδο Ένωσης, στο πλαίσιο των οποίων 
πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
ποικίλες γεωγραφικές και κλιματικές 
συνθήκες που επικρατούν στην Ένωση. 
Επιπροσθέτως, οι εν λόγω κανόνες 
παραγωγής θα πρέπει να ανταποκρίνονται 
στις προσδοκίες των επιχειρήσεων και των 
καταναλωτών όσον αφορά την ασφάλεια 
και την ποιότητα των βιολογικών 
προϊόντων και τη συμμόρφωση με τις 
αρχές και τους κανόνες που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Καταρχήν, οι γενικοί κανόνες 
παραγωγής του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν απαγόρευση της 
χρήσης ιονίζουσας ακτινοβολίας και 
γενετικά τροποποιημένων οργανισμών 
(ΓΤΟ) και προϊόντων που παράγονται από 
ή με τη χρήση ΓΤΟ. Δεδομένων των 
εντεινόμενων ανησυχιών των 
καταναλωτών σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
μεταποίησης και μεταφοράς τροφίμων, οι 
επιχειρήσεις βιολογικής παραγωγής, πλην 
των γεωργών και των επιχειρήσεων που 
παράγουν φύκια ή ζώα υδατοκαλλιέργειας 
θα πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση 
διαχείρισης των περιβαλλοντικών τους 
επιδόσεων βάσει εναρμονισμένου 
συστήματος. Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος της ελαχιστοποίησης της 

(15) Καταρχήν, οι γενικοί κανόνες 
παραγωγής που ορίζονται από τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν απαγόρευση της χρήσης 
ιονίζουσας ακτινοβολίας, των γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) και 
προϊόντων που παράγονται από ή με τη 
χρήση ΓΤΟ, της κλωνοποίησης ζώων, 
περιλαμβανομένων των απογόνων 
κλωνοποιημένων ζώων και προϊόντων 
που προέρχονται από κλωνοποιημένα 
ζώα, και της τεχνητής πρόκλησης 
πολυπλοειδίας. Δεδομένων των 
εντεινόμενων ανησυχιών των 
καταναλωτών σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
μεταποίησης και μεταφοράς τροφίμων, οι 
επιχειρήσεις βιολογικής παραγωγής, πλην 
των γεωργών και των επιχειρήσεων που 
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κανονιστικής επιβάρυνσης για τις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις, κατά τον ορισμό της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ27 της Επιτροπής, 
που συμμετέχουν στη βιολογική 
παραγωγή, κρίνεται αναγκαία η εξαίρεση 
των επιχειρήσεων αυτών από την παρούσα 
απαίτηση. Για την εξασφάλιση της ορθής 
εφαρμογής των γενικών κανόνων 
παραγωγής, είναι σκόπιμο να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει 
ορισμένες πράξεις όσον αφορά τον 
καθορισμό των κριτηρίων τα οποία πρέπει 
να πληροί το σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης.

παράγουν φύκια ή ζώα υδατοκαλλιέργειας 
θα πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση 
διαχείρισης των περιβαλλοντικών τους 
επιδόσεων βάσει εναρμονισμένου 
συστήματος. Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος της ελαχιστοποίησης της 
κανονιστικής επιβάρυνσης για τις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις, κατά τον ορισμό της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ27 της Επιτροπής, 
που συμμετέχουν στη βιολογική 
παραγωγή, κρίνεται αναγκαία η εξαίρεση 
των επιχειρήσεων αυτών από την παρούσα 
απαίτηση συμμόρφωσης με το σύστημα 
περιβαλλοντικών επιδόσεων. Για την 
εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής των 
γενικών κανόνων παραγωγής, είναι 
σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει ορισμένες πράξεις όσον αφορά τον 
καθορισμό των κριτηρίων τα οποία πρέπει 
να πληροί το σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης.

___________________ ___________________
27Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον 
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 
20.5.2003, σ. 36).

27Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον 
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 
20.05.03, σ. 36).

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Για να μειωθεί περαιτέρω το 
οικολογικό αποτύπωμα της βιολογικής 
γεωργίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
παρέχουν κίνητρα για την κατανάλωση 
τοπικών προϊόντων, τη μείωση της 
συσκευασίας, τη διευκόλυνση της χρήσης 
επαναχρησιμοποιούμενων, 
ανακυκλώσιμων ή βιοδιασπώμενων 
υλικών συσκευασίας και τη μείωση των 
εκπομπών που προκαλούνται από τη 
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μεταφορά.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ο κίνδυνος μη συμμόρφωσης με τους 
κανόνες βιολογικής παραγωγής θεωρείται 
υψηλότερος σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
που περιλαμβάνουν μονάδες των οποίων η 
διαχείριση δεν διέπεται από κανόνες 
βιολογικής παραγωγής. Ως εκ τούτου, μετά 
την παρέλευση της δέουσας περιόδου 
μετατροπής, η διαχείριση όλων των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση 
που στρέφονται στη βιολογική παραγωγή 
θα πρέπει να συνάδει πλήρως με τις 
απαιτήσεις που εφαρμόζονται στη 
βιολογική παραγωγή. Ενδείκνυται οι 
βιολογικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να 
υπόκεινται στην ίδια περίοδο μετατροπής 
σε όλα τα κράτη μέλη, ανεξαρτήτως εάν 
έχουν υπαχθεί κατά το παρελθόν σε 
γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα με τη 
στήριξη ενωσιακών πόρων. Ωστόσο, δεν 
απαιτείται περίοδος μετατροπής στην 
περίπτωση γαιών σε αγρανάπαυση.  
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα, 
η ιχνηλασιμότητα και η συμμόρφωση με 
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και 
η προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει ορισμένες πράξεις όσον αφορά τη 
θέσπιση κανόνων για τη συμπλήρωση των 
γενικών κανόνων μετατροπής ή για τη 
συμπλήρωση και τροποποίηση των ειδικών 
κανόνων μετατροπής.

(16) Ο κίνδυνος μη συμμόρφωσης με τους 
κανόνες βιολογικής παραγωγής θεωρείται 
υψηλότερος σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
που περιλαμβάνουν μονάδες των οποίων η 
διαχείριση δεν διέπεται από κανόνες 
βιολογικής παραγωγής. Ως εκ τούτου, μετά 
την παρέλευση της δέουσας περιόδου 
μετατροπής, η διαχείριση όλων των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση 
που στρέφονται στη βιολογική παραγωγή 
θα πρέπει να συνάδει πλήρως με τις 
απαιτήσεις που εφαρμόζονται στη 
βιολογική παραγωγή. Ωστόσο, πρέπει να 
επιτρέπονται οι μικτές εκμεταλλεύσεις 
που περιλαμβάνουν μονάδες των οποίων 
η διαχείριση δεν διέπεται από κανόνες 
βιολογικής παραγωγής και μονάδες η 
διαχείριση των οποίων συμμορφώνεται 
προς τους κανόνες βιολογικής 
παραγωγής, εάν μπορεί να γίνει σαφής 
διαχωρισμός μεταξύ των μονάδων 
βιολογικής και των μονάδων συμβατικής 
παραγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι  οι 
δραστηριότητες συμβατικής γεωργίας 
είναι σαφώς διαφοροποιημένες από τις 
δραστηριότητες βιολογικής γεωργίας, ή 
οι  δραστηριότητες της συμβατικής 
γεωργίας λαμβάνουν χώρα σε γεωγραφική 
περιοχή που ευρίσκεται μακριά από τις 
δραστηριότητες της βιολογικής γεωργίας. 
Οι μικτές εκμεταλλεύσεις πρέπει επίσης 
να επιτρέπονται στις περιπτώσεις που η 
γεωργική εκμετάλλευση ή η επιχείρηση 
υδατοκαλλιέργειας βρίσκονται σε στάδιο 
μετατροπής. Ενδείκνυται οι βιολογικές 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις να υπόκεινται 
στην ίδια περίοδο μετατροπής σε όλα τα 
κράτη μέλη, ανεξαρτήτως εάν έχουν 
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υπαχθεί κατά το παρελθόν σε 
γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα με τη 
στήριξη ενωσιακών πόρων. Ωστόσο, δεν 
απαιτείται περίοδος μετατροπής στην 
περίπτωση γαιών σε αγρανάπαυση. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα, 
η ιχνηλασιμότητα και η συμμόρφωση με 
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και 
η προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει ορισμένες πράξεις όσον αφορά τη 
θέσπιση κανόνων για τη συμπλήρωση των 
γενικών κανόνων μετατροπής ή για τη 
συμπλήρωση και τροποποίηση των ειδικών 
κανόνων μετατροπής.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/20071a, του Συμβουλίου, η βιολογική 
παραγωγή σε θερμοκήπια και σε δοχεία 
καρυκευτικών φυτών θα πρέπει επίσης να 
επιτρέπεται στο μέλλον.
_____________
1aΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για 
τη βιολογική παραγωγή και την 
επισήμανση των βιολογικών προϊόντων 
και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 (ΕΕ L 189 της 
20.7.2007, σ. 1).

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20



PE557.122v03-00 280/372 RR\1077954EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η χρήση γεωργικών φαρμάκων θα 
πρέπει να περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό. 
Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην 
εφαρμογή μέτρων πρόληψης των ζημιών 
που προκαλούνται από βλαβερούς 
οργανισμούς και ζιζάνια μέσω τεχνικών 
που δεν συνεπάγονται τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως η 
αμειψισπορά. Η παρουσία βλαβερών 
οργανισμών και ζιζανίων θα πρέπει να 
παρακολουθείται ώστε να διαπιστώνεται 
εάν η πιθανή παρέμβαση είναι οικονομικά 
και οικολογικά δικαιολογημένη. Η χρήση 
ορισμένων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπεται μόνον 
εάν οι λόγω τεχνικές δεν παρέχουν επαρκή 
προστασία και εφόσον τα συγκεκριμένα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα έχουν 
εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28, αφού 
στοιχειοθετηθεί ότι συνάδουν με τους 
στόχους και τις αρχές της βιολογικής 
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των 
περιοριστικών όρων χρήσης και της 
συνακόλουθης έγκρισής τους δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού.

(20) Η χρήση γεωργικών φαρμάκων θα 
πρέπει να περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό. 
Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην 
εφαρμογή μέτρων πρόληψης των ζημιών 
που προκαλούνται από βλαβερούς 
οργανισμούς και ζιζάνια μέσω τεχνικών 
που δεν συνεπάγονται τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως η 
εναλλαγή καλλιεργειών και η 
αμειψισπορά. Η παρουσία βλαβερών 
οργανισμών και ζιζανίων θα πρέπει να 
παρακολουθείται ώστε να διαπιστώνεται 
εάν η πιθανή παρέμβαση είναι οικονομικά 
και οικολογικά δικαιολογημένη. Η χρήση 
ορισμένων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπεται μόνον 
εάν οι λόγω τεχνικές δεν παρέχουν επαρκή 
προστασία και εφόσον τα συγκεκριμένα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα έχουν 
εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28, αφού 
στοιχειοθετηθεί ότι συνάδουν με τους 
στόχους και τις αρχές της βιολογικής 
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των 
περιοριστικών όρων χρήσης και της 
συνακόλουθης έγκρισής τους δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού.

__________________ __________________
28Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, 
σ. 1).

28Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, 
σ. 1).
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί να επανεξετάσει τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1a και να προβεί σε άλλες 
ενδεδειγμένες ενέργειες ώστε να ευνοηθεί 
η χρήση βιολογικώς ενεργών 
φυτοφαρμάκων που ενέχουν μικρότερο 
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία σε 
σχέση με άλλα φυτοφάρμακα.
_________________________
1aΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 
1)

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Δεδομένου ότι είναι σημαντικό να 
αναπτυχθεί η χρήση σπόρων και φυτών 
προσαρμοσμένων στις εδαφοκλιματικές 
συνθήκες και ανταποκρινόμενων στις 
προσδοκίες των καταναλωτών, θα πρέπει 
να ενθαρρυνθεί η παραγωγή βιολογικών 
σπόρων και φυτών, με παράλληλη 
διατήρηση της χρήσης των μη 
βιολογικών σπόρων και φυτών σε 
περίπτωση μη διαθεσιμότητας ή 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 



PE557.122v03-00 282/372 RR\1077954EL.doc

EL

διατήρηση επαρκούς γενετικής βάσης.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21β) Δεδομένου ότι θα πρέπει να 
εξασφαλιστούν για τη βιολογική γεωργία 
ζώα αναπαραγωγής καλής ποιότητας από 
γενετική άποψη και ότι τα ζώα αυτά θα 
πρέπει να εκτρέφονται σύμφωνα με τους 
κανόνες της βιολογικής γεωργίας, είναι 
σκόπιμο να διατηρηθεί η δυνατότητα 
χρήσης μη βιολογικών ζώων 
αναπαραγωγής υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις, προκειμένου να 
αντιμετωπισθεί ενδεχόμενη μη 
διαθεσιμότητα ή να διασφαλιστεί 
επαρκής γενετική βάση, ιδίως για τα είδη 
και τις φυλές που είναι ολιγάριθμες. 

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Δεδομένου ότι η ζωική παραγωγή 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη 
διαχείριση της γεωργικής γης, όπου η 
κόπρος χρησιμοποιείται ως λίπασμα για 
την καλλιέργεια των φυτών, θα πρέπει να 
απαγορεύεται η ζωική παραγωγή εκτός 
εδάφους. Κατά την επιλογή φυλών θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η 
ικανότητα προσαρμογής τους στις τοπικές 
συνθήκες, η ζωτικότητά τους και η 
αντοχή τους σε ασθένειες, και θα πρέπει 
να ενθαρρύνεται η ευρεία βιοποικιλότητα.

(22) Δεδομένου ότι η ζωική παραγωγή 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη 
διαχείριση της γεωργικής γης, όπου η 
κόπρος χρησιμοποιείται ως λίπασμα για 
την καλλιέργεια των φυτών, η ζωική 
παραγωγή εκτός εδάφους θα πρέπει να 
τιμωρείται. Είναι σκόπιμο να 
υποστηριχθεί η χρήση αυτόχθονων φυλών 
προκειμένου να εξασφαλιστεί μέγιστη 
ικανότητα προσαρμογής, χρήση η οποία 
παράλληλα θα συνοδεύεται από 
προσπάθεια ενθάρρυνσης μιας ευρείας 
βιοποικιλότητας.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Λόγω των υφισταμένων εξαιρέσεων 
από τα υψηλότερα πρότυπα καλής 
διαβίωσης των ζώων στη βιολογική 
γεωργία, οι συναφείς γεωργικές πρακτικές 
που αφορούν τα ζώα ποικίλουν σε μεγάλο 
βαθμό στην Ένωση.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Θα πρέπει να απαγορευθούν οι 
ακρωτηριασμοί που επιφέρουν άγχος, 
βλάβη, ασθένεια ή ταλαιπωρία στα ζώα.

(25) Θα πρέπει να απαγορευθούν οι 
ακρωτηριασμοί και όλες οι πρακτικές που 
επιφέρουν άγχος, βλάβη, ασθένεια ή 
ταλαιπωρία στα ζώα. Θα πρέπει να 
διατηρηθεί η εξαίρεση της αφαίρεσης 
των κεράτων όταν δικαιολογείται για 
λόγους καλής διαβίωσης των ζώων και 
ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Όταν 
κρίνεται απαραίτητη μια χειρουργική 
επέμβαση, θα πρέπει να πραγματοποιείται 
με αναισθησία και παρατεταμένη 
αναλγησία.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Τα ζώα θα πρέπει να τρέφονται με 
υλικά ζωοτροφών που παράγονται 
σύμφωνα με τους κανόνες της βιολογικής 
παραγωγής και προέρχονται κατά 
προτίμηση από την ίδια εκμετάλλευση, με 

(26) Τα ζώα θα πρέπει να τρέφονται με 
υλικά ζωοτροφών που παράγονται 
σύμφωνα με τους κανόνες της βιολογικής 
παραγωγής και προέρχονται κατά 
προτίμηση από την ίδια εκμετάλλευση, με 
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βάση τις φυσιολογικές ανάγκες τους. 
Επιπλέον, για να ικανοποιηθούν οι βασικές 
διατροφικές ανάγκες των ζώων, ενδέχεται 
να απαιτηθεί η χρησιμοποίηση ορισμένων 
ανόργανων ουσιών, ιχνοστοιχείων και 
βιταμινών με σαφώς προσδιορισμένους 
όρους.

βάση τις φυσιολογικές ανάγκες τους. 
Επιπλέον, για να ικανοποιηθούν οι βασικές 
διατροφικές ανάγκες των ζώων, ενδέχεται 
να απαιτηθεί η χρησιμοποίηση ορισμένων 
ανόργανων ουσιών, ιχνοστοιχείων και 
βιταμινών με σαφώς προσδιορισμένους 
όρους. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα 
πρέπει επίσης να προβλέψει παρέκκλιση 
για τη μελλοντική χρήση του σεληνίου 
στη βιολογική γεωργία. Στόχος της εν 
λόγω παρέκκλισης είναι η διασφάλιση της 
καλής διαβίωσης των ζώων μέσω 
διατροφής υψηλής ποιότητας, μεταξύ 
άλλων όταν, λόγω γεωγραφικών 
συνθηκών, το σελήνιο δεν απαντά ως 
φυσικό συστατικό στο έδαφος. Επιπλέον, 
η Επιτροπή θα πρέπει, για το σκοπό αυτό,  
να καταρτίσει έναν θετικό κατάλογο μη 
βιολογικών ζωοτροφών στις περιπτώσεις 
που οι βιολογικές ζωοτροφές δεν 
επαρκούν, εξασφαλίζοντας ικανό χρονικό 
διάστημα για την προσαρμογή του τομέα 
στην ανάπτυξη της αγοράς.

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη σεληνίου μειώνει την ανάπτυξη αντισωμάτων στα βοοειδή. Στις ευρωπαϊκές χώρες 
οι βοσκότοποι των οποίων δεν περιέχουν επαρκή ποσότητα σεληνίου, πρέπει να διασφαλίζεται 
παρέκκλιση για τη χρήση του στις ζωοτροφές.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 
προβλέπονταν διάφορες εξαιρέσεις από 
τους κανόνες βιολογικής παραγωγής. Η 
πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή 
των εν λόγω διατάξεων κατέδειξε ότι οι 
εξαιρέσεις αυτές έχουν αρνητικό αντίκτυπο 
στη βιολογική παραγωγή. Ειδικότερα, 
διαπιστώθηκε ότι η ύπαρξη αυτή καθαυτή 
των εν λόγω διατάξεων εγείρει φραγμούς 
στην παραγωγή πρώτων υλών βιολογικής 

(43) Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 
προβλέπονταν διάφορες εξαιρέσεις από 
τους κανόνες βιολογικής παραγωγής. Η 
πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή 
των εν λόγω διατάξεων κατέδειξε ότι οι 
εξαιρέσεις αυτές έχουν αρνητικό αντίκτυπο 
στη βιολογική παραγωγή. Ειδικότερα, 
διαπιστώθηκε ότι, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, η ύπαρξη αυτή καθαυτή των 
εν λόγω διατάξεων εγείρει φραγμούς στην 
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μορφής και ότι δεν διασφαλίζεται το 
υψηλό επίπεδο καλής μεταχείρισης των 
ζώων που συνδέεται με τη βιολογική 
παραγωγή. Επιπλέον, η διαχείριση και ο 
έλεγχος των εξαιρέσεων συνεπάγεται 
σημαντικό διοικητικό φόρτο, τόσο για τις 
εθνικές διοικητικές αρχές όσο και για τις 
επιχειρήσεις. Τέλος, η ύπαρξη εξαιρέσεων 
έχει δημιουργήσει συνθήκες που ευνοούν 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και 
αποτελεί κίνδυνο υπονόμευσης της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Κατά 
συνέπεια, η ευχέρεια εκχώρησης 
εξαιρέσεων από τους κανόνες βιολογικής 
παραγωγής θα πρέπει να περιοριστεί 
περαιτέρω και να αφορά μόνον 
περιπτώσεις καταστροφών.

παραγωγή πρώτων υλών βιολογικής 
μορφής και ότι δεν διασφαλίζεται το 
υψηλό επίπεδο καλής μεταχείρισης των 
ζώων που συνδέεται με τη βιολογική 
παραγωγή. Επιπλέον, η διαχείριση και ο 
έλεγχος των εξαιρέσεων συνεπάγεται 
σημαντικό διοικητικό φόρτο, τόσο για τις 
εθνικές διοικητικές αρχές όσο και για τις 
επιχειρήσεις. Τέλος, η ύπαρξη εξαιρέσεων 
έχει δημιουργήσει συνθήκες που ευνοούν 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και 
αποτελεί κίνδυνο υπονόμευσης της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Κατά 
συνέπεια, η ευχέρεια εκχώρησης 
εξαιρέσεων από τους κανόνες βιολογικής 
παραγωγής θα πρέπει να περιοριστεί 
περαιτέρω.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Προκειμένου να μπορεί να συνεχιστεί 
ή να ξαναρχίσει η βιολογική παραγωγή σε 
περιπτώσεις καταστροφικών συνθηκών, 
είναι σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί η 
Επιτροπή να εκδίδει ορισμένες πράξεις 
όσον αφορά τον καθορισμό κριτηρίων για 
τον χαρακτηρισμό περιπτώσεων ως 
περιπτώσεων καταστροφών και για τη 
θέσπιση ειδικών κανόνων με σκοπό την 
αντιμετώπιση των εν λόγω περιπτώσεων 
και τον καθορισμό των αναγκαίων 
απαιτήσεων παρακολούθησης και 
υποβολής εκθέσεων.

Διαγράφεται

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Η βιολογική παραγωγή βασίζεται 
στη γενική αρχή του περιορισμού της 
χρήσης εξωτερικών εισροών. Οι γεωργοί 
οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα για την 
πρόληψη του κινδύνου μόλυνσης από 
προϊόντα ή ουσίες που δεν έχουν λάβει 
έγκριση. Παρά τα μέτρα αυτά, υπάρχουν 
ενδεχομένως περιπτώσεις στις οποίες οι 
γεωργοί δεν μπορούν να διαθέσουν τα 
προϊόντα τους στην αγορά ως βιολογικά, 
λόγω της ακούσιας παρουσίας μη 
επιτρεπόμενων προϊόντων ή ουσιών. Ως 
εκ τούτου, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η 
δυνατότητα να επιτρέπει η Επιτροπή στα 
κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 42 της 
Συνθήκης, να χορηγούν εθνικές 
ενισχύσεις για την αντιστάθμιση των 
ζημιών στις περιπτώσεις αυτές. Επίσης, 
τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν 
τα μέσα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 
για την κάλυψη μέρους ή του συνόλου 
των ζημιών αυτών.

(51) Tα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι οι απώλειες τις οποίες 
υφίστανται οι γεωργοί του τομέα της 
βιολογικής γεωργίας λόγω ακούσιας 
μόλυνσης θα καλύπτονται επαρκώς. Στις 
περιπτώσεις στις οποίες είναι δυνατή η 
ανίχνευση των αιτιών της μόλυνσης, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν την 
αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55α) Στο παρελθόν δεν εφαρμόστηκαν 
πάντα τα υψηλότερα πρότυπα καλής 
διαβίωσης των ζώων που αναμένονταν 
από τα βιολογικά προϊόντα. Θα πρέπει να 
ληφθούν μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
οι καταναλωτές της Ένωσης που 
αγοράζουν προϊόντα ζωικής προέλευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων, θα 
είναι σίγουροι ότι τα τρόφιμα που φέρουν 
ετικέτες βιολογικής παραγωγής θα 
πληρούν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα 
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των 
προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58) Η βιολογική παραγωγή είναι 
αξιόπιστη μόνο αν πλαισιώνεται από 
αποτελεσματική εξακρίβωση και ελέγχους 
σε όλα τα στάδια παραγωγής, 
μεταποίησης και διανομής. Η βιολογική 
παραγωγή θα πρέπει να υπόκειται σε 
επίσημους ελέγχους ή άλλες επίσημες 
δραστηριότητες που διενεργούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. (XXX/XXXX) του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου33 με 
σκοπό την εξακρίβωση της συμμόρφωσης 
με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής και 
επισήμανσης των βιολογικών προϊόντων.

(58) Η βιολογική παραγωγή είναι 
αξιόπιστη μόνο αν πλαισιώνεται από 
αποτελεσματική εξακρίβωση και ελέγχους 
σε όλα τα στάδια της αλυσίδας 
παραγωγής. Η βιολογική παραγωγή θα 
πρέπει να υπόκειται σε επίσημους ελέγχους 
ή άλλες επίσημες δραστηριότητες που 
διενεργούνται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. Μόλις εγκριθεί ο κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. (XXX/XXXX) του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου33, η 
Επιτροπή μπορεί, όπως ενδείκνυται, να 
υποβάλει πρόταση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να 
συμπεριληφθεί η βιολογική παραγωγή στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, με σκοπό την εξακρίβωση 
της συμμόρφωσης με τους κανόνες 
βιολογικής παραγωγής και επισήμανσης 
των βιολογικών προϊόντων.

__________________ __________________
33Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. XX/XXX του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της […], για τους επίσημους 
ελέγχους και τις άλλες επίσημες 
δραστηριότητες που διενεργούνται με 
σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις 
ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία 
και την καλή μεταχείριση των ζώων, την 
υγεία των φυτών, το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, καθώς και 
για την τροποποίηση των κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 999/2001, 1829/2003, 
1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 
1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, 

33Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. XX/XXX του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της […], για τους επίσημους 
ελέγχους και τις άλλες επίσημες 
δραστηριότητες που διενεργούνται με 
σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις 
ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία 
και την καλή μεταχείριση των ζώων, την 
υγεία των φυτών, το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, καθώς και 
για την τροποποίηση των κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 999/2001, 1829/2003, 
1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 
1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, 
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[….]/2013 [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 
εισαχθεί ο αριθμός του κανονισμού για τη 
θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη 
διαχείριση των δαπανών που αφορούν, 
αφενός, την τροφική αλυσίδα, την υγεία 
των ζώων και την καλή διαβίωση των 
ζώων, και, αφετέρου, την υγεία των φυτών 
και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό] και 
των οδηγιών 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 
2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ, 2008/120/ΕΚ 
και 2009/128/ΕΚ (κανονισμός για τους 
επίσημους ελέγχους) (ΕΕ L της …, σ. …).

[….]/2013 [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 
εισαχθεί ο αριθμός του κανονισμού για τη 
θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη 
διαχείριση των δαπανών που αφορούν, 
αφενός, την τροφική αλυσίδα, την υγεία 
των ζώων και την καλή διαβίωση των 
ζώων, και, αφετέρου, την υγεία των φυτών 
και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό] και 
των οδηγιών 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 
2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ, 2008/120/ΕΚ 
και 2009/128/ΕΚ (κανονισμός για τους 
επίσημους ελέγχους) (ΕΕ L της …, σ. …).

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58α) Λαμβάνοντας υπόψη τα σοβαρά 
θέματα ελέγχου και συμμόρφωσης σε 
σχέση με την βιολογική παραγωγή 
προέλευσης τρίτων χωρών, η Επιτροπή 
θα πρέπει να εξετάσει και να αξιολογήσει 
το κατά πόσο και με ποιο τρόπο θα 
μπορούσε να δημιουργηθεί έως τα τέλη 
του 2020 σύστημα αυτοελέγχου και 
εξωτερικά συστήματα ελέγχου και, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, να αναληφθεί η 
αναγκαία προπαρασκευαστική και 
νομοθετική δράση. Σε ένα τέτοιο 
σύστημα, οι επιχειρήσεις σε τρίτες χώρες 
που παράγουν βιολογικά προϊόντα που 
προορίζονται για εισαγωγή στην Ένωση 
θα πρέπει να θεσπίσουν ένα σύστημα 
αυτοελέγχου για την επιθεώρηση και την 
επαλήθευση της ποιότητας των 
διεργασιών και των προϊόντων. Τα εν 
λόγω ανεξάρτητα συστήματα ελέγχου 
πρέπει να ελέγχονται από ανεξάρτητο 
ελεγκτή, που ενεργεί ως 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος εντός της 
ΕΕ. Ο ελεγκτής θα φέρει την οικονομική 
ευθύνη σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. 
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(62α) Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι 
ευκαιρίες για τους γεωργούς μικρών 
εκμεταλλεύσεων και να ενθαρρυνθούν 
μεμονωμένοι γεωργοί να συστήνουν 
ομάδες επιχειρήσεων, στους κανόνες που 
αφορούν τις ομάδες επιχειρήσεων θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες 
και το δυναμικό πόρων όλων των 
γεωργών μικρών εκμεταλλεύσεων.

Αιτιολόγηση

O ορισμός του «γεωργού μικρής εκμετάλλευσης» διατυπώνεται από κάθε κράτος μέλος 
ξεχωριστά. Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή σε ομάδες επιχειρήσεων, είναι σημαντικό 
στους κανόνες που διέπουν τις ομάδες επιχειρήσεων να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των 
γεωργών μικρών εκμεταλλεύσεων σε όλα τα κράτη μέλη. Oι κανόνες αυτοί δεν θα πρέπει να 
συνιστούν διοικητικό φραγμό ή να είναι δυσεφάρμοστοι.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75) Προκειμένου να εξασφαλιστούν 
ενιαίες συνθήκες για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, είναι σκόπιμο να 
ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 
εξουσίες όσον αφορά: τις τεχνικές 
λεπτομέρειες για τη δημιουργία της βάσης 
δεδομένων καταχώρισης των ποικιλιών για 
τις οποίες είναι διαθέσιμο φυτικό 
πολλαπλασιαστικό υλικό που παράγεται με 
τη μέθοδο της βιολογικής παραγωγής· την 
έγκριση ή την ανάκληση της έγκρισης των 
προϊόντων και των ουσιών που μπορεί να 
χρησιμοποιούνται στη βιολογική 
παραγωγή εν γένει και στην παραγωγή 
μεταποιημένων βιολογικών τροφίμων 

(75) Προκειμένου να εξασφαλιστούν 
ενιαίες συνθήκες για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, είναι σκόπιμο να 
ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 
εξουσίες όσον αφορά: τις τεχνικές 
λεπτομέρειες για τη δημιουργία της 
ενιαίας βάσης δεδομένων, ιδίως 
παραδοσιακών και σπάνιων ποικιλιών, 
καταχώρισης των ποικιλιών για τις οποίες 
είναι διαθέσιμο φυτικό πολλαπλασιαστικό 
υλικό που παράγεται με τη μέθοδο της 
βιολογικής παραγωγής· την έγκριση ή την 
ανάκληση της έγκρισης των προϊόντων και 
των ουσιών που μπορεί να 
χρησιμοποιούνται στη βιολογική 
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ειδικότερα, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικασιών για την έγκριση των 
καταλόγων αυτών των προϊόντων και 
ουσιών και, κατά περίπτωση, την 
περιγραφή τους, τις απαιτήσεις σύνθεσης 
και τους όρους χρήσης τους· τις ειδικές και 
πρακτικές λεπτομέρειες σχετικά με την 
παρουσίαση, τη σύνθεση και τις 
διαστάσεις των ενδείξεων που 
αναφέρονται στους κωδικούς αριθμούς των 
αρχών και των φορέων ελέγχου, καθώς και 
σχετικά με την ένδειξη του τόπου 
προέλευσης των γεωργικών πρώτων υλών 
από τις οποίες αποτελείται το προϊόν, τον 
καθορισμό κωδικών αριθμών για τις αρχές 
και τους φορείς ελέγχου και την ένδειξη 
του τόπου προέλευσης των γεωργικών 
πρώτων υλών από τις οποίες αποτελείται 
το προϊόν· τις λεπτομέρειες και τις 
προδιαγραφές σχετικά με το περιεχόμενο, 
τη μορφή και τον τρόπο κοινοποίησης 
προς τις αρμόδιες αρχές των 
κοινοποιήσεων εκ μέρους των 
επιχειρήσεων και των ομάδων 
επιχειρήσεων ως προς τη δραστηριότητά 
τους και τη μορφή δημοσίευσης των τελών 
που εισπράττονται για τους ελέγχους· την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
ομάδων επιχειρήσεων και των αρμόδιων 
αρχών, των αρχών και των φορέων 
ελέγχου και μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής· την αναγνώριση ή την 
ανάκληση της αναγνώρισης των αρμόδιων 
αρχών και φορέων ελέγχου για τη 
διεξαγωγή ελέγχων σε τρίτες χώρες και την 
κατάρτιση του καταλόγου των εν λόγω 
αρχών και φορέων ελέγχου, καθώς και των 
κανόνων για την εξασφάλιση της 
εφαρμογής κατάλληλων μέτρων σε 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, ή σε 
περιπτώσεις υπόνοιας μη συμμόρφωσης, 
που επηρεάζουν την ακεραιότητα των 
εισαγόμενων βιολογικών προϊόντων· την 
κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών που 
αναγνωρίζονται δυνάμει του άρθρου 33 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 και την τροποποίηση του εν 
λόγω καταλόγου, αλλά και τους κανόνες 

παραγωγή εν γένει και στην παραγωγή 
μεταποιημένων βιολογικών τροφίμων 
ειδικότερα, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικασιών για την έγκριση των 
καταλόγων αυτών των προϊόντων και 
ουσιών και, κατά περίπτωση, την 
περιγραφή τους, τις απαιτήσεις σύνθεσης 
και τους όρους χρήσης τους· τις ειδικές και 
πρακτικές λεπτομέρειες σχετικά με την 
παρουσίαση, τη σύνθεση και τις 
διαστάσεις των ενδείξεων που 
αναφέρονται στους κωδικούς αριθμούς των 
αρχών και των φορέων ελέγχου, καθώς και 
σχετικά με την ένδειξη του τόπου 
προέλευσης των γεωργικών πρώτων υλών 
από τις οποίες αποτελείται το προϊόν, τον 
καθορισμό κωδικών αριθμών για τις αρχές 
και τους φορείς ελέγχου και την ένδειξη 
του τόπου προέλευσης των γεωργικών 
πρώτων υλών από τις οποίες αποτελείται 
το προϊόν· τις λεπτομέρειες και τις 
προδιαγραφές σχετικά με το περιεχόμενο, 
τη μορφή και τον τρόπο κοινοποίησης 
προς τις αρμόδιες αρχές των 
κοινοποιήσεων εκ μέρους των 
επιχειρήσεων και των ομάδων 
επιχειρήσεων ως προς τη δραστηριότητά 
τους και τη μορφή δημοσίευσης των τελών 
που εισπράττονται για τους ελέγχους· την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
ομάδων επιχειρήσεων και των αρμόδιων 
αρχών, των αρχών και των φορέων 
ελέγχου και μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής· την αναγνώριση ή την 
ανάκληση της αναγνώρισης των αρμόδιων 
αρχών και φορέων ελέγχου για τη 
διεξαγωγή ελέγχων σε τρίτες χώρες και την 
κατάρτιση του καταλόγου των εν λόγω 
αρχών και φορέων ελέγχου, καθώς και των 
κανόνων για την εξασφάλιση της 
εφαρμογής κατάλληλων μέτρων σε 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, ή σε 
περιπτώσεις υπόνοιας μη συμμόρφωσης, 
που επηρεάζουν την ακεραιότητα των 
εισαγόμενων βιολογικών προϊόντων· την 
κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών που 
αναγνωρίζονται δυνάμει του άρθρου 33 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
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για την εξασφάλιση της εφαρμογής 
κατάλληλων μέτρων σε περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης, ή σε περιπτώσεις υπόνοιας 
μη συμμόρφωσης, που επηρεάζουν την 
ακεραιότητα των εισαγόμενων βιολογικών 
προϊόντων από τις εν λόγω χώρες· το 
σύστημα που πρέπει να εφαρμόζεται για τη 
διαβίβαση των πληροφοριών που 
κρίνονται αναγκαίες για την εφαρμογή και 
την παρακολούθηση του παρόντος 
κανονισμού· την κατάρτιση του καταλόγου 
των αναγνωρισμένων αρχών και των 
φορέων ελέγχου δυνάμει του άρθρου 33 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 και την τροποποίηση του εν 
λόγω καταλόγου.   Οι εν λόγω 
αρμοδιότητες πρέπει να ασκούνται 
κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34.

834/2007 και την τροποποίηση του εν 
λόγω καταλόγου, αλλά και τους κανόνες 
για την εξασφάλιση της εφαρμογής 
κατάλληλων μέτρων σε περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης, ή σε περιπτώσεις υπόνοιας 
μη συμμόρφωσης, που επηρεάζουν την 
ακεραιότητα των εισαγόμενων βιολογικών 
προϊόντων από τις εν λόγω χώρες· το 
σύστημα που πρέπει να εφαρμόζεται για τη 
διαβίβαση των πληροφοριών που 
κρίνονται αναγκαίες για την εφαρμογή και 
την παρακολούθηση του παρόντος 
κανονισμού· την κατάρτιση του καταλόγου 
των αναγνωρισμένων αρχών και των 
φορέων ελέγχου δυνάμει του άρθρου 33 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 και την τροποποίηση του εν 
λόγω καταλόγου.   Οι εν λόγω 
αρμοδιότητες πρέπει να ασκούνται 
κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34.

__________________ __________________
34Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

34 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75α) Στο πλαίσιο της μέριμνας για τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας της 
Ένωσης, παράλληλα με την ενιαία βάση 
δεδομένων, θα πρέπει να υποστηριχθεί η 
δημιουργία μιας ευρωπαϊκής τράπεζας 
γονιδίων σε συνεργασία με τα κράτη μέλη 
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και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 77 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(77α) Το σχέδιο δράσης για το μέλλον της 
βιολογικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για 
να συμβάλει στη χρηματοδότηση της 
έρευνας και της καινοτομίας, με σκοπό 
την αύξηση της παραγωγής και της 
διαθεσιμότητας βιολογικών σπόρων και 
φυτικού αναπαραγωγικού υλικού.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 77 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(77β) Για να αυξηθεί η παραγωγή, η 
διαθεσιμότητα και η χρήση βιολογικών 
σπόρων και βιολογικού φυτικού 
αναπαραγωγικού υλικού,  πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η σύμπραξη  
σποροπαραγωγών,  βελτιωτών φυτών και 
όλων των φορέων της βιολογικής 
γεωργίας. Επιπλέον, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην ομάδα εμπειρογνωμόνων 
για τεχνικές συμβουλές για τη βιολογική 
παραγωγή (EGTOP), το καθήκον της 
ανάπτυξης νέου συστήματος για την 
αποτελεσματική και βιώσιμη χρήση των 
βιολογικών σπόρων, παρέχοντας κίνητρα 
στους βιολογικούς σποροπαραγωγούς και 
βελτιωτές φυτών.
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Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 78 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(78α) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μελετήσουν το θέμα της 
ανάπτυξης μιας ενωσιακής βάσης 
δεδομένων σχετικά με τη διαθεσιμότητα 
βιολογικών ζωικών φυλών, 
συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας 
προσαρμογής τους στις τοπικές 
συνθήκες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να διασφαλίσουν την 
ικανοποιητική λειτουργία της 
συμβουλευτικής υπηρεσίας σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα και την καταλληλότητα 
των εν λόγω φυλών.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις αρχές 
της βιολογικής παραγωγής και θεσπίζει 
τους κανόνες σχετικά με τη βιολογική 
παραγωγή και τη χρήση σχετικών 
ενδείξεων στην επισήμανση και στη 
διαφήμιση.

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις αρχές 
της βιολογικής παραγωγής, των ελέγχων 
και της πιστοποίησής της και θεσπίζει 
τους κανόνες σχετικά με τη βιολογική 
παραγωγή και τη χρήση σχετικών 
ενδείξεων στην επισήμανση και στη 
διαφήμιση.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες ομαδικής εστίασης που 
ασκούνται από μονάδα ομαδικής εστίασης 
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

Οι δραστηριότητες ομαδικής εστίασης που 
έχει ως στόχο τη διάθεση βιολογικών 
προϊόντων και παρασκευασμάτων 
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στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35 δεν 
υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.

διατροφής, οι οποίες ασκούνται από 
μονάδα ομαδικής εστίασης όπως ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου35 δεν υπόκεινται στον 
παρόντα κανονισμό.

__________________ __________________
35Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, 
σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 
τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την 
τροποποίηση των κανονισμών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και 
(ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση 
της οδηγίας 87/250/EΟΚ της Επιτροπής, 
της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της οδηγίας 1999/10/EΚ της Επιτροπής, 
της οδηγίας 2000/13/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 
οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/EΚ και 
2008/5/EΚ και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 της 
22.11.2011, σ. 18).

35Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, 
σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 
τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την 
τροποποίηση των κανονισμών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και 
(ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση 
της οδηγίας 87/250/EΟΚ της Επιτροπής, 
της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της οδηγίας 1999/10/EΚ της Επιτροπής, 
της οδηγίας 2000/13/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 
οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/EΚ και 
2008/5/EΚ και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 της 
22.11.2011, σ. 18).

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «γεωργική πρώτη ύλη»: γεωργικό 
προϊόν το οποίο δεν έχει υποβληθεί σε 
καμία εργασία διατήρησης ή 
μεταποίησης·

(3) «γεωργική πρώτη ύλη»: γεωργικό 
προϊόν το οποίο δεν έχει υποβληθεί σε 
καμία εργασία μεταποίησης, 
προετοιμασίας ή διατήρησης·

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «προληπτικά μέτρα»: τα μέτρα που 
πρέπει να λαμβάνονται προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ποιότητα του εδάφους 
καθώς και η πρόληψη και ο έλεγχος 
παρασίτων και ζιζανίων, και να 
αποτρέπεται η μόλυνση με προϊόντα ή 
ουσίες που δεν είναι εγκεκριμένες δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού·

(4) «προληπτικά μέτρα»: τα μέτρα που 
πρέπει να λαμβάνονται προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ποιότητα και η 
γονιμότητα του εδάφους, η διατήρηση της 
βιοποικιλότητας καθώς και η πρόληψη και 
ο έλεγχος παρασίτων, ασθενειών και 
ζιζανίων, και να αποτρέπεται η μόλυνση με 
προϊόντα ή ουσίες που δεν είναι 
εγκεκριμένες δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού σε όλα τα στάδια παραγωγής, 
προετοιμασίας και διανομής·

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «μετατροπή»: η μετάβαση από μη 
βιολογική σε βιολογική παραγωγή εντός 
ορισμένης χρονικής περιόδου·

(5) «μετατροπή»: η μετάβαση από μη 
βιολογική σε βιολογική γεωργία εντός 
ορισμένης χρονικής περιόδου, κατά τη 
διάρκεια της οποίας εφαρμόζονται οι 
κανόνες που διέπουν την βιολογική 
παραγωγή·

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «ομάδα επιχειρήσεων»: η ομάδα στο 
πλαίσιο της οποίας κάθε επιχείρηση είναι 
γεωργός που διαθέτει γεωργική 
εκμετάλλευση έως 5 εκταρίων 
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης 
και που μπορεί, επιπλέον της παραγωγής 
τροφίμων ή ζωοτροφών, να 
δραστηριοποιείται και στη μεταποίηση 
τροφίμων ή ζωοτροφών·

(7) «ομάδα επιχειρήσεων»: η ομάδα στο 
πλαίσιο της οποίας κάθε επιχείρηση είναι 
γεωργός που διαθέτει γεωργική 
εκμετάλλευση έως πέντε εκταρίων ή με 
ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 25 000 
EUR κατ' ανώτατο όριο. Τα 
αγροκτήματα των μεμονωμένων μελών 
της ομάδας επιχειρήσεων γειτνιάζουν 
γεωγραφικά μεταξύ τους·
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με το άρθρο 26 (ομαδική πιστοποίηση). Οι 
μικροκαλλιεργητές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην ομαδική 
πιστοποίηση με σκοπό, κυρίως, τη μείωση των δαπανών ελέγχου και πιστοποίησης και του 
συναφούς διοικητικού φόρτου. Όσον αφορά τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα πρέπει να 
θεσπιστεί ένα πρόσθετο κριτήριο (ετήσιος κύκλος εργασιών ύψους 25.000 ευρώ κατ’ ανώτατο 
όριο).

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) «φυτικό αναπαραγωγικό υλικό»: 
κάθε μορφή φυτού και σε οιοδήποτε 
στάδιο ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των σπόρων από 
τους οποίους είναι δυνατή - και στόχος 
των οποίων είναι - η παραγωγή 
ολόκληρου του φυτού·

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ενσωματωθεί ένας ορισμός για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που θα 
διευκρινίζει ότι στον όρο αυτό περιλαμβάνονται και οι σπόροι, οι οποίοι, διαφορετικά θα 
μπορούσαν να αποκλειστούν. 

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) «άμεση περιβαλλοντική πτυχή»: 
άμεση περιβαλλοντική πτυχή όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕK) αριθ. 1221/20091a.

_______________________________
1α Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1221/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, 
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για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών 
σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής 
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου 
(EMAS) και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και των 
αποφάσεων της Επιτροπής 2001/681/ΕΚ 
και 2006/193/ΕΚ (ΕΕ L 342 της 
22.12.2009, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό 
σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) η «άμεση περιβαλλοντική 
πτυχή» ορίζεται ως « περιβαλλοντική πτυχή η οποία σχετίζεται με δραστηριότητες, προϊόντα ή 
υπηρεσίες του οργανισμού που υπάγονται στον άμεσο διοικητικό του έλεγχο». H παρούσα 
τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) «αρχή ελέγχου»: η αρχή ελέγχου για 
τη βιολογική παραγωγή και την 
επισήμανση των βιολογικών προϊόντων 
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 39 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXXX 
[κανονισμός για τους επίσημους 
ελέγχους]·

(33) «αρχή ελέγχου»: η αρχή ελέγχου για 
τη βιολογική παραγωγή και την 
επισήμανση των βιολογικών προϊόντων 
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 39 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXXX 
[κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους], 
στην οποία η αρμόδια αρχή έχει 
εκχωρήσει πλήρως ή εν μέρει την 
αρμοδιότητά της για τον έλεγχο και την 
πιστοποίηση στον τομέα της βιολογικής 
παραγωγής σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, και ενδεχομένως και η 
αντίστοιχη αρχή που ασκεί τις 
δραστηριότητές της σε τρίτη χώρα·
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Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) «φορέας ελέγχου»: εξουσιοδοτημένο 
όργανο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 
38 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. XXX/XXXX [κανονισμός για τους 
επίσημους ελέγχους], καθώς και φορέας 
αναγνωρισμένος από την Επιτροπή ή από 
τρίτη χώρα αναγνωρισμένη από την 
Επιτροπή για τη διενέργεια ελέγχων σε 
τρίτες χώρες για την εισαγωγή βιολογικών 
προϊόντων στην Ένωση·

(34) «φορέας ελέγχου»: εξουσιοδοτημένο 
όργανο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 
38 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. XXX/XXXX [κανονισμός για τους 
επίσημους ελέγχους], το οποίο ασκεί τον 
έλεγχο και την πιστοποίηση στον τομέα 
της βιολογικής παραγωγής σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό καθώς και 
αντίστοιχος φορέας αναγνωρισμένος από 
την Επιτροπή ή από τρίτη χώρα 
αναγνωρισμένη από την Επιτροπή για τη 
διενέργεια ελέγχων και την πιστοποίηση 
σε τρίτες χώρες για την εισαγωγή 
βιολογικών προϊόντων στην Ένωση·

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 40 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40α) «τεχνολογικά επεξεργασμένα 
νανοϋλικά»: τεχνολογικά επεξεργασμένα 
νανοϋλικά όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 στοιχείο κ) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1169/20111a·
__________________________
1αΚανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, 
σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 
τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την 
τροποποίηση των κανονισμών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και 
(ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση 
της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, 
της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
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της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, 
της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 
οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 
2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 
της 22.11.2011, σ. 18).

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) «ιονίζουσα ακτινοβολία»: η ιονίζουσα 
ακτινοβολία όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της οδηγίας 96/29/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου47·

(43) «ιονίζουσα ακτινοβολία»: η ιονίζουσα 
ακτινοβολία όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της οδηγίας 96/29/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου47 και όπως ρυθμίζεται από 
την οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
1999/2/EΚ47a·

__________________ __________________
47Οδηγία 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου, 
της 13ης Μαΐου 1996, για τον καθορισμό 
των βασικών κανόνων ασφάλειας για την 
προστασία της υγείας των εργαζομένων 
και του πληθυσμού από τους κινδύνους 
που προκύπτουν από ιονίζουσες 
ακτινοβολίες (ΕΕ L 159 της 29.6.1996, 
σ. 1).

47Οδηγία 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου, 
της 13ης Μαΐου 1996, για τον καθορισμό 
των βασικών κανόνων ασφάλειας για την 
προστασία της υγείας των εργαζομένων 
και του πληθυσμού από τους κινδύνους 
που προκύπτουν από ιονίζουσες 
ακτινοβολίες (ΕΕ L 159 της 29.6.1996, 
σ. 1).
47aΟδηγία 1999/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Φεβρουαρίου 1999, για την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών όσον αφορά τα τρόφιμα και τα 
συστατικά τροφίμων που έχουν υποστεί 
επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία 
(ΕΕ L 66 της 13.3.1999, σ. 16).

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 43 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43α) «φυτοκαλλιέργειες επί του 
εδάφους»: παραγωγή σε ζωντανό έδαφος 
(ορυκτό έδαφος αναμεμειγμένο και/ή 
εμπλουτισμένο με λιπάσματα 
προερχόμενα από υλικά και προϊόντα που 
επιτρέπονται στη βιολογική παραγωγή) σε 
συνδυασμό με το υπέδαφος και το 
μητρικό πέτρωμα·

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 4, παράγραφος 1), στοιχείο ε, περίπτωση (ii).

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Kεφάλαιο ΙΙ – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αρχές της βιολογικής παραγωγής Στόχοι και αρχές της βιολογικής 
παραγωγής

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικές αρχές Γενικοί στόχοι και αρχές 

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η βιολογική παραγωγή αποτελεί ένα 
σύστημα αειφόρου διαχείρισης της 
γεωργίας το οποίο βασίζεται στις 

Η βιολογική παραγωγή αποτελεί ένα 
σύστημα αειφόρου διαχείρισης το οποίο 
επιδιώκει τους ακόλουθους γενικούς 
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ακόλουθες γενικές αρχές: στόχους και βασίζεται στις ακόλουθες 
γενικές αρχές:

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υπεύθυνη χρήση των ενεργειακών και 
των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το 
έδαφος, οι οργανικές ύλες και ο 
ατμοσφαιρικός αέρας·

γ) υπεύθυνη και με σεβασμό προς το 
περιβάλλον χρήση των ενεργειακών και 
των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το 
έδαφος, οι οργανικές ύλες και ο 
ατμοσφαιρικός αέρας·

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο δ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) παραγωγή προϊόντων υψηλής 
ποιότητας·

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο δβ (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δβ) παραγωγή ευρείας ποικιλίας 
τροφίμων και άλλων γεωργικών 
προϊόντων που να ανταποκρίνεται στην 
καταναλωτική ζήτηση για προϊόντα 
παραγόμενα με διεργασίες που δεν 
βλάπτουν το περιβάλλον, την ανθρώπινη 
υγεία, την υγεία των φυτών και των ζώων 
και τις συνθήκες διαβίωσής τους·



PE557.122v03-00 302/372 RR\1077954EL.doc

EL

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 –  στοιχείο ε – σημείο ii 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) αφορούν εδαφικές φυτοκαλλιέργειες 
και ζωική παραγωγή ή πρακτική 
ιχθυοκαλλιέργειας η οποία είναι σύμφωνη 
με την αρχή της αειφόρου εκμετάλλευσης 
της αλιείας·

(ii) αφορούν φυτοκαλλιέργειες επί του 
εδάφους και/ή εδαφική ζωική παραγωγή 
στο πλαίσιο του οικοσυστήματος του 
αγροκτήματος η οποία είναι σύμφωνη με 
προληπτικά μέτρα όπως:
– προστασία του εδάφους και προστασία 
από τη διάβρωση λόγω ανέμου και νερού,
– αμειψισπορά,
– χρήση σπόρων και ζώων με μεγάλη 
αντοχή στις ασθένειες,
ή βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια·

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο ζ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) προώθηση των βραχειών αλυσίδων 
εφοδιασμού και των τοπικών παραγωγών 
στις διάφορες περιοχές της Ένωσης·

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο ζ β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζβ) χρησιμοποίηση πρακτικών που έχουν 
θετικό αντίκτυπο στην υγεία των 
καταναλωτών και των γεωργών.
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Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο των γεωργικών 
δραστηριοτήτων και της 
υδατοκαλλιέργειας, η βιολογική παραγωγή 
βασίζεται ειδικότερα στις ακόλουθες 
ειδικές αρχές:

Η βιολογική παραγωγή βασίζεται στις 
ακόλουθες ειδικές αρχές:

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο στ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) διατήρηση υψηλού επιπέδου συνθηκών 
διαβίωσης των ζώων, ανταποκρινόμενου 
στις ιδιαίτερες ανάγκες των 
συγκεκριμένων ειδών·

στ) διατήρηση υψηλού επιπέδου συνθηκών 
διαβίωσης των ζώων, ανταποκρινόμενου 
στις ιδιαίτερες ανάγκες των 
συγκεκριμένων ειδών σε όλα τα στάδια 
της ζωής τους, συμπεριλαμβανονένων 
της μεταφοράς και της σφαγής·

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) σίτιση των ζώων με βιολογικές 
ζωοτροφές αποτελούμενες από συστατικά 
που είναι προϊόντα βιολογικής παραγωγής 
και από φυσικές ουσίες μη γεωργικής 
προέλευσης·

ζ) σίτιση των ζώων με βιολογικές 
ζωοτροφές αποτελούμενες από συστατικά 
που είναι προϊόντα βιολογικής παραγωγής 
και από φυσικές ουσίες μη γεωργικής 
προέλευσης που ανταποκρίνονται στις 
διατροφικές ανάγκες των ζώων· στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιηθούν φυσικά 
προϊόντα για την κάλυψη των αναγκών 
σίτισης, επιτρέπεται η χρήση 
περιορισμένων εξαιρέσεων σύμφωνα με 
το άρθρο 19 υπό επακριβώς 
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προκαθορισμένους όρους·

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο η 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) αποκλεισμός γενετικής μηχανικής, 
κλωνοποίησης, τεχνητής πολυπλοειδίας 
και ιονίζουσας ακτινοβολίας από 
ολόκληρη την αλυσίδα βιολογικών 
τροφίμων·

η) αποκλεισμός γενετικής μηχανικής, 
συμπεριλαμβανομένων των γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών και 
προϊόντων που παράγονται από αυτούς, 
της κλωνοποίησης ζώων, 
συμπεριλαμβανομένων των απογόνων 
κλωνοποιημένων ζώων και προϊόντων 
που προέρχονται από κλωνοποιημένα 
ζώα, της τεχνητής πολυπλοειδίας και της 
ιονίζουσας ακτινοβολίας από ολόκληρη 
την αλυσίδα βιολογικών τροφίμων·

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) αποκλεισμός τροφίμων που περιέχουν 
ή αποτελούνται από τεχνολογικά 
επεξεργασμένα νανοϋλικά·

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η διαχείριση ολόκληρης της γεωργικής 
εκμετάλλευσης ή της επιχείρησης 
υδατοκαλλιέργειας ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις που ισχύουν για τη βιολογική 
παραγωγή·

α) η διαχείριση ολόκληρης της γεωργικής 
εκμετάλλευσης ή της επιχείρησης 
υδατοκαλλιέργειας ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις που ισχύουν για τη βιολογική 
παραγωγή, εξαιρουμένων εκμεταλλεύσεων 
ή εργασιών στις οποίες μπορεί να γίνει 
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σαφής διαχωρισμός μεταξύ των μονάδων 
βιολογικής και των μονάδων συμβατικής 
παραγωγής, και που πληρούν μία από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
(i) οι δραστηριότητες συμβατικής 
γεωργίας είναι σαφώς διαφοροποιημένες 
από τις δραστηριότητες βιολογικής 
γεωργίας, υπό την προϋπόθεση ότι:  

– όσον αφορά τα ζώα, θα 
εκπροσωπούνται σε αυτές διάφορα είδη· 
– όσον αφορά τα φυτά, θα 
εκπροσωπούνται σε αυτές διάφορες 
ποικιλίες που μπορούν να 
διαφοροποιηθούν εύκολα.
Όσον αφορά την υδατοκαλλιέργεια, 
μπορούν να περιλαμβάνονται τα ίδια είδη, 
υπό τον όρο ότι υπάρχει ικανοποιητικός 
διαχωρισμός των χώρων παραγωγής.

(ii) οι δραστηριότητες συμβατικής 
γεωργίας λαμβάνουν χώρα σε γεωγραφική 
θέση που βρίσκεται σε απόσταση από τις 
δραστηριότητες βιολογικής γεωργίας· ή 

(iii) η γεωργική εκμετάλλευση ή η 
επιχείρηση υδατοκαλλιέργειας βρίσκεται 
σε στάδιο μετατροπής.
Όταν δεν χρησιμοποιούνται όλες οι 
μονάδες μιας εκμετάλλευσης για 
βιολογική παραγωγή, η επιχείρηση 
διαχωρίζει τη γη, τα ζώα και τα προϊόντα 
που χρησιμοποιούνται για τις μονάδες 
βιολογικής παραγωγής ή που παράγονται 
από αυτές, από τη γη, τα ζώα και τα 
προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τις 
μονάδες μη βιολογικής παραγωγής ή 
παράγονται από αυτές, και τηρεί 
κατάλληλα μητρώα στα οποία εμφαίνεται 
ο διαχωρισμός.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) οι επιχειρήσεις βιολογικής παραγωγής, 
πλην των πολύ μικρών επιχειρήσεων, των 
γεωργών και των επιχειρήσεων που 
παράγουν φύκια ή ζώα υδατοκαλλιέργειας, 
συγκροτούν σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης με στόχο τη βελτίωση των 
περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.

δ) οι επιχειρήσεις βιολογικής παραγωγής, 
πλην των πολύ μικρών επιχειρήσεων, των 
γεωργών, μελισσοκόμων, και των 
επιχειρήσεων που παράγουν φύκια ή ζώα 
υδατοκαλλιέργειας, συγκροτούν σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης με στόχο τη 
βελτίωση των περιβαλλοντικών τους 
επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων 
μεθόδων για τον προσδιορισμό και τη 
μέτρηση των άμεσων περιβαλλοντικών 
πτυχών της λειτουργίας του οργανισμού, 
οι οποίοι βασίζονται στους βασικούς 
δείκτες που περιγράφονται στο 
παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1221/20091a. Ο καθορισμός ετήσιων 
στόχων για τη συνεχή βελτίωση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων και η 
εφαρμογή ενός συστήματος υποβολής 
εκθέσεων και τεκμηρίωσης στο πλαίσιο 
αυτό επιβλέπονται στο πλαίσιο της 
διεργασίας για τη βιολογική πιστοποίηση.
___________________________
1aΚανονισμός (EΚ) αριθ. 1221/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, 
για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών 
σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής 
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου 
(EMAS) και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και των 
αποφάσεων της Επιτροπής 2001/681/ΕΚ 
και 2006/193/ΕΚ (ΕΕ L 342 της 
22.12.2009, σ. 1).

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι γεωργοί βιολογικής παραγωγής 
καταρτίζουν στρατηγικές για την 
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βελτίωση της φύσης και την προστασία 
της βιοποικιλότητας, και περιορίζουν τις 
αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής. 
Οι επιχειρήσεις αποδεικνύουν με ποιον 
τρόπο συμβάλλουν στην προστασία και 
βελτίωση της φύσης και της 
βιοποικιλότητας. Τα κράτη μέλη 
αποφασίζουν τον τρόπο ή τους τρόπους 
που μπορούν να συμβάλλουν στην πράξη, 
και μπορούν να ορίσουν ελάχιστους 
στόχους και σκοπούς.
Οι επιχειρήσεις παραγωγής γεωργικών 
προϊόντων καταδεικνύουν ποιες 
πρωτοβουλίες εφαρμόζουν στο πλαίσιο 
του συστήματος διαχείρισης της 
εκμετάλλευσής τους για να συμβάλλουν 
στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, 
για παράδειγμα παγίδευση του άνθρακα 
και καθιερώνουν στόχους επιδόσεων στις 
εκμεταλλεύσεις τους. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίζουν ελάχιστους 
σκοπούς και στόχους που πρέπει να 
ικανοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη την 
περιφερειακή κατάσταση 
περιλαμβανομένης της περιφερειακής 
γεωργικής δομής

Αιτιολόγηση

Η βιολογική γεωργία είναι θετική για την προστασία της βιοποικιλότητας επειδή απαγορεύεται 
η χρήση φυτοφαρμάκων, γίνεται χρήση οργανικών λιπασμάτων και χλωρής λίπανσης, 
αξιοποιούνται οι χορτολιβαδικές εκτάσεις και προωθείται η ποικιλότητα καλλιεργούμενων 
ειδών. Ωστόσο, είναι αναγκαίες δραστικές πρωτοβουλίες για να διασφαλιστεί η αρχή που 
αναφέρεται στο άρθρο 4, στοιχείο β). Φαίνεται σκόπιμο να εισαχθεί μια διάταξη που παρέχει 
εγγύηση ως προς το ελάχιστο επίπεδο αποτελεσμάτων όσον αφορά την παγίδευση του άνθρακα, 
ένα σημαντικό και δυνατό εργαλείο για την προστασία του κλίματος, το οποίο μπορεί να 
υιοθετηθεί σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης. Πέραν τούτου, η συμβολή στην προστασία του 
κλίματος αναμένεται από τους καταναλωτές βιολογικών προϊόντων και, συνεπώς, θα πρέπει να 
διασφαλίζεται από τον κανονισμό.



PE557.122v03-00 308/372 RR\1077954EL.doc

EL

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 7 
παράγραφος 1 στοιχείο α), κατά τη 
διάρκεια της περιόδου μετατροπής, η 
γεωργική εκμετάλλευση μπορεί να 
διαιρείται σε σαφώς χωριστές μονάδες οι 
οποίες δεν εφαρμόζουν όλες βιολογική 
παραγωγή. Όσον αφορά τα ζώα, 
περιλαμβάνονται διάφορα είδη στη 
βιολογική παραγωγή κατά τη διάρκεια 
της περιόδου μετατροπής. Όσον αφορά 
την υδατοκαλλιέργεια, μπορούν να 
περιλαμβάνονται τα ίδια είδη, υπό τον 
όρο ότι υπάρχει ικανοποιητικός 
διαχωρισμός των χώρων παραγωγής. 
Όσον αφορά τα φυτά, περιλαμβάνονται 
διάφορες ποικιλίες που μπορούν να 
διακριθούν εύκολα στη βιολογική 
παραγωγή κατά τη διάρκεια της περιόδου 
μετατροπής.

διαγράφεται

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν χρησιμοποιούνται στη βιολογική 
παραγωγή ΓΤΟ και προϊόντα παραγόμενα 
από ή με ΓΤΟ σε τρόφιμα ή ζωοτροφές ή 
ως τρόφιμα, ζωοτροφές, τεχνολογικά 
βοηθήματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 
λιπάσματα, βελτιωτικά εδάφους, φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό, μικροοργανισμοί 
και ζώα.

1. Δεν χρησιμοποιούνται στη βιολογική 
παραγωγή ΓΤΟ και προϊόντα παραγόμενα 
από ή με ΓΤΟ σε τρόφιμα ή ζωοτροφές ή 
ως τρόφιμα, ζωοτροφές, τεχνολογικά 
βοηθήματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 
λιπάσματα, βελτιωτικά εδάφους, φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό περιλαμβανομένων 
των σπόρων, μικροοργανισμοί και ζώα.
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Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη διαχείριση της παραγωγής 
μανιταριών και άλλων ειδικών 
συστημάτων φυτών και φυτικής 
παραγωγής·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να περιοριστούν οι κατ' εξουσιοδότηση αρμοδιότητες που 
ανατίθενται στην Επιτροπή σε σχέση με τα θερμοκήπια και τα μανιτάρια. Κατά συνέπεια, η 
Επιτροπή δεν θα πρέπει να έχει αρμοδιότητα έγκρισης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων στους 
τομείς αυτούς.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχειο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τη συλλογή άγριων φυτών. διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να περιοριστούν οι κατ' εξουσιοδότηση αρμοδιότητες που 
ανατίθενται στην Επιτροπή σε σχέση με τα άγρια και τα καρυκευτικά φυτά. Κατά συνέπεια, η 
Επιτροπή δεν θα πρέπει να έχει αρμοδιότητα έγκρισης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων στους 
τομείς αυτούς.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η έκδοση 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα 
με το άρθρο 36, για τη θέσπιση ειδικών 
κανόνων σχετικά με την εκτροφή 
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κουνελιών και μεταξοσκωλήκων.

Αιτιολόγηση

Ο προσδιορισμός των κατηγοριών αυτών είναι αναγκαίος, επειδή πρόκειται για ευρέως 
διαδεδομένες κατηγορίες βιολογικής παραγωγής για τις οποίες, μέχρι σήμερα, δεν κατέστη 
δυνατόν να υπάρξει σχετική νομοθεσία.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την 
δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης 
δεδομένων για την καταγραφή των 
διαθέσιμων νεαρών ζώων 
υδατοκαλλιέργειας που προέρχονται από 
βιολογικό υλικό και βιολογικές 
εκμεταλλεύσεις εντός της Ένωσης.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να μπορεί να συνεχισθεί ή 
να ξαναρχίσει η βιολογική παραγωγή σε 
περίπτωση καταστροφικών συνθηκών 
και με την επιφύλαξη των αρχών που 
ορίζονται στο κεφάλαιο II, 
εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 36 για τον καθορισμό των 
κριτηρίων βάσει των οποίων 
προσδιορίζονται οι καταστροφικές 
καταστάσεις και για τη θέσπιση ειδικών 
κανόνων σχετικά με τον τρόπο 
αντιμετώπισής τους, την παρακολούθηση 
και τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων.

Με την επιφύλαξη των αρχών που 
ορίζονται στο κεφάλαιο II και σύμφωνα με 
το Παράρτημα ΙΙ, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 36 για την εκχώρηση 
εξαιρέσεων από τους κανόνες παραγωγής 
που ορίζονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ.

Οι εξαιρέσεις αυτές περιορίζονται στο 
ελάχιστο και, όπου κρίνεται σκόπιμο, 
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περιορίζονται και χρονικά. Οι κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται 
στα πλαίσια του παρόντος άρθρου και 
προβλέπουν εξαιρέσεις στους κανόνες 
παραγωγής για φυτά και φυτικά 
προϊόντα, ζωικό κεφάλαιο και νεαρά ζώα 
υδατοκαλλιέργειας θα παύσουν, σε κάθε 
περίπτωση, να ισχύουν την 31η 
Δεκεμβρίου 2021.  

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η μεταφορά ζώων βιολογικής 
εκτροφής πρέπει να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του κανονισμού αριθ. (ΕΚ) 
1/20051a,  και να εξασφαλίζει την τήρηση 
των υψηλότερων προτύπων καλής 
διαβίωσης των ζώων σύμφωνα με 
πρόσθετους κανόνες που περιορίζουν την 
διάρκεια της μεταφοράς και θέτουν 
όρους για τη μεταφορά ζώων βιολογικής 
εκτροφής σύμφωνα με το παράρτημα II 
του παρόντος κανονισμού.
_______________________
1αΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του 
Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, 
για την προστασία των ζώων κατά τη 
μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες 
και για την τροποποίηση των οδηγιών 
64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97 (ΕΕ L 3 
της 5.1.2005, σ. 1).

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Σύμφωνα με την αρχή της 
προφύλαξης, η Επιτροπή καταρτίζει 
κατάλογο ουσιών που δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε υλικά που 
χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία των 
προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας.

Αιτιολόγηση

Είναι δυνατόν να «περάσουν» ουσίες από τις συσκευασίες στα τρόφιμα. Δεδομένου ότι είναι 
λογικό οι καταναλωτές να αναμένουν ότι τα βιολογικά προϊόντα θα είναι ακόμη πιο ασφαλή 
από τα μη βιολογικά προϊόντα, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει, σύμφωνα με την αρχή της 
προφύλαξης, κατάλογο ουσιών που ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία οι 
οποίες, κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καθόλου αλλά ούτε και σε αμελητέες 
ποσότητες σε υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τα βιολογικά προϊόντα. 

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) ως μη θεραπευτικά σκευάσματα και 
προϊόντα που συντελούν στη διασφάλιση 
της υγείας και καλής διαβίωσης των 
ζώων.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iiα) εάν τα προϊόντα που αναφέρονται 
στο εδάφιο α) της παραγράφου 1 είναι 
βιολογικώς δραστικά παρασιτοκτόνα 
μικροβιακής προέλευσης και όλες οι 
δραστικές ουσίες που περιέχονται σε 
αυτά τα προϊόντα είναι δραστικές ουσίες 
χαμηλού κινδύνου όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
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1107/20091a τα εν λόγω προϊόντα 
θεωρούνται φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
χαμηλού κινδύνου, εκτός εάν η 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων ή ο εισηγητής του κράτους 
μέλους κρίνουν διαφορετικά.
________________________
1aΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 
1).

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έγκριση της χρήσης συνθετικών χημικών 
προϊόντων ή ουσιών περιορίζεται αυστηρά 
σε περιπτώσεις στις οποίες η χρήση 
εξωτερικών εισροών που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 στοιχείο στ) θα συντελούσε στην 
πρόκληση απαράδεκτων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων.

Η έγκριση της χρήσης συνθετικών χημικών 
προϊόντων ή ουσιών περιορίζεται αυστηρά 
σε περιπτώσεις στις οποίες αυτά τα 
προϊόντα ή ουσίες κρίνονται απαραίτητα 
ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών για να 
εξασφαλιστεί η υγεία και η καλή 
διαβίωση των ζώων σύμφωνα με το 
σημείο i) του στοιχείου ε) του πρώτου 
εδαφίου της παρούσας παραγράφου και 
στις οποίες η χρήση εξωτερικών εισροών 
που αναφέρεται στο άρθρο 4 στοιχείο στ) 
θα συντελούσε στην πρόκληση 
απαράδεκτων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για την έγκριση ή ανάκληση της 
έγκρισης προϊόντων και ουσιών που 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στη 
βιολογική παραγωγή γενικότερα και 
προϊόντων και ουσιών που μπορούν να 
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή 
μεταποιημένων βιολογικών τροφίμων 
ειδικότερα, και για τον καθορισμό των 
διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται 
για την έγκριση και την κατάρτιση των 
καταλόγων των εν λόγω προϊόντων και 
ουσιών και, εφόσον απαιτείται, την 
περιγραφή τους, τις απαιτήσεις σύνθεσης 
και τους όρους χρήσης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2.

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 36, για την έγκριση ή ανάκληση 
της έγκρισης προϊόντων και ουσιών που 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στη 
βιολογική παραγωγή γενικότερα και 
προϊόντων και ουσιών που μπορούν να 
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή 
μεταποιημένων βιολογικών τροφίμων 
ειδικότερα, και για τον καθορισμό των 
διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται 
για την έγκριση και την κατάρτιση των 
καταλόγων των εν λόγω προϊόντων και 
ουσιών και, εφόσον απαιτείται, την 
περιγραφή τους, τις απαιτήσεις σύνθεσης 
και τους όρους χρήσης.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 211 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013, και με την επιφύλαξη της 
έγκρισης από την Επιτροπή χωρίς την 
εφαρμογή της διαδικασίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 
ή 3 του παρόντος κανονισμού, τα κράτη 
μέλη μπορούν να χορηγούν εθνικές 
ενισχύσεις για την αποζημίωση των 
γεωργών για τις ζημίες που έχουν υποστεί 
λόγω μόλυνσης των γεωργικών προϊόντων 
τους από μη επιτρεπόμενα προϊόντα ή 
ουσίες, η οποία δεν τους επιτρέπει να 
διαθέσουν στην αγορά τα εν λόγω 
προϊόντα ως βιολογικά, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι γεωργοί έχουν λάβει 
όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την 
πρόληψη του κινδύνου μόλυνσης. Επίσης, 

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 211 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013, και με την επιφύλαξη της 
έγκρισης από την Επιτροπή χωρίς την 
εφαρμογή της διαδικασίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 
ή 3 του παρόντος κανονισμού, τα κράτη 
μέλη μπορούν να χορηγούν εθνικές 
ενισχύσεις για την αποζημίωση των 
γεωργών για τις ζημίες που έχουν υποστεί 
λόγω μόλυνσης των γεωργικών προϊόντων 
τους από μη επιτρεπόμενα προϊόντα ή 
ουσίες, η οποία δεν τους επιτρέπει να 
διαθέσουν στην αγορά τα εν λόγω 
προϊόντα ως βιολογικά, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι γεωργοί έχουν λάβει 
όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την 
πρόληψη του κινδύνου μόλυνσης. Επίσης, 
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τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν 
τα μέσα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 
για την κάλυψη μέρους ή του συνόλου των 
ζημιών αυτών.

τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν 
τα μέσα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 
για την κάλυψη μέρους ή του συνόλου των 
ζημιών αυτών. Στις περιπτώσεις στις 
οποίες επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου 
μόλυνσης είναι εγκατεστημένες δίπλα σε 
αγρόκτημα βιολογικών προϊόντων και η 
προέλευση της μόλυνσης μπορεί να 
εντοπιστεί, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» ή 
διατηρούν κονδύλια για την αντιστάθμιση 
των απωλειών που υφίστανται οι 
παραγωγοί βιολογικής γεωργίας .

Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί που ασχολούνται με τη βιολογική παραγωγή πρέπει να αποζημιώνονται για τις 
ζημίες που υφίστανται λόγω της μόλυνσης των γεωργικών προϊόντων τους από μη επιτρεπόμενα 
προϊόντα ή ουσίες, η οποία δεν τους επιτρέπει να τα εμπορεύονται ως βιολογικά. Εκτός από την 
αποζημίωση σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, οι γεωργοί που ασχολούνται με τη βιολογική 
παραγωγή πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καταλογίζουν ευθύνες στους επιχειρηματίες που 
ευθύνονται για τη μόλυνση (αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»).

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20α
Εθνικά συστήματα λήψης 

προφυλακτικών μέτρων και συστήματα 
αντιστάθμισης για ακούσια μόλυνση

Προκειμένου να αποφεύγονται οι 
περιπτώσεις τυχαίας πρόσμειξης με μη 
επιτρεπόμενες ουσίες συνεπεία 
συμβατικών γεωργικών πρακτικών ή 
άλλων μη βιολογικών πρακτικών 
επεξεργασίας, παρασκευής και διανομής, 
πέραν του ελέγχου των βιολογικών 
επιχειρήσεων, τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
προφυλακτικά μέτρα και συστήματα 
αντιστάθμισης για ακούσια μόλυνση. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν την κατάλληλη 
κάλυψη των απωλειών που 
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αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί βιολογικής 
γεωργίας εξαιτίας ακούσιων μολύνσεων. 
Στις περιπτώσεις στις οποίες είναι 
δυνατή η ανίχνευση των αιτιών της 
μόλυνσης, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την 
αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 και η ένδειξη του ποσοστού που 
αναφέρεται στο στοιχείο β) του πρώτου 
εδαφίου της παρούσας παραγράφου 
εμφαίνονται στον κατάλογο συστατικών με 
το ίδιο χρώμα, το ίδιο μέγεθος και 
γραμματοσειρά με τις άλλες ενδείξεις.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 21 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/20111a, οι 
όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
και η ένδειξη του ποσοστού που 
αναφέρεται στο στοιχείο β) του πρώτου 
εδαφίου της παρούσας παραγράφου 
αναφέρονται σε παρένθεση μετά από την 
ένδειξη του βιολογικού συστατικού και 
εμφαίνονται στον κατάλογο συστατικών με 
το ίδιο χρώμα, το ίδιο μέγεθος και 
γραμματοσειρά με τις άλλες ενδείξεις.

______________________
1αΚανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, 
σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 
τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την 
τροποποίηση των κανονισμών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και 
(ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση 
της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, 
της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, 
της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 
οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 
2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 
της 22.11.2011, σ. 18).
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Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου 
καθώς και στο άρθρο 23 παράγραφος 3 
αναγράφονται σε εμφανές σημείο ώστε να 
είναι εύκολα ορατές, ευανάγνωστες και 
ανεξίτηλες.

3. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου 
καθώς και στο άρθρο 23 παράγραφος 3 
τυπώνονται σε εμφανές σημείο ώστε να 
είναι εύκολα ορατές και ευανάγνωστες και 
δεν επιτρέπεται να καλύπτουν τις 
ενδείξεις που αναγράφονται υποχρεωτικά 
κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 
1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/20111a.
_________________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, 
σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 
τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την 
τροποποίηση των κανονισμών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και 
(ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση 
της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, 
της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, 
της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 
οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 
2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 
της 22.11.2011, σ. 18).

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή προωθεί ενημερωτικές 
εκστρατείες με σκοπό να αυξήσει την 
εξοικείωση των πολιτών με το λογότυπο 



PE557.122v03-00 318/372 RR\1077954EL.doc

EL

βιολογικής καλλιέργειας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, προκειμένου να μπορούν οι 
καταναλωτές να προβαίνουν σε 
συνειδητές επιλογές·

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Kεφάλαιο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πιστοποίηση βιολογικής παραγωγής Έλεγχος και πιστοποίηση βιολογικής 
παραγωγής

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24α
Σύστημα ελέγχου

1. Τα κράτη μέλη συγκροτούν σύστημα 
ελέγχων και ορίζουν μία ή περισσότερες 
αρχές αρμόδιες για τη διενέργεια των 
ελέγχων όσον αφορά τις υποχρεώσεις που 
καθορίζει ο παρών κανονισμός και 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. XX/XXXX (κανονισμός για τους 
επίσημους ελέγχους).
2. Επιπλέον των προϋποθέσεων που 
προβλέπει ο κανονισμός για τους 
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επίσημους ελέγχους, το σύστημα ελέγχου 
που συστήνεται στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού περιλαμβάνει τουλάχιστον 
την εφαρμογή προληπτικών μέτρων και 
μέτρων ελέγχου που θα θεσπίσει η 
Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης του άρθρου 37 παράγραφος 2.
3. Στα πλαίσια του παρόντος κανονισμού, 
η φύση και η συχνότητα των ελέγχων 
καθορίζονται βάσει εκτίμησης του 
κινδύνου εκδήλωσης παρατυπιών ή 
παραβάσεων όσον αφορά τη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού. Εν πάση 
περιπτώσει, όλες οι επιχειρήσεις, 
εξαιρουμένων των επιχειρήσεων που 
πωλούν προϊόντα απευθείας στον τελικό 
καταναλωτή ή χρήστη, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 24β παράγραφος 2, και 
επιχειρήσεις λιανικής πώλησης που είναι 
πολύ μικρές επιχειρήσεις όπως ορίζεται 
στην Σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ1a ,υπόκεινται σε 
εξακρίβωση της συμμόρφωσης 
τουλάχιστον άπαξ ετησίως. Κατά τον 
προσδιορισμό της συχνότητας των 
επίσημων ελέγχων σε μικτές 
εκμεταλλεύσεις συμπεριλαμβανομένων 
μονάδων των οποίων η διαχείριση δεν 
διέπεται από κανόνες βιολογικής 
παραγωγής και μονάδων η διαχείριση 
των οποίων συμμορφώνεται προς αυτούς 
τους κανόνες, λαμβάνεται δεόντως υπόψη 
ο κίνδυνος μη συμμόρφωσης των 
εκμεταλλεύσεων αυτών με τους κανόνες 
της βιολογικής παραγωγής.
4. Η αρμόδια αρχή μπορεί:
α) να μεταβιβάζει σε μία ή περισσότερες 
άλλες αρχές ελέγχου τις οικείες 
αρμοδιότητες ελέγχου. Οι αρχές ελέγχου 
παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις 
αντικειμενικότητας και αμεροληψίας και 
διαθέτουν το ειδικευμένο προσωπικό και 
τους πόρους που απαιτούνται για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους·
β) να αναθέτει καθήκοντα ελέγχου σε 
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έναν ή περισσότερους φορείς ελέγχου. 
Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη 
υποδεικνύουν τις αρχές που είναι 
αρμόδιες για την έγκριση και εποπτεία 
των εν λόγω φορέων.
5. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αναθέτει 
καθήκοντα ελέγχου σε συγκεκριμένο 
φορέα ελέγχου μόνο εάν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 5 
παράγραφος 2 του κανονισμού επισήμων 
ελέγχων, και ιδίως εάν:
α) υπάρχει ακριβής περιγραφή των 
καθηκόντων τα οποία επιτρέπεται να 
εκτελεί ο φορέας ελέγχου και των 
προϋποθέσεων υπό τις οποίες μπορεί να 
τα εκτελεί·
β) υπάρχει απόδειξη ότι ο φορέας 
ελέγχου:
(i) διαθέτει την πείρα, τον εξοπλισμό και 
την υποδομή που απαιτούνται για την 
εκτέλεση των καθηκόντων που του 
ανατίθενται·
(ii) διαθέτει επαρκές και κατάλληλο, 
ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό· και
(iii) είναι αμερόληπτος και ανεπηρέαστος 
από ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων 
όσον αφορά την άσκηση των καθηκόντων 
που του ανατίθενται·
γ) ο φορέας ελέγχου διαπιστεύεται 
σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 
45011 ή τον οδηγό 65 ISO «Γενικές 
απαιτήσεις για φορείς που λειτουργούν ως 
συστήματα πιστοποίησης προϊόντων», 
στην έκδοση που κοινοποιήθηκε 
τελευταία με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, σειρά C, και εγκρίνεται από 
τις αρμόδιες αρχές·
δ) ο φορέας ελέγχου γνωστοποιεί στην 
αρμόδια αρχή τα αποτελέσματα των 
ελέγχων που διενεργεί σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, καθώς και όποτε το ζητά η 
αρμόδια αρχή. Εάν από τα αποτελέσματα 
των ελέγχων προκύπτει μη συμμόρφωση 
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ή πιθανότητα μη συμμόρφωσης, ο 
φορέας ελέγχου ενημερώνει πάραυτα την 
αρμόδια αρχή·
ε) υπάρχει ουσιαστικός συντονισμός 
μεταξύ της αναθέτουσας αρμόδιας αρχής 
και του φορέα ελέγχου.
6. Επιπλέον των διατάξεων της 
παραγράφου 5, η αρμόδια αρχή λαμβάνει 
υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια για την 
έγκριση φορέα ελέγχου:
α) την εφαρμοστέα τυποποιημένη 
διαδικασία ελέγχου, μαζί με λεπτομερή 
περιγραφή των μέτρων ελέγχου και των 
προφυλάξεων που ο φορέας ελέγχου 
αναλαμβάνει να επιβάλει στις 
επιχειρήσεις που υπόκεινται στον έλεγχό 
του·
β) τα μέτρα που ο φορέας ελέγχου 
προτίθεται να εφαρμόσει εφόσον 
διαπιστωθούν παρατυπίες ή/και 
παραβάσεις.
7. Οι αρμόδιες αρχές δεν επιτρέπεται να 
αναθέτουν τα ακόλουθα καθήκοντα στους 
φορείς ελέγχου:
α) την εποπτεία και τον λογιστικό έλεγχο 
άλλων φορέων ελέγχου·
β) την εκχώρηση  εξαιρέσεων όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 17.
8. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 
του κανονισμού επισήμων ελέγχων, οι 
αρμόδιες αρχές που αναθέτουν 
καθήκοντα ελέγχου σε φορείς ελέγχου 
οργανώνουν λογιστικούς ελέγχους ή 
επιθεωρήσεις των φορέων ελέγχου, όπως 
απαιτείται. Εάν, από λογιστικό έλεγχο ή 
επιθεώρηση προκύπτει ότι οι φορείς 
αυτοί δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά 
στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, 
η αναθέτουσα αρμόδια αρχή μπορεί να 
ανακαλεί την ανάθεση. Την ανακαλεί δε 
αμελλητί εάν ο φορέας ελέγχου δεν λάβει 
εγκαίρως τα κατάλληλα διορθωτικά 
μέτρα.
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9. Επιπλέον των διατάξεων της 
παραγράφου 8, η αρμόδια αρχή
α) εξασφαλίζει ότι οι έλεγχοι που 
πραγματοποιεί ο φορέας ελέγχου είναι 
αντικειμενικοί και ανεξάρτητοι·
β) επαληθεύει την αποτελεσματικότητα 
των ελέγχων του·
γ) λαμβάνει γνώση όλων των παρατυπιών 
ή παραβάσεων που διαπιστώνονται και 
των διορθωτικών μέτρων που 
εφαρμόζονται·
δ) αίρει την έγκριση του εν λόγω φορέα 
εφόσον δεν τηρεί τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στα στοιχεία α) και β), ή δεν 
πληροί πλέον τα κριτήρια των 
παραγράφων 5 ή 6, ή δεν τηρεί τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στις 
παραγράφους 11, 12 και 14.
10. Τα κράτη μέλη αποδίδουν κωδικό 
αριθμό σε κάθε αρχή ή φορέα ελέγχου 
που διενεργεί τα καθήκοντα ελέγχου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4.
11. Οι αρχές και οι φορείς ελέγχου 
παρέχουν στις αρμόδιες αρχές πρόσβαση 
στα γραφεία και στις εγκαταστάσεις τους, 
καθώς και κάθε πληροφορία και αρωγή 
που οι αρμόδιες αρχές κρίνουν 
απαραίτητες για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών τους σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο.
12. Οι αρχές και οι φορείς ελέγχου 
μεριμνούν ώστε να εφαρμόζονται στις 
επιχειρήσεις που υπόκεινται στον έλεγχό 
τους τουλάχιστον τα προληπτικά μέτρα 
και τα μέτρα ελέγχου της παραγράφου 2.
13. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το 
σύστημα ελέγχου που έχει συσταθεί 
επιτρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 18 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/20021β, την 
ανιχνευσιμότητα κάθε προϊόντος σε όλα 
τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και 
διανομής, ιδίως για να παράσχει στους 
καταναλωτές την εγγύηση ότι τα 
βιολογικά προϊόντα έχουν παραχθεί 
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σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού.
14. Το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου κάθε 
έτους, οι αρχές και οι φορείς ελέγχου 
διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές 
κατάλογο των επιχειρήσεων τις οποίες 
είχαν ελέγξει έως τις 31 Δεκεμβρίου του 
προηγούμενου έτους. Συνοπτική έκθεση 
των ελεγκτικών δραστηριοτήτων τους 
κατά το προηγούμενο έτος διαβιβάζεται 
μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους.
_____________________
1α  Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης 
Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των 
πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 
20.05.03, σ. 36).
1β Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, 
για τον καθορισμό των γενικών αρχών 
και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
και τον καθορισμό διαδικασιών σε 
θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ 
L 31, 1.2.2002, σ. 1).

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24β
Προσχώρηση στο σύστημα ελέγχου

1. Κάθε επιχείρηση που παράγει, 
παρασκευάζει, αποθηκεύει ή εισάγει από 
τρίτη χώρα προϊόντα κατά την έννοια του 
άρθρου 1, ή διαθέτει αυτά τα προϊόντα 
στην αγορά, πριν διαθέσει στην αγορά 
προϊόντα ως βιολογικά ή σε φάση 
μετατροπής προς βιολογική παραγωγή:
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α) γνωστοποιεί τη δραστηριότητά της 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
στο οποίο την ασκεί,
β) υποβάλλει την επιχείρησή της στο 
σύστημα ελέγχου που αναφέρεται στο 
άρθρο 24 α.
Το πρώτο εδάφιο ισχύει και για τους 
εξαγωγείς που εξάγουν προϊόντα τα οποία 
παράγονται σύμφωνα με τους κανόνες 
παραγωγής του παρόντος κανονισμού.
Όταν μια επιχείρηση αναθέτει 
οποιαδήποτε δραστηριότητά της σε 
τρίτον, η επιχείρηση αυτή εξακολουθεί να 
υπόκειται στις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), οι δε 
ανατιθέμενες δραστηριότητες υπόκεινται 
στο σύστημα ελέγχου.
2. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν 
από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου 
τις επιχειρήσεις που διαθέτουν 
συστήματα επαλήθευσης και πωλούν 
απευθείας τα προϊόντα στον τελικό 
καταναλωτή ή χρήστη, υπό τον όρο ότι 
δεν παράγουν, παρασκευάζουν ή 
αποθηκεύουν σε χώρους άλλους πέραν 
αυτών που συνδέονται με τα σημεία 
πώλησης και δεν εισάγουν προϊόντα 
αυτού του είδους από τρίτη χώρα ούτε 
έχουν αναθέσει καμία τέτοια 
δραστηριότητα σε τρίτον.
3. Τα κράτη μέλη ορίζουν αρχή ή 
εγκρίνουν φορέα για τη λήψη αυτών των 
κοινοποιήσεων.
4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε 
επιχείρηση που τηρεί τους κανόνες του 
παρόντος κανονισμού και καταβάλλει 
εύλογο τέλος ως συνεισφορά στις δαπάνες 
ελέγχου να δικαιούται κάλυψη από το 
σύστημα ελέγχου.
5. Οι αρχές και οι φορείς ελέγχου τηρούν 
ενημερωμένο κατάλογο με τις επωνυμίες 
και τις διευθύνσεις των επιχειρήσεων που 
υπάγονται στον έλεγχό τους. Ο κατάλογος 
είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων.
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6. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2, 
θεσπίζει εκτελεστικές διατάξεις 
προκειμένου να προβλέψει τις 
λεπτομέρειες της διαδικασίας 
κοινοποίησης και υποβολής που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, ιδίως όσον αφορά τις 
πληροφορίες που περιλαμβάνει η 
κοινοποίηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος 
άρθρου.

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιχειρήσεις και ομάδες 
επιχειρήσεων που έχουν κοινοποιήσει τη 
δραστηριότητά τους σύμφωνα με το 
άρθρο 24 παράγραφος 1 και 
συμμορφώνονται με τον παρόντα 
κανονισμό δικαιούνται να λάβουν 
πιστοποιητικό βιολογικής παραγωγής. Το 
πιστοποιητικό βιολογικής παραγωγής, το 
οποίο εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή 
όποτε είναι δυνατό, επιτρέπει τουλάχιστον 
την αναγνώριση της επιχείρησης ή ομάδας 
επιχειρήσεων, τον τύπο ή το φάσμα των 
προϊόντων που καλύπτονται από το 
πιστοποιητικό και την περίοδο ισχύος του.

1. Οι επιχειρήσεις και ομάδες 
επιχειρήσεων που έχουν κοινοποιήσει τη 
δραστηριότητά τους σύμφωνα με το 
άρθρο 24β παράγραφος 1 και 
συμμορφώνονται με τον παρόντα 
κανονισμό δικαιούνται να λάβουν 
πιστοποιητικό βιολογικής παραγωγής. Το 
πιστοποιητικό βιολογικής παραγωγής, το 
οποίο εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή 
όποτε είναι δυνατό, επιτρέπει τουλάχιστον 
την αναγνώριση της επιχείρησης ή ομάδας 
επιχειρήσεων, τον τύπο ή το φάσμα των 
προϊόντων που καλύπτονται από το 
πιστοποιητικό και την περίοδο ισχύος του.

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26α
Μέτρα σε περίπτωση παραβάσεων και 

παρατυπιών
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1. Όταν διαπιστώνεται σοβαρή 
παρατυπία όσον αφορά τη συμμόρφωση 
προς τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού, η αρχή ή ο φορέας ελέγχου 
μεριμνά ώστε να μη γίνεται μνεία της 
βιολογικής μεθόδου παραγωγής στην 
επισήμανση και στη διαφήμιση για το 
σύνολο της παρτίδας ή του κύκλου 
παραγωγής που θίγονται από την 
παρατυπία αυτήν, εφόσον το μέτρο αυτό 
είναι ανάλογο με τη σημασία της 
παραβιασθείσας υποχρέωσης και τη 
φύση και τις ιδιαίτερες περιστάσεις των 
παράτυπων δραστηριοτήτων.
Όταν διαπιστώνεται σοβαρή παράβαση ή 
παράβαση με παρατεταμένο αποτέλεσμα, 
η αρχή ή ο φορέας ελέγχου απαγορεύει 
στην ενεχόμενη επιχείρηση να 
εμπορεύεται προϊόντα με μνεία της 
βιολογικής μεθόδου παραγωγής στην 
επισήμανση και στη διαφήμιση, για 
περίοδο που θα συμφωνείται με την 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους.
2. Τα στοιχεία που αφορούν παρατυπίες ή 
παραβάσεις οι οποίες θίγουν τη βιολογική 
ιδιότητα ενός προϊόντος γνωστοποιούνται 
πάραυτα μεταξύ των σχετικών φορέων 
ελέγχου, αρχών ελέγχου, αρμόδιων αρχών 
και κρατών μελών και, εφόσον 
ενδείκνυται, στην Επιτροπή.
Το επίπεδο της κοινοποίησης εξαρτάται 
από τη σοβαρότητα και την έκταση της 
διαπιστωνόμενης παρατυπίας ή 
παράβασης.
Σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 
άρθρου 37 παράγραφος 2, η Επιτροπή 
μπορεί να θεσπίζει τη μορφή και τις 
λεπτομέρειες των εν λόγω 
γνωστοποιήσεων.
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Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26β
Ανταλλαγή πληροφοριών

Κατόπιν αιτήματος, το οποίο 
δικαιολογείται από την ανάγκη εγγύησης 
της παραγωγής προϊόντος σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό, οι αρμόδιες 
αρχές, οι αρχές και οι φορείς ελέγχου 
ανταλλάσσουν κατάλληλες πληροφορίες 
σχετικά με τα αποτελέσματα των οικείων 
ελέγχων τους με άλλες αρμόδιες αρχές, 
καθώς και με αρχές και φορείς ελέγχου. 
Μπορούν επίσης να ανταλλάσσουν τις 
πληροφορίες αυτές με δική τους 
πρωτοβουλία.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι 
διατάξεις που αφορούν την εποπτεία της 
Επιτροπής στις τρίτες χώρες. Επίσης, 
είναι σημαντικό να ενισχυθεί η εποπτεία 
και οι έλεγχοι στο πλαίσιο των 
συμφωνιών ισοδυναμίας με τρίτες χώρες.

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Κρίνεται σκόπιμο να ελεγχθούν οι 
διατάξεις που προβλέπονται ήδη στην 
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ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον 
αφορά τις εισαγωγές βιολογικών 
προϊόντων από τρίτες χώρες (κανονισμός 
αριθ. 1235 του 2008)1a , επί του παρόντος 
σε στάδιο αναθεώρησης, προκειμένου να 
καθιερωθεί αποτελεσματικός σύνδεσμος 
και να εξασφαλιστεί η συνολική συνοχή.
____________________________
1α  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της 
Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για 
τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον 
αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών 
προϊόντων από τρίτες χώρες (ΕΕ L 334 
της 12.12.2008, σ. 25).

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή 
οφείλει να υποβάλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα βιολογικού 
φυτικού αναπαραγωγικού υλικού και ζώων 
αναπαραγωγής.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή 
οφείλει να υποβάλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα βιολογικού 
φυτικού αναπαραγωγικού υλικού και ζώων 
αναπαραγωγής καθώς και νεαρών ζώων 
υδατοκαλλιέργειας. Η έκθεση αυτή 
συνοδεύεται, εφόσον ενδείκνυται, από 
νομοθετική πρόταση.

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 40 διαγράφεται
Μεταβατικά μέτρα σχετικά με την 
προέλευση του φυτικού 
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πολλαπλασιαστικού υλικού, των ζώων 
αναπαραγωγής και των νεαρών ζώων 
υδατοκαλλιέργειας
Προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή 
μετάβαση από τους κανόνες σχετικά με 
τη βιολογική προέλευση του φυτικού 
αναπαραγωγικού υλικού, οι οποίοι 
προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 
1 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 834/2007, των ζώων 
αναπαραγωγής, οι οποίοι προβλέπονται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
σημείο ii) του εν λόγω κανονισμού και 
των νεαρών ζώων υδατοκαλλιέργειας, οι 
οποίοι προβλέπονται στο άρθρο 15 
παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του 
εν λόγω κανονισμού, και την εξαίρεση 
από τους κανόνες παραγωγής την οποία 
ενέκρινε η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 
22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, 
στους νέους κανόνες παραγωγής φυτών 
και φυτικών προϊόντων, ζωικής 
παραγωγής και φυκιών και ζώων 
υδατοκαλλιέργειας που προβλέπονται στο 
άρθρο 10 παράγραφος 1 και στο άρθρο 11 
παράγραφος 1, αντιστοίχως, του 
παρόντος κανονισμού, εξουσιοδοτείται η 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 36 για τη 
χορήγηση παρεκκλίσεων στις 
περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη για 
την εξασφάλιση πρόσβασης σε φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό, ζώντα ζώα 
αναπαραγωγής και νεαρά ζώα 
υδατοκαλλιέργειας που μπορούν να 
χρησιμοποιούνται στη βιολογική 
παραγωγή. Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του 
παρόντος άρθρου παύουν να ισχύουν στις 
31 Δεκεμβρίου 2021.



PE557.122v03-00 330/372 RR\1077954EL.doc

EL

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – περίπτωση 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– θαλάσσιο άλας, διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το θαλάσσιο άλας πρέπει να εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Το θαλάσσιο 
άλας είναι ανόργανο συστατικό και δεν πρέπει, ως εκ τούτου, να θεωρηθεί γεωργικό προϊόν. 
Έως τώρα δεν έχει υποβληθεί πρόταση κανόνων παράγωγης, και φοβούμαστε ότι θα 
δημιουργηθεί σύγχυση μεταξύ του βιολογικού θαλάσσιου άλατος και του μη βιολογικού ορυκτού 
άλατος. Εάν συμπεριληφθεί το άλας στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού θα αυξηθεί η 
διοικητική επιβάρυνση για τη βιομηχανία επεξεργασίας προϊόντων διατροφής.

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – περίπτωση 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα, 
όπως ορίζονται στον κανονισμό του 
Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 251/20141a·
______________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 251/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, 
σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, 
την παρουσίαση, την επισήμανση και την 
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων 
των αλκοολούχων ποτών και την 
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κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου (ΕΕ L 84 
της 20.3.2014, σ. 14).

Αιτιολόγηση

Αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα παράγονται με βάση προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα 
τα οποία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, πρέπει να περιλαμβάνονται στο τελικό προϊόν σε 
αναλογία όχι μικρότερη των 75% για αρωματισμένους οίνους, και 50% για αρωματισμένα ποτά 
με βάση τον οίνο και αρωματισμένα κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων. Δεδομένου ότι έχει 
διευρυνθεί το πεδίο του κανονισμού για τα βιολογικά προϊόντα, ούτως ώστε να καλύπτει τα 
μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, τα αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα πρέπει να 
συμπεριληφθούν.

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 1.4.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4.1. Για την παραγωγή φυτών και 
φυτικών προϊόντων χρησιμοποιείται μόνο 
φυτικό αναπαραγωγικό υλικό βιολογικής 
παραγωγής.  Προς τούτο, το φυτό που 
προορίζεται για την παραγωγή φυτικού 
αναπαραγωγικού υλικού και, κατά 
περίπτωση, το μητρικό φυτό θα πρέπει να 
έχουν παραχθεί σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό επί τουλάχιστον μία γενεά ή, 
στην περίπτωση των πολυετών 
καλλιεργειών, επί τουλάχιστον μία γενεά 
κατά τη διάρκεια δύο καλλιεργητικών 
περιόδων.

1.4.1. Για την παραγωγή φυτών και 
φυτικών προϊόντων χρησιμοποιείται 
φυτικό αναπαραγωγικό υλικό βιολογικής 
παραγωγής.

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 1.4.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4.2. Χρήση φυτικού αναπαραγωγικού 
υλικού μη βιολογικής παραγωγής

1.4.2. Χρήση σπόρων ή φυτικού 
αναπαραγωγικού υλικού μη βιολογικής 
παραγωγής
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Φυτικό αναπαραγωγικό υλικό μη 
βιολογικής παραγωγής μπορεί να 
χρησιμοποιείται μόνο όταν προέρχεται 
από μονάδα παραγωγής υπό μετατροπή 
σε βιολογική παραγωγή ή μόνο εφόσον 
συντρέχουν λόγοι που εξυπηρετούν την 
έρευνα, τις δοκιμές μικρής κλίμακας ή 
λόγοι διατήρησης γενετικών πόρων που 
έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους.

Οι σπόροι ή το φυτικό αναπαραγωγικό 
υλικό μη βιολογικής παραγωγής μπορεί να 
χρησιμοποιείται μόνο εάν εγκριθεί από την 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17 και 
εάν πληρείται μια από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

– εάν δεν διατίθεται βιολογικό υλικό, 
όπως επιβεβαιώνεται από την αρμόδια 
αρχή·
– εάν η χρήση του κρίνεται απαραίτητη 
για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε 
επίπεδο περιφέρειας, ή επαρκώς ευρέος 
γενετικού αποθέματος· 
–εάν προέρχεται από μονάδα παραγωγής 
που βρίσκεται στο στάδιο μετατροπής 
προς τη βιολογική παραγωγή·  ή

– όταν η χρήση τους είναι δικαιολογημένη 
για σκοπούς έρευνας ή για δοκιμές μικρής 
κλίμακας.

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 1.5.8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.5.8α. Βιοδυναμικά παρασκευάσματα
Επιτρέπεται η χρήση βιοδυναμικών 
παρασκευασμάτων.

Αιτιολόγηση

Βιοδυναμικά παρασκευάσματα πρέπει να επιτρέπονται.
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Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 1.3.3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) επιλέγονται οι κατάλληλες φυλές και η 
επιλογή των φυλών συμβάλλει επίσης στην 
αποφυγή των ταλαιπωριών και της 
ανάγκης ακρωτηριασμού των ζώων.

δ) επιλέγονται οι κατάλληλες φυλές για να 
διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο καλής 
διαβίωσης των ζώων και η επιλογή των 
φυλών συμβάλλει επίσης στην αποφυγή 
των ταλαιπωριών και της ανάγκης 
ακρωτηριασμού των ζώων.

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 1.3.3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κατάλληλη εφαρμογή και επιβολή των 
κανόνων αναπαραγωγής διευκολύνεται, 
όπου κρίνεται σκόπιμο, μέσω της 
στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης και 
του σχεδίου δράσης για το μέλλον της 
βιολογικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 1.3.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.3.4. Κατά την επιλογή φυλών ή τύπων 
ζώων, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
ικανότητα προσαρμογής τους στις τοπικές 
συνθήκες –χωρίς να επηρεάζεται η καλή 
τους μεταχείριση–, η ζωτικότητά τους και 
η αντοχή τους σε ασθένειες. Ακόμη, πρέπει 
να επιλέγονται φυλές ή τύποι ζώων κατά 
τρόπο που να αποφεύγονται ειδικές 
ασθένειες ή προβλήματα υγείας τα οποία 
συνδέονται με ορισμένες φυλές ή τύπους 

1.3.4. Κατά την επιλογή φυλών ή τύπων 
ζώων, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
ικανότητα προσαρμογής τους στις τοπικές 
συνθήκες –χωρίς να επηρεάζεται η καλή 
τους μεταχείριση–, η ζωτικότητά τους και 
η αντοχή τους σε ασθένειες. Ακόμη, πρέπει 
να επιλέγονται φυλές ή τύποι ζώων κατά 
τρόπο που να αποφεύγονται ειδικές 
ασθένειες ή προβλήματα υγείας τα οποία 
συνδέονται με ορισμένες φυλές ή τύπους 
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που χρησιμοποιούνται στην εντατική 
παραγωγή, όπως το σύνδρομο του στρες 
των χοίρων, το σύνδρομο PSE (ωχρότητα, 
μαλακότητα, εξίδρωση), το σύνδρομο 
αιφνίδιου θανάτου, οι αυτόματες αποβολές 
και η δυστοκία που απαιτεί καισαρική 
τομή. Προτιμώνται οι αυτόχθονες φυλές 
και τύποι ζώων.

που χρησιμοποιούνται στην εντατική 
παραγωγή, όπως το σύνδρομο του στρες 
των χοίρων, το σύνδρομο PSE (ωχρότητα, 
μαλακότητα, εξίδρωση), το σύνδρομο 
αιφνίδιου θανάτου, οι αυτόματες αποβολές 
και η δυστοκία που απαιτεί καισαρική 
τομή. Προτιμώνται οι αυτόχθονες φυλές 
και τύποι ζώων.

Ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης και 
παραγωγής καθορίζεται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 11, 
παράγραφος 2 για όλα τα ζώα υπό 
πάχυνση, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται τα κοτόπουλα 
κρεατοπαραγωγής και οι γαλοπούλες. 
Όπου ενδείκνυται, χρησιμοποιούνται 
δείκτες για την αξιολόγηση και την 
επιβεβαίωση της ευρωστίας και της 
καταλληλότητας φυλών βιολογικής 
γεωργίας. Οι δείκτες αυτοί 
περιλαμβάνουν μέσα ποσοστά ανάπτυξης 
για όλες τις φυλές και τις μέσες τιμές 
παραγωγής για όλες τις ωοπαραγωγικές 
και γαλακτοπαραγωγικές φυλές που είναι 
συμβατές με τους κανόνες όσον αφορά τη 
διάρκεια εκτροφής για κάθε είδος (δηλ. 
ημέρες έως τη σφαγή των πουλερικών). 

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 1.3.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.3.5. Για αναπαραγωγικούς σκοπούς, 
μπορούν να εισάγονται σε γεωργική 
εκμετάλλευση ζώα που δεν έχουν εκτραφεί 
με βιολογική μέθοδο, όταν υφίσταται 
απειλή εξαφάνισης φυλών από την 
κτηνοτροφία, όπως αναφέρεται στο 
παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής2 και σε 
αυτή την περίπτωση τα ζώα αυτών των 
φυλών δεν είναι υποχρεωτικό να είναι 
άτοκα.

1.3.5. Για αναπαραγωγικούς σκοπούς, 
μπορούν να εισάγονται σε γεωργική 
εκμετάλλευση ζώα που δεν έχουν εκτραφεί 
με βιολογική μέθοδο, εάν εγκριθεί από την 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17 και 
εάν πληρείται μια από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
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– σε περίπτωση απειλής εξαφάνισης 
φυλών από την κτηνοτροφία σύμφωνα με 
το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1974/20062 της Επιτροπής και σε 
αυτή την περίπτωση τα ζώα αυτών των 
φυλών δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικά 
άτοκα·
– σε περίπτωση που δεν διατίθενται ζώα 
βιολογικής παραγωγής σε συγκεκριμένη 
περιφέρεια, όπως επιβεβαιώνεται από την 
αρμόδια αρχή.
Τα ζώα αυτά καθώς και τα προϊόντα τους 
μπορούν να θεωρούνται βιολογικά μετά 
την παρέλευση της περιόδου μετατροπής 
του σημείου 1.2. Πουλερικά μη 
βιολογικής εκτροφής μπορούν να 
εισάγονται σε εκμετάλλευση πριν από την 
τρίτη ημέρα της ζωής τους.

______________
2  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της 
Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, για 
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 368 της 
23.12.2006, σ. 15.).

______________
2  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της 
Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, για 
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 368 της 
23.12.2006, σ. 15.).

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 1.4.1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα ζώα τρέφονται με βιολογικές 
ζωοτροφές οι οποίες ανταποκρίνονται στις 
διατροφικές απαιτήσεις των ζώων στα 
διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους. 
Απαγορεύεται η περιορισμένη σίτιση στη 
βιολογική εκτροφή ζώων·

β) τα ζώα τρέφονται με βιολογικές 
ζωοτροφές ή ζωοτροφές που προέρχονται 
από παραγωγή σε φάση μετατροπής όπως 
αναφέρεται στο σημείο 1.4.3., οι οποίες 
ανταποκρίνονται στις διατροφικές 
απαιτήσεις των ζώων στα διάφορα στάδια 
της ανάπτυξής τους. Απαγορεύεται η 
περιορισμένη σίτιση στη βιολογική 
εκτροφή ζώων·
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η ισχύουσα κατάσταση εφόσον δεν υπάρχουν αρκετές 
ποσότητες βιολογικών ζωοτροφών διαθέσιμες στην αγορά.

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 1.4.1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) δεν χρησιμοποιούνται αυξητικοί 
παράγοντες και συνθετικά αμινοξέα·

στ) δεν χρησιμοποιούνται αυξητικοί 
παράγοντες και η χρήση συνθετικών 
χημικών προϊόντων ή ουσιών 
περιορίζεται αυστηρά σε περιπτώσεις 
στις οποίες απαιτούνται ως πρόσθετη ύλη 
ζωοτροφών για να διασφαλιστεί η υγεία 
και η καλή διαβίωση των ζώων, 
σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 
στοιχείο ε) σημείο (i) του παρόντος 
κανονισμού·

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 1.4.2.1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η διαχείριση των κοινόχρηστων γαιών 
είναι απολύτως σύμφωνη με τον παρόντα 
κανονισμό·

α) οι κοινόχρηστες γαίες δεν έχουν 
υποστεί, επί τρία  τουλάχιστον έτη, 
επεξεργασία με προϊόντα μη εγκεκριμένα 
για βιολογική παραγωγή  και η διαχείρισή 
τους είναι απολύτως σύμφωνη με τον 
παρόντα κανονισμό·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διατηρεί την ισχύουσα κατάσταση.

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 1.4.2.1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα ζώα μη βιολογικής εκτροφής που 
χρησιμοποιούν τις εν λόγω γαίες 
προέρχονται από σύστημα εκτροφής 
ισοδύναμο με εκείνο που ορίζεται στα 
άρθρα 28 και 30 του κανονισμού 
αριθ. 1305/20133,

διαγράφεται

__________________
3Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 
347 της 20.12.2013, σ. 487).

Αιτιολόγηση

Ειδικές απαιτήσεις για ζώα μη βιολογικής εκτροφής που βόσκουν μαζί με ζώα βιολογικής 
εκτροφής περιορίζουν την ευελιξία και, επομένως, την ενδεχόμενη μετατροπή κοινόχρηστων 
γεωργικών περιοχών για βόσκηση. Η διαχείριση της εκμετάλλευσης συμβατικής γεωργίας, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις στα άρθρα 28 και 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, δεν 
επηρεάζει την ποιότητα της κοπριάς που αποτίθεται στις περιοχές βόσκησης. Είναι πιο 
σημαντικό η μεταχείριση των ζώων να γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό για τη βιολογική 
παραγωγή όταν χρησιμοποιούνται εκτάσεις βιολογικής καλλιέργειας για κοινή βόσκηση.

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 1.4.3.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4.3.1. Αναφορικά με τις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις σε μετατροπή, ποσοστό 
μέχρι 15% της συνολικής μέσης ποσότητας 
ζωοτροφών που χορηγείται στα ζώα 
μπορεί να προέρχεται από βόσκηση ή 
συγκομιδή μόνιμων βοσκοτόπων, από 
αγροτεμάχια με πολυετή κτηνοτροφικά 
φυτά ή από πρωτεϊνούχα φυτά που έχουν 
σπαρθεί στο πλαίσιο βιολογικής 

1.4.3.1. Αναφορικά με τις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις σε μετατροπή, ποσοστό 
μέχρι 20% της συνολικής μέσης ποσότητας 
ζωοτροφών που χορηγείται στα ζώα 
μπορεί να προέρχεται από βόσκηση ή 
συγκομιδή μόνιμων βοσκοτόπων, από 
αγροτεμάχια με πολυετή κτηνοτροφικά 
φυτά ή από πρωτεϊνούχα φυτά που έχουν 
σπαρθεί στο πλαίσιο βιολογικής 
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διαχείρισης των εκτάσεων κατά το πρώτο 
έτος της μετατροπής τους, υπό τον όρο ότι 
αποτελούν μέρος της εκμετάλλευσης. 
Ζωοτροφές από αγροτεμάχια κατά το 
πρώτο έτος μετατροπής τους δεν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή μεταποιημένων βιολογικών 
ζωοτροφών. Όταν χρησιμοποιούνται 
ταυτόχρονα ζωοτροφές σε μετατροπή και 
ζωοτροφές από αγροτεμάχια κατά το 
πρώτο έτος της μετατροπής τους, το 
συνδυασμένο συνολικό ποσοστό των 
ζωοτροφών αυτών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα ανώτατα ποσοστά που 
καθορίζονται στο σημείο 1.4.3.2.

διαχείρισης των εκτάσεων κατά το πρώτο 
έτος της μετατροπής τους, υπό τον όρο ότι 
αποτελούν μέρος της εκμετάλλευσης. 
Ζωοτροφές από αγροτεμάχια κατά το 
πρώτο έτος μετατροπής τους δεν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή μεταποιημένων βιολογικών 
ζωοτροφών. Όταν χρησιμοποιούνται 
ταυτόχρονα, για κατανάλωση από τα ζώα, 
ζωοτροφές σε μετατροπή και ζωοτροφές 
από αγροτεμάχια τόσο κατά το πρώτο όσο 
και κατά το δεύτερο έτος της μετατροπής 
τους, το συνδυασμένο συνολικό ποσοστό 
των ζωοτροφών αυτών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα ανώτατα ποσοστά που 
καθορίζονται στο σημείο 1.4.3.2. 
Ζωοτροφές από αγροτεμάχια κατά το 
πρώτο έτος μετατροπής τους δεν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή μεταποιημένων βιολογικών 
ζωοτροφών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διατηρεί την ισχύουσα κατάσταση.

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 1.4.3.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4.3.2. Για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
βιολογικής παραγωγής, μέχρι το 20% της 
σύστασης των σιτηρεσίων, κατά μέσο όρο, 
επιτρέπεται να περιέχει ζωοτροφές σε 
μετατροπή, ήτοι ζωοτροφές από το 
δεύτερο έτος της μετατροπής.  Για τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε μετατροπή, 
όταν οι ζωοτροφές σε μετατροπή 
προέρχονται από την ίδια την 
εκμετάλλευση, το ποσοστό αυτό μπορεί να 
αυξηθεί σε 100 %.

1.4.3.2. Για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
βιολογικής παραγωγής, μέχρι το 30 % της 
σύστασης των σιτηρεσίων, κατά μέσο όρο, 
επιτρέπεται να περιέχει ζωοτροφές σε 
μετατροπή, ήτοι ζωοτροφές από το 
δεύτερο έτος της μετατροπής. Για τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε μετατροπή, 
όταν οι ζωοτροφές σε μετατροπή από το 
δεύτερο έτος μετατροπής προέρχονται 
από την ίδια την εκμετάλλευση, το 
ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί σε 
100 %.
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διατηρεί την ισχύουσα κατάσταση.

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 1.5.2.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.5.2.2. Οι ασθένειες αντιμετωπίζονται 
αμέσως, ώστε να αποφεύγεται η 
ταλαιπωρία των ζώων· όταν είναι 
απαραίτητο, υπό αυστηρές προϋποθέσεις 
και υπ’ ευθύνη κτηνιάτρου, επιτρέπεται η 
χρήση αλλοπαθητικών χημικών 
συνθετικών κτηνιατρικών φαρμάκων, 
μεταξύ άλλων και αντιβιοτικών, εάν 
αντενδείκνυται η χρήση 
φυτοθεραπευτικών, ομοιοπαθητικών και 
λοιπών προϊόντων. Πρέπει ιδίως να 
καθοριστούν οι περιορισμοί όσον αφορά 
τις θεραπευτικές αγωγές και τον χρόνο 
αναμονής.

1.5.2.2. Οι ασθένειες αντιμετωπίζονται 
αμέσως, ώστε να αποφεύγεται η 
ταλαιπωρία των ζώων· όταν είναι 
απαραίτητο, υπό αυστηρές προϋποθέσεις 
και υπ’ ευθύνη κτηνιάτρου, επιτρέπεται η 
χρήση αλλοπαθητικών χημικών 
συνθετικών κτηνιατρικών φαρμάκων, 
μεταξύ άλλων και αντιβιοτικών, εάν 
αντενδείκνυται η χρήση 
φυτοθεραπευτικών, ομοιοπαθητικών και 
λοιπών προϊόντων. Πρέπει ιδίως να 
καθοριστούν οι περιορισμοί όσον αφορά 
τις θεραπευτικές αγωγές και τον χρόνο 
αναμονής. Τα αλλοπαθητικά κτηνιατρικά 
φάρμακα που εγκρίνονται για χρήση στη 
βιολογική παραγωγή δυνάμει του άρθρου 
19 μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς 
γνωμάτευση κτηνιάτρου.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η καλή διαβίωση των ζώων και η ενδεδειγμένη δράση για 
συγκεκριμένες ασθένειες, θα πρέπει να θεσπιστεί κατάλογος επιτρεπόμενων αλλοπαθητικών 
κτηνιατρικών φαρμάκων. Ορισμένα προϊόντα κατάλληλα για βιολογική παραγωγή 
απαγορεύονται λόγω της κατηγοριοποίησής τους ως αλλοπαθητικών κτηνιατρικών φαρμάκων ή 
περιορίζονται λόγω των κτηνιατρικών απαιτήσεων , π.χ. το Orbeseal, το οποίο είναι ένα 
αποστειρωμένο, μη αντιβιοτικό, ενδομαστικό εναιώρημα σε μορφή παχύρρευστου υγρού, η 
οξυτοκίνη για τον τοκετό των βοοειδών, η ενδοφλέβια έγχυση διαλύματος άλατος ασβεστίου για 
την επιλόχιο πάρεση, ή η αποθήκευση αναλγητικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε 
συνδυασμό με τον ευνουχισμό χοιριδίων.
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Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 1.6.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.6.2. Η εξασφάλιση στέγασης για τα ζώα 
δεν είναι υποχρεωτική σε περιοχές με 
κατάλληλες κλιματικές συνθήκες που 
επιτρέπουν την υπαίθρια διαβίωση των 
ζώων. Τα ζώα έχουν μόνιμη πρόσβαση σε 
υπαίθριους χώρους, κατά προτίμηση σε 
βοσκότοπους, όποτε το επιτρέπουν οι 
καιρικές συνθήκες και η κατάσταση του 
εδάφους, εκτός εάν επιβάλλονται 
περιορισμοί και υποχρεώσεις που 
σχετίζονται με την προστασία της υγείας 
του ανθρώπου και των ζώων βάσει της 
ενωσιακής νομοθεσίας.  Τα ζώα έχουν 
πρόσβαση σε υπόστεγα ή σκιερά μέρη για 
την προστασία τους από δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες. 

1.6.2. Η εξασφάλιση στέγασης για τα ζώα 
δεν είναι υποχρεωτική σε περιοχές με 
κατάλληλες κλιματικές συνθήκες που 
επιτρέπουν την υπαίθρια διαβίωση των 
ζώων. Τα ζώα έχουν μόνιμη πρόσβαση σε 
υπαίθριους χώρους, μεταξύ άλλων σε 
βοσκότοπους, όποτε το επιτρέπουν οι 
καιρικές και εποχιακές συνθήκες και η 
κατάσταση του εδάφους, εκτός εάν 
επιβάλλονται περιορισμοί και υποχρεώσεις 
που σχετίζονται με την προστασία της 
υγείας του ανθρώπου και των ζώων βάσει 
της ενωσιακής νομοθεσίας. Τα ζώα έχουν 
πρόσβαση σε υπόστεγα ή σκιερά μέρη για 
την προστασία τους από δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες. Στη βιολογική γεωργία 
τα συστήματα εκτροφής σε κλειστούς 
κλωβούς απαγορεύονται.

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 1.7.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.7.1. Όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν 
στη διατήρηση ζώων διαθέτουν τις 
απαραίτητες βασικές γνώσεις και 
δεξιότητες όσον αφορά την υγεία και τις 
ανάγκες καλής μεταχείρισης των ζώων.

1.7.1. Όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν 
στη διατήρηση ζώων διαθέτουν τις 
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες όσον 
αφορά την υγεία και τις ανάγκες καλής 
μεταχείρισης των ζώων.
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Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 1.7.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.7.2. Οι κτηνοτροφικές πρακτικές, 
συμπεριλαμβανομένης της πυκνότητας και 
των συνθηκών στέγασης, εξασφαλίζουν 
την κάλυψη των αναγκών της ανάπτυξης, 
της φυσιολογίας και του έθους των ζώων.

1.7.2. Οι κτηνοτροφικές πρακτικές, 
συμπεριλαμβανομένης της πυκνότητας και 
των συνθηκών στέγασης, εξασφαλίζουν 
την κάλυψη των αναγκών της ανάπτυξης, 
της φυσιολογίας και του έθους των ζώων 
σε όλη τη διάρκεια της ζωής των ζώων 
αυτών. Η ελαχιστοποίηση του άγχους των 
ζώων θα πρέπει να είναι κατευθυντήρια 
αρχή στις κτηνοτροφικές πρακτικές.

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 1.7.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.7.3. Τα ζώα έχουν μόνιμη πρόσβαση σε 
υπαίθριους χώρους, κατά προτίμηση σε 
βοσκότοπους, όποτε το επιτρέπουν οι 
καιρικές συνθήκες και η κατάσταση του 
εδάφους, εκτός εάν επιβάλλονται 
περιορισμοί και υποχρεώσεις για την 
προστασία της υγείας του ανθρώπου και 
των ζώων βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας.

1.7.3. Τα χορτοφάγα ζώα έχουν μόνιμη 
πρόσβαση σε βοσκότοπους, όποτε το 
επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και η 
κατάσταση του εδάφους, εκτός εάν 
επιβάλλονται περιορισμοί και υποχρεώσεις 
για την προστασία της υγείας του 
ανθρώπου και των ζώων βάσει της 
ενωσιακής νομοθεσίας. Όταν οι 
κλιματικές και εποχιακές συνθήκες και η 
κατάσταση του εδάφους δεν επιτρέπουν 
την πρόσβαση σε βοσκότοπους, τα 
χορτοφάγα ζώα έχουν πρόσβαση, όπως 
ενδείκνυται, σε υπαίθριους χώρους που 
επιτρέπουν την άσκηση των ζώων, εκτός 
εάν αυτό δεν είναι πρόσφορο για την καλή 
διαβίωση του ζώου ή των ζώων ή όταν, 
βάσει της νομοθεσίας της Ένωσης, 
επιβάλλονται προσωρινοί περιορισμοί και 
υποχρεώσεις για την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και της υγείας των 
ζώων.
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Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 1.7.6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.7.6. Η πρόσδεση ή η απομόνωση των 
ζώων απαγορεύονται, εκτός εάν το 
υπαγορεύουν λόγοι ασφάλειας και 
προστασίας ή κτηνιατρικοί λόγοι για 
μεμονωμένα ζώα και για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα. Οι αρμόδιες αρχές 
μπορούν να επιτρέπουν σε πολύ μικρές 
εκμεταλλεύσεις να προβαίνουν σε 
πρόσδεση των βοοειδών, εάν δεν είναι 
δυνατό να διατηρούνται τα βοοειδή σε 
ομάδες που να ικανοποιούν τις ανάγκες της 
συμπεριφοράς τους, υπό τον όρο ότι έχουν 
πρόσβαση σε βοσκοτόπους κατά την 
περίοδο βοσκής και τουλάχιστον δύο 
φορές την εβδομάδα πρόσβαση σε 
υπαίθριους χώρους όταν η βόσκηση δεν 
είναι δυνατή.

1.7.6. Η πρόσδεση ή η απομόνωση των 
ζώων απαγορεύονται, εκτός εάν το 
υπαγορεύουν λόγοι ασφάλειας και 
προστασίας ή κτηνιατρικοί λόγοι για 
μεμονωμένα ζώα και για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα. Για το διάστημα έως 
[15 έτη από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του κανονισμού] οι αρμόδιες αρχές 
μπορούν να επιτρέπουν σε πολύ μικρές 
εκμεταλλεύσεις να προβαίνουν σε 
πρόσδεση των βοοειδών, εάν δεν είναι 
δυνατό να διατηρούνται τα βοοειδή σε 
ομάδες που να ικανοποιούν τις ανάγκες της 
συμπεριφοράς τους, υπό τον όρο ότι έχουν 
πρόσβαση σε βοσκοτόπους κατά την 
περίοδο βοσκής και τουλάχιστον δύο 
φορές την εβδομάδα πρόσβαση σε 
υπαίθριους χώρους όταν η βόσκηση δεν 
είναι δυνατή.

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 1.7.7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.7.7. Η χρονική διάρκεια της μεταφοράς 
των ζώων περιορίζεται στο ελάχιστο.

1.7.7. Η διάρκεια μεταφοράς των ζώων δεν 
υπερβαίνει τις οκτώ ώρες για τα 
θηλαστικά και τις τέσσερις ώρες για τα 
πουλερικά και τα κουνέλια, με ορισμένες 
εξαιρέσεις λαμβάνοντας υπόψη  τις 
γεωγραφικές συνθήκες στις πλέον 
απόκεντρες περιφέρειες, τα αραιά οδικά 
δίκτυα, την απομακρυσμένη γεωγραφική 
θέση ή την δυνατότητα μεγαλύτερων 
χρονικά μετακινήσεων για ορισμένα είδη 
ζώων που επιβεβαιώνεται από τα 
αποτελέσματα επιστημονικής έρευνας, 
υπό τον όρο ότι τηρούνται οι συνθήκες 
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καλής διαβίωσης των ζώων. Προς τούτο, 
πρέπει να υποστηριχθούν τα τοπικά 
σφαγεία.

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 1.7.7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.7.7α. Οι κανόνες σχετικά με τη μέγιστη 
διάρκεια της μεταφοράς που αναφέρονται 
στο σημείο 1.7.7 προσαρμόζονται 
ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε 
είδους όπως ορίζεται στο παρόν 
Παράρτημα.  Άλλες προϋποθέσεις για τη 
μεταφορά που ορίζονται στο παρόν 
Παράρτημα, όπως απαιτήσεις χώρου στα 
φορτηγά, κατασκευή δαπέδου, έλεγχος 
θερμοκρασίας, πρόσβαση σε νερό, 
κοινωνικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις 
σταβλισμού, ανάλογα με το κάθε είδος, 
πρέπει επίσης να τηρούνται. Ιδιαίτερη 
προσοχή δίδεται κατά τη μεταφορά 
ευπαθών ή ακατάλληλων προς 
εκμετάλλευση ζώων.

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 1.7.8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.7.8. Η ταλαιπωρία των ζώων 
περιορίζεται στο ελάχιστο, σε ολόκληρο 
τον κύκλο ζωής τους περιλαμβανομένης 
της στιγμής της σφαγής.

1.7.8. Η ταλαιπωρία των ζώων που μπορεί 
να αποτραπεί, αποφεύγεται σε ολόκληρο 
τον κύκλο ζωής τους, μεταξύ άλλων κατά 
τη διάρκεια της μεταφοράς και κατά τη 
στιγμή της σφαγής. 
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Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 1.7.8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.7.8α. Για όλα τα ζώα είναι υποχρεωτική 
η κατάλληλη και ανθρώπινη προληπτική 
αναισθητοποίηση κατά τη στιγμή της 
σφαγής. Ακατάλληλες μέθοδοι 
αναισθητοποίησης και/ή σφαγής, όπως η 
αγκίστρωση ζώντων ζώων και τα 
ηλεκτρικά υδρόλουτρα για τα κοτόπουλα 
κρεατοπαραγωγής και τις γαλοπούλες, η 
ασφυξία και η αφαιμάτωση χωρίς 
αναισθητοποίηση, απαγορεύονται. 
Όλοι όσοι χειρίζονται τα ζώα βιολογικής 
εκτροφής κατά τη μεταφορά και τη 
σφαγή λαμβάνουν κατάλληλη κατάρτιση 
για να διασφαλίζεται η δέουσα εφαρμογή 
των κανόνων που θεσπίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, και 
πραγματοποιούνται τακτικές 
επιθεωρήσεις για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης προς τους κανόνες αυτούς.

Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 1.7.9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.7.9α. Στη βιολογική γεωργία δεν 
πραγματοποιείται η κοπή και η πρώιμη 
αφαίρεση των κεράτων σε συστηματική 
βάση. Ωστόσο, η πράξη αυτή μπορεί, 
κατά περίπτωση, να επιτρέπεται από την 
αρμόδια αρχή για κτηνιατρικούς λόγους ή 
για λόγους καλής διαβίωσης των ζώων, ή 
για λόγους ασφαλείας των εργαζομένων.
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Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 1.7.9 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.7.11. Ο χειρουργικός ευνουχισμός 
επιτρέπεται προκειμένου να διατηρηθεί η 
ποιότητα των προϊόντων και οι 
παραδοσιακές πρακτικές παραγωγής, 
αλλά μόνο με τη χορήγηση κατάλληλης 
αναισθησίας ή αναλγησίας και υπό τον 
όρο ότι η επέμβαση πραγματοποιείται 
μόνο στην πλέον κατάλληλη ηλικία από 
ειδικευμένο προσωπικό.

1.7.9β. Ο χειρουργικός ευνουχισμός 
απαγορεύεται πλην των περιπτώσεων 
στις οποίες είναι αναπόφευκτος. Εάν δεν 
μπορεί να αποφευχθεί, οι επεμβάσεις 
πραγματοποιούνται με τη χορήγηση 
αναισθησίας και παρατεταμένης 
αναλγησίας. 

Διαθέσιμα εναλλακτικά μη ορμονικά 
προϊόντα και μέθοδοι που οδηγούν σε 
αποφυγή ή περιορισμό της χρήσης του 
χειρουργικού ευνουχισμού επιτρέπονται, 
συμπεριλαμβανομένης της ανοσολογικής 
πρόληψης της γενετήσιας οσμής, της 
χρησιμοποίησης συγκεκριμένων 
γενετικών επιλογών με πιο περιορισμένα 
χαρακτηριστικά γενετήσιας οσμής, και 
πρόσθετα ζωοτροφών.
Η Επιτροπή εξετάζει την απαγόρευση του 
ευνουχισμού των χοιριδίων ανάλογα με τα 
αποτελέσματα εκτίμησης των 
επιπτώσεων, και προτείνει, ανάλογα , την 
νομοθετική δράση έως το 2020.

Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 1.7.10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.7.10. Τα ζώα πρέπει να υποφέρουν όσο 
το δυνατόν λιγότερο με τη χορήγηση της 
κατάλληλης αναισθησίας και/ή 
αναλγησίας και η επέμβαση πρέπει να 
πραγματοποιείται μόνο στην πλέον 
κατάλληλη ηλικία από ειδικευμένο 
προσωπικό.

1.7.10. Όποτε κρίνεται απαραίτητη η 
χειρουργική επέμβαση για οιονδήποτε 
από τους λόγους που αναφέρονται στο 
σημείο 1.7.9α., ο πόνος των ζώων 
αποφεύγεται με την εφαρμογή ορθών 
κτηνιατρικών πρακτικών 
συμπεριλαμβανόμενης της χορήγησης της 
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κατάλληλης αναισθησίας και της 
παρατεταμένης αναλγησίας καθώς και με 
την πραγματοποίηση της επέμβασης μόνο 
στην πλέον κατάλληλη ηλικία του ζώου 
αυτού από εξουσιοδοτημένο και 
ειδικευμένο προσωπικό. Η ανακούφιση 
του πόνου για το ζώο συνεχίζεται για όσο 
διάστημα κρίνεται απαραίτητο μετά από 
οποιαδήποτε επέμβαση για την οποία 
απαιτείται.

Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 1.7.10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.7.10α. Οποιεσδήποτε χειρουργικές 
επεμβάσεις οι οποίες κρίνονται 
απαραίτητες, πραγματοποιούνται από 
χειρουργό κτηνίατρο. Όπου είναι εφικτό, 
εφαρμόζονται μη χειρουργικές 
εναλλακτικές λύσεις και συμβουλές 
σχετικά με τη χρησιμοποίηση 
κατάλληλων φυλών και πρακτικών 
διατήρησης προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες 
ανησυχίες που συνδέονται με την 
εκτροφή μη ευνουχισμένων (ακέραιων) 
αρσενικών και κερασφόρων ζώων.

Τροπολογία 117

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 1.7.12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.7.12. Η φόρτωση και εκφόρτωση ζώων 
πρέπει να πραγματοποιούνται χωρίς τη 
χρήση κανενός είδους ηλεκτρικής 
διέγερσης για τον εξαναγκασμό των ζώων. 
Απαγορεύεται η χρήση αλλοπαθητικών 
ηρεμιστικών πριν ή κατά τη μεταφορά.

1.7.12. Η φόρτωση και εκφόρτωση ζώων 
πρέπει να πραγματοποιούνται χωρίς τη 
χρήση κανενός είδους ηλεκτρικής 
διέγερσης για τον εξαναγκασμό των ζώων, 
εκτός εξαιρετικών περιστάσεων και 
σύμφωνα με το σημείο 1.9 του 
Παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 
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αριθ. 1099/20091a.  Η συνύπαρξη 
άγνωστων ζώων κατά τη μεταφορά ή τον 
σταβλισμό και ο περιττός σταβλισμός τη 
νύχτα πρέπει να αποφεύγονται. Τα 
κοινωνικά ζώα κρατούνται σε ομάδες και 
πρέπει να είναι σε θέση να κινούνται και 
στρίβουν στα καταφύγια. Απαγορεύεται η 
χρήση αλλοπαθητικών ηρεμιστικών πριν ή 
κατά τη μεταφορά.

__________________________
1αΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του 
Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2009 
για την προστασία των ζώων κατά τη 
θανάτωσή τους (ΕΕ L 303 της 
18.11.2009, σ. 1)

Τροπολογία 118

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 2.1.2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα πρέπει 
να έχουν πρόσβαση σε βοσκοτόπους για 
βοσκή όποτε το επιτρέπουν οι συνθήκες·

α) τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα πρέπει 
να έχουν μόνιμη πρόσβαση σε 
βοσκοτόπους για βοσκή όποτε το 
επιτρέπουν οι συνθήκες·

Τροπολογία 119

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 2.1.2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παρά τα προβλεπόμενα στο στοιχείο α), 
τα αρσενικά βοοειδή ηλικίας άνω του ενός 
έτους πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 
βοσκότοπο ή σε υπαίθριο χώρο·

β) παρά τα προβλεπόμενα στο στοιχείο α), 
τα αρσενικά βοοειδή ηλικίας άνω του ενός 
έτους πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 
βοσκότοπο ή σε υπαίθριο χώρο.

Στις περιπτώσεις στις οποίες οι 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις βιολογικής 
γεωργίας χρήζουν προσαρμογής 
προκειμένου να πληρούν τα κριτήρια του 
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στοιχείου α) και του παρόντος στοιχείου, 
η προσαρμογή πραγματοποιείται εντός 
μεταβατικής περιόδου 15 ετών από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 120

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 2.1.2 – στοιχεί γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε περίπτωση που τα βοοειδή και τα 
αιγοπρόβατα έχουν πρόσβαση σε 
βοσκότοπο κατά την περίοδο βοσκής και 
το σύστημα χειμερινής στέγασης παρέχει 
ελευθερία κινήσεων στα ζώα, επιτρέπεται 
η εξαίρεση από την υποχρέωση 
εξασφάλισης υπαίθριων χώρων για τα 
ζώα κατά τους χειμερινούς μήνες·

διαγράφεται

Τροπολογία 121

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 2.1.2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εξαιρουμένης της περιόδου εποχικής 
διαχείμασης που αναφέρεται στο σημείο 
1.4.2.2., τουλάχιστον το 90 % των 
ζωοτροφών πρέπει να προέρχεται από την 
ίδια την κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν 
αυτό δεν είναι εφικτό, να παράγεται σε 
συνεργασία με άλλα αγροκτήματα 
βιολογικής παραγωγής στην ίδια περιοχή·

δ) εξαιρουμένης της περιόδου εποχικής 
διαχείμασης που αναφέρεται στο σημείο 
1.4.2.2., τουλάχιστον το 60 % των 
ζωοτροφών πρέπει να προέρχεται από την 
ίδια την κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν 
αυτό δεν είναι εφικτό, να παράγεται σε 
συνεργασία με άλλα αγροκτήματα 
βιολογικής παραγωγής στην ίδια περιοχή·
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Τροπολογία 122

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 2.1.2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τα συστήματα εκτροφής των βοοειδών 
και των αιγοπροβάτων πρέπει να 
βασίζονται στη μέγιστη δυνατή χρήση 
βοσκής ανάλογα με τους διαθέσιμους 
βοσκότοπους στις διάφορες περιόδους του 
έτους. Τουλάχιστον 60 % της ξηράς ουσίας 
του ημερήσιου σιτηρέσιου των βοοειδών 
και των αιγοπροβάτων πρέπει να 
αποτελείται από χονδροαλεσμένη, νωπή ή 
αποξηραμένη ή ενσιρωμένη ζωοτροφή. 
Αυτό το ποσοστό μπορεί να μειωθεί σε 
50% για τα ζώα γαλακτοπαραγωγής για 
μέγιστη περίοδο τριών μηνών στην αρχή 
της γαλακτοπαραγωγής·

ε) τα συστήματα εκτροφής των βοοειδών 
και των αιγοπροβάτων πρέπει να 
βασίζονται στη μέγιστη δυνατή χρήση 
βοσκής ανάλογα με τους διαθέσιμους 
βοσκότοπους στις διάφορες περιόδους του 
έτους. Οι φυλές επιλέγονται βάσει της 
προσαρμοστικότητάς τους στις τοπικές 
συνθήκες βόσκησης και της 
καταλληλότητάς τους όσον αφορά άλλες 
διατροφικές διατάξεις, 
συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σε 
χονδροαλεσμένη, νωπή ή αποξηραμένη ή 
ενσιρωμένη ζωοτροφή. Όταν δεν είναι 
εφικτά τα υψηλότερα ποσοστά 
χονδροαλεσμένης ζωοτροφής, ισχύουν οι 
ακόλουθοι ελάχιστοι κανόνες, ενώ 
παράλληλα τηρούνται οι απαιτήσεις των 
φυλών αυτών όσον αφορά τη διατροφή, 
την υγεία και την καλή διαβίωση: 
τουλάχιστον 60 % της ξηράς ουσίας του 
ημερήσιου σιτηρέσιου των βοοειδών και 
των αιγοπροβάτων πρέπει να αποτελείται 
από χονδροαλεσμένη, νωπή ή 
αποξηραμένη ή ενσιρωμένη ζωοτροφή. 
Αυτό το ποσοστό μπορεί να μειωθεί σε 50 
% για τα ζώα γαλακτοπαραγωγής για 
μέγιστη περίοδο τριών μηνών στην αρχή 
της γαλακτοπαραγωγής·

Τροπολογία 123

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 2.1.3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παρά τα προβλεπόμενα στο στοιχείο α) 
του πρώτου εδαφίου του άρθρου 3 
παράγραφος 1 και του δεύτερου εδαφίου 
του άρθρου 3 παράγραφος 1 της 

γ) παρά τα προβλεπόμενα στο στοιχείο α) 
του πρώτου εδαφίου του άρθρου 3 
παράγραφος 1 και του δεύτερου εδαφίου 
του άρθρου 3 παράγραφος 1 της 
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οδηγίας 2008/119/ΕΚ4 του Συμβουλίου, 
απαγορεύεται η στέγαση των μόσχων σε 
ατομικούς χώρους μετά την ηλικία της 
μίας εβδομάδας εκτός εάν το 
υπαγορεύουν κτηνιατρικοί λόγοι για 
μεμονωμένα ζώα και για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα.

οδηγίας 2008/119/ΕΚ4 του Συμβουλίου, 
απαγορεύεται οιαδήποτε μορφή 
μεμονωμένης στέγασης, 
περιλαμβανομένης της στέγασης των 
μόσχων σε ατομικούς χώρους, εκτός εάν το 
υπαγορεύουν κτηνιατρικοί λόγοι για 
μεμονωμένα ζώα και για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα.

_______________ _______________
4Οδηγία 2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση 
στοιχειωδών κανόνων για την προστασία 
των μόσχων (ΕΕ L 10 της 15.1.2009, σ. 7).

4Οδηγία 2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση 
στοιχειωδών κανόνων για την προστασία 
των μόσχων (ΕΕ L 10 της 15.1.2009, σ. 7).

Τροπολογία 124

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 2.1.3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) όταν οι μόσχοι λαμβάνουν αγωγή 
μεμονωμένα για κτηνιατρικούς λόγους, 
κρατούνται σε χώρους που έχουν 
συμπαγές πάτωμα και τους παρέχεται 
αχυροστρωμνή. Κάθε άτομο θα πρέπει να 
είναι σε θέση να στρίβει εύκολα, να 
ξαπλώνει σε όλο του το μήκος (άνετα) και 
να έχει οπτική επαφή με άλλους μόσχους. 
Εάν δεν πραγματοποιείται εκτροφή κοντά 
στη μητέρα, η ομαδική διατήρηση 
νεαρών μόσχων επιτρέπεται μόνο μετά 
την ηλικία της μίας εβδομάδας·

Τροπολογία 125

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 2.1.3 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) όλες οι εγκαταστάσεις σταβλισμού 
παρέχουν πρόσβαση σε ανοιχτό χώρο για 
την άσκηση των ζώων.



RR\1077954EL.doc 351/372 PE557.122v03-00

EL

Τροπολογία 126

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο2.2.2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα ιπποειδή πρέπει να έχουν πρόσβαση 
σε βοσκοτόπους για βοσκή όποτε το 
επιτρέπουν οι συνθήκες·

α) τα ιπποειδή πρέπει να έχουν πρόσβαση 
σε βοσκοτόπους για βοσκή όποτε το 
επιτρέπουν οι συνθήκες. Σε κάθε άλλη 
στιγμή, τα άλογα θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε ακατέργαστη χορτονομή·

Τροπολογία 127

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 2.2.2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε περίπτωση που τα ιπποειδή έχουν 
πρόσβαση σε βοσκότοπο κατά την 
περίοδο βοσκής και το σύστημα 
χειμερινής στέγασης παρέχει ελευθερία 
κινήσεων στα ζώα, επιτρέπεται η 
εξαίρεση από την υποχρέωση 
εξασφάλισης υπαίθριων χώρων για τα 
ζώα κατά τους χειμερινούς μήνες·

διαγράφεται

Τροπολογία 128

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 2.2.2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εξαιρουμένης της περιόδου εποχικής 
διαχείμασης που αναφέρεται στο 
σημείο 1.4.2.2., τουλάχιστον το 90 % των 
ζωοτροφών πρέπει να προέρχεται από την 
ίδια την κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν 
αυτό δεν είναι εφικτό, να παράγεται σε 
συνεργασία με άλλα αγροκτήματα 
βιολογικής παραγωγής στην ίδια περιοχή·

γ) εξαιρουμένης της περιόδου εποχικής 
διαχείμασης που αναφέρεται στο 
σημείο 1.4.2.2., τουλάχιστον το 60 % των 
ζωοτροφών πρέπει να προέρχεται από την 
ίδια την κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν 
αυτό δεν είναι εφικτό, να παράγεται σε 
συνεργασία με άλλα αγροκτήματα 
βιολογικής παραγωγής στην ίδια περιοχή·
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Τροπολογία 129

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 2.2.2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τα συστήματα εκτροφής των ιπποειδών 
πρέπει να βασίζονται στη μέγιστη δυνατή 
χρήση βοσκής ανάλογα με τους 
διαθέσιμους βοσκότοπους στις διάφορες 
περιόδους του έτους. τουλάχιστον 60 % 
της ξηράς ουσίας του ημερήσιου 
σιτηρέσιου των ιπποειδών πρέπει να 
αποτελείται από χονδροαλεσμένη, νωπή ή 
αποξηραμένη ή ενσιρωμένη ζωοτροφή·

δ) τα συστήματα εκτροφής των ιπποειδών 
πρέπει να βασίζονται στη μέγιστη δυνατή 
χρήση βοσκής ανάλογα με τους 
διαθέσιμους βοσκότοπους στις διάφορες 
περιόδους του έτους. Όταν δεν είναι 
εφικτά τα υψηλότερα ποσοστά 
χονδροαλεσμένης ζωοτροφής, ισχύουν οι 
ακόλουθοι ελάχιστοι κανόνες, ενώ 
παράλληλα τηρούνται οι απαιτήσεις των 
φυλών αυτών όσον αφορά τη διατροφή, 
την υγεία και την καλή διαβίωση: 
τουλάχιστον 60 % της ξηράς ουσίας του 
ημερήσιου σιτηρέσιου των ιπποειδών 
πρέπει να αποτελείται από 
χονδροαλεσμένη, νωπή ή αποξηραμένη ή 
ενσιρωμένη ζωοτροφή· 

Τροπολογία 130

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 2.2.3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το δάπεδο των χώρων στέγασης των 
ιπποειδών πρέπει να είναι ομαλό αλλά όχι 
ολισθηρό. Το μισό τουλάχιστον εμβαδόν 
του δαπέδου, όπως ορίζεται στον πίνακα 
για το ελάχιστο εμβαδόν για ιπποειδή που 
παρατίθεται στο σημείο 2.2.4., πρέπει να 
είναι συμπαγές, δηλαδή όχι υπό μορφή 
γρίλιας ή δικτυωτού.

α) το δάπεδο των χώρων στέγασης των 
ιπποειδών πρέπει να είναι ομαλό αλλά όχι 
ολισθηρό. Το σύνολο του εμβαδού του 
δαπέδου, όπως ορίζεται στον πίνακα για το 
ελάχιστο εμβαδόν για ιπποειδή που 
παρατίθεται στο σημείο 2.2.4.,  πρέπει να 
είναι συμπαγές, δηλαδή όχι υπό μορφή 
γρίλιας ή δικτυωτού.
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Τροπολογία 131

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 2.3.2 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τουλάχιστον το 60 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια 
περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
βιολογικής παραγωγής·

α) τουλάχιστον το 20 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια 
περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
βιολογικής παραγωγής·

Τροπολογία 132

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 2.3.2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) καθαρό και φρέσκο νερό πρέπει 
πάντοτε να είναι διαθέσιμο σε επαρκείς 
ποσότητες.

Τροπολογία 133

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 2.3.3 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το δάπεδο των χώρων στέγασης των 
χοίρων πρέπει να είναι ομαλό αλλά όχι 
ολισθηρό. Το μισό τουλάχιστον εμβαδόν 
του δαπέδου, όπως ορίζεται στον πίνακα 
για το ελάχιστο εμβαδόν για χοίρους που 
παρατίθεται στο σημείο 2.3.4., πρέπει να 
είναι συμπαγές, δηλαδή όχι υπό μορφή 
γρίλιας ή δικτυωτού.

α) το δάπεδο των χώρων στέγασης των 
χοίρων πρέπει να είναι ομαλό αλλά όχι 
ολισθηρό. Το σύνολο του εμβαδού του 
δαπέδου/επιφάνειας, όπως ορίζεται στον 
πίνακα για το ελάχιστο εμβαδόν για 
χοίρους που παρατίθεται στο σημείο 2.3.4.,  
πρέπει να είναι συμπαγές, δηλαδή όχι υπό 
μορφή γρίλιας ή δικτυωτού.
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Τροπολογία 134

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 2.3.3 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) θα πρέπει πάντοτε να υπάρχει 
αχυροστρωμνή ικανού μεγέθους για να 
διασφαλίζεται ότι όλοι οι χοίροι σε ένα 
καταφύγιο μπορούν να ξαπλώσουν 
ταυτόχρονα με τρόπο που να απαιτεί τον 
περισσότερο δυνατό χώρο·

Τροπολογία 135

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 2.3.3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι θηλυκοί χοίροι πρέπει να 
διατηρούνται σε ομάδες, εκτός από τα 
τελευταία στάδια της κυήσεως και κατά 
την περίοδο του θηλασμού·

γ) οι θηλυκοί χοίροι πρέπει να 
διατηρούνται σε ομάδες, εκτός από τα 
τελευταία στάδια της κυήσεως και κατά 
την περίοδο του θηλασμού, κατά τη 
διάρκεια των οποίων είναι ελεύθεροι να 
κινούνται στον χώρο τους και 
παραμένουν δεμένοι μόνο για μικρά 
χρονικά διαστήματα όταν είναι απολύτως 
επιβεβλημένο. 
Με την επιφύλαξη πρόσθετων 
απαιτήσεων για το άχυρο, λίγες ημέρες 
πριν από την αναμενόμενη γέννα, στους 
θηλυκούς χοίρους παρέχεται επαρκής 
ποσότητα άχυρου ή άλλου κατάλληλου 
φυσικού υλικού που θα τους επιτρέψει να 
φτιάξουν φωλιές·

Τροπολογία 136

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 2.3.3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) οι χώροι άσκησης πρέπει να επιτρέπουν ε) οι χώροι άσκησης πρέπει να επιτρέπουν 
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στους χοίρους να κοπρίζουν και να 
σκάβουν με το ρύγχος τους. Για να έχουν 
τη δυνατότητα τα ζώα να σκάβουν με το 
ρύγχος τους, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται διάφορα υποστρώματα.

στους χοίρους να κοπρίζουν και να 
σκάβουν με το ρύγχος τους. Για να έχουν 
τη δυνατότητα τα ζώα να σκάβουν με το 
ρύγχος τους, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται διάφορα υποστρώματα. 
Το περιβάλλον πρέπει να διαθέτει υλικά 
εμπλουτισμού, καθώς αυτό συμβάλλει 
στην καλή διαβίωση των χοίρων.

Τροπολογία 137

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος  II– σημείο 2.3.4 – πίνακας 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Κλειστοί χώροι Υπαίθριοι χώροι 

(καθαρό εμβαδόν διαθέσιμο για τα ζώα) (χώροι άσκησης, χωρίς 
τους βοσκοτόπους)

Ελάχιστο βάρος 
ζώντος ζώου 
(kg)

τ.μ./κεφαλή τ.μ./κεφαλή

Χοιρομητέρες με χοιρίδια 
ηλικίας έως 40 ημερών

7,5 ανά θηλυκό 2,5

μέχρι 50 0,8 0,6

μέχρι 85 1,1 0,8

Χοίροι πάχυνσης

μέχρι 110 1,3 1

Χοιρίδια άνω των 40 
ημερών και 
μέχρι 30 kg

0,6 0,4

2,5 ανά θηλυκό 1,9Χοίροι αναπαραγωγής

6 ανά αρσενικό 8,0

Εάν οι χώροι 
στέγασης 
χρησιμοποιούνται 
για φυσική οχεία: 10 
τ.μ./αρσενικό χοίρο

Τροπολογία

Κλειστοί χώροι Υπαίθριοι χώροι 

(καθαρό εμβαδόν διαθέσιμο για τα ζώα) (χώροι άσκησης, χωρίς 
τους βοσκοτόπους)
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Ελάχιστο βάρος 
ζώντος ζώου 
(kg)

τ.μ./κεφαλή τ.μ./κεφαλή

Χοιρομητέρες με χοιρίδια 
ηλικίας έως 40 ημερών

7,5 ανά χοιρομητέρα 2,5

μέχρι 50 0,8 0,6

μέχρι 85 1,1 0,8

Χοίροι πάχυνσης

μέχρι 110 1,3 1

άνω των 110 1,5 1,2
Χοιρίδια άνω των 40 

ημερών και 
μέχρι 30 kg

0,6 0,4

Χοίροι αναπαραγωγής 2,5 ανά θηλυκό 1,9

2,5 ανά θηλυκό 1,9Χοίροι αναπαραγωγής

6 ανά αρσενικό 8,0

Εάν οι χώροι 
στέγασης 
χρησιμοποιούνται 
για φυσική οχεία: 10 
τ.μ./αρσενικό χοίρο

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμη η επαναφορά της κατηγορίας άνω των 110 χιλιογράμμων – κλειστοί χώροι: 
1,5 – υπαίθριοι χώροι: 1,2 – όπως ήδη περιλαμβάνεται στον κανονισμό (ΕΚ) 889/2008.

Τροπολογία 138

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 2.4.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.4.2. Προέλευση πουλερικών 2.4.2. Προέλευση πουλερικών

Απαγορεύονται οι γραμμές ταχείας 
ανάπτυξης πουλερικών.

Τα πουλερικά πρέπει είτε να εκτρέφονται 
μέχρις ότου φτάσουν σε μια ελάχιστη 
ηλικία ή να προέρχονται από φυλές 
πουλερικών βραδείας ανάπτυξης, όπως 
ορίζονται από την αρμόδια αρχή.

Τα πουλερικά πρέπει να προέρχονται από 
φυλές πουλερικών βραδείας ανάπτυξης 
που πληρούν τους καθορισμένους 
ρυθμούς περιορισμένης ημερήσιας 
ανάπτυξης που είναι συμβατοί με την 
ελάχιστη ηλικία εκτροφής για κάθε είδος. 
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Η Επιτροπή ορίζει τους εν λόγω ρυθμούς 
ανάπτυξης σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 11 
παράγραφος 2. 

Όταν ο παραγωγός δεν χρησιμοποιεί φυλές 
πουλερικών βραδείας ανάπτυξης, η 
ελάχιστη ηλικία σφαγής είναι η ακόλουθη:

Όταν ο παραγωγός δεν χρησιμοποιεί φυλές 
πουλερικών βραδείας ανάπτυξης, η 
ελάχιστη ηλικία σφαγής είναι η ακόλουθη:

α) 81 ημέρες για τα κοτόπουλα· α) 81 ημέρες για τα κοτόπουλα·

β) 150 ημέρες για τα καπόνια· β) 150 ημέρες για τα καπόνια·

γ) 49 ημέρες για τις πάπιες Πεκίνου· γ) 49 ημέρες για τις πάπιες Πεκίνου·

δ) 70 ημέρες για τις θηλυκές πάπιες 
Βαρβαρίας·

δ) 70 ημέρες για τις θηλυκές πάπιες 
Βαρβαρίας·

ε) 84 ημέρες για τις αρσενικές πάπιες 
Βαρβαρίας·

ε) 84 ημέρες για τις αρσενικές πάπιες 
Βαρβαρίας·

στ) 92 ημέρες για τις κοινές πλατύρρυγχες 
πάπιες (Mallard)·

στ) 92 ημέρες για τις κοινές πλατύρρυγχες 
πάπιες (Mallard)·

ζ) 94 ημέρες για τις φραγκόκοτες· ζ) 94 ημέρες για τις φραγκόκοτες·

η) 140 ημέρες για τις αρσενικές 
γαλοπούλες και τις χήνες που προορίζονται 
για ψήσιμο (roasting geese)· και

η) 140 ημέρες για τις αρσενικές 
γαλοπούλες και τις χήνες που προορίζονται 
για ψήσιμο (roasting geese)· και

θ) 100 ημέρες για τις θηλυκές γαλοπούλες. θ) 100 ημέρες για τις θηλυκές γαλοπούλες.
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 2.4.3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τουλάχιστον το 60 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια 
περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
βιολογικής παραγωγής·

α) τουλάχιστον το 20 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια 
περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
βιολογικής παραγωγής·
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Τροπολογία 140

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 2.4.4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα πουλερικά πρέπει να έχουν πρόσβαση 
σε υπαίθριο χώρο τουλάχιστον κατά το ένα 
τρίτο της διάρκειας ζωής τους. Οι 
υπαίθριοι χώροι για τα πουλερικά πρέπει 
να καλύπτονται κυρίως με βλάστηση, να 
διαθέτουν εγκαταστάσεις προστασίας και 
να παρέχουν στα πουλερικά ευχερή 
πρόσβαση σε επαρκή αριθμό ποτιστρών·

γ) τα πουλερικά πρέπει να έχουν πρόσβαση 
σε υπαίθριο χώρο, μεταξύ άλλων σε 
βοσκότοπους και/ή δασικούς 
βοσκότοπους, τουλάχιστον κατά το ήμισυ 
της διάρκειας ζωής τους, και διαρκώς από 
τη στιγμή που αποκτούν το πλήρες 
φτέρωμα. Οι υπαίθριοι χώροι για τα 
πουλερικά πρέπει να καλύπτονται κυρίως 
με ετήσια ή πολυετή βλάστηση, και να 
διαθέτουν εγκαταστάσεις προστασίας που 
επιτρέπουν στα ζώα να κρύβονται και να 
ραμφίζουν το έδαφος γύρω τους, και να 
παρέχουν στα πουλερικά ευχερή πρόσβαση 
σε επαρκή αριθμό ποτιστρών·
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 2.4.4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) όταν τα πουλερικά διατηρούνται σε 
κλειστούς χώρους λόγω περιορισμών ή 
υποχρεώσεων που επιβάλλονται βάσει της 
ενωσιακής νομοθεσίας, πρέπει να έχουν 
διαρκή πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες 
ακατέργαστης χορτονομής και σε 
κατάλληλα υλικά για να ικανοποιούνται οι 
ηθολογικές ανάγκες τους·

δ) όταν τα πουλερικά διατηρούνται σε 
κλειστούς χώρους, μεταξύ άλλων λόγω 
περιορισμών ή υποχρεώσεων που 
επιβάλλονται βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας, πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 
μια πυλωτή (υπαίθριο αυλόγυρο) καθώς 
και διαρκή πρόσβαση σε επαρκείς 
ποσότητες ακατέργαστης χορτονομής και 
σε κατάλληλα υλικά για να ικανοποιούνται 
οι ηθολογικές ανάγκες τους·

Τροπολογία 142

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 2.4.4 – στοιχείο ε – σημείο vi



RR\1077954EL.doc 359/372 PE557.122v03-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vi) τα πολυεπίπεδα συστήματα πρέπει να 
διαθέτουν κατά μέγιστο τρία επίπεδα 
χρησιμοποιήσιμης επιφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένου του ισόγειου 
επιπέδου. Μεταξύ επιπέδων ή ενδιάμεσων 
χώρων, όπως οι χώροι φωλιάσματος, δεν 
θα πρέπει να μεσολαβεί διάστημα 
μεγαλύτερο του ενός μέτρου.  Θα πρέπει 
να υπάρχει η δυνατότητα απομάκρυνσης 
των περιττωμάτων από τα ανώτερα 
επίπεδα μέσω αυτοματοποιημένου 
συστήματος·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τα πολυεπίπεδα συστήματα δεν συνάδουν με τις αρχές της βιολογικής ζωικής παραγωγής και θα 
έπρεπε να απαγορευθούν.
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 2.4.4 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τα κτήρια πρέπει να εκκενώνονται από 
τα ζώα μεταξύ της εκτροφής δύο παρτίδων 
πουλερικών. Στο ενδιάμεσο, τα κτήρια και 
ο εξοπλισμός τους πρέπει να καθαρίζονται 
και να απολυμαίνονται. Επιπλέον, μετά την 
εκτροφή κάθε παρτίδας πουλερικών, 
πρέπει να τηρείται κενό διάστημα, για 
χρονική περίοδο που θα προσδιορίζεται 
από τα κράτη μέλη, για τους υπαίθριους 
χώρους για να αναπτύσσεται βλάστηση. Οι 
απαιτήσεις αυτές δεν εφαρμόζονται όπου 
τα πουλερικά δεν εκτρέφονται σε παρτίδες, 
δεν κρατούνται σε ειδικούς υπαίθριους 
χώρους και κυκλοφορούν ελεύθερα όλη 
την ημέρα.

ζ) τα κτήρια πρέπει να εκκενώνονται από 
τα ζώα μεταξύ της εκτροφής δύο παρτίδων 
πουλερικών. Στο ενδιάμεσο, τα κτήρια και 
ο εξοπλισμός τους πρέπει να καθαρίζονται 
και να απολυμαίνονται. Επιπλέον, μετά την 
εκτροφή κάθε παρτίδας πουλερικών, 
πρέπει να τηρείται κενό διάστημα, για 
χρονική περίοδο που θα προσδιορίζεται 
από τα κράτη μέλη, για τους υπαίθριους 
χώρους για να αναπτύσσεται βλάστηση. Οι 
απαιτήσεις αυτές δεν εφαρμόζονται όπου 
τα πουλερικά δεν εκτρέφονται σε παρτίδες, 
δεν κρατούνται σε ειδικούς υπαίθριους 
χώρους και κυκλοφορούν ελεύθερα όλη 
την ημέρα. Τα πουλερικά μπορούν να 
διατηρούνται σε υπαίθριους χώρους με 
κάλυψη τουλάχιστον κατά 50% από 
ετήσια ή πολυετή βλάστηση. 
Επιτρέπονται οι συνδυασμοί συστάδων 
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δέντρων και ανοικτών χώρων.

Τροπολογία 144

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 2.4.5 – πίνακας 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πουλερικά 
αναπαραγωγής/ 
γεννήτορες

Νεαρά άτομα Πτηνά πάχυνσης Καπόνια Όρνιθες 
ωοπαραγ
ωγής

Ηλικία Πτηνά 
αναπαραγωγής  

Πουλάδες 
0-8 
εβδομάδων

Πουλάδες 
9-18 
εβδομάδων

Εναρκτήρι
ο στάδιο 
0-21 
ημερών

Τελικό 
στάδιο 22 
έως 81 
ημερών

22-150 
ημερών

Όρνιθες 
ωοπαραγ
ωγής από 
19 
εβδομάδε
ς

Δείκτης 
πυκνότητας 
σε 
κλειστούς 
χώρους 
(πτηνά ανά 
τ.μ. 
χρησιμοποιή
σιμης 
επιφάνειας) 
για 
σταθερούς 
και κινητούς 
ορνιθώνες

6 πτηνά 24 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο 21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνι
κό μέτρο

15 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο 21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

20 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο 21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνι
κό μέτρο

10 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο 21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνι
κό μέτρο

10 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο 
21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου 
ανά 
τετραγω
νικό 
μέτρο

6 πτηνά

Χώρος 
κούρνιας 
(εκατοστόμε
τρα)

18

Πρόσθετα 
όρια/τ.μ. 
ισόγειας 
επιφάνειας 
για 
πολυεπίπεδα 
συστήματα 
(περιλαμβαν
ομένης της 
πυλωτής εάν 
εξασφαλίζετ
αι 24ωρη 
πρόσβαση) 
9 πτηνά 

9 36 πτηνά 
εξαιρουμέν
ης της 
επιφάνειας 
της 
πυλωτής 

22 πτηνά Κατά κανόνα άνευ εφαρμογής 9 πτηνά

Όρια 
μεγέθους 

3.000 
περιλαμβανομένων 

10 000* 3 300 10 000* 4 800 2 500 3 000
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σμήνους των αρσενικών

Δείκτης 
πυκνότητας 
σε 
υπαίθριους 
χώρους 
(τ.μ./πτηνό) 
με την 
προϋπόθεση 
ότι τηρείται 
το όριο των 
170 kg 
αζώτου ανά 
εκτάριο 
ετησίως

4 1 4 1 4 4 4

*υπο-διαιρέσιμο για την παραγωγή 3x3000 ή 2x4800 παρτίδων 

Τροπολογία

Πουλερικά 
αναπαραγωγής/ 
γεννήτορες

Νεαρά άτομα Πτηνά πάχυνσης Καπόνια Όρνιθες 
ωοπαραγ
ωγής

Ηλικία Πτηνά 
αναπαραγωγής 

Πουλάδες 
0-8 
εβδομάδων

Πουλάδες 
9-18 
εβδομάδων

Εναρκτήρι
ο στάδιο 
0-21 
ημερών

Τελικό 
στάδιο 22 
έως 81 
ημερών

22-150 
ημερών

Όρνιθες 
ωοπαραγ
ωγής από 
19 
εβδομάδε
ς

Δείκτης 
πυκνότητας 
σε 
κλειστούς 
χώρους 
(πτηνά ανά 
τ.μ. 
χρησιμοποιή
σιμης 
επιφάνειας) 
για 
σταθερούς 
και κινητούς 
ορνιθώνες

6 πτηνά ανώτατο 
όριο 14 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνι
κό μέτρο

ανώτατο 
όριο 14 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

20 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο 21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνι
κό μέτρο

10 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο 21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνι
κό μέτρο

10 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο 
21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου 
ανά 
τετραγω
νικό 
μέτρο

6 πτηνά

Χώρος 
κούρνιας 
(εκατοστόμε
τρα)

18

Πρόσθετα 
όρια/τ.μ. 
ισόγειας 
επιφάνειας 
για 
πολυεπίπεδα 
συστήματα 
(περιλαμβαν
ομένης της 

9 πτηνά 36 πτηνά 
εξαιρουμέν
ης της 
επιφάνειας 
της 
πυλωτής 

22 πτηνά Κατά κανόνα άνευ εφαρμογής 9 πτηνά
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πυλωτής εάν 
εξασφαλίζετ
αι 24ωρη 
πρόσβαση)  

«Μονάδα 
παραγωγής
»

3.000 
περιλαμβανομένων 
των αρσενικών

10 000* 3 300 10 000* 4 800 2 500 3 000

Δείκτης 
πυκνότητας 
σε 
υπαίθριους 
χώρους 
(τ.μ./πτηνό) 
με την 
προϋπόθεση 
ότι τηρείται 
το όριο των 
170 kg 
αζώτου ανά 
εκτάριο 
ετησίως

4 1 4 1 4 4 4

υπο-διαιρέσιμο για την παραγωγή 3x3000 ή 2x4800 παρτίδων 

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στη «μονάδα παραγωγής» χρησιμεύει για να αποφεύγεται ο κίνδυνος της 
υποδιαίρεσής της σε κοπάδια, πράγμα το οποίο θα επέτρεπε μεν την αναγωγή σε μεγάλες 
μονάδες βιομηχανικής κτηνοτροφίας, δεν θα ήταν όμως συμβατό με τις αρχές της βιολογικής 
ζωικής παραγωγής.  

Τροπολογία 145

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 2.4.6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα πουλερικά πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε υπαίθριο χώρο τουλάχιστον 
κατά το ένα τρίτο της διάρκειας ζωής τους. 
Ειδικότερα, θα πρέπει να παρέχεται 
διαρκής πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους 
κατά τη διάρκεια της ημέρας από όσο το 
δυνατόν μικρότερη ηλικία, εφόσον είναι 
πρακτικά εφικτό, όταν το επιτρέπουν η 
φυσική τους κατάσταση και οι συνθήκες, 
εκτός από την περίπτωση προσωρινών 
περιορισμών που επιβάλλονται βάσει της 

α) τα πουλερικά πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε υπαίθριο χώρο, μεταξύ 
άλλων σε βοσκότοπους και/ή δασικούς 
βοσκότοπους, τουλάχιστον κατά το ήμισυ 
της διάρκειας ζωής τους. Ειδικότερα, θα 
πρέπει να παρέχεται διαρκής πρόσβαση σε 
υπαίθριους χώρους κατά τη διάρκεια της 
ημέρας από όσο το δυνατόν μικρότερη 
ηλικία, εφόσον είναι πρακτικά εφικτό, 
όταν το επιτρέπουν η φυσική τους 
κατάσταση και οι συνθήκες, εκτός από την 
περίπτωση προσωρινών περιορισμών που 
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ενωσιακής νομοθεσίας· επιβάλλονται βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας·

Τροπολογία 146

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 2.4.6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι υπαίθριοι χώροι για τα πουλερικά 
πρέπει να καλύπτονται κυρίως με 
βλάστηση απαρτιζόμενη από ευρύ φάσμα 
φυτών, να διαθέτουν εγκαταστάσεις 
προστασίας και να παρέχουν στα 
πουλερικά ευχερή πρόσβαση σε επαρκή 
αριθμό ποτιστρών. Η βλάστηση στους 
υπαίθριους χώρους πρέπει να συλλέγεται 
και να απομακρύνεται σε τακτικά 
διαστήματα, ώστε να μειώνονται οι 
πιθανότητες εμφάνισης πλεονάσματος 
θρεπτικών ουσιών. Οι υπαίθριοι χώροι δεν 
θα πρέπει να εκτείνονται πέρα από ακτίνα 
150 μέτρων από το πλησιέστερο άνοιγμα 
του ορνιθώνα. Εντούτοις, επιτρέπεται 
επέκταση έως τα 350 μέτρα από το 
πλησιέστερο άνοιγμα του ορνιθώνα, υπό 
τον όρο ότι υπάρχει επαρκής αριθμός 
υπόστεγων και ποτιστρών που 
κατανέμονται ομοιόμορφα σε ολόκληρο 
τον υπαίθριο χώρο με τουλάχιστον 
τέσσερα υπόστεγα ανά εκτάριο·

β) οι υπαίθριοι χώροι για τα πουλερικά 
πρέπει να καλύπτονται κυρίως με 
βλάστηση απαρτιζόμενη από ευρύ φάσμα 
φυτών, να διαθέτουν εγκαταστάσεις 
προστασίας και να παρέχουν στα 
πουλερικά ευχερή πρόσβαση σε επαρκή 
αριθμό ποτιστρών. Πρέπει να διαθέτουν 
επίσης ικανό αριθμό εγκαταστάσεων 
προστασίας που θα επιτρέπουν στα ζώα 
να βρίσκουν καταφύγιο και να κρύβονται. 
Η βλάστηση στους υπαίθριους χώρους 
πρέπει να συλλέγεται και να 
απομακρύνεται σε τακτικά διαστήματα, 
ώστε να μειώνονται οι πιθανότητες 
εμφάνισης πλεονάσματος θρεπτικών 
ουσιών. Οι υπαίθριοι χώροι δεν θα πρέπει 
να εκτείνονται πέρα από ακτίνα 150 
μέτρων από το πλησιέστερο άνοιγμα του 
ορνιθώνα. Εντούτοις, επιτρέπεται 
επέκταση έως τα 350 μέτρα από το 
πλησιέστερο άνοιγμα του ορνιθώνα, υπό 
τον όρο ότι υπάρχει επαρκής αριθμός 
υπόστεγων και ποτιστρών που 
κατανέμονται ομοιόμορφα σε ολόκληρο 
τον υπαίθριο χώρο με τουλάχιστον 
τέσσερα υπόστεγα ανά εκτάριο·

Τροπολογία 147

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 2.4.7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.4.7. Καλή μεταχείριση των ζώων 2.4.7. Καλή μεταχείριση των ζώων
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Απαγορεύεται η αποπτέρωση ζώντων 
πουλερικών.

Απαγορεύονται ο εξαναγκαστικός 
σιτισμός και η αποπτέρωση ζώντων 
πουλερικών.

Τροπολογία 148

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος II – σημείο 2.4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.4α. Παραγωγή κουνελιών
Όλα τα φυτοφάγα ζώα, μεταξύ των 
οποίων και τα κουνέλια, πρέπει να έχουν 
μόνιμη πρόσβαση σε βοσκότοπους, όποτε 
οι καιρικές συνθήκες και η κατάσταση 
του εδάφους το επιτρέπουν. Όταν οι 
καιρικές συνθήκες και η κατάσταση του 
εδάφους δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε 
βοσκότοπο, τα κουνέλια πρέπει να έχουν 
μόνιμη πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους, 
εκτός εάν επιβάλλονται προσωρινοί 
περιορισμοί και υποχρεώσεις για την 
προστασία της υγείας του ανθρώπου και 
των ζώων βάσει της νομοθεσίας της 
Ένωσης. Τα κουνέλια πρέπει ανά πάσα 
στιγμή να έχουν επαρκή χώρο για να 
μπορούν να εκτείνονται στο πλήρες ύψος 
τους, όταν στηρίζονται στα οπίσθια πόδια 
τους, και να κινούνται με φυσιολογικό 
τρόπο, με μικρούς πήδους και άλματα, 
χωρίς να προσκρούουν στην οροφή του 
περίφρακτου χώρου. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει λεπτομερείς 
κανόνες σύμφωνα με το άρθρο 11, 
παράγραφος 2 σχετικά με την παραγωγή 
κουνελιών .

Τροπολογία 149

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος  III – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κανόνες παραγωγής για τα φύκια και τα 
ζώα υδατοκαλλιέργειας

Κανόνες παραγωγής για τα άλγη και τα 
ζώα υδατοκαλλιέργειας

Τροπολογία 150

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος  III – σημείο 4.1.3.3 – στοιχεί ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ασταξανθίνη που προέρχεται κυρίως από 
βιολογικές πηγές, όπως όστρακα 
βιολογικών μαλακόστρακων, στο 
σιτηρέσιο του σολομού και της 
πέστροφας εντός των ορίων των 
φυσιολογικών τους αναγκών. Εάν δεν 
είναι διαθέσιμες βιολογικές πηγές 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν φυσικές 
πηγές ασταξανθίνης (όπως η ζύμη 
Phaffia).

Αιτιολόγηση

Για να ικανοποιηθούν οι φυσιολογικές ανάγκες των, κυρίως, σαρκοφάγων ζώων 
υδατοκαλλιέργειας, θα πρέπει να επιτρέπεται, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, η ασταξανθίνη που 
προέρχεται από φυσικές πηγές. Ο ισχύον κανονισμός στο πεδίο αυτό θα πρέπει να διατηρείται.

Τροπολογία 151

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος  III – σημείο 4.1.4.2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η χρήση αλλοπαθητικής αγωγής 
επιτρέπεται δύο φορές ετησίως με 
εξαίρεση τους εμβολιασμούς και τα 
υποχρεωτικά προγράμματα εκρίζωσης 
ασθενειών. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο 
κύκλος παραγωγής είναι μικρότερος του 
ενός έτους, επιβάλλεται όριο μίας 
αλλοπαθητικής αγωγής. Εάν σημειωθεί 

δ) η χρήση αλλοπαθητικής αγωγής 
επιτρέπεται δύο φορές ετησίως με 
εξαίρεση τους εμβολιασμούς, τις 
αντιπαρασιτικές αγωγές και τα 
υποχρεωτικά προγράμματα εκρίζωσης 
ασθενειών. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο 
κύκλος παραγωγής είναι μικρότερος του 
ενός έτους, επιβάλλεται όριο μίας 
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υπέρβαση των ενδεδειγμένων ορίων για 
την αλλοπαθητική αγωγή, τα σχετικά ζώα 
υδατοκαλλιέργειας δεν μπορούν να 
διατεθούν στο εμπόριο ως βιολογικά 
προϊόντα·

αλλοπαθητικής αγωγής. Εάν σημειωθεί 
υπέρβαση των ενδεδειγμένων ορίων για 
την αλλοπαθητική αγωγή, τα σχετικά ζώα 
υδατοκαλλιέργειας δεν μπορούν να 
διατεθούν στο εμπόριο ως βιολογικά 
προϊόντα·

Αιτιολόγηση

Τα παράσιτα συχνά αντιμετωπίζονται με προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία των 
αλλοπαθητικών αγωγών. Για τον λόγο αυτό και για να εξασφαλίζεται η συνοχή με το στοιχείο ε) 
της παραγράφου 4.1.4.2., απαιτείται μια εξαίρεση στο στοιχείο δ) της παραγράφου 4.1.4.2.

Τροπολογία 152

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 4.1.5.-1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.1.5.-1. Η βιολογική υδατοκαλλιέργεια 
περιορίζεται στα είδη τα οποία 
προσφέρονται για υδατοκαλλιέργεια και 
για τα οποία οι υπάρχουσες γνώσεις είναι 
επαρκείς προκειμένου να καθοριστούν 
προδιαγραφές και να διασφαλιστεί η 
εφαρμογή τους. 
Σε κάθε περίπτωση, θα χρησιμοποιηθούν 
μόνον τα πλέον κατάλληλα είδη και 
φυλές. Απαγορεύεται η καλλιέργεια 
μοναχικών και αρπακτικών ειδών 
ιχθύων, για τα οποία δεν μπορούν να 
εκπληρωθούν οι ανάγκες μοναχικότητας 
και θήρας σε αιχμαλωσία.

Τροπολογία 153

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 4.1.6.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.1.6.1. Όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν 
στη διατήρηση ζώων υδατοκαλλιέργειας 
διαθέτουν τις απαραίτητες βασικές 
γνώσεις και δεξιότητες όσον αφορά την 

4.1.6.1. Όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν 
στη διατήρηση ζώων υδατοκαλλιέργειας 
διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και 
δεξιότητες όσον αφορά την υγεία και τις 
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υγεία και τις ανάγκες καλής μεταχείρισης 
των ζώων.

ανάγκες καλής διαβίωσης των ζώων.

Τροπολογία 154

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος  III – σημείο 4.1.6.6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.1.6.6. Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα 
ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η 
διάρκεια της μεταφοράς των ζώων 
υδατοκαλλιέργειας.

4.1.6.6. Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα 
ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η 
διάρκεια της μεταφοράς των ζώων 
υδατοκαλλιέργειας και να εξασφαλίζεται 
ότι η διάρκεια μεταφοράς των ζώων δεν 
θα υπερβαίνει τις έξι ώρες, με ορισμένες 
εξαιρέσεις λαμβάνοντας υπόψη  τις 
γεωγραφικές συνθήκες στις πλέον 
απόκεντρες περιφέρειες, τα αραιά οδικά 
δίκτυα, την απομακρυσμένη γεωγραφική 
θέση ή την δυνατότητα μεγαλύτερων 
χρονικά μετακινήσεων για ορισμένα είδη 
ζώων που επιβεβαιώνεται από τα 
αποτελέσματα επιστημονικής έρευνας, 
υπό τον όρο ότι τηρούνται οι συνθήκες 
καλής διαβίωσης των ζώων.

Τροπολογία 155

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος  III – σημείο 4.1.6.7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.1.6.7. Η ταλαιπωρία των ζώων 
περιορίζεται στο ελάχιστο, σε ολόκληρο 
τον κύκλο ζωής τους, 
συμπεριλαμβανομένης της στιγμής της 
σφαγής.

4.1.6.7. Η ταλαιπωρία των ζώων 
αποφεύγεται καθόλη τη διάρκεια της 
ζωής τους, μεταξύ άλλων κατά τη 
διάρκεια της μεταφοράς και κατά τη 
στιγμή της σφαγής.
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Τροπολογία 156

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος  III – σημείο 4.1.6.8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.1.6.8. Οι τεχνικές σφαγής έχουν ως 
αποτέλεσμα να χάνουν οι ιχθείς τις 
αισθήσεις τους αμέσως και να μην 
αισθάνονται πόνο. Οι χειρισμοί πριν από 
τη σφαγή πραγματοποιούνται κατά τρόπο 
ώστε να αποφεύγονται οι τραυματισμοί και 
να εξασφαλίζεται η ελάχιστη δυνατή 
ταλαιπωρία και η άσκηση ελάχιστης 
δυνατής πίεσης στο ζώο. Οι διαφορές στα 
μεγέθη κατά τη συλλογή, στα είδη και στις 
μονάδες παραγωγής πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση των 
βέλτιστων μεθόδων σφαγής.

4.1.6.8. Οι τεχνικές σφαγής έχουν ως 
αποτέλεσμα να χάνουν οι ιχθείς τις 
αισθήσεις τους αμέσως και να μην 
αισθάνονται πόνο. Οι χειρισμοί πριν από 
τη σφαγή πραγματοποιούνται κατά τρόπο 
ώστε να αποφεύγονται οι τραυματισμοί και 
να εξασφαλίζεται η ελάχιστη δυνατή 
ταλαιπωρία και η άσκηση ελάχιστης 
δυνατής πίεσης στο ζώο. Οι διαφορές στα 
μεγέθη κατά τη συλλογή, στα είδη και στις 
μονάδες παραγωγής πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση των 
βέλτιστων μεθόδων σφαγής. Απαγορεύεται 
η σφαγή μέσω αφαιμάτωσης του ιχθύος 
και έκθεσης σε διοξείδιο του άνθρακα. Η 
θανάτωση των καρκινοειδών 
πραγματοποιείται με μεθόδους στις 
οποίες χρησιμοποιείται ηλεκτρικός 
εξοπλισμός 
αναισθητοποίησης/θανάτωσης.

Τροπολογία 157

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος  III – σημείο 4.1.6.8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.1.6.8α. Η πώληση ζώντων ιχθύων 
βιολογικής καλλιέργειας απαγορεύεται.

Τροπολογία 158

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος  IV – σημείο 2.2.4 – στοιχείο β – σημείο iii – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– φύκη, συμπεριλαμβανομένων των – φύκη, συμπεριλαμβανομένων των 
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θαλάσσιων φυκιών· θαλάσσιων φυκιών και του 
Lithothamnium·

Αιτιολόγηση
Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε ασβέστιο, το φύκος Lithothamnium χρησιμοποιείται 
ήδη στην παραγωγή βιολογικών φυτικών γαλακτούχων ροφημάτων, χωρίς να απαιτούνται 
περαιτέρω πρόσθετες ύλες. Τούτο θα πρέπει να είναι δυνατό και σε επίπεδο ΕΕ. 
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