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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο:
«Άρθρο 16a 
Ειδική δημόσια παρέμβαση για βιολογικά 
προϊόντα
1. Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος της στρατηγικής «από το 
αγρόκτημα στο τραπέζι» με ποσοστό 
25 % των εκτάσεων βιολογικής 
διαχείρισης έως το 2030, θα πρέπει να 
σταλεί στους παραγωγούς σαφές μήνυμα 
σχετικά με τις τιμές, με την εξασφάλιση 
σταθερών ελάχιστων τιμών πάνω από το 
μέσο κόστος παραγωγής. Σε περίπτωση 
ανισορροπίας της αγοράς, κατά την οποία 
η αύξηση της ζήτησης δεν απορροφά την 
αύξηση της προσφοράς, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται, σύμφωνα με το άρθρο 
227, να ενεργοποιήσει τον ειδικό 
μηχανισμό δημόσιας παρέμβασης για τα 
βιολογικά προϊόντα.
2. Επιλέξιμα προϊόντα είναι εκείνα 
που αναφέρονται στο άρθρο11 για τη 
δημόσια παρέμβαση, και το υγρό γάλα 
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από βοοειδή, αίγες και προβατοειδή, υπό 
την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με 
τις προϋποθέσεις παραγωγής που 
καθορίζονται στον κανονισμό 
[.../κανονισμός για τη βιολογική γεωργία].
3. Οι ειδικές τιμές δημόσιας 
παρέμβασης για τα βιολογικά προϊόντα 
καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 15 με βάση το μέσο κόστος 
παραγωγής που διαπιστώνεται.
4. Η ειδική δημόσια παρέμβαση για 
τα βιολογικά προϊόντα ανοίγει αυτόματα 
όταν οι τιμές αγοράς που καταγράφονται 
από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 
Γεωργικών Τιμών είναι χαμηλότερες από 
τις τιμές που ορίζονται στην παράγραφο 
3.
5. Με διαγωνισμό, η Επιτροπή 
αποσύρει την πλεονάζουσα παραγωγή και 
απομακρύνει τα προϊόντα αυτά την αγορά 
τυποποιημένων προϊόντων. Το κόστος 
του μέτρου αντιστοιχεί στη διαφορά 
τιμής μεταξύ των δύο βαθμίδων.»
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