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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α) 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:
α) βόειο κρέας·
α α) πρόβειο κρέας·
β) οίνος·
γ) γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα που 
προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση·
δ) κρέας πουλερικών·
ε) αυγά·
στ) λιπαρές ουσίες για επάλειψη που 
προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση· και
ζ) ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές·
η) χοίρειο κρέας·
θ) αίγειο κρέας·
ι) κρέας αλόγων·
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ια) κρέας κουνελιού.
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 παράνομης εμπορικής 
χρήσης, αθέμιτης χρήσης, απομίμησης ή 
παράνομης επίκλησης.
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, 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.
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 
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πρέπει να αναφέρεται το ζωικό είδος από 
το οποίο προέρχεται το γάλα, αν δεν 
προέρχεται από βοοειδή, και για τη 
θέσπιση των απαραίτητων κανόνων.
6. Οι ονομασίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1169/2011, οι οποίες χρησιμοποιούνται 
επί του παρόντος για κρέατα, κομμάτια 
κρέατος, τεμάχια κρέατος, 
παρασκευάσματα κρέατος και προϊόντα 
με βάση το κρέας, δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται για κανένα άλλο προϊόν 
εκτός από κρέας ή προϊόντα που 
περιέχουν κρέας.
Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι 
προσδοκίες των καταναλωτών και η 
εξέλιξη της αγοράς κρέατος, όταν η 
ακριβής φύση του τροφίμου είναι 
επακριβώς γνωστή λόγω παραδοσιακής 
πρακτικής σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, και/ή 
όταν οι ονομασίες χρησιμοποιούνται κατά 
τρόπο προφανή για τον μέσο καταναλωτή 
για να δηλώσουν μια χαρακτηριστική 
ιδιότητα του τροφίμου, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 227 για τη συμπλήρωση του 
παραρτήματος VII με ειδικούς κανόνες 
σχετικά με παρεκκλίσεις από το πρώτο 
εδάφιο για κατάλογο ορισμών, ονομασιών 
ή ονομασιών πώλησης κρεάτων, 
τεμαχίων κρέατος, κομματιών κρέατος, 
παρασκευασμάτων κρέατος και 
προϊόντων κρέατος που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο.
Κατά την έκδοση των εν λόγω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η 
Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 17 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, κάνει 
διάκριση μεταξύ νομίμων ονομασιών και 
συνήθων ή περιγραφικών ονομασιών 
ανάλογα με το αν πρόκειται για ονομασίες 
τροφίμων που αναφέρονται στη χρήση 
των εν λόγω τροφίμων.
Για τις παρεκκλίσεις που αφορούν 
προϊόντα φυτικών πρωτεϊνών, στην 
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ονομασία πώλησης πρέπει να 
αναγράφεται ευκρινώς η ένδειξη «χωρίς 
κρέας». 

Or. fr


