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14.10.2020 A8-0198/276/αναθ.

Τροπολογία 276/αναθ.
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 22 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 157 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(22α) Το άρθρο 157 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 157 «Άρθρο 157 
Διεπαγγελματικές οργανώσεις Διεπαγγελματικές οργανώσεις

1. Τα κράτη μέλη μπορούν, μετά από 
αίτηση, να αναγνωρίζουν τις 
διεπαγγελματικές οργανώσεις 
συγκεκριμένου τομέα που αναφέρεται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 οι οποίες:

1. Τα κράτη μέλη μπορούν, μετά από 
αίτηση, να αναγνωρίζουν τις 
διεπαγγελματικές οργανώσεις 
συγκεκριμένου τομέα που αναφέρεται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 οι οποίες: 

α) αποτελούνται από εκπροσώπους 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
συνδέονται με την παραγωγή, και αφορούν 
τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα στάδια 
της αλυσίδας εφοδιασμού: τη μεταποίηση 
ή το εμπόριο, συμπεριλαμβανομένης της 
διανομής, προϊόντων σε έναν ή 
περισσότερους τομείς·

α) αποτελούνται από εκπροσώπους 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
συνδέονται με την παραγωγή, 
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των 
οργανώσεων παραγωγών, και αφορούν 
τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα στάδια 
της αλυσίδας εφοδιασμού: τη μεταποίηση 
ή το εμπόριο, συμπεριλαμβανομένης της 
διανομής, προϊόντων σε έναν ή 
περισσότερους τομείς.»

β) συγκροτούνται με πρωτοβουλία 
όλων ή ορισμένων από τις οργανώσεις ή 
ενώσεις από τις οποίες αποτελούνται·

β) συγκροτούνται με πρωτοβουλία 
όλων ή ορισμένων από τις οργανώσεις ή 
ενώσεις από τις οποίες αποτελούνται·

γ) επιδιώκουν, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συμφέροντα των μελών τους και των 
καταναλωτών, συγκεκριμένο σκοπό, ο 
οποίος μπορεί να περιλαμβάνει, 
ειδικότερα, έναν από τους ακόλουθους 

γ) επιδιώκουν, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συμφέροντα των μελών τους και των 
καταναλωτών, συγκεκριμένο σκοπό, ο 
οποίος μπορεί να περιλαμβάνει, 
ειδικότερα, έναν από τους ακόλουθους 
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στόχους: στόχους:

i) βελτίωση των γνώσεων και της 
διαφάνειας όσον αφορά την παραγωγή και 
την αγορά, μεταξύ άλλων με τη 
δημοσίευση συγκεντρωτικών στατιστικών 
στοιχείων για το κόστος παραγωγής, τις 
τιμές, περιλαμβανομένων όπου απαιτείται, 
των δεικτών τιμών, τις ποσότητες και τη 
διάρκεια των συμβάσεων που έχουν 
συναφθεί προηγουμένως και με την 
παροχή αναλύσεων για δυνητικές 
μελλοντικές εξελίξεις της αγοράς σε 
περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο·

i) βελτίωση των γνώσεων και της 
διαφάνειας όσον αφορά την παραγωγή και 
την αγορά, μεταξύ άλλων με τη 
δημοσίευση συγκεντρωτικών στατιστικών 
στοιχείων για το κόστος παραγωγής, τις 
τιμές, περιλαμβανομένων όπου απαιτείται, 
των δεικτών τιμών, τις ποσότητες και τη 
διάρκεια των συμβάσεων που έχουν 
συναφθεί προηγουμένως και με την 
παροχή αναλύσεων για δυνητικές 
μελλοντικές εξελίξεις της αγοράς σε 
περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο·

ii) πρόβλεψη του δυναμικού 
παραγωγής και καταγραφή των τιμών της 
αγοράς·

ii) πρόβλεψη του δυναμικού 
παραγωγής και καταγραφή των τιμών της 
αγοράς·

iii) συμβολή στον καλύτερο 
συντονισμό του τρόπου διάθεσης των 
προϊόντων στην αγορά, ιδίως με έρευνες 
και μελέτες αγοράς·

iii) συμβολή στον καλύτερο 
συντονισμό του τρόπου διάθεσης των 
προϊόντων στην αγορά, ιδίως με έρευνες 
και μελέτες αγοράς·

iv) διερεύνηση δυνητικών εξαγωγικών 
αγορών· 

iv) διερεύνηση δυνητικών εξαγωγικών 
αγορών· 

v) με την επιφύλαξη των άρθρων 148 
και 168, κατάρτιση υποδειγμάτων 
συμβάσεων σύμφωνων με τους 
ενωσιακούς κανόνες για την πώληση 
γεωργικών προϊόντων σε αγοραστές και/ή 
τη διάθεση μεταποιημένων προϊόντων σε 
διανομείς και λιανοπωλητές, 
λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
επιτευχθούν δίκαιοι όροι ανταγωνισμού 
και να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις της 
αγοράς·

v) με την επιφύλαξη των άρθρων 148 
και 168, κατάρτιση υποδειγμάτων 
συμβάσεων σύμφωνων με τους 
ενωσιακούς κανόνες για την πώληση 
γεωργικών προϊόντων σε αγοραστές και/ή 
τη διάθεση μεταποιημένων προϊόντων σε 
διανομείς και λιανοπωλητές, 
λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
επιτευχθούν δίκαιοι όροι ανταγωνισμού 
και να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις της 
αγοράς·

vi) πληρέστερη αξιοποίηση του 
δυναμικού των προϊόντων, μεταξύ άλλων 
και σε επίπεδο αγορών διάθεσης, και 
ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενίσχυσης της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας και της 
καινοτομίας·

vi) πληρέστερη αξιοποίηση του 
δυναμικού των προϊόντων, μεταξύ άλλων 
και σε επίπεδο αγορών διάθεσης, και 
ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενίσχυσης της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας και της 
καινοτομίας·

vii) παροχή των πληροφοριών και 
διεξαγωγή των ερευνών που είναι 
αναγκαίες για την καινοτομία, τον 
εξορθολογισμό, τη βελτίωση και την 
ανακατεύθυνση της παραγωγής, και, κατά 
περίπτωση, της μεταποίησης και της 
εμπορίας, προς προϊόντα που 

vii) παροχή των πληροφοριών και 
διεξαγωγή των ερευνών που είναι 
αναγκαίες για την καινοτομία, τον 
εξορθολογισμό, τη βελτίωση και την 
ανακατεύθυνση της παραγωγής, και, κατά 
περίπτωση, της μεταποίησης και της 
εμπορίας, προς προϊόντα που 
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ανταποκρίνονται περισσότερο στις 
απαιτήσεις της αγοράς και τις προτιμήσεις 
και τις προσδοκίες των καταναλωτών, 
ιδίως όσον αφορά την ποιότητα των 
προϊόντων, περιλαμβανομένων των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 
προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης ή προστατευόμενη 
γεωγραφική ένδειξη, και την προστασία 
του περιβάλλοντος·

ανταποκρίνονται περισσότερο στις 
απαιτήσεις της αγοράς και τις προτιμήσεις 
και τις προσδοκίες των καταναλωτών, 
ιδίως όσον αφορά την ποιότητα των 
προϊόντων, περιλαμβανομένων των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 
προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης ή προστατευόμενη 
γεωγραφική ένδειξη, και την προστασία 
του περιβάλλοντος·

viii) αναζήτηση τρόπων για περιορισμό 
της χρήσης φυτοπροστατευτικών ή 
κτηνιατρικών προϊόντων, καλύτερη 
διαχείριση άλλων εισροών, διασφάλιση της 
ποιότητας των προϊόντων καθώς και της 
προστασίας του εδάφους και των υδάτων, 
ενίσχυση της υγειονομικής ασφάλειας των 
τροφίμων, ειδικότερα μέσω της 
ιχνηλασιμότητας των προϊόντων, και 
βελτίωση της υγείας και των συνθηκών 
διαβίωσης των ζώων·

viii) αναζήτηση τρόπων για περιορισμό 
της χρήσης φυτοπροστατευτικών ή 
κτηνιατρικών προϊόντων, καλύτερη 
διαχείριση άλλων εισροών, διασφάλιση της 
ποιότητας των προϊόντων καθώς και της 
προστασίας του εδάφους και των υδάτων, 
ενίσχυση της υγειονομικής ασφάλειας των 
τροφίμων, ειδικότερα μέσω της 
ιχνηλασιμότητας των προϊόντων, και 
βελτίωση της υγείας και των συνθηκών 
διαβίωσης των ζώων·

ix) ανάπτυξη μεθόδων και μέσων για 
τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων 
σε όλα τα στάδια παραγωγής και εμπορίας 
και, κατά περίπτωση, μεταποίησης και 
εμπορίας·

ix) ανάπτυξη μεθόδων και μέσων για 
τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων 
σε όλα τα στάδια παραγωγής και εμπορίας 
και, κατά περίπτωση, μεταποίησης και 
εμπορίας·

x) ανάληψη κάθε δυνατής δράσης για 
την διατήρηση, προάσπιση και προστασία 
της βιολογικής γεωργίας καθώς και των 
ονομασιών προέλευσης, των σημάτων 
ποιότητας και των γεωγραφικών 
ενδείξεων·

x) ανάληψη κάθε δυνατής δράσης για 
την διατήρηση, προάσπιση και προστασία 
της βιολογικής γεωργίας καθώς και των 
ονομασιών προέλευσης, των σημάτων 
ποιότητας και των γεωγραφικών 
ενδείξεων·

xi) προώθηση και διενέργεια ερευνών 
για ολοκληρωμένη και βιώσιμη παραγωγή 
ή άλλες μεθόδους παραγωγής φιλικές προς 
το περιβάλλον·

xi) προώθηση και διενέργεια ερευνών 
για ολοκληρωμένη και βιώσιμη παραγωγή 
ή άλλες μεθόδους παραγωγής φιλικές προς 
το περιβάλλον·

xii) ενθάρρυνση της υγιεινής και 
υπεύθυνης κατανάλωσης των προϊόντων 
που διατίθενται στην εσωτερική αγορά 
και/ή ενημέρωση σχετικά με τις βλάβες 
που συνδέονται με επικίνδυνες συνήθειες 
κατανάλωσης·

xii) ενθάρρυνση της υγιεινής και 
υπεύθυνης κατανάλωσης των προϊόντων 
που διατίθενται στην εσωτερική αγορά 
και/ή ενημέρωση σχετικά με τις βλάβες 
που συνδέονται με επικίνδυνες συνήθειες 
κατανάλωσης·

xiii) προώθηση της κατανάλωσης 
γάλακτος ή/και γαλακτοκομικών 
προϊόντων και παροχή πληροφοριών 
σχετικά με αυτά, τόσο στις εσωτερικές όσο 

xiii) προώθηση της κατανάλωσης 
γάλακτος ή/και γαλακτοκομικών 
προϊόντων και παροχή πληροφοριών 
σχετικά με αυτά, τόσο στις εσωτερικές όσο 
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και στις εξωτερικές αγορές· και στις εξωτερικές αγορές·

xiv) συμβολή στη διαχείριση των 
υποπροϊόντων και στη μείωση της 
παραγωγής αποβλήτων και στη διαχείριση 
αυτών·

xiv) συμβολή στη διαχείριση των 
υποπροϊόντων και στη μείωση της 
παραγωγής αποβλήτων και στη διαχείριση 
αυτών·

xv) για τη δημιουργία τυποποιημένων 
ρητρών επιμερισμού της αξίας, κατά την 
έννοια του άρθρο 172α, 
συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων 
ή εκπτώσεων στις εμπορικές τιμές, που θα 
καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο 
οποιαδήποτε εξέλιξη των σχετικών τιμών 
στην αγορά των οικείων προϊόντων ή σε 
άλλες αγορές βασικών προϊόντων μπορεί 
να αποτελέσει αντικείμενο επιμερισμού 
μεταξύ τους·

xv) για τη δημιουργία τυποποιημένων 
ρητρών επιμερισμού της αξίας, κατά την 
έννοια του άρθρο 172α, 
συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων 
ή εκπτώσεων στις εμπορικές τιμές, που θα 
καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο 
οποιαδήποτε εξέλιξη των σχετικών τιμών 
στην αγορά των οικείων προϊόντων ή σε 
άλλες αγορές βασικών προϊόντων μπορεί 
να αποτελέσει αντικείμενο επιμερισμού 
μεταξύ τους·

xvi) εκτελεστικά μέτρα για την 
πρόληψη και τη διαχείριση των 
υγειονομικών, φυτοϋγειονομικών και 
περιβαλλοντικών κινδύνων.

xvi) εκτελεστικά μέτρα για την 
πρόληψη και τη διαχείριση των 
υγειονομικών, φυτοϋγειονομικών και 
περιβαλλοντικών κινδύνων.

1α. Τα κράτη μέλη μπορούν, κατόπιν 
αίτησης, να αποφασίσουν τη χορήγηση 
περισσότερων της μιας αναγνωρίσεων σε 
διεπαγγελματική οργάνωση που 
δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2, υπό τον όρο ότι η οργάνωση πληροί τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 και, κατά 
περίπτωση, της παραγράφου 3 για κάθε 
τομέα του οποίου την αναγνώριση 
επιδιώκει. 

1α. Τα κράτη μέλη μπορούν, κατόπιν 
αίτησης, να αποφασίσουν τη χορήγηση 
περισσότερων της μιας αναγνωρίσεων σε 
διεπαγγελματική οργάνωση που 
δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2, υπό τον όρο ότι η οργάνωση πληροί τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 και, κατά 
περίπτωση, της παραγράφου 3 για κάθε 
τομέα του οποίου την αναγνώριση 
επιδιώκει. 

2. Σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν βάσει αντικειμενικών και 
αμερόληπτων κριτηρίων ότι η προϋπόθεση 
του άρθρου 158 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
πληρούται με τον περιορισμό του αριθμού 
των διεπαγγελματικών οργανώσεων σε 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, εφόσον 
προβλέπεται από εθνικές διατάξεις που 
ισχύουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014 
και εφόσον αυτό δεν διαταράσσει την 
ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

2. Σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν βάσει αντικειμενικών και 
αμερόληπτων κριτηρίων ότι η προϋπόθεση 
του άρθρου 158 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
πληρούται με τον περιορισμό του αριθμού 
των διεπαγγελματικών οργανώσεων σε 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, εφόσον 
προβλέπεται από εθνικές διατάξεις που 
ισχύουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014 
και εφόσον αυτό δεν διαταράσσει την 
ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

3. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, όσον αφορά τον τομέα του 
γάλακτος και των γαλακτοκομικών 

3. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, όσον αφορά τον τομέα του 
γάλακτος και των γαλακτοκομικών 
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προϊόντων, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αναγνωρίζουν διεπαγγελματικές 
οργανώσεις εφόσον αυτές:

προϊόντων, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αναγνωρίζουν διεπαγγελματικές 
οργανώσεις εφόσον αυτές:

α) έχουν επισήμως ζητήσει 
αναγνώριση και αποτελούνται από 
εκπροσώπους οικονομικών 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την 
παραγωγή νωπού γάλακτος και σχετίζονται 
με ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα 
στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού: τη 
μεταποίηση ή το εμπόριο, 
συμπεριλαμβανομένης της διανομής, 
προϊόντων του τομέα του γάλακτος και 
των γαλακτοκομικών προϊόντων·

α) έχουν επισήμως ζητήσει 
αναγνώριση και αποτελούνται από 
εκπροσώπους οικονομικών 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την 
παραγωγή νωπού γάλακτος και σχετίζονται 
με ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα 
στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού: τη 
μεταποίηση ή το εμπόριο, 
συμπεριλαμβανομένης της διανομής, 
προϊόντων του τομέα του γάλακτος και 
των γαλακτοκομικών προϊόντων·

β) συγκροτούνται με πρωτοβουλία 
όλων ή ορισμένων από τους εκπροσώπους 
που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

β) συγκροτούνται με πρωτοβουλία 
όλων ή ορισμένων από τους εκπροσώπους 
που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

γ) ασκούν, σε μία ή περισσότερες 
περιφέρειες της Ένωσης, και λαμβάνοντας 
υπόψη τα συμφέροντα των μελών των εν 
λόγω διεπαγγελματικών οργανώσεων και 
των καταναλωτών, μία ή περισσότερες από 
τις ακόλουθες δραστηριότητες:

γ) ασκούν, σε μία ή περισσότερες 
περιφέρειες της Ένωσης, και λαμβάνοντας 
υπόψη τα συμφέροντα των μελών των εν 
λόγω διεπαγγελματικών οργανώσεων και 
των καταναλωτών, μία ή περισσότερες από 
τις ακόλουθες δραστηριότητες:

i) βελτίωση των γνώσεων και της 
διαφάνειας όσον αφορά την παραγωγή και 
την αγορά, μεταξύ άλλων με τη 
δημοσίευση στατιστικών στοιχείων για τις 
τιμές, τις ποσότητες και τη διάρκεια των 
συμβάσεων που έχουν συναφθεί και με την 
παροχή αναλύσεων για δυνητικές 
μελλοντικές εξελίξεις της αγοράς σε 
περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο·

i) βελτίωση των γνώσεων και της 
διαφάνειας όσον αφορά την παραγωγή και 
την αγορά, μεταξύ άλλων με τη 
δημοσίευση στατιστικών στοιχείων για τις 
τιμές, τις ποσότητες και τη διάρκεια των 
συμβάσεων που έχουν συναφθεί και με την 
παροχή αναλύσεων για δυνητικές 
μελλοντικές εξελίξεις της αγοράς σε 
περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο·

ii) συμβολή στον καλύτερο 
συντονισμό του τρόπου διάθεσης του 
γάλακτος και των γαλακτοκομικών 
προϊόντων στην αγορά, ιδίως με έρευνες 
και μελέτες αγοράς·

ii) συμβολή στον καλύτερο 
συντονισμό του τρόπου διάθεσης του 
γάλακτος και των γαλακτοκομικών 
προϊόντων στην αγορά, ιδίως με έρευνες 
και μελέτες αγοράς·

iii) προώθηση της κατανάλωσης 
γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων 
και παροχή πληροφοριών σχετικά με αυτά, 
τόσο στις εσωτερικές όσο και στις 
εξωτερικές αγορές·

iii) προώθηση της κατανάλωσης 
γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων 
και παροχή πληροφοριών σχετικά με αυτά, 
τόσο στις εσωτερικές όσο και στις 
εξωτερικές αγορές·

iv) διερεύνηση δυνητικών εξαγωγικών 
αγορών·

iv) διερεύνηση δυνητικών εξαγωγικών 
αγορών·

v) κατάρτιση υποδειγμάτων v) κατάρτιση υποδειγμάτων 
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συμβάσεων σύμφωνων με τους 
ενωσιακούς κανόνες για την πώληση 
νωπού γάλακτος σε αγοραστές ή τη 
διάθεση μεταποιημένων προϊόντων σε 
διανομείς και λιανοπωλητές, 
λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
επιτευχθούν δίκαιοι όροι ανταγωνισμού 
και να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις της 
αγοράς·

συμβάσεων σύμφωνων με τους 
ενωσιακούς κανόνες για την πώληση 
νωπού γάλακτος σε αγοραστές ή τη 
διάθεση μεταποιημένων προϊόντων σε 
διανομείς και λιανοπωλητές, 
λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
επιτευχθούν δίκαιοι όροι ανταγωνισμού 
και να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις της 
αγοράς·

vi) παροχή των πληροφοριών και 
διεξαγωγή των ερευνών που είναι 
αναγκαίες για την ανακατεύθυνση της 
παραγωγής προς προϊόντα που 
ανταποκρίνονται περισσότερο στις 
απαιτήσεις της αγοράς και τις προτιμήσεις 
και τις προσδοκίες των καταναλωτών, 
ιδίως όσον αφορά την ποιότητα των 
προϊόντων και την προστασία του 
περιβάλλοντος·

vi) παροχή των πληροφοριών και 
διεξαγωγή των ερευνών που είναι 
αναγκαίες για την ανακατεύθυνση της 
παραγωγής προς προϊόντα που 
ανταποκρίνονται περισσότερο στις 
απαιτήσεις της αγοράς και τις προτιμήσεις 
και τις προσδοκίες των καταναλωτών, 
ιδίως όσον αφορά την ποιότητα των 
προϊόντων και την προστασία του 
περιβάλλοντος·

vii) διατήρηση και ανάπτυξη του 
δυναμικού παραγωγής του 
γαλακτοκομικού τομέα, μεταξύ άλλων 
μέσω της προώθησης της καινοτομίας και 
της στήριξης προγραμμάτων 
εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης, με 
σκοπό την αξιοποίηση όλου του δυναμικού 
του γάλακτος και των γαλακτοκομικών 
προϊόντων, ιδίως για τη δημιουργία 
ελκυστικότερων για τους καταναλωτές 
προϊόντων με προστιθέμενη αξία·

vii) διατήρηση και ανάπτυξη του 
δυναμικού παραγωγής του 
γαλακτοκομικού τομέα, μεταξύ άλλων 
μέσω της προώθησης της καινοτομίας και 
της στήριξης προγραμμάτων 
εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης, με 
σκοπό την αξιοποίηση όλου του δυναμικού 
του γάλακτος και των γαλακτοκομικών 
προϊόντων, ιδίως για τη δημιουργία 
ελκυστικότερων για τους καταναλωτές 
προϊόντων με προστιθέμενη αξία·

viii) αναζήτηση μεθόδων για τον 
περιορισμό της χρήσης κτηνιατρικών 
προϊόντων, τη βελτίωση της διαχείρισης 
άλλων εισροών και την ενίσχυση της 
ασφάλειας των τροφίμων και της υγείας 
των ζώων·

viii) αναζήτηση μεθόδων για τον 
περιορισμό της χρήσης κτηνιατρικών 
προϊόντων, τη βελτίωση της διαχείρισης 
άλλων εισροών και την ενίσχυση της 
ασφάλειας των τροφίμων και της υγείας 
των ζώων·

ix) ανάπτυξη μεθόδων και μέσων για 
τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων 
σε όλα τα στάδια παραγωγής και εμπορίας·

ix) ανάπτυξη μεθόδων και μέσων για 
τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων 
σε όλα τα στάδια παραγωγής και εμπορίας·

x) εκμετάλλευση του δυναμικού της 
βιολογικής γεωργίας και προστασία και 
προώθηση του συγκεκριμένου γεωργικού 
κλάδου και της παραγωγής προϊόντων με 
ονομασίες προέλευσης, σήματα ποιότητας 
και γεωγραφικές ενδείξεις·

x) εκμετάλλευση του δυναμικού της 
βιολογικής γεωργίας και προστασία και 
προώθηση του συγκεκριμένου γεωργικού 
κλάδου και της παραγωγής προϊόντων με 
ονομασίες προέλευσης, σήματα ποιότητας 
και γεωγραφικές ενδείξεις·

xi) προώθηση μεθόδων xi) προώθηση μεθόδων 
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ολοκληρωμένης παραγωγής ή άλλων 
μεθόδων παραγωγής φιλικών προς το 
περιβάλλον·

ολοκληρωμένης παραγωγής ή άλλων 
μεθόδων παραγωγής φιλικών προς το 
περιβάλλον·

xii) για τη δημιουργία τυποποιημένων 
ρητρών επιμερισμού της αξίας, κατά την 
έννοια του άρθρο 172α, 
συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων 
ή εκπτώσεων στις εμπορικές τιμές, που θα 
καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο 
οποιαδήποτε εξέλιξη των σχετικών τιμών 
στην αγορά των οικείων προϊόντων ή σε 
άλλες αγορές βασικών προϊόντων μπορεί 
να αποτελέσει αντικείμενο επιμερισμού 
μεταξύ τους· και

xii) για τη δημιουργία τυποποιημένων 
ρητρών επιμερισμού της αξίας, κατά την 
έννοια του άρθρο 172α, 
συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων 
ή εκπτώσεων στις εμπορικές τιμές, που θα 
καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο 
οποιαδήποτε εξέλιξη των σχετικών τιμών 
στην αγορά των οικείων προϊόντων ή σε 
άλλες αγορές βασικών προϊόντων μπορεί 
να αποτελέσει αντικείμενο επιμερισμού 
μεταξύ τους· και

xiii) εκτελεστικά μέτρα για την 
πρόληψη και τη διαχείριση των 
υγειονομικών, φυτοϋγειονομικών και 
περιβαλλοντικών κινδύνων.

xiii) εκτελεστικά μέτρα για την 
πρόληψη και τη διαχείριση των 
υγειονομικών, φυτοϋγειονομικών και 
περιβαλλοντικών κινδύνων.

Or. fr
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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) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 219 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο:
«Άρθρο 219β 
Μέτρα σταθεροποίησης της παραγωγής 
σε περιόδους σοβαρών διαταράξεων της 
αγοράς
1. Εάν η Επιτροπή έχει εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 219α, σε περίπτωση που η 
σοβαρή ανισορροπία στην αγορά 
ενδέχεται να συνεχιστεί ή να επιδεινωθεί, 
η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 227, συμπληρώνοντας τον 
παρόντα κανονισμό με σκοπό τη 
συμπλήρωση των μέτρων δυνάμει του 
άρθρου 219α μέσω της επιβολής 
εισφοράς σε όλους τους παραγωγούς σε 
έναν τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 οι οποίοι αυξάνουν τις 
παραδόσεις τους σε σύγκριση με την ίδια 
περίοδο του προηγούμενου έτους:
α) για την ίδια περίοδο που ορίζεται 
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στο άρθρο 219α για δεόντως 
αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους·
β) για νέα περίοδο μείωσης, εάν η 
συμμετοχή των παραγωγών βάσει του 
άρθρου 219α δεν επαρκεί για την 
αποκατάσταση της ισορροπίας στην 
αγορά.
2. Όταν ενεργοποιεί το μέτρο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την εξέλιξη 
του κόστους παραγωγής, ιδίως του 
κόστους εισροών.
3. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
το καθεστώς εφαρμόζεται 
αποτελεσματικά και κατάλληλα, 
ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 227, 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
που συμπληρώνουν τον παρόντα 
κανονισμό, οι οποίες καθορίζουν:
α) το ποσό και τους όρους που 
διέπουν την εισφορά η οποία επιβάλλεται 
στους παραγωγούς που αυξάνουν τους 
όγκους ή την ποσότητά τους κατά τη 
διάρκεια της περιόδου μείωσης·
β) τους ειδικούς όρους για την 
εφαρμογή και τη συμπληρωματικότητα 
του εν λόγω καθεστώτος με το καθεστώς 
μείωσης του όγκου της παραγωγής που 
αναφέρεται στο άρθρο 219α.
4. Τα μέτρα αυτά μπορεί να 
συνοδεύονται, εάν χρειάζεται, από άλλα 
μέτρα βάσει του παρόντος κανονισμού, 
ιδίως όσα προβλέπονται στο άρθρο 222.
5. Εάν τα μέτρα που λαμβάνονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 219α και τις 
παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος 
άρθρου εξακολουθούν να μην επαρκούν 
για την αντιμετώπιση σοβαρών 
ανισορροπιών στην αγορά, ανατίθεται 
στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 227 για τη συμπλήρωση των 
μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 
219α και στο παρόν άρθρο, με την 
επιβολή υποχρεωτικών μειώσεων του 
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όγκου για συγκεκριμένη περίοδο σε όλους 
τους παραγωγούς ενός από τους τομείς 
που απαριθμούνται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού. 
Στην περίπτωση αυτή, επιβάλλεται 
εισφορά σε όλους τους παραγωγούς που 
δεν μειώνουν την παραγωγή τους κατά το 
απαιτούμενο ποσοστό.
Οι υποχρεωτικοί περιορισμοί όγκου 
εφαρμόζονται είτε:
α) κατά τη διάρκεια της ίδιας 
περιόδου με αυτήν που ορίζεται στο 
άρθρο 219α για δεόντως αιτιολογημένους 
επιτακτικούς λόγους· είτε
β) κατά τη διάρκεια νέας περιόδου 
μείωσης, εάν η συμμετοχή των 
παραγωγών σύμφωνα με το άρθρο 219α 
και/ή το παρόν άρθρο δεν επαρκεί για την 
αποκατάσταση της ισορροπίας στην 
αγορά.
Η νέα περίοδος μείωσης που αναφέρεται 
στο στοιχείο β) του δεύτερου εδαφίου 
μπορεί να παραταθεί, εάν χρειαστεί. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και αναλογική εφαρμογή 
του εν λόγω καθεστώτος, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα, σύμφωνα με το 
άρθρο 227 του παρόντος κανονισμού, να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις με 
σκοπό τη συμπλήρωση του παρόντος 
κανονισμού, οι οποίες καθορίζουν τα 
εξής:
α) τη διάρκεια της περιόδου 
υποχρεωτικής μείωσης των όγκων 
παραγωγής και, εάν χρειάζεται, την 
παράτασή της·
β) το ποσοστό της υποχρεωτικής 
μείωσης για κάθε παραγωγό·
γ)  το ύψος και τους όρους της 
εισφοράς που επιβάλλεται στους 
παραγωγούς οι οποίοι δεν μειώνουν τον 
όγκο παραγωγής τους κατά τη διάρκεια 
της περιόδου μειωμένης παραγωγής·
δ) τους ειδικούς όρους για την 
εφαρμογή αυτής της υποχρεωτικής 
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μείωσης της παραγωγής σύμφωνα με το 
άρθρο 219α και τις παραγράφους 1 έως 4 
του παρόντος άρθρου.»

Or. fr


