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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0198/256

Τροπολογία 256
Anne Sander
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Eric Andrieu
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

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
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Προκειμένου να επιτευχθεί 
καλύτερη διαχείριση του εδάφους στην 
αμπελοκαλλιέργεια, θα πρέπει να 
επιτραπεί η παράταση των αδειών 
αναφύτευσης από τρία σε έξι έτη, όπως 
συνέβη στην προηγούμενη ρύθμιση των 
δικαιωμάτων αναφύτευσης. Η 
καθυστέρηση της χρήσης της άδειας 
αναφύτευσης θα μπορούσε να έχει θετικό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο, καθώς το 
έδαφος θα μπορούσε να αναπαυθεί και οι 
φυσικές διεργασίες, αντί να καταφεύγουν 
σε χημικές εισροές, θα μπορούσαν να 
εξαλείψουν βακτήρια και ιούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην επίτευξη καλύτερης διαχείρισης του εδάφους στην 
αμπελοκαλλιέργεια, με την επέκταση των αδειών αναφύτευσης από τρία σε οκτώ έτη, όπως 
συνέβαινε στην προηγούμενη ρύθμιση των δικαιωμάτων αναφύτευσης. Η καθυστέρηση της 
χρήσης της άδειας αναφύτευσης θα μπορούσε να έχει θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, καθώς 
το έδαφος θα μπορούσε να αναπαυθεί και τα βακτήρια και οι ιοί θα μπορούσαν να εξαλειφθούν 
με μια φυσική διεργασία αντί να καταφεύγουν σε χημικές εισροές.
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15.10.2020 A8-0198/257

Τροπολογία 257
Anne Sander
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

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 4 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

β α) Στο άρθρο 23, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στο καθεστώς ενισχύσεων 
που θεσπίζεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 («το σχολικό πρόγραμμα») 
και ζητούν την αντίστοιχη ενωσιακή 
ενίσχυση, δίνουν προτεραιότητα στη 
διανομή προϊόντων μιας ή και των δύο από 
τις ακόλουθες ομάδες, λαμβανομένων 
υπόψη των εθνικών συνθηκών:

«3. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στο καθεστώς ενισχύσεων 
που θεσπίζεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 («το σχολικό πρόγραμμα») 
και ζητούν την αντίστοιχη ενωσιακή 
ενίσχυση, προβλέπουν τη διανομή 
προϊόντων μιας ή και των δύο από τις 
ακόλουθες ομάδες, λαμβανομένων υπόψη 
των εθνικών συνθηκών:

α) οπωροκηπευτικά και νωπά προϊόντα 
του τομέα της μπανάνας·

α) νωπά οπωροκηπευτικά:

β) γάλα κατανάλωσης και μορφές αυτού 
που δεν περιέχουν λακτόζη.

i) κατά προτεραιότητα οπωροκηπευτικά 
και νωπά προϊόντα του τομέα της 
μπανάνας·
ii) μεταποιημένα οπωροκηπευτικά·
β) γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα:
i) γάλα κατανάλωσης και μορφές αυτού 
που δεν περιέχουν λακτόζη.
ii) τυρί, πηγμένο γάλα για τυρί, γιαούρτι 
και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα που 
έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί 
όξινα χωρίς προσθήκη αρωματικών 
υλών, φρούτων, καρπών ή κακάου.»
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην απλούστευση της εφαρμογής του σχολικού 
προγράμματος για τα οπωροκηπευτικά, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα στα κράτη 
μέλη, ώστε να μπορέσουν να κάνουν τα παιδιά να ανακαλύψουν την ποικιλομορφία των 
ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων και γεωργικών προϊόντων διατροφής και/ή να 
ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες των παιδιών στην επικράτειά τους.
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0198/258

Τροπολογία 258
Anne Sander
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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 4 – στοιχείο β β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

β β) Στο άρθρο 23, η παράγραφος 4 
διαγράφεται.

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
3, προκειμένου να προωθήσουν την 
κατανάλωση συγκεκριμένων προϊόντων 
και/ή να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες 
διατροφικές ανάγκες των παιδιών στην 
επικράτειά τους, τα κράτη μέλη μπορούν 
να προβλέπουν τη διανομή προϊόντων 
μιας ή και των δύο ακόλουθων ομάδων:
α) μεταποιημένα οπωροκηπευτικά 
προϊόντα, επιπροσθέτως των προϊόντων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 
στοιχείο α)·

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι απλώς τεχνικού χαρακτήρα, και σχετίζεται με την τροπολογία επί 
του άρθρου 3 παράγραφος 23, που αποσκοπεί στην απλούστευση της εφαρμογής του σχολικού 
προγράμματος για τα οπωροκηπευτικά, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα στα κράτη 
μέλη, ώστε να μπορέσουν να κάνουν τα παιδιά να ανακαλύψουν την ποικιλομορφία των 
ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων και γεωργικών προϊόντων διατροφής και/ή να 
ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες των παιδιών στην επικράτειά τους.
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15.10.2020 A8-0198/259

Τροπολογία 259
Anne Sander
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Eric Andrieu
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

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 1 – στοιχείο β γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 23 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β γ) Στο άρθρο 23, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 4α:
8α. Όταν δικαιολογείται από τις εθνικές 
αρχές τους που είναι αρμόδιες για την 
υγεία και τη διατροφή, τα κράτη μέλη 
μπορούν να προβλέπουν στην εθνική 
στρατηγική τους ότι τα προϊόντα που 
αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 5 
του παρόντος άρθρου διανέμονται στα 
σχολεία ταυτόχρονα με τα συνήθη 
σχολικά γεύματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην απλούστευση της εφαρμογής του σχολικού 
προγράμματος για τα οπωροκηπευτικά, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα στα κράτη 
μέλη, επιτρέποντάς τους να διανέμουν τα επιλέξιμα γεωργικά και γεωργοδιατροφικά προϊόντα 
στα σχολικά γεύματα, όταν αυτό αιτιολογείται από τις εθνικές αρχές τους που είναι αρμόδιες για 
την υγεία και τη διατροφή.
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15.10.2020 A8-0198/260

Τροπολογία 260
Anne Sander
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

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 4 – στοιχείο β δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 23 – παράγραφος 11

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

β δ) στο άρθρο 23, η παράγραφος 11 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

11. Τα κράτη μέλη επιλέγουν τα προϊόντα 
που πρόκειται να συμπεριλάβουν στη 
διανομή ή στα συνοδευτικά εκπαιδευτικά 
μέτρα με βάση αντικειμενικά κριτήρια που 
περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα: Ζητήματα υγείας και 
περιβάλλοντος, την εποχιακή 
διαθεσιμότητα, την ποικιλία και τη 
διαθεσιμότητα των τοπικών ή 
περιφερειακών προϊόντων, δίνοντας 
προτεραιότητα, στο μέτρο του εφικτού, 
στα προϊόντα που προέρχονται από την 
Ένωση. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
ενθαρρύνουν ιδίως τις τοπικές ή 
περιφερειακές αγορές, τα βιολογικά 
προϊόντα, τις βραχείες αλυσίδες 
εφοδιασμού ή τα περιβαλλοντικά οφέλη 
και, εφόσον αρμόζει, τα προϊόντα που είναι 
αναγνωρισμένα από τα καθεστώτα 
ποιότητας όπως ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

«11. Τα κράτη μέλη επιλέγουν τα προϊόντα 
που πρόκειται να συμπεριλάβουν στη 
διανομή ή στα συνοδευτικά εκπαιδευτικά 
μέτρα με βάση αντικειμενικά κριτήρια που 
περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα: Ζητήματα υγείας και 
περιβάλλοντος, την εποχιακή 
διαθεσιμότητα, την ποικιλία και τη 
διαθεσιμότητα των τοπικών ή 
περιφερειακών προϊόντων, δίνοντας 
προτεραιότητα, στο μέτρο του εφικτού, 
στα προϊόντα που προέρχονται από την 
Ένωση. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
ενθαρρύνουν ιδίως τις τοπικές ή 
περιφερειακές αγορές, τα βιολογικά 
προϊόντα, τις βραχείες αλυσίδες 
εφοδιασμού ή τα περιβαλλοντικά οφέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των βιώσιμων 
συσκευασιών, και, εφόσον αρμόζει, τα 
προϊόντα που είναι αναγνωρισμένα από τα 
καθεστώτα ποιότητας όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EN#tocId33)
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της χρήσης βιώσιμων συσκευασιών για τα 
προϊόντα που διανέμονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.
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15.10.2020 A8-0198/261

Τροπολογία 261
Anne Sander
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Eric Andrieu
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

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 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 62 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(4α) Στο άρθρο 62, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3. Οι άδειες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 ισχύουν για τρία έτη από την 
ημερομηνία χορήγησής τους. Παραγωγός ο 
οποίος δεν χρησιμοποίησε άδεια στη 
διάρκεια ισχύος της υφίσταται διοικητικές 
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 89 
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013.

«3. Οι άδειες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 ισχύουν για τρία έτη από την 
ημερομηνία χορήγησής τους. Παραγωγός ο 
οποίος δεν χρησιμοποίησε άδεια στη 
διάρκεια ισχύος της υφίσταται διοικητικές 
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 89 
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013. Ωστόσο, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν ότι οι άδειες 
που αναφέρονται στο άρθρο 66 
παράγραφος 1 ισχύουν για έξι έτη από την 
ημερομηνία χορήγησής τους.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην επίτευξη καλύτερης διαχείρισης του εδάφους στην 
αμπελοκαλλιέργεια, με την επέκταση των αδειών αναφύτευσης από τρία σε οκτώ έτη, όπως 
συνέβαινε στην προηγούμενη ρύθμιση των δικαιωμάτων αναφύτευσης. Η καθυστέρηση της 
χρήσης της άδειας αναφύτευσης θα μπορούσε να έχει θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, καθώς 
το έδαφος θα μπορούσε να αναπαυθεί και τα βακτήρια και οι ιοί θα μπορούσαν να εξαλειφθούν 
με μια φυσική διεργασία αντί να καταφεύγουν σε χημικές εισροές.
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15.10.2020 A8-0198/262

Τροπολογία 262
Anne Sander
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 78

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(5α) το άρθρο 78 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

1. Κατά περίπτωση, επιπλέον των 
εφαρμοστέων προτύπων εμπορίας, οι 
ορισμοί, οι ονομασίες και οι ονομασίες 
πώλησης που προβλέπονται στο 
παράρτημα VΙΙ ισχύουν για τους εξής 
τομείς ή προϊόντα:

«1. Κατά περίπτωση, επιπλέον των 
εφαρμοστέων προτύπων εμπορίας, οι 
ορισμοί, οι ονομασίες και οι ονομασίες 
πώλησης που προβλέπονται στο 
παράρτημα VΙΙ ισχύουν για τους εξής 
τομείς ή προϊόντα:

α) βόειο κρέας· α) βόειο κρέας·

β) οίνος· β) οίνος·

γ) γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα που 
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση·

γ) γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα που 
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση·

δ) κρέας πουλερικών· δ) κρέας πουλερικών·

ε) αυγά· ε) αυγά·

στ) λιπαρές ουσίες για επάλειψη που 
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση· 
και

στ) λιπαρές ουσίες για επάλειψη που 
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση·

ζ) ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές. ζ) ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές.

2. Οι ορισμοί, οι ονομασίες ή οι ονομασίες 
πώλησης που προβλέπονται στο 
παράρτημα VΙΙ μπορούν να 
χρησιμοποιούνται στην Ένωση μόνο για 
την εμπορία προϊόντων τα οποία πληρούν 
τις αντίστοιχες απαιτήσεις του εν λόγω 
παραρτήματος.

η) χοίρειο κρέας·

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 

θ) πρόβειο κρέας·



AM\1215874EL.docx PE658.378v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, όσον 
αφορά τις τροποποιήσεις των ορισμών και 
των ονομασιών πώλησης που 
προβλέπονται στο παράρτημα VΙΙ, καθώς 
και τις παρεκκλίσεις ή τις εξαιρέσεις από 
αυτές. Οι πράξεις αυτές περιορίζονται 
αυστηρώς στις αποδεδειγμένες ανάγκες 
που προκύπτουν από την μεταβαλλομένη 
καταναλωτική ζήτηση, την τεχνική πρόοδο 
ή τις ανάγκες για καινοτόμα προϊόντα.

4. Προκειμένου να έχουν οι επιχειρήσεις 
και τα κράτη μέλη σαφή και κατάλληλη 
αντίληψη των ορισμών και των ονομασιών 
πώλησης που προβλέπονται στο 
παράρτημα VΙΙ, ανατίθεται στην Επιτροπή 
η αρμοδιότητα έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με 
το άρθρο 227, σχετικά με τους κανόνες για 
τον καθορισμό και την εφαρμογή τους.

ι) αιγοπρόβειο κρέας·

5. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
προσδοκίες των καταναλωτών και η 
εξέλιξη της αγοράς γαλακτοκομικών 
προϊόντων, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για 
τον προσδιορισμό των γαλακτοκομικών 
προϊόντων για τα οποία πρέπει να 
αναφέρεται το ζωικό είδος από το οποίο 
προέρχεται το γάλα, αν δεν προέρχεται από 
βοοειδή, και για τη θέσπιση των 
απαραίτητων κανόνων.

ια) κρέας αλόγου και

ιβ) κρέας κουνελιών.
2. Οι ορισμοί, οι ονομασίες ή οι ονομασίες 
πώλησης που προβλέπονται στο 
παράρτημα VIΙ μπορούν να 
χρησιμοποιούνται στην Ένωση μόνο για 
την εμπορία και την προώθηση προϊόντων 
τα οποία πληρούν τις αντίστοιχες 
απαιτήσεις του εν λόγω παραρτήματος. Το 
παράρτημα VII μπορεί να προβλέπει τους 
όρους υπό τους οποίους οι εν λόγω 
ονομασίες ή ονομασίες πώλησης 
προστατεύονται, κατά την εμπορία ή 
προώθηση, έναντι περιπτώσεων 
εμπορικής χρήσης, αθέμιτης χρήσης, 
απομίμησης ή παράνομης επίκλησης.
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3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, όσον 
αφορά τις τροποποιήσεις των ορισμών και 
των ονομασιών πώλησης που 
προβλέπονται στο παράρτημα VΙΙ, πέραν 
εκείνων που προβλέπονται στο μέρος Ια. 
Οι πράξεις αυτές περιορίζονται αυστηρώς 
στις αποδεδειγμένες ανάγκες που 
προκύπτουν από την μεταβαλλομένη 
καταναλωτική ζήτηση, την τεχνική πρόοδο 
ή τις ανάγκες για καινοτόμα προϊόντα.

4. Προκειμένου να έχουν οι επιχειρήσεις 
και τα κράτη μέλη σαφή και κατάλληλη 
αντίληψη των ορισμών και των ονομασιών 
πώλησης που προβλέπονται στο 
παράρτημα VΙΙ, ανατίθεται στην Επιτροπή 
η αρμοδιότητα έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με 
το άρθρο 227, σχετικά με τους κανόνες για 
τον καθορισμό και την εφαρμογή τους.

4α. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
διαφάνεια της αγοράς, να ικανοποιηθούν 
οι προσδοκίες των καταναλωτών και να 
ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της αγοράς 
κρέατος, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα 
με το άρθρο 227, για τη συμπλήρωση του 
μέρους Ια του παραρτήματος VII, με τον 
προσδιορισμό των ονομασιών πώλησης 
και των περιγραφών κρέατος, τεμαχίων 
κρέατος και προϊόντων με βάση το κρέας 
που προορίζονται αποκλειστικά για 
βρώσιμα μέρη των ζώων και για 
προϊόντα που περιέχουν κρέας, σύμφωνα 
με τους κανόνες που προβλέπονται στο εν 
λόγω μέρος του παραρτήματος VII.
5. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
προσδοκίες των καταναλωτών και η 
εξέλιξη της αγοράς γαλακτοκομικών 
προϊόντων, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για 
τον προσδιορισμό των γαλακτοκομικών 
προϊόντων για τα οποία πρέπει να 
αναφέρεται το ζωικό είδος από το οποίο 
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προέρχεται το γάλα, αν δεν προέρχεται από 
βοοειδή, και για τη θέσπιση των 
απαραίτητων κανόνων.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να επεκταθεί το πεδίο των προδιαγραφών εμπορίας (ορισμός, 
ονομασίες και ονομασίες πωλήσεων) και να ανατεθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τη συμπλήρωση του μέρους Ια του παραρτήματος VII, με τον 
προσδιορισμό των ονομασιών πώλησης και των περιγραφών κρέατος, τεμαχίων κρέατος και 
προϊόντων με βάση το κρέας που προορίζονται αποκλειστικά για βρώσιμα μέρη των ζώων και 
για προϊόντα που περιέχουν κρέας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο εν λόγω 
μέρος του παραρτήματος VII.
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15.10.2020 A8-0198/263

Τροπολογία 263
Anne Sander
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Eric Andrieu
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

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 14 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 103

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(14α) Το άρθρο 103 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο

1. Οι προστατευόμενες ονομασίες 
προέλευσης και οι προστατευόμενες 
γεωγραφικές ενδείξεις δύνανται να 
χρησιμοποιούνται από οποιαδήποτε 
επιχείρηση διαθέτει στην αγορά οίνο που 
παράγεται σύμφωνα με την αντίστοιχη 
προδιαγραφή προϊόντος.

«1. Οι προστατευόμενες ονομασίες 
προέλευσης και οι προστατευόμενες 
γεωγραφικές ενδείξεις δύνανται να 
χρησιμοποιούνται από οποιαδήποτε 
επιχείρηση διαθέτει στην αγορά οίνο που 
παράγεται σύμφωνα με την αντίστοιχη 
προδιαγραφή προϊόντος.

2. Οι προστατευόμενες ονομασίες 
προέλευσης, οι προστατευόμενες 
γεωγραφικές ενδείξεις καθώς και οι οίνοι 
για τους οποίους χρησιμοποιούνται οι εν 
λόγω προστατευόμενες ονομασίες 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
προϊόντος προστατεύονται από:

2. Οι προστατευόμενες ονομασίες 
προέλευσης, οι προστατευόμενες 
γεωγραφικές ενδείξεις καθώς και οι οίνοι 
για τους οποίους χρησιμοποιούνται οι εν 
λόγω προστατευόμενες ονομασίες 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
προϊόντος προστατεύονται από:

α) κάθε άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση 
της εν λόγω προστατευόμενης ονομασίας:

α) κάθε άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση 
της εν λόγω προστατευόμενης ονομασίας:

i) από συγκρίσιμα προϊόντα που δεν 
πληρούν τις προδιαγραφές προϊόντος της 
προστατευόμενης ονομασίας· ή

i) από συγκρίσιμα προϊόντα που δεν 
πληρούν τις προδιαγραφές προϊόντος της 
προστατευόμενης ονομασίας· ή

ii) στον βαθμό που η χρήση αυτή 
εκμεταλλεύεται τη φήμη της ονομασίας 
προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης·

ii) στον βαθμό που η χρήση αυτή 
εκμεταλλεύεται, αποδυναμώνει ή μειώνει 
τη φήμη της ονομασίας προέλευσης ή της 
γεωγραφικής ένδειξης, 
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συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
στις οποίες μια καταχωρισμένη ονομασία 
χρησιμοποιείται ως συστατικό

β) κάθε κατάχρηση, απομίμηση ή 
επίκληση, έστω και αν αναφέρεται η 
πραγματική προέλευση του προϊόντος ή 
της υπηρεσίας ή εάν η προστατευόμενη 
ονομασία χρησιμοποιείται σε μετάφραση, 
μεταγραφή ή συνοδεύεται από εκφράσεις 
όπως «τρόπος», «τύπος», «μέθοδος», 
«όπως παράγεται στ…», «απομίμηση», 
«γεύση», «είδος» ή άλλες ανάλογες·

β) κάθε κατάχρηση, απομίμηση ή 
επίκληση, έστω και αν αναφέρεται η 
πραγματική προέλευση του προϊόντος ή 
της υπηρεσίας ή εάν η προστατευόμενη 
ονομασία χρησιμοποιείται σε μετάφραση, 
μεταγραφή ή συνοδεύεται από εκφράσεις 
όπως «τρόπος», «τύπος», «μέθοδος», 
«όπως παράγεται στ…», «απομίμηση», 
«γεύση», «είδος» ή άλλες ανάλογες, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
στις οποίες οι καταχωρισμένες αυτές 
ονομασίες χρησιμοποιούνται ως 
συστατικά·

γ) κάθε άλλη ψευδή ή παραπλανητική 
ένδειξη σχετική με την προέλευση, την 
καταγωγή, τον χαρακτήρα ή τις βασικές 
ιδιότητες του προϊόντος στην εξωτερική ή 
εσωτερική συσκευασία, το διαφημιστικό 
υλικό ή τα έγγραφα που αφορούν τον 
σχετικό οίνο καθώς και στη συσκευασία 
του προϊόντος σε δοχείο που μπορεί να 
δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις 
όσον αφορά την προέλευσή του·

γ) κάθε άλλη ψευδή ή παραπλανητική 
ένδειξη σχετική με την προέλευση, την 
καταγωγή, τον χαρακτήρα ή τις βασικές 
ιδιότητες του προϊόντος στην εξωτερική ή 
εσωτερική συσκευασία, το διαφημιστικό 
υλικό ή τα έγγραφα που αφορούν τον 
σχετικό οίνο καθώς και στη συσκευασία 
του προϊόντος σε δοχείο που μπορεί να 
δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις 
όσον αφορά την προέλευσή του·

δ) κάθε άλλη πρακτική που μπορεί να 
παραπλανήσει τον καταναλωτή όσον 
αφορά την πραγματική καταγωγή του 
προϊόντος.

δ) κάθε άλλη πρακτική που μπορεί να 
παραπλανήσει τον καταναλωτή όσον 
αφορά την πραγματική καταγωγή του 
προϊόντος.

3. Οι προστατευόμενες ονομασίες 
προέλευσης ή προστατευόμενες 
γεωγραφικές ενδείξεις δεν καθίστανται 
κοινές στην Ένωση κατά την έννοια του 
άρθρου 101 παράγραφος 1.

δ α) οποιαδήποτε κακόπιστη πληροφορία 
σχετικά με όνομα τομέα που είναι 
παρόμοιο ή ενδεχομένως προκαλεί, εν 
όλω ή εν μέρει, σύγχυση με 
προστατευόμενη ονομασία.
3. Οι προστατευόμενες ονομασίες 
προέλευσης ή προστατευόμενες 
γεωγραφικές ενδείξεις δεν καθίστανται 
κοινές στην Ένωση κατά την έννοια του 
άρθρου 101 παράγραφος 1.

3α. Η προστασία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 εφαρμόζεται επίσης στα 
εμπορεύματα που εισέρχονται στο 
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης χωρίς να 
τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στο 
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, καθώς 



AM\1215874EL.docx PE658.378v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

και στα εμπορεύματα που πωλούνται 
μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου στην 
Ένωση.
3β. Όταν η γεωγραφική περιοχή ενός 
οίνου προστατευόμενης ονομασίας 
προέλευσης καλύπτεται από άλλη 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, 
της οποίας γεωγραφική περιοχή είναι 
ευρύτερη, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους 
οι εν λόγω οίνοι μπορούν να 
επωφελούνται από την άλλη 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. 
Οι όροι αυτοί πρέπει να περιλαμβάνονται 
στις προδιαγραφές προϊόντος των εν 
λόγω οίνων.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στη ρύθμιση μιας πρακτικής σύμφωνα με την οποία οι οίνοι 
ΠΟΠ και ΠΓΕ, των οποίων η γεωγραφική περιοχή καλύπτεται από μεγαλύτερη γεωγραφική 
περιοχή άλλης ΠΟΠ ή ΠΓΕ, μπορούν να επωφελούνται από την άλλη ΠΟΠ ή ΠΓΕ ή να 
αναμειγνύονται με τους οίνους των εν λόγω ΠΟΠ ή ΠΓΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθορίσουν τους όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται η πρακτική αυτή. Οι όροι αυτοί θα πρέπει 
να περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές προϊόντος των εν λόγω οίνων.



AM\1215874EL.docx PE658.378v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0198/264

Τροπολογία 264
Anne Sander
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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 31 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Παράρτημα VI – μέρος Ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Στο Παράρτημα VII, 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο μέρος Iα:
ΜΕΡΟΣ Ια: Κρέας και προϊόντα κρέατος 
και παρασκευάσματα κρέατος
I. Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους 
του παρόντος παραρτήματος, ως «κρέας» 
νοούνται τα εδώδιμα μέρη των ζώων 
όπως αναφέρονται στα σημεία 1.2 έως 
1.8 του παραρτήματος Ι του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 853/2004, 
συμπεριλαμβανομένου του αίματος.
«Παρασκευάσματα κρέατος»: το νωπό 
κρέας, συμπεριλαμβανομένου του 
κρέατος που έχει μετατραπεί σε τεμάχια, 
στο οποίο έχουν προστεθεί τρόφιμα, 
καρυκεύματα ή πρόσθετα ή το οποίο έχει 
υποβληθεί σε επεξεργασία που δεν 
μεταβάλλει την εσωτερική δομή των 
μυϊκών ινών του κρέατος τόσο, ώστε να 
εξαφανίζει τα χαρακτηριστικά του νωπού 
κρέατος.
«Προϊόντα με βάση το κρέας»: 
μεταποιημένα προϊόντα που προέρχονται 
από τη μεταποίηση κρέατος ή από την 
περαιτέρω μεταποίηση των 
μεταποιημένων αυτών προϊόντων ώστε η 
επιφάνεια της εγκάρσιας τομής να 
επιτρέπει να διαπιστωθεί η απουσία των 
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χαρακτηριστικών νωπού κρέατος.
II. Περιγραφικές ονομασίες πώλησης
Οι ονομασίες και οι περιγραφικές 
ονομασίες πώλησης που αφορούν το 
κρέας και οι όροι και ονομασίες που 
χρησιμοποιούνται για σκοπούς πώλησης 
για τον χαρακτηρισμό του κρέατος, των 
τεμαχίων κρέατος και των προϊόντων με 
βάση το κρέας σύμφωνα με το άρθρο 17 
του κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 
προορίζονται αποκλειστικά για τα 
βρώσιμα μέρη των ζώων και τα προϊόντα 
που περιέχουν κρέας.
Οι περιγραφικές ονομασίες πώλησης που 
χρησιμοποιούνται για τον χαρακτηρισμό 
των προϊόντων και των τεμαχίων 
κρέατος πουλερικών που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 του κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 543/2008, ο οποίος καθορίζει τους 
λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής που 
αναφέρονται στους κανόνες που 
θεσπίζονται βάσει του κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, 
προορίζονται αποκλειστικά για τα 
βρώσιμα μέρη των ζώων και τα προϊόντα 
που περιέχουν κρέας πουλερικών.
Οι εν λόγω περιγραφικές ονομασίες 
πώλησης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
σε περιγραφές προϊόντος ούτε να 
αναγράφονται στην επισήμανση για την 
περιγραφή, την εμπορία ή την προώθηση 
τροφίμων που περιέχουν φυτικές 
πρωτεΐνες σε ποσοστό άνω του 3 %.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της αγοράς, να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των 
καταναλωτών και να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της αγοράς κρέατος,η παρούσα τροπολογία 
εισάγει ορισμούς για το κρέας, την παρασκευή του κρέατος και τα προϊόντα κρέατος, και 
επιχειρεί να προστετεύσει τις περιγραφικές ονομασίες πώλησης σε σχέση με το κρέας, τα 
τεμάχια κρέατος και τα προϊόντα κρέατος από τη χρήση για προϊόντα που δεν περιέχουν κρέας 
ή δε αφορούν βρώσιμο τεμάχιο του συγκεκριμένου ζώου. Θα πρέπει να προβλέπεται ευελιξία 
για τρόφιμα που περιέχουν κρέας ή βρώσιμο μέρος των συγκεκριμένων ζώων και μέγιστο 
ποσοστό πρωτεϊνών 3% 
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