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Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Ruža Tomašić
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Πέτρος Κόκκαλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0198/2019
Eric Andrieu
Κοινή γεωργική πολιτική - τροποποίηση του κανονισμού ΚΟΑ και άλλων κανονισμών
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 22 ε (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 164

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(22ε) Το άρθρο 164 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 164 «Άρθρο 164

Επέκταση κανόνων Επέκταση κανόνων

1. Στις περιπτώσεις όπου μια 
αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών, μια 
αναγνωρισμένη ένωση οργανώσεων 
παραγωγών ή μια αναγνωρισμένη 
διεπαγγελματική οργάνωση που 
αναπτύσσει δραστηριότητες σε 
συγκεκριμένη οικονομική περιφέρεια ή 
περιφέρειες κράτους μέλους θεωρείται 
αντιπροσωπευτική της παραγωγής ή του 
εμπορίου ή της μεταποίησης ενός 
συγκεκριμένου προϊόντος, το οικείο 
κράτος μέλος μπορεί, κατόπιν αιτήματος 
της εν λόγω οργάνωσης, να καθιστά 
δεσμευτικές, για περιορισμένη χρονική 
περίοδο, ορισμένες συμφωνίες, αποφάσεις 
ή εναρμονισμένες πρακτικές που 
εγκρίνονται στο πλαίσιο της οργάνωσης 
αυτής για άλλες επιχειρήσεις που 

1. Στις περιπτώσεις όπου μια 
αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών, μια 
αναγνωρισμένη ένωση οργανώσεων 
παραγωγών ή μια αναγνωρισμένη 
διεπαγγελματική οργάνωση που 
αναπτύσσει δραστηριότητες σε 
συγκεκριμένη οικονομική περιφέρεια ή 
περιφέρειες κράτους μέλους θεωρείται 
αντιπροσωπευτική της παραγωγής ή του 
εμπορίου ή της μεταποίησης ενός 
συγκεκριμένου προϊόντος, το οικείο 
κράτος μέλος μπορεί, κατόπιν αιτήματος 
της εν λόγω οργάνωσης, να καθιστά 
δεσμευτικές, για περιορισμένη χρονική 
περίοδο, ορισμένες συμφωνίες, αποφάσεις 
ή εναρμονισμένες πρακτικές που 
εγκρίνονται στο πλαίσιο της οργάνωσης 
αυτής για άλλες επιχειρήσεις που 
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αναπτύσσουν δραστηριότητες στη σχετική 
οικονομική περιφέρεια ή περιφέρειες και 
δεν ανήκουν στην οργάνωση ή την ένωση 
αυτή.

αναπτύσσουν δραστηριότητες στη σχετική 
οικονομική περιφέρεια ή περιφέρειες και 
δεν ανήκουν στην οργάνωση ή την ένωση 
αυτή.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
τμήματος, ως «οικονομική περιφέρεια» 
νοείται γεωγραφική περιοχή που 
αποτελείται από όμορες ή γειτονικές 
περιοχές παραγωγής στις οποίες οι 
συνθήκες παραγωγής και εμπορίας είναι 
ομοιογενείς.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
τμήματος, ως «οικονομική περιφέρεια» 
νοείται η γεωγραφική περιοχή που 
αποτελείται από όμορες ή γειτονικές 
περιοχές παραγωγής στις οποίες οι 
συνθήκες παραγωγής και εμπορίας είναι 
ομοιογενείς ή, για προϊόντα με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη 
αναγνωρισμένη βάσει του δικαίου της 
Ένωσης, η γεωγραφική περιοχή που 
καθορίζεται στις προδιαγραφές του 
προϊόντος.

3. Οι οργανώσεις ή ενώσεις 
θεωρούνται αντιπροσωπευτικές εφόσον η 
οικεία ή οι οικείες οικονομικές περιφέρειες 
ενός κράτους μέλους:

3. Οι οργανώσεις ή ενώσεις 
θεωρούνται αντιπροσωπευτικές εφόσον η 
οικεία ή οι οικείες οικονομικές περιφέρειες 
ενός κράτους μέλους:

α) συγκεντρώνουν, ως μέρος του 
όγκου της παραγωγής ή του εμπορίου ή 
της μεταποίησης των σχετικών προϊόντων:

α) συγκεντρώνουν, ως μέρος του 
όγκου της παραγωγής ή του εμπορίου ή 
της μεταποίησης των σχετικών προϊόντων:

i) για τις οργανώσεις παραγωγών του 
τομέα των οπωροκηπευτικών, τουλάχιστον 
το 60 %, ή

i) για τις οργανώσεις παραγωγών του 
τομέα των οπωροκηπευτικών, τουλάχιστον 
το 60 %, ή

ii) στις λοιπές περιπτώσεις, 
τουλάχιστον τα δύο τρίτα· και

ii) στις λοιπές περιπτώσεις, 
τουλάχιστον τα δύο τρίτα· και

β) συγκεντρώνει, στην περίπτωση 
οργανώσεων παραγωγών, πάνω από το 
50 % των σχετικών παραγωγών.

β) συγκεντρώνει, στην περίπτωση 
οργανώσεων παραγωγών, πάνω από το 
50 % των σχετικών παραγωγών.

Ωστόσο, στην περίπτωση 
διεπαγγελματικών οργανώσεων, όταν ο 
καθορισμός του μέρους του όγκου της 
παραγωγής, του εμπορίου ή της 
μεταποίησης του προϊόντος ή των 
προϊόντων συνεπάγεται πρακτικές 
δυσκολίες, τα κράτη μέλη μπορούν να 
ορίζουν εθνικούς κανόνες για τον ορισμό 
του καθορισμένου επιπέδου 
αντιπροσωπευτικότητας που αναφέρεται 
στο στοιχείο α) σημείο ii) του πρώτου 
εδαφίου.

Ωστόσο, στην περίπτωση 
διεπαγγελματικών οργανώσεων, όταν ο 
καθορισμός του μέρους του όγκου της 
παραγωγής, του εμπορίου ή της 
μεταποίησης του προϊόντος ή των 
προϊόντων συνεπάγεται πρακτικές 
δυσκολίες, τα κράτη μέλη μπορούν να 
ορίζουν εθνικούς κανόνες για τον ορισμό 
του καθορισμένου επιπέδου 
αντιπροσωπευτικότητας που αναφέρεται 
στο στοιχείο α) σημείο ii) του πρώτου 
εδαφίου.

Όταν η αίτηση επέκτασης των κανόνων Όταν η αίτηση επέκτασης των κανόνων 
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της σε άλλες επιχειρήσεις καλύπτει 
περισσότερες από μία οικονομικές 
περιφέρειες, η οργάνωση ή η ένωση 
αποδεικνύει το ελάχιστο επίπεδο 
αντιπροσωπευτικότητας που ορίζεται στο 
πρώτο εδάφιο για καθέναν από τους 
κλάδους που συγκεντρώνει, σε καθεμιά 
από τις καλυπτόμενες οικονομικές 
περιφέρειες.

της σε άλλες επιχειρήσεις καλύπτει 
περισσότερες από μία οικονομικές 
περιφέρειες, η οργάνωση ή η ένωση 
αποδεικνύει το ελάχιστο επίπεδο 
αντιπροσωπευτικότητας που ορίζεται στο 
πρώτο εδάφιο για καθέναν από τους 
κλάδους που συγκεντρώνει, σε καθεμιά 
από τις καλυπτόμενες οικονομικές 
περιφέρειες.

4. Οι κανόνες για τους οποίους μπορεί 
να ζητηθεί επέκταση σε άλλες 
επιχειρήσεις, όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 1, έχουν ένα από τους 
ακόλουθους στόχους:

4. Οι κανόνες για τους οποίους μπορεί 
να ζητηθεί επέκταση σε άλλες 
επιχειρήσεις, όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 1, έχουν ένα από τους 
ακόλουθους στόχους:

α) την παροχή πληροφοριών όσον 
αφορά την παραγωγή και την αγορά·

α) την παροχή πληροφοριών όσον 
αφορά την παραγωγή και την αγορά·

β) την εφαρμογή κανόνων παραγωγής 
αυστηρότερων από εκείνους που 
προβλέπει η ενωσιακή ή η εθνική 
νομοθεσία·

β) την εφαρμογή κανόνων παραγωγής 
αυστηρότερων από εκείνους που 
προβλέπει η ενωσιακή ή η εθνική 
νομοθεσία·

γ) την κατάρτιση τυποποιημένων 
συμβάσεων σύμφωνων με τους 
ενωσιακούς κανόνες·

γ) την κατάρτιση τυποποιημένων 
συμβάσεων και ρητρών για τον 
επιμερισμό της αξίας και τη δίκαιη 
αποζημίωση, σύμφωνων με τους 
ενωσιακούς κανόνες·

γ α) την κατάρτιση τυποποιημένων 
συμβάσεων ή ρητρών στον αμπελοοινικό 
τομέα, οι οποίες είναι συμβατές με τους 
κανόνες της Ένωσης και οι οποίες 
ενδέχεται να περιλαμβάνουν περιόδους 
πληρωμής μεγαλύτερες των 60 ημερών, 
κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 
παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 
2019/633, για την αγορά οίνων χύδην στο 
πλαίσιο γραπτών πολυετών συμβάσεων ή 
συμβάσεων που καθίστανται πολυετείς 
μεταξύ ενός παραγωγού ή μεταπωλητή 
οίνου και του άμεσου αγοραστή του, υπό 
τον όρο ότι οι ρήτρες που αφορούν τις εν 
λόγω προθεσμίες έχουν παραταθεί πριν 
από την 31η Οκτωβρίου 2021·

δ) το μάρκετινγκ· δ) το μάρκετινγκ·

ε) την προστασία του περιβάλλοντος· ε) την προστασία του περιβάλλοντος·

στ) μέτρα για την προώθηση και την 
αξιοποίηση του δυναμικού των προϊόντων·

στ) μέτρα για την προώθηση και την 
αξιοποίηση του δυναμικού των προϊόντων·
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ζ) μέτρα προστασίας της βιολογικής 
γεωργίας και των ονομασιών προέλευσης, 
των σημάτων ποιότητας και των 
γεωγραφικών ενδείξεων·

ζ) μέτρα προστασίας της βιολογικής 
γεωργίας και των ονομασιών προέλευσης, 
των σημάτων ποιότητας και των 
γεωγραφικών ενδείξεων·

η) έρευνα για την αναβάθμιση της 
αξίας των προϊόντων, ιδίως με νέες χρήσεις 
που δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια 
υγεία·

η) έρευνα για την αναβάθμιση της 
αξίας των προϊόντων, ιδίως με νέες χρήσεις 
που δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια 
υγεία·

θ) μελέτες για τη βελτίωση της 
ποιότητας των προϊόντων·

θ) μελέτες για τη βελτίωση της 
ποιότητας των προϊόντων·

ι) την έρευνα, ιδίως για 
καλλιεργητικές μεθόδους που επιτρέπουν 
τον περιορισμό της χρήσης 
φυτοπροστατευτικών ή κτηνιατρικών 
προϊόντων και εξασφαλίζουν την 
προστασία του εδάφους και την προστασία 
ή τη βελτίωση του περιβάλλοντος·

ι) την έρευνα, ιδίως για 
καλλιεργητικές μεθόδους που επιτρέπουν 
τον περιορισμό της χρήσης 
φυτοπροστατευτικών ή κτηνιατρικών 
προϊόντων και εξασφαλίζουν την 
προστασία του εδάφους και την προστασία 
ή τη βελτίωση του περιβάλλοντος·

ια) τον ορισμό στοιχειωδών προτύπων 
ποιότητας και τον ορισμό στοιχειωδών 
προτύπων συσκευασίας και παρουσίασης·

ια) τον ορισμό στοιχειωδών προτύπων 
συσκευασίας και παρουσίασης·

ιβ) τη χρησιμοποίηση πιστοποιημένων 
σπόρων για σπορά και τον ποιοτικό έλεγχο 
των προϊόντων·

ιβ) τη χρησιμοποίηση πιστοποιημένων 
σπόρων για σπορά για προϊόντα που δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 και τον 
ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων·

ιγ) την υγεία των ζώων, την υγεία των 
φυτών ή την ασφάλεια των τροφίμων·

ιγ) την πρόληψη και διαχείριση 
φυτοϋγειονομικών κινδύνων, κινδύνων 
για την υγεία των ζώων, την ασφάλεια των 
τροφίμων ή περιβαλλοντικών κινδύνων, 
ιδίως με τη σύσταση ταμείων 
αλληλοβοήθειας ή με τη συνεισφορά σε 
τέτοια ταμεία·

ιδ) τη διαχείριση των υποπροϊόντων. ιδ) τη διαχείριση και αξιοποίηση των 
υποπροϊόντων·
ιδ α) την ανάπτυξη, την εφαρμογή και 
τον έλεγχο των τεχνικών προτύπων για 
την ακριβή αξιολόγηση των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος.

Οι εν λόγω κανόνες δεν ζημιώνουν άλλους 
οικονομικούς φορείς του συγκεκριμένου 
κράτους μέλους ή της Ένωσης και δεν 
έχουν κανένα από τα αποτελέσματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 210 παράγραφος 4 
ούτε αντιβαίνουν καθ’ οιονδήποτε άλλο 
τρόπο στο ενωσιακό δίκαιο ή τους 

Οι εν λόγω κανόνες ισχύουν με την 
επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
2018/848, κατά περίπτωση. Δεν 
ζημιώνουν άλλους οικονομικούς φορείς, 
ούτε εμποδίζουν την είσοδο νέων 
οικονομικών φορέων, του συγκεκριμένου 
κράτους μέλους ή της Ένωσης και δεν 
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ισχύοντες εθνικούς κανόνες. έχουν κανένα από τα αποτελέσματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 210 παράγραφος 4 
ούτε αντιβαίνουν καθ’ οιονδήποτε άλλο 
τρόπο στο ενωσιακό δίκαιο ή τους 
ισχύοντες εθνικούς κανόνες.

4α. Όταν η Επιτροπή εγκρίνει 
εκτελεστική πράξη δυνάμει του άρθρου 
222 του παρόντος κανονισμού με την 
οποία εγκρίνεται η μη εφαρμογή του 
άρθρου 101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ στις 
συμφωνίες και τις αποφάσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 222 παράγραφος 
1 του παρόντος κανονισμού, οι εν λόγω 
συμφωνίες και αποφάσεις μπορούν να 
επεκταθούν σύμφωνα με τους όρους του 
παρόντος άρθρου.
4β. Σε περίπτωση που το κράτος 
μέλος επεκτείνει τους κανόνες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, η 
συγκεκριμένη οργάνωση προβλέπει 
αναλογικά μέτρα με στόχο τη διασφάλιση 
της τήρησης των κανόνων αυτών των 
συμφωνιών που έχουν καταστεί 
υποχρεωτικοί κατ’ επέκταση.

5. Η επέκταση των κανόνων που 
ορίζεται στην παράγραφο 1 πρέπει να 
κοινοποιείται στις ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις με δημοσίευση του συνόλου 
τους σε επίσημο φύλλο του οικείου 
κράτους μέλους.

5. Η επέκταση των κανόνων που 
ορίζεται στην παράγραφο 1 πρέπει να 
κοινοποιείται στις ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις με δημοσίευση του συνόλου 
τους σε επίσημο φύλλο του οικείου 
κράτους μέλους.

6. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή για οποιεσδήποτε αποφάσεις 
λαμβάνουν δυνάμει του παρόντος άρθρου.

6. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή για οποιεσδήποτε αποφάσεις 
λαμβάνουν δυνάμει του παρόντος 
άρθρου.»

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/243

Τροπολογία 243
Eric Andrieu
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Anne Sander
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Ruža Tomašić
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Πέτρος Κόκκαλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0198/2019
Eric Andrieu
Κοινή γεωργική πολιτική - τροποποίηση του κανονισμού ΚΟΑ και άλλων κανονισμών
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 22 στ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013
Άρθρο 167

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(22στ) Το άρθρο 167 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 167 «Άρθρο 167

Κανόνες εμπορίας για τη βελτίωση και τη 
σταθεροποίηση της λειτουργίας της κοινής 
αγοράς οίνου

Κανόνες εμπορίας για τη βελτίωση και τη 
σταθεροποίηση της λειτουργίας της κοινής 
αγοράς οίνου

1. Για τη βελτίωση και τη 
σταθεροποίηση της λειτουργίας της κοινής 
αγοράς οίνου, συμπεριλαμβανομένων των 
σταφυλιών, των γλευκών και των οίνων 
από τα οποία προέρχονται, τα κράτη μέλη 
παραγωγής μπορούν να καθορίζουν 
κανόνες εμπορίας για τη ρύθμιση της 
προσφοράς, ιδίως μέσω αποφάσεων που 
λαμβάνονται από διεπαγγελματικές 
οργανώσεις αναγνωρισμένες σύμφωνα με 
τα άρθρα 157 και 158.

1. Για τη βελτίωση και τη 
σταθεροποίηση της λειτουργίας της κοινής 
αγοράς οίνου, συμπεριλαμβανομένων των 
σταφυλιών, των γλευκών και των οίνων 
από τα οποία προέρχονται, τα κράτη μέλη 
παραγωγής μπορούν να καθορίζουν 
κανόνες εμπορίας για τη ρύθμιση της 
προσφοράς, ιδίως μέσω αποφάσεων που 
λαμβάνονται από διεπαγγελματικές 
οργανώσεις αναγνωρισμένες σύμφωνα με 
τα άρθρα 163α και 158.

Οι κανόνες αυτοί είναι ανάλογοι προς τον 
επιδιωκόμενο στόχο και:

Οι κανόνες αυτοί είναι ανάλογοι προς τον 
επιδιωκόμενο στόχο και:

α) δεν αφορούν καμία συναλλαγή α) δεν αφορούν καμία συναλλαγή 
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μετά την πρώτη εμπορία του σχετικού 
προϊόντος·

μετά την πρώτη εμπορία του σχετικού 
προϊόντος·

β) δεν επιτρέπουν τον καθορισμό της 
τιμής, ακόμη και σε περιπτώσεις που οι 
τιμές καθορίζονται ενδεικτικά ή για 
σύσταση·

β) δεν επιτρέπουν τον καθορισμό της 
τιμής, ακόμη και σε περιπτώσεις που οι 
τιμές καθορίζονται ενδεικτικά ή για 
σύσταση·

γ) δεν παρεμποδίζουν τη διάθεση 
υπερβολικά μεγάλου μέρους του τρυγητού 
που, διαφορετικά, θα ήταν διαθέσιμο·

γ) δεν παρεμποδίζουν τη διάθεση 
υπερβολικά μεγάλου μέρους του τρυγητού 
που, διαφορετικά, θα ήταν διαθέσιμο·

δ) δεν παρέχουν καμία δυνατότητα 
απόρριψης αιτήσεων έκδοσης των εθνικών 
και ενωσιακών πιστοποιητικών που 
απαιτούνται για την κυκλοφορία και την 
εμπορία οίνων, εφόσον η εμπορία είναι 
σύμφωνη με τους κανόνες αυτούς.

δ) δεν παρέχουν καμία δυνατότητα 
απόρριψης αιτήσεων έκδοσης των εθνικών 
και ενωσιακών πιστοποιητικών που 
απαιτούνται για την κυκλοφορία και την 
εμπορία οίνων, εφόσον η εμπορία είναι 
σύμφωνη με τους κανόνες αυτούς.

2. Οι κανόνες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 πρέπει να κοινοποιούνται 
στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις με 
δημοσίευση του συνόλου τους σε επίσημο 
φύλλο του οικείου κράτους μέλους.

2. Οι κανόνες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 πρέπει να κοινοποιούνται 
στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις με 
δημοσίευση του συνόλου τους σε επίσημο 
φύλλο του οικείου κράτους μέλους.

3. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή για οποιεσδήποτε αποφάσεις 
λαμβάνουν δυνάμει του παρόντος άρθρου.

3. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή για οποιεσδήποτε αποφάσεις 
λαμβάνουν δυνάμει του παρόντος 
άρθρου.»

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/244

Τροπολογία 244
Eric Andrieu
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Anne Sander
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Benoît Biteau
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ruža Tomašić
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Πέτρος Κόκκαλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0198/2019
Eric Andrieu
Κοινή γεωργική πολιτική - τροποποίηση του κανονισμού ΚΟΑ και άλλων κανονισμών
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 22 ζ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013
Article 172 a (new)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22ζ) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο:
«Άρθρο 172α
Επιμερισμός αξίας για διεπαγγελματικές 
οργανώσεις
Με την επιφύλαξη των τυχόν ειδικών 
ρητρών επιμερισμού της αξίας στον 
τομέα της ζάχαρης, οι γεωργοί, 
συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων 
γεωργών και των πρώτων αγοραστών 
τους, καθώς και μίας ή περισσότερων 
επιχειρήσεων, η καθεμία εκ των οποίων 
δραστηριοποιείται σε διαφορετικό 
επίπεδο της αλυσίδας παραγωγής, 
μεταποίησης ή διανομής, μπορούν να 
συμφωνήσουν σχετικά με ρήτρες 
επιμερισμού της αξίας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
προσαυξήσεων ή εκπτώσεων στις 
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εμπορικές τιμές, που θα καθορίζουν τον 
τρόπο με τον οποίο οποιαδήποτε εξέλιξη 
των σχετικών τιμών στην αγορά για τα 
οικεία προϊόντα ή σε άλλες αγορές 
βασικών προϊόντων μπορεί να αποτελέσει 
αντικείμενο επιμερισμού μεταξύ τους, με 
συνεκτίμηση των δαπανών παραγωγής.»

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/245

Τροπολογία 245
Eric Andrieu
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Anne Sander
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Benoît Biteau
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ruža Tomašić
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Πέτρος Κόκκαλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0198/2019
Eric Andrieu
Κοινή γεωργική πολιτική - τροποποίηση του κανονισμού ΚΟΑ και άλλων κανονισμών
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 22 η (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013
Άρθρο 172 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22η) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο:
«Άρθρο 172β 
Επιμερισμός της αξίας σχετικά με τα 
προϊόντα που φέρουν προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη 
γεωγραφική ένδειξη
Για προϊόντα με προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη 
γεωγραφική ένδειξη αναγνωρισμένη 
βάσει του ενωσιακού δικαίου, οι 
διεπαγγελματικές οργανώσεις που είναι 
αναγνωρισμένες δυνάμει του άρθρου 157 
μπορούν να θεσπίζουν κανόνες σχετικά με 
τον επιμερισμό της αξίας μεταξύ των 
επιχειρήσεων στα διάφορα στάδια της 
παραγωγής και, κατά περίπτωση, της 
μεταποίησης και της εμπορίας, για τους 
οποίους μπορούν, κατά παρέκκλιση από 
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το άρθρο 101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, να 
ζητούν παράταση βάσει του άρθρου 164 
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.
Οι εν λόγω παρατεταμένες συμφωνίες, 
αποφάσεις ή εναρμονισμένες πρακτικές 
είναι ανάλογες προς τον επιδιωκόμενο 
στόχο και δεν:
α) συνεπάγονται τον καθορισμό των 
τιμών των τελικών προϊόντων που 
πωλούνται στους καταναλωτές·
β) εξαλείφουν τον ανταγωνισμό για 
ένα σημαντικό μέρος των συγκεκριμένων 
προϊόντων·
γ) δημιουργούν υπερβολική ανισορροπία 
μεταξύ των διαφόρων σταδίων της 
αλυσίδας αξίας του εν λόγω τομέα.»

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/246

Τροπολογία 246
Eric Andrieu
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Anne Sander
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Πέτρος Κόκκαλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Benoît Biteau
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0198/2019
Eric Andrieu
Κοινή γεωργική πολιτική - τροποποίηση του κανονισμού ΚΟΑ και άλλων κανονισμών
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 26 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013
Μέρος IV – Κεφάλαιο Ι – Άρθρο 206 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο:
«Άρθρο 206α
Μεταπώληση με ζημία
1. Τα γεωργικά προϊόντα των τομέων 
που απαριθμούνται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 δεν μεταπωλούνται με 
ζημία.
2. Εξαιρέσεις από την παράγραφο 1 
σχετικά με περιπτώσεις στις οποίες η 
μεταπώληση γεωργικών προϊόντων σε 
τιμή κάτω του κόστους με σκοπό την 
αποφυγή της σπατάλης τροφίμων 
ενδέχεται να επιτραπούν από τα κράτη 
μέλη σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις.
Προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
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το άρθρο 227 για τη συμπλήρωση του 
παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό 
των κριτηρίων για τις εξαιρέσεις που 
σχετίζονται με τα απόβλητα τροφίμων 
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.
3. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου:
α) «μεταπώληση σε τιμή κάτω του 
κόστους»: η πώληση γεωργικών 
προϊόντων κάτω από την καθαρή τιμή 
αγοράς. Με τον όρο «καθαρή τιμή 
αγοράς» νοείται η τιμή αγοράς σύμφωνα 
με το τιμολόγιο, συν το κόστος 
μεταφοράς και τους φόρους που 
επιβάλλονται στη συναλλαγή, μείον το 
αναλογικό μέρος όλων των οικονομικών 
οφελών που παρέχει ο προμηθευτής στον 
αγοραστή·
β) «απόβλητα τροφίμων»: όλα τα 
τρόφιμα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, τα οποία έχουν καταστεί 
απόβλητα·»

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/247

Τροπολογία 247
Eric Andrieu
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Anne Sander
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Ruža Tomašić
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Πέτρος Κόκκαλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0198/2019
Eric Andrieu
Κοινή γεωργική πολιτική - τροποποίηση του κανονισμού ΚΟΑ και άλλων κανονισμών
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 26 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013
Άρθρο 220

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(26β) Το άρθρο 220 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 220 «Άρθρο 220

Μέτρα σχετικά με τις ασθένειες ζώων και 
τον κλονισμό της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών λόγω κινδύνων για τη 
δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων ή των 
φυτών

Μέτρα σχετικά με τις ασθένειες ζώων και 
φυτών και σχετικά με επιβλαβείς 
οργανισμούς για τα φυτά και τον 
κλονισμό της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών λόγω κινδύνων για τη 
δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων ή των 
φυτών

1. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις λαμβάνοντας 
έκτακτα μέτρα στήριξης για τη θιγόμενη 
αγορά, προκειμένου να λαμβάνονται 
υπόψη:

1. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις λαμβάνοντας 
έκτακτα μέτρα στήριξης για τη θιγόμενη 
αγορά, προκειμένου να λαμβάνονται 
υπόψη:

α) οι περιορισμοί στις εμπορικές 
συναλλαγές εντός της Ένωσης ή με τρίτες 
χώρες οι οποίοι μπορούν να προκύψουν 
από την εφαρμογή μέτρων για την 
αποτροπή της εξάπλωσης ασθενειών των 

α) οι περιορισμοί στις εμπορικές 
συναλλαγές εντός της Ένωσης ή με τρίτες 
χώρες οι οποίοι μπορούν να προκύψουν 
από την εφαρμογή μέτρων για την 
αποτροπή της εξάπλωσης ασθενειών των 
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ζώων· και ζώων ή της εξάπλωσης ασθενειών των 
φυτών ή επιβλαβών οργανισμών για τα 
φυτά· και

β) σοβαρές διαταράξεις της αγοράς 
που αποδίδονται ευθέως στον κλονισμό 
της εμπιστοσύνης των καταναλωτών λόγω 
κινδύνων για τη δημόσια υγεία ή για την 
υγεία των ζώων ή των φυτών και λόγω 
κινδύνου ασθενειών.

β) σοβαρές διαταράξεις της αγοράς 
που αποδίδονται ευθέως στον κλονισμό 
της εμπιστοσύνης των καταναλωτών λόγω 
κινδύνων για τη δημόσια υγεία ή για την 
υγεία των ζώων ή των φυτών και λόγω 
κινδύνου ασθενειών.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

2. Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 εφαρμόζονται σε 
οποιονδήποτε από τους ακόλουθους 
τομείς:

2. Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 εφαρμόζονται σε 
οποιοδήποτε άλλο γεωργικό προϊόν πλην 
εκείνων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι μέρος XXIV τμήμα 2.

α) βόειο κρέας·
β) γάλα και γαλακτοκομικά 
προϊόντα·
γ) χοίρειο κρέας·
δ) αιγοπρόβειο κρέας·
ε) αυγά·
στ) κρέας πουλερικών.
Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) 
σχετικά με τον κλονισμό της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών λόγω 
κινδύνων για τη δημόσια υγεία ή για την 
υγεία των φυτών εφαρμόζονται επίσης σε 
οποιοδήποτε άλλο γεωργικό προϊόν πλην 
εκείνων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι μέρος XXIV τμήμα 2.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, με 
τη διαδικασία του επείγοντος που 
προβλέπει το άρθρο 228, όσον αφορά την 
επέκταση του καταλόγου των προϊόντων 
που αναφέρονται στα πρώτα δύο εδάφια 
της παρούσας παραγράφου.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, με 
τη διαδικασία του επείγοντος που 
προβλέπει το άρθρο 228, όσον αφορά την 
επέκταση του καταλόγου των προϊόντων 
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου.

3. Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνονται κατόπιν 
αιτήματος των ενδιαφερόμενων κρατών 

3. Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνονται κατόπιν 
αιτήματος των ενδιαφερόμενων κρατών 
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μελών. μελών.

4. Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) πρώτο εδάφιο, 
μπορούν να λαμβάνονται μόνο αν το οικείο 
κράτος μέλος έχει λάβει κτηνιατρικά και 
υγειονομικά μέτρα για την ταχεία εξάλειψη 
της ασθένειας και στο βαθμό και για το 
χρονικό διάστημα που είναι απολύτως 
αναγκαία για τη στήριξη της 
συγκεκριμένης αγοράς.

4. Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) πρώτο εδάφιο, 
μπορούν να λαμβάνονται μόνο αν το οικείο 
κράτος μέλος έχει λάβει κτηνιατρικά, 
υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα 
για την ταχεία εξάλειψη της ασθένειας και 
την παρακολούθηση, τον έλεγχο ή την 
εξάλειψη των επιβλαβών οργανισμών, και 
στο βαθμό και για το χρονικό διάστημα 
που είναι απολύτως αναγκαία για τη 
στήριξη της συγκεκριμένης αγοράς.

5. Η Ένωση συμμετέχει κατά 50 % 
στη χρηματοδότηση των δαπανών που 
αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για τα μέτρα 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

5. Η Ένωση συμμετέχει κατά 50 % 
στη χρηματοδότηση των δαπανών που 
αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για τα μέτρα 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

Ωστόσο, όσον αφορά τους τομείς του 
βοείου κρέατος, του γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων, του χοιρείου 
κρέατος και του αιγοπροβείου κρέατος, η 
Ένωση συμμετέχει κατά 60 % στη 
χρηματοδότηση των εν λόγω δαπανών σε 
περίπτωση καταπολέμησης του αφθώδους 
πυρετού.

Ωστόσο, όσον αφορά τους τομείς του 
βοείου κρέατος, του γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων, του χοιρείου 
κρέατος και του αιγοπροβείου κρέατος, η 
Ένωση συμμετέχει κατά 60 % στη 
χρηματοδότηση των εν λόγω δαπανών σε 
περίπτωση καταπολέμησης του αφθώδους 
πυρετού.

6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, 
όταν οι παραγωγοί συνεισφέρουν στις 
δαπάνες των κρατών μελών, να μην 
δημιουργούνται στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού μεταξύ παραγωγών στα 
διάφορα κράτη μέλη.

6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, 
όταν οι παραγωγοί συνεισφέρουν στις 
δαπάνες των κρατών μελών, να μην 
δημιουργούνται στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού μεταξύ παραγωγών στα 
διάφορα κράτη μέλη.»

Or. en
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Τροπολογία 248
Eric Andrieu
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Anne Sander
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Benoît Biteau
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ruža Tomašić
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Πέτρος Κόκκαλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0198/2019
Eric Andrieu
Κοινή γεωργική πολιτική - τροποποίηση του κανονισμού ΚΟΑ και άλλων κανονισμών
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 26 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013
Άρθρο 222 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26γ) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο:
«Άρθρο 222α 
Σχέδια παρακολούθηση και διαχείρισης 
διαταραχών της αγοράς
1. Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της ΚΓΠ που ορίζονται στο άρθρο 
39 ΣΛΕΕ, και ιδίως ο ειδικός στόχος της 
σταθεροποίησης της αγοράς που 
αναφέρεται στο άρθρο 1α στοιχείο β) του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
καταρτίζει σχέδια για την 
παρακολούθηση και τη διαχείριση των 
διαταραχών της αγοράς, καθορίζοντας τη 
στρατηγική παρέμβασής της για κάθε 
γεωργικό προϊόν που αναφέρεται στο 
άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού.
2. Η Επιτροπή βασίζει τη 
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στρατηγική παρέμβασής της στο έργο του 
παρατηρητηρίου της ΕΕ για τις αγορές 
γεωργικών προϊόντων που αναφέρεται 
στο άρθρο 218α, συμπεριλαμβανομένου 
του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης 
που προβλέπεται στο άρθρο 218β.
3. Σε περίπτωση διαταραχών της 
αγοράς, η Επιτροπή ενεργοποιεί εγκαίρως 
και αποτελεσματικά τα έκτακτα μέτρα 
που προβλέπονται στο μέρος V κεφάλαιο 
Ι, κατά περίπτωση, επιπλέον των μέτρων 
παρέμβασης στην αγορά που 
προβλέπονται στο μέρος ΙΙ τίτλος Ι, με 
στόχο την ταχεία αποκατάσταση της 
ισορροπίας στη σχετική αγορά και την 
παράλληλη παροχή της καταλληλότερης 
ανταπόκρισης για κάθε επηρεαζόμενο 
τομέα.
4. Η Επιτροπή θεσπίζει πλαίσιο 
επιδόσεων που επιτρέπει την υποβολή 
εκθέσεων, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των σχεδίων 
παρακολούθησης και διαχείρισης των 
διαταραχών της αγοράς κατά την 
εφαρμογή τους.
5. Έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, 
η Επιτροπή δημοσιεύει ετήσια έκθεση 
σχετικά με την εφαρμογή των σχεδίων 
παρακολούθησης και διαχείρισης των 
διαταραχών της αγοράς και τις 
βελτιώσεις στη στρατηγική παρέμβασής 
της.
Η ετήσια έκθεση υποβάλλεται ετησίως 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, και αποσκοπεί στην 
αξιολόγηση των επιδόσεων του σχεδίου 
όσον αφορά τον αντίκτυπο, την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα 
και τη συνοχή των εργαλείων που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, 
καθώς και στην αξιολόγηση της χρήσης 
από την Επιτροπή των προνομίων της 
και του προϋπολογισμού, όσον αφορά την 
παρακολούθηση, την πρόληψη και τη 
διαχείριση των διαταραχών της αγοράς.»

Or. en
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