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15.10.2020 A8-0198/265

Τροπολογία 265
Benoît Biteau
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Eric Andrieu

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 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Δεδομένων των 
επαναλαμβανόμενων διαταραχών στις 
γεωργικές αγορές, ιδίως όσον αφορά τον 
τομέα του γάλακτος και της ζάχαρης, 
προκειμένου να σταθεροποιηθούν οι 
αγορές, να εξασφαλιστεί δίκαιο βιοτικό 
επίπεδο για τον γεωργικό πληθυσμό και 
να διατηρηθεί η επισιτιστική κυριαρχία, 
η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την 
προοπτική νέων ισχυρών ρυθμιστικών 
μέτρων. Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνουν την εισαγωγή νέων 
εργαλείων για τη ρύθμιση της 
προσφοράς, τη βελτίωση του 
προηγούμενου συστήματος ποσοστώσεων 
ή την καθιέρωση αντικυκλικής στήριξης. 
Τα εργαλεία αυτά θα καταστήσουν 
δυνατή τη σταθεροποίηση και τη 
διασφάλιση του εισοδήματος των 
παραγωγών, καθώς και την πρόληψη της 
διαρθρωτικής υπερπαραγωγής, που 
αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για 
την υλοποίηση της φιλοδοξίας της 
Πράσινης Συμφωνίας για μια γεωργική 
μετάβαση.

Or. en
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15.10.2020 A8-0198/266

Τροπολογία 266
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στο άρθρο 15, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Κατά τον καθορισμό του επιπέδου 
της τιμής δημόσιας παρέμβασης, το 
Συμβούλιο χρησιμοποιεί αντικειμενικά 
και διαφανή κριτήρια, τα οποία συνάδουν 
με τον στόχο της εξασφάλισης δίκαιου 
βιοτικού επιπέδου για τον γεωργικό 
πληθυσμό, σύμφωνα με το άρθρο 39 της 
ΣΛΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Συμβουλίου.
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15.10.2020 A8-0198/267

Τροπολογία 267
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 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) Το άρθρο 23 τροποποιείται ως 
εξής:
(i) στην παράγραφο 3, το στοιχείο β) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«(β) γάλα κατανάλωσης και αντίστοιχα 
προϊόντα χωρίς λακτόζη, καθώς και 
εναλλακτικές λύσεις φυτικής προέλευσης 
αντί του γάλακτος.»
(ii) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«6. Τα προϊόντα που διανέμονται στο 
πλαίσιο του σχολικού προγράμματος δεν 
περιέχουν τα εξής:
α) πρόσθετα σάκχαρα·
β) πρόσθετο αλάτι·
γ) πρόσθετο λίπος·
δ) πρόσθετες γλυκαντικές ουσίες·
ε) πρόσθετα μη φυσικά ενισχυτικά γεύσης 
E 620 έως E 650, όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (1a)."
_________________
1a Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 



AM\1215904EL.docx PE658.378v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

για τα πρόσθετα τροφίμων (ΕΕ L 354 της 
31.12.2008, σ. 16).

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρώτο σκέλος της παρούσας τροπολογίας χρησιμεύει στο να δώσει τη δυνατότητα σε φυτικής 
προέλευσης εναλλακτικές λύσεις στο γάλα να διανέμονται στο πλαίσιο του σχολικού 
προγράμματος. Το δεύτερο σκέλος χρησιμεύει στο να εξασφαλίσει ότι στο πλαίσιο του σχολικού 
προγράμματος δεν διανέμονται πρόσθετα σάκχαρα, αλάτι, λίπος, γλυκαντικές ουσίες ή σχετικά 
ενισχυτικά γεύσης, χωρίς εξαιρέσεις.  Η τροπολογία αφαιρεί το δεύτερο εδάφιο του τρέχοντος 
άρθρου του κανονισμού 1308/2013, το οποίο επιτρέπει σε ένα κράτος μέλος να ζητεί άδεια για 
τα πρόσθετα αυτά από τις εθνικές της αρχές υγείας και διατροφής.



AM\1215904EL.docx PE658.378v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0198/268

Τροπολογία 268
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 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 93 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) το οποίο προέρχεται από ποικιλίες 
αμπέλου που ανήκουν στο είδος Vitis 
vinifera ή από διασταύρωση μεταξύ του 
είδους Vitis vinifera και άλλων ειδών του 
γένους Vitis.»·

v) το οποίο προέρχεται από ποικιλίες 
αμπέλου που ανήκουν στο είδος Vitis 
vinifera ή Vitis Labrusca, ή από 
διασταύρωση μεταξύ των ειδών Vitis 
vinifera, Vitis Labrusca και άλλων ειδών 
του γένους Vitis.»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει κανένας βάσιμος λόγος ώστε να εξαιρεθούν ποικιλίες που δεν ανήκουν στο είδος 
Vitis vinifera από τις ονομασίες προέλευσης. Ποικιλίες όπως η «Uhudler» ή το «fragolino» 
καλλιεργούνται παραδοσιακά σε συγκεκριμένες περιοχές της Ευρώπης, όπου έχουν τις ρίζες 
τους σε τοπικές καλλιέργειες και έχουν κοινωνικοοικονομική σημασία. Οι ποικιλίες αυτές θα 
πρέπει να προστατεύονται από κάθε μορφή κατάχρησης με ακριβείς προδιαγραφές προϊόντων, 
έχοντας έτσι το επιπλέον πλεονέκτημα της διασφάλισης υψηλών προτύπων ποιότητας.
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15.10.2020 A8-0198/269

Τροπολογία 269
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 – παράγραφος 1 – σημείο 22 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 148

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22a) Το άρθρο 148 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 148
Συμβατικές σχέσεις στον τομέα του 
γάλακτος και των γαλακτοκομικών 
προϊόντων
1. Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίσει ότι 
κάθε παράδοση νωπού γάλακτος στην 
επικράτειά του από γεωργό σε 
μεταποιητή νωπού γάλακτος πρέπει να 
καλύπτεται από έγγραφη σύμβαση μεταξύ 
των μερών και/ή αποφασίσει ότι οι 
πρώτοι αγοραστές οφείλουν να 
υποβάλλουν γραπτή προσφορά σύμβασης 
για την παράδοση νωπού γάλακτος από 
τους γεωργούς, η σύμβαση και/ή η 
προσφορά σύμβασης αυτή πληρούν τους 
όρους της παραγράφου 2.
Σε περίπτωση που κράτος μέλος 
αποφασίσει ότι οι παραδόσεις νωπού 
γάλακτος από γεωργό σε μεταποιητή 
νωπού γάλακτος πρέπει να καλύπτονται 
από γραπτή σύμβαση μεταξύ των μερών, 
αποφασίζει επίσης ποιο στάδιο ή ποια 
στάδια της παράδοσης καλύπτονται από 
τη σύμβαση, εφόσον η παράδοση νωπού 
γάλακτος γίνεται μέσω ενός ή 
περισσοτέρων συλλεκτών.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
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ως «συλλέκτης» νοείται κάθε επιχείρηση 
που μεταφέρει νωπό γάλα από γεωργό ή 
άλλο συλλέκτη σε μεταποιητή νωπού 
γάλακτος ή άλλο συλλέκτη, με 
μεταβίβαση της κυριότητας επί του 
νωπού γάλακτος σε κάθε περίπτωση.
1α. Όπου τα κράτη μέλη δεν κάνουν 
χρήση των δυνατοτήτων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, οι παραγωγοί, οι 
οργανώσεις παραγωγών ή οι ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγής μπορούν να 
θέτουν ως απαίτηση, οποιαδήποτε 
παράδοση νωπού γάλακτος σε 
μεταποιητή νωπού γάλακτος να αποτελεί 
αντικείμενο γραπτής σύμβασης μεταξύ 
των μερών και/ή γραπτής προσφοράς 
σύμβασης από τους πρώτους αγοραστές, 
υπό τους όρους που καθορίζονται στο 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του 
παρόντος άρθρου.
Αν ο πρώτος αγοραστής είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρηση κατά την 
έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ, η 
σύμβαση και/ή η προσφορά σύμβασης 
δεν είναι υποχρεωτική, με την επιφύλαξη 
της δυνατότητας των διαδίκων να 
χρησιμοποιήσουν τυποποιημένη σύμβαση 
που καταρτίζεται από διεπαγγελματική 
οργάνωση.
2. Η σύμβαση και/ή η προσφορά 
σύμβασης που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 1α:
α) προηγούνται της παράδοσης·
β) συντάσσονται γραπτώς· και
γ) περιλαμβάνουν, ιδίως, τα ακόλουθα 
στοιχεία:
i) την τιμή που καταβάλλεται για την 
παράδοση, η οποία:
- είναι σταθερή και ορίζεται στη 
σύμβαση, και/ή
- υπολογίζεται με συνδυασμό διαφόρων 
παραγόντων  που ορίζονται στη σύμβαση, 
η οποία περιλαμβάνει σχετικούς και 
εύκολα κατανοητούς δείκτες και 
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οικονομικούς δείκτες και τη μέθοδο 
υπολογισμού της τελικής τιμής, με βάση 
και σε αναφορά σε σχετικά στοιχεία του 
κόστους παραγωγής και αγοράς που είναι 
εύκολα προσβάσιμα και κατανοητά και 
αποτυπώνουν τις αλλαγές των συνθηκών 
στην αγορά, της παραδιδόμενης 
ποσότητας και της ποιότητας ή της 
σύνθεσης του παραδιδόμενου νωπού 
γάλακτος
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη που 
έχουν αποφασίσει να εφαρμόσουν την 
παράγραφο 1 μπορούν να καθορίζουν 
δείκτες, σύμφωνα με αντικειμενικά 
κριτήρια και βάσει μελετών για την 
παραγωγή και την αλυσίδα εφοδιασμού 
τροφίμων, με σκοπό τον έγκαιρο 
καθορισμό τους,
ii) την ποσότητα του νωπού γάλακτος που 
μπορεί ή πρέπει να παραδοθεί και το 
χρονοδιάγραμμα αυτών των παραδόσεων. 
Δεν μπορούν να θεσπίζονται ρήτρες 
επιβολής κυρώσεων λόγω μηνιαίας μη 
συμμόρφωσης,
iii) τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, η 
οποία μπορεί να είναι είτε ορισμένης είτε 
αόριστης διάρκειας με ρήτρες λύσης, (iv) 
λεπτομέρειες σχετικά με τις περιόδους 
και διαδικασίες πληρωμής,
v) ρυθμίσεις για τη συλλογή ή την 
παράδοση του νωπού γάλακτος· και
vi) κανόνες που εφαρμόζονται σε 
περίπτωση ανωτέρας βίας.
3. Κατά παρέκκλιση από τις 
παραγράφους 1 και 1α, δεν απαιτείται 
σύμβαση και/ή προσφορά σύμβασης όταν 
μέλος συνεταιρισμού παραδίδει νωπό 
γάλα στον συνεταιρισμό του οποίου είναι 
μέλος, εάν το καταστατικό του εν λόγω 
συνεταιρισμού ή οι κανόνες και οι 
αποφάσεις που προβλέπονται σε αυτό ή 
προκύπτουν από αυτό περιλαμβάνουν 
διατάξεις που παράγουν αποτελέσματα 
παρόμοια με τις διατάξεις που ορίζονται 
στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ).
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4. Όλα τα στοιχεία των συμβάσεων 
παράδοσης νωπού γάλακτος που 
συνάπτονται από γεωργούς, συλλέκτες ή 
μεταποιητές νωπού γάλακτος, 
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
γ) αποτελούν αντικείμενο ελεύθερης 
διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών.
Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, 
εφαρμόζεται μία ή περισσότερες από τις 
κατωτέρω διατάξεις:
α) σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος 
αποφασίσει να καταστήσει υποχρεωτική 
τη γραπτή σύμβαση για την παράδοση 
νωπού γάλακτος σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, μπορεί να ορίσει:
i) την υποχρέωση των μερών να 
συμφωνήσουν για μια σχέση μεταξύ 
συγκεκριμένης ποσότητας που 
παραδίδεται και της τιμής που 
καταβάλλεται για την εν λόγω παράδοση·
ii) ελάχιστη διάρκεια, η οποία θα ισχύει 
μόνο σε γραπτές συμβάσεις μεταξύ 
γεωργού και του πρώτου αγοραστή 
νωπού γάλακτος, η ελάχιστη διάρκεια 
αυτή είναι τουλάχιστον έξι μήνες και δεν 
διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς·
β) σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος 
αποφασίσει ότι ο πρώτος αγοραστής 
νωπού γάλακτος πρέπει να υποβάλλει 
γραπτή προσφορά σύμβασης στον γεωργό 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να 
ορίσει ότι στην προσφορά πρέπει να 
προβλέπεται ελάχιστη διάρκεια για τη 
σύμβαση, όπως καθορίζεται σχετικώς 
από την εθνική νομοθεσία· η ελάχιστη 
διάρκεια αυτή είναι τουλάχιστον έξι 
μήνες και δεν διαταράσσει την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Το δεύτερο εδάφιο δεν θίγει το δικαίωμα 
του γεωργού να αρνηθεί την ελάχιστη 
αυτή διάρκεια, εφόσον το πράξει 
γραπτώς. Σε αυτή την περίπτωση, τα 
μέρη είναι ελεύθερα να 
διαπραγματευθούν όλα τα στοιχεία της 
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σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των 
στοιχείων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο γ).
5. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση των 
επιλογών που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο ενημερώνουν την Επιτροπή για τον 
τρόπο εφαρμογής τους.
6. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα 
αναγκαία μέτρα για την ομοιόμορφη 
εφαρμογή της παραγράφου 2 στοιχεία α) 
και β) και της παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου, καθώς και μέτρων 
σχετικά με τις κοινοποιήσεις που πρέπει 
να γίνονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 
άρθρου 229 παράγραφος 2.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζει τη διατύπωση για τις συμβάσεις, εδώ στην παράγραφο 2 
στοιχείο γ) σημείο i) δεύτερη περίπτωση, με τη διατύπωση για τις συμβάσεις που 
περιλαμβάνεται στον συμβιβασμό για το άρθρο 157. Είναι ζήτημα συνέπειας, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η μέθοδος υπολογισμού της τελικής τιμής περιλαμβάνεται με συνέπεια στα 
διάφορα είδη συμβάσεων, σε διάφορους τομείς.
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15.10.2020 A8-0198/270

Τροπολογία 270
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 – παράγραφος 1 – σημείο 22 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 149

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22β) Το άρθρο 149 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 149
Συμβατικές διαπραγματεύσεις στον τομέα 
του γάλακτος και των γαλακτοκομικών 
προϊόντων
1. Μια οργάνωση παραγωγών στον τομέα 
του γάλακτος και των γαλακτοκομικών 
προϊόντων αναγνωρισμένη δυνάμει του 
άρθρου 161 παράγραφος 1 μπορεί να 
διαπραγματεύεται εξ ονόματος των 
γεωργών που είναι μέλη της, όσον αφορά 
μέρος ή το σύνολο της κοινής παραγωγής 
τους, τις συμβάσεις παράδοσης νωπού 
γάλακτος από γεωργό σε μεταποιητή 
νωπού γάλακτος ή σε συλλέκτη σύμφωνα 
με το άρθρο 148 παράγραφος 1 τρίτο 
εδάφιο.
2. Οι διαπραγματεύσεις μπορούν να 
διεξάγονται από την οργάνωση 
παραγωγών:
α) είτε μεταβιβάζεται είτε όχι η 
κυριότητα του νωπού γάλακτος από τους 
γεωργούς στην οργάνωση παραγωγών·
β) είτε είναι ίδια είτε όχι η τιμή 
διαπραγμάτευσης όσον αφορά την κοινή 
παραγωγή μέρους ή του συνόλου των 
παραγωγών που είναι μέλη της·
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γ) υπό την προϋπόθεση ότι, για τη 
συγκεκριμένη οργάνωση παραγωγών, 
πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:
i) η καλυπτόμενη από τις 
διαπραγματεύσεις ποσότητα νωπού 
γάλακτος δεν υπερβαίνει το 7,5% της 
συνολικής παραγωγής της Ένωσης·
ii) η καλυπτόμενη από τις 
διαπραγματεύσεις ποσότητα νωπού 
γάλακτος που παράγεται στο εκάστοτε 
κράτος μέλος δεν υπερβαίνει το 45 % της 
συνολικής εθνικής παραγωγής του εν 
λόγω κράτους μέλους· και
iii) η καλυπτόμενη από τις 
διαπραγματεύσεις ποσότητα νωπού 
γάλακτος που παραδίδεται στο εκάστοτε 
κράτος μέλος δεν υπερβαίνει το 45 % της 
συνολικής εθνικής παραγωγής του εν 
λόγω κράτους μέλους·
δ) υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικοί 
γεωργοί δεν είναι μέλη άλλης οργάνωσης 
παραγωγών που επίσης διαπραγματεύεται 
τέτοιου είδους συμβάσεις εξ ονόματός 
τους. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δύνανται να 
παρεκκλίνουν του όρου αυτού σε δεόντως 
δικαιολογημένες περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ένας γεωργός διατηρεί δύο 
χωριστές μονάδες παραγωγής σε 
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές·
ε) υπό την προϋπόθεση ότι το νωπό γάλα 
δεν καλύπτεται από υποχρέωση 
παράδοσης προκύπτουσα από τη 
συμμετοχή του γεωργού σε συνεταιρισμό 
σύμφωνα με τους όρους του 
καταστατικού του συνεταιρισμού ή τους 
κανόνες και τις αποφάσεις που 
προβλέπονται ή προκύπτουν από αυτό· 
και και
στ) υπό τον όρο ότι η οργάνωση 
παραγωγών γνωστοποιεί στις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους ή των κρατών 
μελών στα οποία ασκεί τις 
δραστηριότητές της την ποσότητα νωπού 
γάλακτος που αποτελεί αντικείμενο των 
εν λόγω διαπραγματεύσεων.



AM\1215904EL.docx PE658.378v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

3. Κατά παρέκκλιση από τους όρους της 
παραγράφου 2 στοιχείο γ) σημεία ii) και 
iii), η διαπραγμάτευση από οργάνωση 
παραγωγών σύμφωνα με την παράγραφο 
1 μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον για 
την εν λόγω οργάνωση παραγωγών η 
καλυπτόμενη από τις διαπραγματεύσεις 
ποσότητα νωπού γάλακτος που παράγεται 
ή παραδίδεται σε κράτος μέλος με 
συνολική ετήσια παραγωγή νωπού 
γάλακτος μικρότερη των 500 000 τόνων 
δεν υπερβαίνει το 45 % της συνολικής 
εθνικής παραγωγής του εν λόγω κράτους 
μέλους.
4. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, οι αναφορές στις οργανώσεις 
παραγωγών περιλαμβάνουν τις ενώσεις 
αυτών.
5. Για τους σκοπούς της εφαρμογής της 
παραγράφου 2 στοιχείο γ) και της 
παραγράφου 3, η Επιτροπή δημοσιεύει, 
με τον ενδεδειγμένο κατά την κρίση της 
τρόπο, τις ποσότητες της παραγωγής 
νωπού γάλακτος στην Ένωση και στα 
κράτη μέλη, χρησιμοποιώντας τις πλέον 
πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες.
6. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
2 στοιχείο γ) και την παράγραφο 3, ακόμη 
και όταν δεν σημειώνεται υπέρβαση των 
ορίων που προβλέπονται σε αυτές, η αρχή 
ανταγωνισμού που αναφέρεται στο 
δεύτερο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου μπορεί να αποφασίσει, σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις, είτε να ανοίξει 
εκ νέου μια συγκεκριμένη 
διαπραγμάτευση είτε να μην επιτρέψει 
καθόλου τη διεξαγωγή διαπραγμάτευσης 
από την οργάνωση παραγωγών, εφόσον 
το κρίνει αναγκαίο για την αποφυγή του 
αποκλεισμού του ανταγωνισμού ή την 
αποτροπή της πρόκλησης σοβαρής 
ζημίας σε ΜΜΕ μεταποίησης νωπού 
γάλακτος στην επικράτειά της.
Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις που 
αφορούν περισσότερα του ενός κράτη 
μέλη, η απόφαση που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο λαμβάνεται από την 
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Επιτροπή χωρίς εφαρμογή της 
διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 
2 ή 3. Στις λοιπές περιπτώσεις, η εν λόγω 
απόφαση λαμβάνεται από την εθνική 
αρχή ανταγωνισμού του κράτους μέλους 
το οποίο αφορούν οι διαπραγματεύσεις.
Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο δεν εφαρμόζονται 
πριν από την ημερομηνία της 
κοινοποίησής τους στις σχετικές 
επιχειρήσεις.
7. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου:
α) ως «εθνική αρχή ανταγωνισμού» 
νοείται η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 
5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του 
Συμβουλίου [1b]·
β) ως «ΜΜΕ» νοείται η πολύ μικρή, η 
μικρή ή η μεσαία επιχείρηση κατά την 
έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ.
8. Τα κράτη μέλη στα οποία οι 
διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο 
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με 
την εφαρμογή της παραγράφου 2 στοιχείο 
στ) και της παραγράφου 6.»
_________________
1b Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του 
Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 
για την εφαρμογή των κανόνων 
ανταγωνισμού που προβλέπονται στα 
άρθρα 101 και 102 της συνθήκης, (ΕΕ L 
1 της 4.1.2003, σ. 1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό τροποποιεί το στοιχείο γ) προκειμένου να αυξηθεί η ποσότητα νωπού γάλακτος 
που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συλλογικής διαπραγμάτευσης από μια οργάνωση 
παραγωγών, ώστε να τους δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στις διαπραγματεύσεις με μεγαλύτερους 
παράγοντες, που είναι συγκεντρωμένοι σε επόμενο στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού. Οι 
αλλαγές αυτές γίνονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ) σημεία i) και iii).
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15.10.2020 A8-0198/271

Τροπολογία 271
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 – παράγραφος 1 – σημείο 22 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 164

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22γ) Το άρθρο 164 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 164
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 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 η γεωγραφική ζώνη που 



AM\1215904EL.docx PE658.378v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

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 ζώνη που 
καθορίζεται στις προδιαγραφές προϊόντος 
.
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:
i) για τις οργανώσεις παραγωγών του 
τομέα των οπωροκηπευτικών, 
τουλάχιστον το 60 %, ή
ii) στις λοιπές περιπτώσεις, τουλάχιστον 
τα δύο τρίτα· και
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.
Όταν η αίτηση επέκτασης των κανόνων 
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 
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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:
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·
γ) την κατάρτιση τυποποιημένων 
συμβάσεων και όρων για τον επιμερισμό 
της αξίας και τη δίκαιη αποζημίωση, 
σύμφωνων με τους ενωσιακούς κανόνες·
δ) το μάρκετινγκ·
ε) την προστασία του περιβάλλοντος· 
στ) στ) μέτρα για την προώθηση και την 
αξιοποίηση του δυναμικού των 
προϊόντων·
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·
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·
ια) 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·
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ιβ) τη διαχείριση και αξιοποίηση των 
υποπροϊόντων·
ιβ α) την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τον 
έλεγχο των τεχνικών προτύπων για την 
ακριβή αξιολόγηση των χαρακτηριστικών 
του προϊόντος.
Οι κανόνες αυτοί ισχύουν με την 
επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
2018/848. Δεν ζημιώνουν άλλους 
οικονομικούς φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων του τομέα 
βιολογικής παραγωγής, ούτε εμποδίζουν 
την είσοδο νέων οικονομικών φορέων 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 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 της 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.
6. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
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Επιτροπή για οποιεσδήποτε αποφάσεις 
λαμβάνουν δυνάμει του παρόντος 
άρθρου.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να διασφαλιστεί ότι οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων δεν 
υφίστανται ζημία από τη θέσπιση κανόνων που δεν ταιριάζουν στον τομέα τους. Καταργεί 
επίσης τη δυνατότητα επιβολής κανόνων σχετικά με τη συσκευασία και τους σπόρους σε μη 
μέλη μιας οργάνωσης παραγωγών, δεδομένου ότι τα δύο αυτά θέματα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα 
για τους μικρότερους παραγωγούς και εκείνους που πραγματοποιούν απευθείας πωλήσεις ή 
πωλήσεις μέσω βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού.
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15.10.2020 A8-0198/272

Τροπολογία 272
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 – παράγραφος 1 – σημείο 22 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 165

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22δ) Το άρθρο 165 διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διαγράφει το άρθρο 165 σχετικά με τις χρηματοδοτικές συνεισφορές μη μελών. 
Είναι άδικο και αντιδημοκρατικό οι παραγωγοί που δεν είναι οι ίδιοι μέλη μιας οργάνωσης 
παραγωγών να υποχρεώνονται παρά ταύτα α) να ακολουθούν τους κανόνες που επιβάλλονται 
από μια οργάνωση παραγωγών ενός δεδομένου μεγέθους, και β) κατά συνέπεια να 
πραγματοποιούν χρηματοδοτικές συνεισφορές για τη θέσπιση αυτών των κανόνων. Τα μη μέλη 
προφανώς δεν συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων μιας οργάνωσης παραγωγών και έτσι είναι 
δυσανάλογο να υποχρεούνται να πληρώνουν για τη θέσπιση κανόνων στη θέσπιση των οποίων 
δεν συμμετείχαν δημοκρατικά. 



AM\1215904EL.docx PE658.378v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0198/273

Τροπολογία 273
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 – παράγραφος 1 – σημείο 22 ε (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 168

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22ε) Το άρθρο 168 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 168
Συμβατικές σχέσεις
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 148 
σχετικά με τον τομέα του γάλακτος και 
των γαλακτοκομικών προϊόντων και του 
άρθρου 125 σχετικά με τον τομέα της 
ζάχαρης, αν ένα κράτος μέλος, όσον 
αφορά τα γεωργικά προϊόντα εκτός 
γάλακτος, γαλακτοκομικών και ζάχαρης, 
που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του 
άρθρου 1 παράγραφος 2 λάβει μία εκ των 
κατωτέρω αποφάσεων:
α) κάθε παράδοση στην επικράτειά του 
των εν λόγω προϊόντων από παραγωγό σε 
μεταποιητή ή διανομέα πρέπει να 
καλύπτεται από γραπτή σύμβαση μεταξύ 
των μερών, και/ή
β) οι πρώτοι αγοραστές οφείλουν να 
υποβάλλουν γραπτή προσφορά σύμβασης 
για την παράδοση στην επικράτειά του 
των ανωτέρω γεωργικών προϊόντων από 
τους παραγωγούς, η σύμβαση ή η 
προσφορά σύμβασης πρέπει να πληροί τις 
απαιτήσεις των παραγράφων 4 και 6 του 
παρόντος άρθρου.
1α. Εάν τα κράτη μέλη δεν κάνουν χρήση 
των δυνατοτήτων που προβλέπονται στην 
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παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ένας 
παραγωγός, μια οργάνωση παραγωγών ή 
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, όσον 
αφορά γεωργικά προϊόντα σε τομέα που 
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 
εκτός από τους τομείς του γάλακτος, των 
γαλακτοκομικών προϊόντων και της 
ζάχαρης, μπορούν να θέσουν ως 
απαίτηση για οποιαδήποτε παράδοση των 
προϊόντων τους σε μεταποιητή ή 
διανομέα να αποτελέσει αντικείμενο 
γραπτής σύμβασης μεταξύ των μερών 
και/ή να αποτελέσει αντικείμενο γραπτής 
προσφοράς σύμβασης από τους πρώτους 
αγοραστές, υπό τους όρους που 
καθορίζονται στην παράγραφο 4 και στο 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του 
παρόντος άρθρου.
Αν ο πρώτος αγοραστής είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρηση κατά την 
έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ, η 
σύμβαση και/ή η προσφορά σύμβασης 
δεν είναι υποχρεωτική, με την επιφύλαξη 
της δυνατότητας των διαδίκων να 
χρησιμοποιήσουν τυποποιημένη σύμβαση 
που καταρτίζεται από διεπαγγελματική 
οργάνωση.
2. Σε περίπτωση που το κράτος μέλος 
αποφασίσει ότι οι παραδόσεις των 
προϊόντων που καλύπτονται από το 
παρόν άρθρο από παραγωγό γεωργό σε 
μεταποιητή πρέπει να καλύπτονται από 
γραπτή σύμβαση μεταξύ των μερών, 
αποφασίζει επίσης ποιο στάδιο ή ποια 
στάδια της παράδοσης καλύπτονται από 
τη σύμβαση, εφόσον η παράδοση των 
προϊόντων γίνεται μέσω ενός ή 
περισσοτέρων διαμεσολαβητών.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διατάξεις που εφαρμόζουν δυνάμει του 
παρόντος άρθρου δεν διαταράσσουν την 
ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
3. Στην περίπτωση που περιγράφεται 
στην παράγραφο 2, το κράτος μέλος 
μπορεί να θεσπίζει μηχανισμό 
διαμεσολάβησης για να καλύψει τις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει 
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αμοιβαία συμφωνία σύναψης της εν λόγω 
σύμβασης, διασφαλίζοντας με τον τρόπο 
αυτό δίκαιες συμβατικές σχέσεις.
4. Οποιαδήποτε σύμβαση ή προσφορά 
σύμβασης που αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 1α πρέπει:
α) να προηγείται της παράδοσης·
β) να συντάσσεται γραπτώς· και
γ) να περιλαμβάνει, ιδίως, τα ακόλουθα 
στοιχεία:
i) την τιμή που καταβάλλεται για την 
παράδοση, η οποία:
- είναι σταθερή και ορίζεται στη 
σύμβαση, και/ή
- υπολογίζεται με συνδυασμό διαφόρων 
παραγόντων  που ορίζονται στη σύμβαση, 
η οποία περιλαμβάνει σχετικούς και 
εύκολα κατανοητούς δείκτες και 
οικονομικούς δείκτες και τη μέθοδο 
υπολογισμού της τελικής τιμής, με βάση 
και σε αναφορά σε σχετικά στοιχεία του 
κόστους παραγωγής και αγοράς που είναι 
εύκολα προσβάσιμα και κατανοητά και 
αποτυπώνουν τις αλλαγές των συνθηκών 
στην αγορά, της παραδιδόμενης 
ποσότητας και της ποιότητας ή της 
σύνθεσης των παραδιδόμενων γεωργικών 
προϊόντων.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη που 
έχουν αποφασίσει να εφαρμόσουν την 
παράγραφο 1 μπορούν να καθορίζουν 
δείκτες, σύμφωνα με αντικειμενικά 
κριτήρια και βάσει μελετών για την 
παραγωγή και την αλυσίδα εφοδιασμού 
τροφίμων, με σκοπό τον έγκαιρο 
καθορισμό τους.
ii) την ποσότητα και την ποιότητα των εν 
λόγω προϊόντων που μπορεί ή πρέπει να 
παραδοθούν και το χρονοδιάγραμμα 
αυτών των παραδόσεων·
iii) τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, η 
οποία μπορεί να είναι είτε ορισμένης είτε 
αόριστης διάρκειας με ρήτρες λύσης·
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iv) λεπτομέρειες σχετικά με τις περιόδους 
και διαδικασίες πληρωμής·
v) ρυθμίσεις για τη συλλογή ή την 
παράδοση των γεωργικών προϊόντων· και
vi) κανόνες που εφαρμόζονται σε 
περίπτωση ανωτέρας βίας.
5. Κατά παρέκκλιση από τις 
παραγράφους 1 και 1α, δεν απαιτείται 
σύμβαση και/ή προσφορά σύμβασης όταν 
μέλος συνεταιρισμού παραδίδει τα εν 
λόγω προϊόντα στον συνεταιρισμό του 
οποίου είναι μέλος, εάν το καταστατικό 
του εν λόγω συνεταιρισμού ή οι κανόνες 
και οι αποφάσεις που προβλέπονται σε 
αυτό ή προκύπτουν από αυτό 
περιλαμβάνουν διατάξεις που παράγουν 
αποτελέσματα παρόμοια με τις διατάξεις 
που ορίζονται στην παράγραφο 4 στοιχεία 
α), β) και γ).
6. Όλα τα στοιχεία των συμβάσεων για 
την παράδοση γεωργικών προϊόντων που 
συνάπτονται από γεωργούς, συλλέκτες ή 
μεταποιητές νωπού γάλακτος, 
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχείο 
γ) αποτελούν αντικείμενο ελεύθερης 
διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών. Με 
την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, 
εφαρμόζεται μία από τις κατωτέρω 
διατάξεις ή αμφότερες οι διατάξεις 
αυτές:
α) σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος 
αποφασίσει να καταστήσει υποχρεωτικές 
τις γραπτές συμβάσεις για την παράδοση 
γεωργικών προϊόντων σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, μπορεί να ορίσει ελάχιστη 
διάρκεια ισχύουσα αποκλειστικά για τις 
γραπτές συμβάσεις μεταξύ γεωργών και 
πρώτων αγοραστών των γεωργικών 
προϊόντων. Η ελάχιστη διάρκεια αυτή 
είναι τουλάχιστον έξι μήνες και δεν 
διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς·
β) σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος 
αποφασίσει ότι ο πρώτος αγοραστής 
γεωργικών προϊόντων πρέπει να 
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υποβάλλει γραπτή προσφορά σύμβασης 
στον γεωργό σύμφωνα με την παράγραφο 
1, μπορεί να ορίσει ότι στην προσφορά 
πρέπει να προβλέπεται ελάχιστη διάρκεια 
για τη σύμβαση, όπως καθορίζεται 
σχετικώς από την εθνική νομοθεσία. Η 
ελάχιστη διάρκεια αυτή είναι τουλάχιστον 
έξι μήνες και δεν διαταράσσει την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Το δεύτερο εδάφιο δεν θίγει το δικαίωμα 
του γεωργού να αρνηθεί την ελάχιστη 
αυτή διάρκεια, εφόσον το πράξει 
γραπτώς. Σε αυτή την περίπτωση, τα 
μέρη είναι ελεύθερα να 
διαπραγματευθούν όλα τα στοιχεία της 
σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4 στοιχείο γ).
7. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τις 
επιλογές που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο διασφαλίζουν ότι οι διατάξεις που 
εφαρμόζουν δεν διαταράσσουν την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τα 
κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 
τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν τα 
μέτρα βάσει του παρόντος άρθρου.
8. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα 
αναγκαία μέτρα για την ομοιόμορφη 
εφαρμογή της παραγράφου 4 στοιχεία α) 
και β) της παραγράφου 4 και της 
παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, 
καθώς και μέτρων σχετικά με τις 
κοινοποιήσεις που πρέπει να γίνονται από 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 
2.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζει τη διατύπωση για τις συμβάσεις, εδώ στην παράγραφο 4 
στοιχείο γ) σημείο i) δεύτερη περίπτωση, με τη διατύπωση για τις συμβάσεις που 
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περιλαμβάνεται στον συμβιβασμό για το άρθρο 157. Είναι ζήτημα συνέπειας, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η μέθοδος υπολογισμού της τελικής τιμής περιλαμβάνεται με συνέπεια στα 
διάφορα είδη συμβάσεων, σε διάφορους τομείς.


