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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 42
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

(2α) Κάθε νομοθεσία και πολιτική που 
υιοθετεί η ΕΕ στον τομέα αυτό, θα έπρεπε 
να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 
βιολογικής γεωργίας και παραγωγής όπως 
αυτές προσδιορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. Η βιολογική γεωργία 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η βιολογική γεωργία παραπέμπει στην πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης· επίσης, σε σχέση με την 
πολιτική αυτή καλό θα ήταν και οι άλλες πολιτικές και νομοθεσίες να λαμβάνουν υπόψη τον 
τρόπο αυτό παραγωγής και να επιτρέπουν την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.
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Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 43
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Πρέπει να καθοριστεί γενικό κοινοτικό 
πλαίσιο κανόνων για τη βιολογική 
παραγωγή, φυτική και ζωική, στο οποίο θα 
συμπεριλαμβάνονται κανόνες για τη 
μετατροπή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
καθώς, και για την παραγωγή 
μεταποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών. 
Πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα εξειδίκευσης των εν λόγω 
γενικών κανόνων και θέσπισης κοινοτικών 
κανόνων παραγωγής για την 
υδατοκαλλιέργεια.

(7) Πρέπει να καθοριστεί γενικό κοινοτικό 
πλαίσιο κανόνων για τη βιολογική 
παραγωγή, φυτική και ζωική, στο οποίο θα 
συμπεριλαμβάνονται κανόνες για τη 
μετατροπή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
καθώς, και για την παραγωγή 
μεταποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών. 
Πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα εξειδίκευσης των εν λόγω 
γενικών κανόνων .

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω των ειδικών περιβαλλοντικών προβλημάτων που συνδέονται με την υδατοκαλλιέργεια και 
των σοβαρών επιπτώσεών της στο περιβάλλον, οι κανόνες παραγωγής για την 
υδατοκαλλιέργεια δεν θα έπρεπε να εγκρίνονται με τη διαδικασία της επιτροπολογίας (όπως 
προτείνεται στο άρθρο 10) αλλά να υπόκεινται σε πλήρη κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Τροπολογία: Carmen Fraga Estévez

Τροπολογία 44
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Πρέπει να καθοριστεί γενικό κοινοτικό 
πλαίσιο κανόνων για τη βιολογική 
παραγωγή, φυτική και ζωική, στο οποίο θα 
συμπεριλαμβάνονται κανόνες για τη 
μετατροπή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
καθώς, και για την παραγωγή 
μεταποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών. 
Πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα εξειδίκευσης των εν λόγω 
γενικών κανόνων και θέσπισης κοινοτικών 
κανόνων παραγωγής για την 
υδατοκαλλιέργεια.

(7) Πρέπει να καθοριστεί γενικό κοινοτικό 
πλαίσιο κανόνων για τη βιολογική 
παραγωγή, φυτική και ζωική, στο οποίο θα 
συμπεριλαμβάνονται κανόνες για τη 
μετατροπή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
καθώς, και για την παραγωγή 
μεταποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών. 
Πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα εξειδίκευσης των εν λόγω 
γενικών κανόνων.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Αν και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν κατά τον ίδιο
ακριβώς τρόπο με τα προϊόντα αλιείας όσον αφορά τη βιολογική παραγωγή και επισήμανση, τα
προϊόντα αυτά δεν αντιστοιχούν επίσης πλήρως στα γεωργικά προϊόντα όπως μπορούμε να
δούμε από την πρόταση της Επιτροπής που ούτε καν προτείνει ελάχιστα κριτήρια για τη 
μελλοντικής μεταχείριση της υδατοκαλλιέργειας αλλά αναφέρεται απλώς σε μελλοντικούς 
κανόνες τους οποίους θα εκπονήσει η διαχειριστική επιτροπή. Θα ήταν επομένως περισσότερο
αποτελεσματικό και θα προσέφερε μεγαλύτερες νομικές εγγυήσεις εάν η υδατοκαλλιέργεια
αποτελούσε αντικείμενο μια ξεχωριστικής προότασης της Επιτροπής πιυο θα περιλαμβάνει 
κανόνες οι οποίοι θα διέπουν τη βιολογική παραγωγή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και την 
οικολογική επισήμανση και η οποία θα μπορούσε να συζητηθεί σε βάθος και να μελετηθεί από 
όλους τους ενδιαφερόμενους. Για το λόγο αυτό προτείνονται όλες οι συγκεκριμένες διαγραφές 
στις τροπολογίες που ακολουθούν.

Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 45
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

(9a) Η χρήση παρασιτοκτόνων είναι 
ασυμβίβαστη με την παραγωγή βιολογικών 
προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτονόητη τροπολογία που συνδυάζεται πλήρως με τις αιτιολογικές σκέψεις 10-13 σχετικά με 
την αποκλειστική χρήση ανανεωσίμων πόρων, την πολυετή αμειψισπορά και τη συμβατότητα 
των προσθέτων λιπασμάτων με τη βιολογική γεωργία.

Τροπολογία: Carmen Fraga Estévez

Τροπολογία 46
Αιτιολογική σκέψη 16

(16) Η βιολογική κτηνοτροφία πρέπει να 
ανταποκρίνεται σε υψηλού επιπέδου 
πρότυπα μεταχείρισης των ζώων και να 
καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες της 
συμπεριφοράς των διαφόρων ειδών ζώων, 
ενώ η διαχείριση της υγείας των ζώων 
πρέπει να βασίζεται στην πρόληψη των 
ασθενειών. Εν προκειμένω, πρέπει να 
αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες 

(16) Η βιολογική κτηνοτροφία πρέπει να 
ανταποκρίνεται σε υψηλού επιπέδου 
πρότυπα μεταχείρισης των ζώων και να 
καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες της 
συμπεριφοράς των διαφόρων ειδών ζώων, 
ενώ η διαχείριση της υγείας των ζώων 
πρέπει να βασίζεται στην πρόληψη των 
ασθενειών. Εν προκειμένω, πρέπει να 
αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες 
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στέγασης, στις κτηνοτροφικές πρακτικές και 
στον δείκτη πυκνότητας των ζώων. 
Επιπλέον, κατά την επιλογή φυλών, πρέπει 
να ευνοούνται τα γένη που χαρακτηρίζονται 
από αργό ρυθμό ανάπτυξης και να 
λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα 
προσαρμογής τους στις τοπικές συνθήκες. 
Οι εκτελεστικές διατάξεις για την 
κτηνοτροφική παραγωγή και την 
υδατοκαλλιέργεια πρέπει να διασφαλίζουν 
την τήρηση, τουλάχιστον, των διατάξεων 
της ευρωπαϊκής σύμβασης για την 
προστασία των ζώων στα εκτροφεία και των 
συστάσεων που απορρέουν από αυτή.

στέγασης, στις κτηνοτροφικές πρακτικές και 
στον δείκτη πυκνότητας των ζώων. 
Επιπλέον, κατά την επιλογή φυλών, πρέπει 
να ευνοούνται τα γένη που χαρακτηρίζονται 
από αργό ρυθμό ανάπτυξης και να 
λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα 
προσαρμογής τους στις τοπικές συνθήκες. 
Οι εκτελεστικές διατάξεις για την 
κτηνοτροφική παραγωγή πρέπει να 
διασφαλίζουν την τήρηση, τουλάχιστον, των 
διατάξεων της ευρωπαϊκής σύμβασης για 
την προστασία των ζώων στα εκτροφεία και 
των συστάσεων που απορρέουν από αυτή.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με την τροπολογία για την αιτιολογική σκέψη 7 του ιδίου συντάκτη.

Τροπολογία: Carmen Fraga Estévez

Τροπολογία 47
Αιτιολογική σκέψη 18

(18) Μέχρι να θεσπιστούν κοινοτικοί 
κανόνες παραγωγής για την 
υδατοκαλλιέργεια, τα κράτη μέλη πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να προβλέπουν την 
εφαρμογή εθνικών προτύπων ή, ελλείψει 
αυτών, αποδεκτών ή αναγνωρισμένων από 
τα κράτη μέλη ιδιωτικών προτύπων. Για 
να αποτραπεί, όμως, η διατάραξη της 
εσωτερικής αγοράς, πρέπει να
υποχρεωθούν τα κράτη μέλη να 
αναγνωρίζουν αμοιβαία τα οικεία πρότυπα 
παραγωγής στον συγκεκριμένο τομέα.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με την τροπολογία για την αιτιολογική σκέψη 7 του ιδίου συντάκτη.
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 48
Αιτιολογική σκέψη 21

(21) Ενδείκνυται να προβλεφθεί ευελιξία 
στην εφαρμογή των κανόνων παραγωγής, 
ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή των 
βιολογικών προτύπων και απαιτήσεων στις 
τοπικές κλιματικές ή γεωγραφικές 
συνθήκες, ειδικές κτηνοτροφικές 
πρακτικές και στα τοπικά στάδια 
ανάπτυξης. Η ευελιξία αυτή πρέπει να 
επιτρέπει την εφαρμογή λιγότερο 
περιοριστικών προτύπων, μόνον όμως υπό 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που θα ορίζει 
η κοινοτική νομοθεσία.

(21) Ενδείκνυται να προβλεφθεί στην 
εφαρμογή των κανόνων παραγωγής μια 
προσωρινή ευελιξία λαμβάνοντας κυρίως 
υπόψη τις μεγάλες συγκυριακές δυσχέρειες 
που συνιστούν απειλή για τη βιωσιμότητα 
της εκμετάλλευσης. Ως προς την ευελιξία 
αυτή ο παραγωγός είναι εκείνος που 
αποφασίζει και την θέτει υπό τακτική 
αξιολόγηση σε στενή συνεργασία με όλους 
τους παράγοντες του κλάδου προκειμένου 
να αποφεύγεται κάθε στρέβλωση στο 
εμπόριο. Η ευελιξία αυτή πρέπει να 
επιτρέπει μια ελαστικότερη χρονικά 
εφαρμογή των προτύπων, μόνον υπό 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που θα ορίζει 
η κοινοτική νομοθεσία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλέπονται μέτρα ευελιξίας, μόνον όμως προσωρινά και υπό ειδικούς όρους (πχ 
σοβαρή απειλή για την υγεία της καλλιέργειας, απειλή για την ανθρώπινη υγεία, προσωρινή 
απουσία του βιολογικού προϊόντος, υλικού κλπ, απειλή για τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης 
λόγω σοβαρού συμβάντος ή για λόγους ανωτέρας βίας. Μόνο προσωρινά και υπό ορισμένους 
όρους μέτρα είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά προκειμένου να αποφεύγεται η παραβίαση των 
κανόνων και εξασθένιση των αρχών της βιολογικής γεωργίας και ο κλονισμός της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών στον κλάδο.
Βλ. επίσης τροπολογία στο άρθρο 16.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 49
Αιτιολογική σκέψη 36

(36) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού πρέπει να 
θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 
28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των 
όρων άσκησης των εκτελεστικών 

(36) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού πρέπει να 
θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 
28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των 
όρων άσκησης των εκτελεστικών 
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αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή1. Αν ληφθεί υπόψη ότι η
νομοθεσία για τη βιολογική παραγωγή 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα στο πλαίσιο 
της κοινής γεωργικής πολιτικής, δεδομένου 
ότι συνδέεται στενά με τις εξελίξεις στις 
αγορές των γεωργικών προϊόντων, 
ενδείκνυται να ευθυγραμμιστεί με τις 
υφιστάμενες νομοθετικές διαδικασίες που 
εφαρμόζονται στη διαχείριση της εν λόγω 
πολιτικής. Συνεπώς, οι αρμοδιότητες που 
ανατίθενται στην επιτροπή δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού πρέπει να ασκούνται 
με τη διαχειριστική διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 4 της 
απόφασης 1999/468/EΚ,

αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή2. Η νομοθεσία για τη βιολογική 
παραγωγή αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, 
δεδομένου ότι συνδέεται στενά με τις 
εξελίξεις στις αγορές των γεωργικών 
προϊόντων, δεν ενδείκνυται ωστόσο να 
ευθυγραμμιστεί με τις υφιστάμενες 
νομοθετικές διαδικασίες που εφαρμόζονται 
στη διαχείριση της εν λόγω πολιτικής. 
Συνεπώς, οι αρμοδιότητες που ανατίθενται 
στην επιτροπή δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να ασκούνται με τη 
ρυθμιστική διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 5 της απόφασης 1999/468/EΚ,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία για λόγους συνεπείας με την τροπολογία στο άρθρο 31 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία: Carmen Fraga Estévez

Τροπολογία 50
Άρθρο 1, παράγραφος 2, εισαγωγικό μέρος

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα 
ακόλουθα προϊόντα της γεωργίας ή της 
υδατοκαλλιέργειας, εφόσον αυτά 
προορίζονται να διατεθούν στην αγορά ως 
βιολογικά:

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα
ακόλουθα προϊόντα της γεωργίας, εφόσον 
αυτά προορίζονται να διατεθούν στην αγορά 
ως βιολογικά:

Or. es

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με την τροπολογία για την αιτιολογική σκέψη 7 του ιδίου συντάκτη.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 51
Άρθρο 1, παράγραφος 2, εισαγωγικό μέρος

  
1 ΕΕ L184 της 17.7.1999, σ. 23.
2 ΕΕ L184 της 17.7.1999, σ. 23.
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Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα 
ακόλουθα προϊόντα της γεωργίας ή της 
υδατοκαλλιέργειας, εφόσον αυτά 
προορίζονται να διατεθούν στην αγορά ως 
βιολογικά:

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα
ακόλουθα προϊόντα της γεωργίας, εφόσον 
αυτά προορίζονται να διατεθούν στην αγορά 
ως βιολογικά:

(Η τροποποίηση αυτή ισχύει για το σύνολο
του υπό εξέταση νομοθετικού κειμένου· στην
περίπτωση που εγκριθεί, θα χρειαστούν
τεχνικής φύσεως αλλαγές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω των ειδικών περιβαλλοντικών προβλημάτων που συνδέονται με την υδατοκαλλιέργεια και 
των σοβαρών επιπτώσεών της στο περιβάλλον, οι κανόνες παραγωγής για την 
υδατοκαλλιέργεια δεν θα έπρεπε να εγκρίνονται με τη διαδικασία της επιτροπολογίας (όπως 
προτείνεται στο άρθρο 10) αλλά να υπόκεινται σε πλήρη κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Τροπολογία: Carmen Fraga Estévez

Τροπολογία 52
Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο (γ)

(γ) ζωντανά ή μη μεταποιημένα προϊόντα 
υδατοκαλλιέργειας,

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με την τροπολογία για την αιτιολογική σκέψη 7 του ιδίου συντάκτη. 

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 53
Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο (γ)

(γ) ζωντανά ή μη μεταποιημένα προϊόντα 
υδατοκαλλιέργειας,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με την τροπολογία στο άρθρο 1, παράγραφος 2, εισαγωγικό μέρος του ιδίου 
συντάκτη.
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Τροπολογία: Carmen Fraga Estévez

Τροπολογία 54
Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο (δ)

(δ) productos acuícolas procesados 
destinados al consumo humano,

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με την τροπολογία για την αιτιολογική σκέψη 7 του ιδίου συντάκτη.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 55
Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο (δ)

(δ) μεταποιημένα προϊόντα 
υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο·

διαγράφεται

Or. en

Ίδια αιτιολόγηση με την τροπολογία στο άρθρο 1, παράγραφος 2, εισαγωγικό μέρος του ιδίου 
συντάκτη.

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 56
Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο (ε α) (νέα)

(εα) προϊόντα αλιείας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλιεία ανοικτής θαλάσσης θα έπρεπε επίσης να καλύπτεται από τη νομοθεσία αυτή.

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 57
Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο (ε β) (νέα)

(εβ) προϊόντα εκτός τροφίμων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Προϊόντα όπως τα χριστουγεννιάτικα δέντρα και τα καλλυντικά που παράγονται οργανικώς θα
έπρεπε επίσης να καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 58
Άρθρο 1, παράγραφος 2, εδάφιο 2

Ωστόσο, ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται στα προϊόντα θήρας και 
αλιείας αγρίων ζώων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλιεία ανοικτής θαλάσσης θα έπρεπε επίσης να καλύπτεται από τη νομοθεσία αυτή.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 59
Άρθρο 2, στοιχείο (α)

α) «βιολογική παραγωγή»: η χρήση 
βιολογικών μεθόδων παραγωγής στη 
γεωργική εκμετάλλευση, καθώς και οι 
δραστηριότητες περαιτέρω επεξεργασίας, 
συσκευασίας και επισήμανσης προϊόντων 
σύμφωνα με τους στόχους, τις γενικές αρχές 
και τους κανόνες που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό·

(α) «βιολογική παραγωγή»: η χρήση 
φυσικών και υγιεινών μεθόδων παραγωγής 
στη γεωργική εκμετάλλευση, καθώς και οι 
δραστηριότητες περαιτέρω επεξεργασίας, 
συσκευασίας και επισήμανσης προϊόντων 
σύμφωνα με τους στόχους, τις γενικές αρχές 
και τους κανόνες που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο ισχύος ορισμός είναι κυκλικός. Χρειάζεται κάποιος ορισμος για τις «βιολογικές μεθόδους 
παραγωγής».
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Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 60
Άρθρο 2, στοιχείο (β)

(β) «βιολογικό προϊόν»: το γεωργικό προϊόν 
που προκύπτει από τη βιολογική παραγωγή·

(β) «βιολογικό προϊόν»: το γεωργικό προϊόν 
που προκύπτει από τη βιολογική παραγωγή 
στο πλαίσιο της οποίας δεν 
χρησιμοποιούνται ούτε ανιχνεύονται 
παρασιτοκτόνα ή ΓΤΟ, ή λιπάσματα ή 
συστατικά που περιέχουν ΓΤΟ εν όλω ή εν 
μέρει

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενισχύονται οι στόχοι της βιολογικής γεωργίας και καθίσταται κατανοητή από τον καταναλωτή 
η διαφορά μεταξύ συμβατικών προϊόντων και προϊόντων ποιότητας που προσφέρουν οι 
παραγωγοί βιολογικών προϊόντων.

Τροπολογία: Carmen Fraga Estévez

Τροπολογία 61
Άρθρο 2, στοιχείο (ε)

(ε) «υδατοκαλλιέργεια»: η εκτροφή ή 
καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών με 
τεχνικές που αποσκοπούν στην αύξηση της 
παραγωγής πέραν της φυσικής ικανότητας 
του περιβάλλοντος, εφόσον οι εν λόγω 
οργανισμοί παραμένουν στην κυριότητα 
φυσικού ή νομικού προσώπου σε όλη τη 
διάρκεια της εκτροφής ή καλλιέργειας έως 
και τη συγκομιδή·

διαγράφεται.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με την τροπολογία για την αιτιολογική σκέψη 7 του ιδίου συντάκτη.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 62
Άρθρο 2, στοιχείο (ιγ)
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(ιγ) «σήμα συμμόρφωσης»: βεβαίωση, σε 
μορφή σήματος, της συμμόρφωσης προς ένα 
συγκεκριμένο σύνολο προτύπων ή άλλων 
εγγράφων τυποποίησης 

(ιγ) «σήμα συμμόρφωσης»: βεβαίωση, σε 
μορφή σήματος, της συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις που απορρέουν από ένα 
συγκεκριμένο σύνολο προτύπων ή άλλων 
εγγράφων τυποποίησης 

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η πρόταση προσπαθεί να βελτιώσει τη γλωσσική διατύπωση με την εισαγωγή ενός ορισμού
σύμφωνα με τον ορολογία που χρησιμοποιείται στα ευρωπαϊκά πρότυπα όπως στη σειρά EN
ISO 9000 σχετικά με την ποιότητα και τη σειρά EN ISO 14000, σχετικά με τη διαχείριση του 
παριβάλλοντος όπου η συμμόρφωση προσδιορίζεται ως συμμόρφωση με απαιτήσεις.

Τροπολογία: Ambroise Guellec

Τροπολογία 63
Άρθρο 2, στοιχείο (ιη)

(ιη) «προϊόντα που παράγονται με ΓΤΟ»: τα 
πρόσθετα τροφίμων και ζωοτροφών, οι 
αρωματικές ύλες, οι βιταμίνες, τα ένζυμα, τα 
βοηθητικά μέσα επεξεργασίας, ορισμένα 
προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη 
διατροφή των ζώων (βάσει της οδηγίας 
82/471/ΕΟΚ1), τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα, τα λιπάσματα και τα βελτιωτικά 
εδάφους, τα οποία παράγονται με διατροφή 
οργανισμών με υλικά που συνίστανται, εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει, σε ΓΤΟ·

ιη) «προϊόντα που παράγονται με τη 
βοήθεια ΓΤΟ»: τα πρόσθετα τροφίμων και 
ζωοτροφών, οι αρωματικές ύλες, οι 
βιταμίνες, τα ένζυμα, τα βοηθητικά μέσα 
επεξεργασίας, ορισμένα προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων 
(βάσει της οδηγίας 82/471/ΕΟΚ2), τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα λιπάσματα 
και τα βελτιωτικά εδάφους, τα οποία 
παράγονται με διατροφή οργανισμών με 
υλικά που συνίστανται, εξ ολοκλήρου ή εν 
μέρει, σε ΓΤΟ·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Καλό θα ήταν να χρησιμοποιείται«παράγονται με τη βοήθεια ΓΤΟ» (στα αγγλικά "produced
with GMO" αντί "by") προκειμένου να υπάρχει συνέπεια με την αιτιολογική σκέψη 16 του 
κανονισμού πλαισίου 1829/2003.

  
1 ΕΕ L 213 της 21.7.1982, σ. 8· η οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/20/ΕΚ 

(ΕΕ L 80 της 25.3.1999, σ. 20).
2 ΕΕ L 213 της 21.7.1982, σ. 8· η οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/20/ΕΚ 

(ΕΕ L 80 της 25.3.1999, σ. 20).
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Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 64
Άρθρο 2, στοιχείο (κβ α) (νέο)

(κβ a) "αλιεία" νοείται η αλίευση αγρίου
ψαριού στην ανοικτή θάλασσα ως μέρος
μιας εμπορικής δραστηριότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλίευση άγριου ψαριού ως μέρος μιας εμπορικής δραστηριότητας θα έπρεπε επίσης να 
καλύπτεται από τη νομοθεσία αυτή.

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 65
Άρθρο 2, στοιχείο (κβ β) (νέο)

(κβ β) "προϊόν εκτός τροφίμων" νοείται το
προϊόν που δεν προορίζεται για ανθρώπινη
κατανάλωση και περιέχει μεγάλο ποσοστό 
βιολογικών γεωργικών προϊόντων products.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προϊόντα όπως τα χριστουγεννιάτικα δέντρα και τα καλλυντικά που παράγονται οργανικώς θα
έπρεπε επίσης να καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 66
Άρθρο 4

Οι ακόλουθες γενικές αρχές ισχύουν για το 
σύνολο της βιολογικής παραγωγής:

Στο σύνολο της βιολογικής παραγωγής
εφαρμόζονται οι ακόλουθες γενικές αρχές:

α) προτιμάται η χρήση ζωντανών 
οργανισμών και μηχανικών μεθόδων 
παραγωγής αντί των συνθετικών υλικών·

α) χρησιμοποιούνται μόνο ζωντανοί
οργανισμοί και μηχανικές μέθοδοι
παραγωγής δεδομένου ότι τα συνθετικά 
υλικά και οι μέθοδοι παραγωγής που τα 
χρησιμοποιούν είναι παραδεκτά μόνο 
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σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού·
β) προτιμάται η χρήση φυσικών ουσιών 
αντί των συνθετικών χημικών ουσιών, οι 
οποίες μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο 
στις περιπτώσεις που δεν είναι διαθέσιμες 
στο εμπόριο φυσικές ουσίες·

β) χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές ουσίες
δεδομένου ότι οι χημικές μπορούν να 
χρησιμοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις 
που δεν είναι διαθέσιμες στο εμπόριο 
φυσικές ουσίες προσωρινά και σύμφωνα με 
τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 16 του κανονισμού·

γ) δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ΓΤΟ 
και προϊόντα παραγόμενα από ή με ΓΤΟ, 
εξαιρουμένων των κτηνιατρικών 
φαρμακευτικών προϊόντων·

γ) δεν χρησιμοποιούνται ΓΤΟ και προϊόντα 
παραγόμενα από ή με ΓΤΟ, εξαιρουμένων 
των κτηνιατρικών φαρμακευτικών 
προϊόντων·

δ) οι κανόνες της βιολογικής παραγωγής 
προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες, 
ειδικές κτηνοτροφικές τεχνικές και στα 
τοπικά στάδια ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα 
διατηρείται η κοινή έννοια της βιολογικής 
παραγωγής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση των σημείων α) και β) είναι ασαφής και μειώνει την εμβέλεια των αρχών αυτών. 
Ενδείκνυται να διατυπωθούν κατά τρόπο πιο κατηγορηματικό χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η 
δυνατότητα χρησιμοποίησης συνθετικών υλών και μη μηχανικών μεθόδων σε περιπτώσεις 
σοβαρές ή εκτάκτου ανάγκης όπου απαιτείται ταχεία αντίδραση και κατά παρέκκλιση των 
αρχών που διέπουν τη βιολογική παραγωγή.

Η διαγράφεται του σημείου δ) φαίνεται αναγκαία και βάσιμη δεδομένου ότι άπτεται της 
ευελιξίας και περιπτώσεων που επιτρέπουν κάποια παρέκκλιση (βλ. τροπολογία που προτείνεται 
στο άρθρο 16).

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 67
Άρθρο 4, στοιχείο (β)

β) προτιμάται η χρήση φυσικών ουσιών αντί 
των συνθετικών χημικών ουσιών, οι οποίες 
μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο στις 
περιπτώσεις που δεν είναι διαθέσιμες στο 
εμπόριο φυσικές ουσίες·

β) προτιμάται η χρήση φυσικών ουσιών αντί 
των συνθετικών χημικών ουσιών·

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Δεν διευκρινίζεται για ποιο σκοπό μπορούν να χρησιμοποιούνται οι συνθετικές ουσίες. Θα ήταν 
ασφαλέστερο να απαγορεύεται πλήρως η χρήση τους εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις που 
προσδιορίζονται λεπτομερέστερα.

Τροπολογία: Ambroise Guellec

Τροπολογία 68
Άρθρο 4, στοιχείο (γ)

γ) δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ΓΤΟ 
και προϊόντα παραγόμενα από ή με ΓΤΟ, 
εξαιρουμένων των κτηνιατρικών 
φαρμακευτικών προϊόντων·

γ) δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ΓΤΟ 
και προϊόντα παραγόμενα από ή με τη 
βοήθεια ΓΤΟ, εξαιρουμένων των 
κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με την αιτιολογική σκέψη 16 του κανονισμού πλαισίου 1829/2003, καλκό 
θα ήταν να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ του ορισμού "από ΓΤΟ" (στα αγγλικά "produced 
from GMO") και του "με τη βοήθεια ΓΤΟ" (στα αγγλικά "produced with GMO").

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 69
Άρθρο 4, στοιχείο (γ)

(γ) δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ΓΤΟ 
και προϊόντα παραγόμενα από ή με ΓΤΟ, 
εξαιρουμένων των κτηνιατρικών 
φαρμακευτικών προϊόντων·

(γ) δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ΓΤΟ 
και προϊόντα παραγόμενα από ή με ΓΤΟ· 

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde and Johannes Blokland

Τροπολογία 70
Άρθρο 4, στοιχείο (γ)

(γ) δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ΓΤΟ 
και προϊόντα παραγόμενα από ή με ΓΤΟ, 
εξαιρουμένων των κτηνιατρικών 
φαρμακευτικών προϊόντων·

(γ) δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ΓΤΟ 
και προϊόντα παραγόμενα από ή με ΓΤΟ ·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για λόγους πληρότητας, τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα δεν θα έπρεπε να εξαιρούνται 
από τον παρόντα κανονισμό. Υφίσταται σήμερα ευρεία επιλογή βιολογικών κτηνιατρικών 
φαρμακευτικών προϊόντων και ως εκ τούτου τα προϊό0ντα αυτά θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας.

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 71
Άρθρο 4, στοιχείο (γ α) (νέο)

(γa) δεν μπορεί να χρησιμοποιείται 
ιονίζουσα ακτινοβολία·

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 72
Άρθρο 4, στοιχείο (δ α) (νέο)

(δa) η παραγωγή βιολογικών προϊόντων θα
δημιουργήσει απασχόληση και θα τη
διατηρήσει, θα επιτρέψει στους
παραγωγούς και τους καταναλωτές να
δημιουργήσουν μια κοινωνική ενότητα για
βιώσιμες πρακτικές, ποιότητα τροφίμων 
στον τομέα της παραγωγής και της 
κατανάλωσης, περιλαμβανομένου ενός 
συνδυασμού μέτρων για τη διατήρηση της 
φύσης, τη βιώσιμη παραγωγή και την 
εμπορία σε μικρές αποστάσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι πρέπει να αντικατοπτρίζουν τον ρόλο ενσωμάτωσης της παραγωγής βιολογικών
προϊόντων προσεγγίζοντας τη διατήρηση και την ποιότητα παραγωγής σε ένα άρτια
προσδιορισμένο παραγωγικό σύστημα.

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 73
Άρθρο 4, στοιχείο (δ β) (νέο)



PE 372.199v01-00 16/47 AM\612856EL.doc

EL

(δβ) η παραγωγή βιολογικών προϊόντων θα
διασφαλίσει την ποιότητα παραγωγής, την 
ακεραιότητα και την ανιχνευσιμότητα σε 
όλο το μήκος της αλυσίδας τροφίμων· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι πρέπει να αντικατοπτρίζουν τον ρόλο ενσωμάτωσης της παραγωγής βιολογικών
προϊόντων προσεγγίζοντας τη διατήρηση και την ποιότητα παραγωγής σε ένα άρτια
προσδιορισμένο παραγωγικό σύστημα.

Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 74
Άρθρο 5, στοιχείο (γ)

(γ) ελαχιστοποιείται η χρήση μη 
ανανεώσιμων πόρων και εξωτερικών ως 
προς την εκμετάλλευση εισροών·

(γ) ελαχιστοποιείται η χρήση μη 
ανανεώσιμων πόρων και εξωτερικών ως 
προς την εκμετάλλευση εισροών οι δε 
παραγωγοί βιολογικών προϊόντων θα 
έπρεπε να προωθήσουν τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο των στόχων της παραγωγής βιολογικών προϊόντων: οι αρνητικές συνέπειες θα
έπρεπε να αποφεύγονται παρέχοντας στους παραγωγούς την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν 
κυρίως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τροπολογία: Carmen Fraga Estévez

Τροπολογία 75
Άρθρο 5, στοιχείο (ιδ)

ιδ) η υδατοκαλλιέργεια ελαχιστοποιεί τις 
αρνητικές επιπτώσεις στο υδάτινο 
περιβάλλον·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με την τροπολογία για την αιτιολογική σκέψη 7 του ιδίου συντάκτη.
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Τροπολογία: Carmen Fraga Estévez

Τροπολογία 76
Άρθρο 5, στοιχείο (ιε)

ιε) οι ζωοτροφές που χρησιμοποιούνται 
στην υδατοκαλλιέργεια είναι προϊόντα 
αειφόρου αλιείας ή αποτελούνται κυρίως 
από συστατικά που είναι προϊόντα 
βιολογικής γεωργίας και από φυσικές 
ουσίες μη γεωργικής προέλευσης·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με την τροπολογία για την αιτιολογική σκέψη 7 του ιδίου συντάκτη.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 77
Άρθρο 6, στοιχείο (β)

β) πρόσθετα και βοηθητικά μέσα 
επεξεργασίας χρησιμοποιούνται στον 
ελάχιστο δυνατό βαθμό και μόνο σε 
περίπτωση απόλυτης τεχνολογικής 
ανάγκης·

β) πρόσθετα και βοηθητικά μέσα 
επεξεργασίας χρησιμοποιούνται στον 
ελάχιστο δυνατό βαθμό ·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τεχνολογικοί λόγοι δεν είναι επαρκής βάση για τη χρησιμοποίηση προσθέτων και βοηθητικών 
μέσων. Στο πλαίσιο της παραγωγής βιολογικώνπροϊόντων, ορισμένες τεχνολογίες θα πρέπει 
απλώς να εγκαταλειφθούν (π.χ. επεκτείνοντας το χρόνο ζωής των τροφίμων) όταν οι επιθυμητοί 
στόχοι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με φυσικό τρόπο.

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 78
Άρθρο 7, παράγραφος 1

1. Η διαχείριση ολόκληρου του εμπορικού 
τμήματος της εκμετάλλευσης 

1. Η διαχείριση ολόκληρου του εμπορικού 
τμήματος της εκμετάλλευσης 
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ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που ισχύουν 
για τη βιολογική παραγωγή ή τη μετατροπή 
προς βιολογική παραγωγή.

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που ισχύουν 
για τη βιολογική παραγωγή ή τη μετατροπή 
προς βιολογική παραγωγή.

Ωστόσο, μια εκμετάλλευση μπορεί να 
διαιρεθεί σε σαφώς χωριστές μονάδες, που 
δεν αποτελούν όλες αντικείμενο 
διαχείρισης σύμφωνα με τους κανόνες της 
βιολογικής παραγωγής, υπό ειδικούς όρους 
που καθορίζονται με τη διαδικασία του 
άρθρου 31 παράγραφος 2.
Σε περίπτωση που, σύμφωνα με το δεύτερο 
εδάφιο, δεν χρησιμοποιείται το σύνολο 
μιας εκμετάλλευσης για βιολογική 
παραγωγή, ο γεωργός διαχωρίζει τη γη, τα 
ζώα και τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται 
για βιολογική παραγωγή από τα υπόλοιπα 
και τηρεί κατάλληλα βιβλία που 
αποδεικνύουν τον διαχωρισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο διαχωρισμός μιας γεωργικής εκμετάλλευσης σε ένα τμήμα η διαχείριση του οποίου
πραγματοποιείται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και σε ένα τμήμα με συμβατική 
διαχείριση δεν είναι παραδεκτός δεδομένου ότι είναι λίαν δυσχερής η αποφυγή των απατών.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 79
Άρθρο 7, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Ωστόσο, μια εκμετάλλευση μπορεί να 
διαιρεθεί σε σαφώς χωριστές μονάδες, που 
δεν αποτελούν όλες αντικείμενο διαχείρισης 
σύμφωνα με τους κανόνες της βιολογικής 
παραγωγής, υπό ειδικούς όρους που 
καθορίζονται με τη διαδικασία του 
άρθρου 31 παράγραφος 2.

Ωστόσο, μια εκμετάλλευση μπορεί να 
διαιρεθεί σε σαφώς χωριστές μονάδες, που 
δεν αποτελούν όλες αντικείμενο διαχείρισης 
σύμφωνα με τους κανόνες της βιολογικής 
παραγωγής, υπό ειδικούς όρους που 
καθορίζονται με τη διαδικασία του 
άρθρου 31 παράγραφος 2.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.
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Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 80
Άρθρο 7, παράγραφος 2

2. Οι γεωργοί οφείλουν να μην
χρησιμοποιούν ΓΤΟ ούτε προϊόντα 
παραγόμενα από ΓΤΟ, στις περιπτώσεις 
που θα έπρεπε να γνωρίζουν την παρουσία 
τους μέσω των στοιχείων που 
αναγράφονται στην ετικέτα των σχετικών 
προϊόντων ή άλλου συνοδευτικού 
εγγράφου.

2. Οι γεωργοί οφείλουν να μην 
χρησιμοποιούν ΓΤΟ ούτε προϊόντα 
παραγόμενα από ΓΤΟ.

Στις περιπτώσεις που οι γεωργοί 
χρησιμοποιούν προϊόντα τα οποία έχουν 
προμηθευτεί από τρίτους για την παραγωγή 
βιολογικών τροφίμων ή ζωοτροφών, ζητούν 
από τον πωλητή να επιβεβαιώσει ότι τα 
πωληθέντα προϊόντα δεν έχουν παραχθεί με 
ΓΤΟ.

Στις περιπτώσεις που οι γεωργοί ή οι 
οποιδήποτε άλλοι πάροχοι βιολογικών 
προϊόντων χρησιμοποιούν προϊόντα τα 
οποία έχουν προμηθευτεί από τρίτους για 
την παραγωγή βιολογικών τροφίμων ή 
ζωοτροφών, πρέπει να ζητούν από τον 
πωλητή να επιβεβαιώσει ότι τα πωληθέντα 
προϊόντα δεν έχουν παραχθεί με ΓΤΟ και 
δεν περιέχουν ΓΤΟ..

Στην περίπτωση τυχαίας ή τεχνικώς 
αναπόφευκτης μόλυνσης με ΓΤΟ, οι 
παράγοντες πρέπει να αποδεικνύουν ότι 
έλαβαν όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
αποφυγή της μόλυνσης αυτής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός της χρήσης ΓΤΟ έχει σαφώς προσδιοριστεί στο άρθρο 4. Πρέπει όμως να
υπάρχει μια απαίτηση εγγυήσεων στην περίπτωση που αγοράζονται από τρίτους προϊόντα.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 81
Άρθρο 7, παράγραφος 2, εδάφιο 2

Στις περιπτώσεις που οι γεωργοί 
χρησιμοποιούν προϊόντα τα οποία έχουν 
προμηθευτεί από τρίτους για την παραγωγή 
βιολογικών τροφίμων ή ζωοτροφών, ζητούν 
από τον πωλητή να επιβεβαιώσει ότι τα 

Στις περιπτώσεις που οι γεωργοί 
χρησιμοποιούν προϊόντα τα οποία έχουν 
προμηθευτεί από τρίτους για την παραγωγή 
βιολογικών τροφίμων ή ζωοτροφών πρέπει 
να ζητούν από τον πωλητή να επιβεβαιώσει 



PE 372.199v01-00 20/47 AM\612856EL.doc

EL

πωληθέντα προϊόντα δεν έχουν παραχθεί με 
ΓΤΟ.

γραπτώς ότι τα πωληθέντα προϊόντα δεν 
έχουν παραχθεί με ΓΤΟ.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η γραπτή επιβεβαίωση παρέχει την απόδειξη ότι το προϊόν συμμορφούται με τους κανόνες που
έχουν τεθεί.

Τροπολογία: Ambroise Guellec

Τροπολογία 82
Άρθρο 7, παράγραφος 2, εδάφιο 2

Στις περιπτώσεις που οι γεωργοί 
χρησιμοποιούν προϊόντα τα οποία έχουν 
προμηθευτεί από τρίτους για την παραγωγή 
βιολογικών τροφίμων ή ζωοτροφών, ζητούν 
από τον πωλητή να επιβεβαιώσει ότι τα 
πωληθέντα προϊόντα δεν έχουν παραχθεί με 
ΓΤΟ.

Στις περιπτώσεις που οι γεωργοί 
χρησιμοποιούν προϊόντα τα οποία έχουν 
προμηθευτεί από τρίτους για την παραγωγή 
βιολογικών τροφίμων ή ζωοτροφών πρέπει 
να ζητούν από τον πωλητή να επιβεβαιώσει 
γραπτώς ότι τα πωληθέντα προϊόντα δεν 
έχουν παραχθεί από ΓΤΟ ή με τη βοήθεια
ΓΤΟ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αν και η χρήση προϊόντων ΓΤΟ αν και η χρήση προϊόντων ΓΤΟ είναι απαγορευμένη στη
βιολογική γεωργία, είναι απαραίτητο να επιβαρύνεται ο χρήστης με μια υποχρέωση να ζητεί
έγγραφη βεβαίωση για μη χρήση ΓΤΟ ο δε πωλητής πρέπει να είναι υποχρεωμένος να δίνει το
έγγραφο αυτό. 

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 83
Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

γ) επιπροσθέτως, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται λιπάσματα και 
βελτιωτικά εδάφους που συμβιβάζονται με 
τους στόχους και τις αρχές της βιολογικής 
παραγωγής, εφόσον αυτά έχουν εγκριθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 11·

διαγράφεται
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Or. pl

Αιτιολόγηση

Η χρήση λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους είναι αντίθετη με τις αρχές της βιολογικής 
παραγωγής που παρατίθενται στο άρθρο 2.

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 84
Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο (θ)

(θ) μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο 
σπόροι προς σπορά και πολλαπλασιαστικό 
υλικό που έχουν παραχθεί με βιολογική 
μέθοδο. Προς τούτο, το μητρικό φυτό, στην 
περίπτωση των σπόρων, και το γονικό φυτό, 
στην περίπτωση του αγενούς 
πολλαπλασιαστικού υλικού, έχουν παραχθεί 
σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος 
κανονισμού τουλάχιστον επί μία γενεά ή, 
προκειμένου για πολυετείς καλλιέργειες, επί 
δύο καλλιεργητικές περιόδους.

(θ) μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο 
σπόροι προς σπορά που μπορούν να 
περιέχουν ίχνη ΓΤΟ σε ποσοστό όχι 
ανώτερο του 0,1% το οποίο προκύπτει από 
την τυχαία μόλυνση και πολλαπλασιαστικό 
υλικό που έχουν παραχθεί με βιολογική 
μέθοδο. Προς τούτο, το μητρικό φυτό, στην 
περίπτωση των σπόρων, και το γονικό φυτό, 
στην περίπτωση του αγενούς 
πολλαπλασιαστικού υλικού, έχουν παραχθεί 
σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος 
κανονισμού τουλάχιστον επί μία γενεά ή, 
προκειμένου για πολυετείς καλλιέργειες, επί 
δύο καλλιεργητικές περιόδους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι σπόροι είναι μια από τις μεγαλύτερες πηγές μόλυνσης με ΓΤΟ στη βιολογική γεωργία. 
Προκειμένου να εκπληρωθούν οι προθέσεις του κανονισμού για μια βιολογική παραγωγή χωρίς
ΓΤΟ είναι λογικό να ξεκινήσουμε από την εξάλειψη των μεγαλτέρων πηγών μόλυνσης στη 
βιολογική γεωργία. 

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 85
Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο (θ)

(θ) μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο 
σπόροι προς σπορά και πολλαπλασιαστικό 
υλικό που έχουν παραχθεί με βιολογική 
μέθοδο. Προς τούτο, το μητρικό φυτό, στην 
περίπτωση των σπόρων, και το γονικό φυτό, 

(θ) μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο 
σπόροι προς σπορά και πολλαπλασιαστικό 
υλικό που έχουν παραχθεί με βιολογική 
μέθοδο. Προς τούτο, το μητρικό φυτό, στην 
περίπτωση των σπόρων, και το γονικό φυτό, 
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στην περίπτωση του αγενούς 
πολλαπλασιαστικού υλικού, έχουν παραχθεί 
σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος 
κανονισμού τουλάχιστον επί μία γενεά ή, 
προκειμένου για πολυετείς καλλιέργειες, επί 
δύο καλλιεργητικές περιόδους.

στην περίπτωση του αγενούς 
πολλαπλασιαστικού υλικού, έχουν παραχθεί 
σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος 
κανονισμού τουλάχιστον επί μία γενεά.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση που οι πολυετείς καλλιέργειες δεν πραγματοποιούνται με τη χρήση βιολογικών 
μεθόδων τοξικές και ρυπογόνες ουσίες είναι δυνατόν να συσσωρευθούν στους ιστούς τους και 
να διοχετευθούν στο αναπαραγώμενο υλικό.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 86
Άρθρο 9, στοιχείο (β), σημείο (κβ)

κβ) τα ζώα βιολογικής εκτροφής 
διατηρούνται χωριστά ή μπορούν εύκολα να 
διαχωριστούν από τα υπόλοιπα·

κβ) τα ζώα βιολογικής εκτροφής 
διατηρούνται χωριστά από τα υπόλοιπα·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η διαγραφείσα φράση είναι αντιφατική δεδομένου ότι στην πράξη τα ζώα βιολογικής εκτροφής 
πρέπει να παραμένουν αξεχώριστα καθόλη τη διάρκεια του βίου τους.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 87
Άρθρο 9, στοιχείο (δ), σημείο (ii)

ii) τα ζώα έχουν μόνιμη πρόσβαση σε 
βοσκότοπους ή ακατέργαστη χορτονομή·

ii) τα ζώα έχουν μόνιμη πρόσβαση σε 
βοσκότοπους·

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Οι εκτροφές που χρησιμοποιούν μόνο ακατέργαστη χορτονομή μπορούν να αποτελέσουν τμήμνα
ενός κλειστού συστήματος και ως εκ τούτου κατά παράβαση του άρθρου 9, β) iii), βάσει του 
οποίου τα ζώα απαιτείται να έχουν μόνιμη πρόσβαση σε βοσκοτόπους.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 88
Άρθρο 9, στοιχείο (δ), σημείο (κβ)

κβ) τα θηλάζοντα ζώα τρέφονται με φυσικό
γάλα, κατά προτίμηση μητρικό·

κβ) τα θηλάζοντα ζώα τρέφονται με μητρικό 
γάλα·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το γάλα από διάφορα ζωικά είδη δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στις φυσιολογικές και
αναπτυξιακές ανάγκες των ζώων και θεωρείται ότι παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 9, β) 
ii).

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 89
Άρθρο 9, στοιχείο (ε), σημείο (ii)

ii) τα κρούσματα ασθενειών 
αντιμετωπίζονται αμέσως, ώστε να 
αποφεύγεται η ταλαιπωρία των ζώων· όπου 
είναι απαραίτητο, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται αλλοπαθητικά προϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένων των αντιβιοτικών, 
εάν αντενδείκνυται η χρήση 
φυτοθεραπευτικών, ομοιοπαθητικών και 
λοιπών προϊόντων.

ii) τα κρούσματα ασθενειών 
αντιμετωπίζονται αμέσως, ώστε να 
αποφεύγεται η ταλαιπωρία των ζώων· όπου 
είναι απαραίτητο, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται αλλοπαθητικά προϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένων των αντιβιοτικών, 
εάν αντενδείκνυται η χρήση 
φυτοθεραπευτικών και λοιπών προϊόντων.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Δεν έχει εξακριβωθεί πλήρως η θεραπευτική αποτελεσματικότητα των ομοιοπαθητικών 
προϊόντων.
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Τροπολογία: Carmen Fraga Estévez

Τροπολογία 90
Άρθρο 10

Άρθρο 10 διαγράφεται
Κανόνες παραγωγής για την 

υδατοκαλλιέργεια
1. Η Επιτροπή θεσπίζει κανόνες 
παραγωγής για τη βιολογική 
υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων 
κανόνων για τη μετατροπή, με τη 
διαδικασία του άρθρου 31 παράγραφος 2 
και σύμφωνα με τους στόχους και τις 
αρχές που καθορίζονται στον τίτλο II.
2. Μέχρι να θεσπιστούν οι αναφερόμενοι 
στην παράγραφο 1 κανόνες, εφαρμόζονται 
οι εθνικοί κανόνες ή, ελλείψει αυτών, 
αποδεκτά ή αναγνωρισμένα από τα κράτη 
μέλη ιδιωτικά πρότυπα, υπό τον όρο ότι 
εξυπηρετούν τους στόχους και είναι 
σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται 
στον τίτλο II.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με την τροπολογία για την αιτιολογική σκέψη 7 του ιδίου συντάκτη..

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 91
Άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

β) λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους, διαγράφεται

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η χρήση λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους είναι αντίθετη με τις αρχές της βιολογικής 
παραγωγής που παρατίθενται στο άρθρο 2 (άρθρο 8, 1γ).
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 92
Άρθρο 12

Για τις εκμεταλλεύσεις στις οποίες αρχίζει η 
βιολογική παραγωγή ισχύουν οι ακόλουθοι 
κανόνες: 

Για τις εκμεταλλεύσεις στις οποίες αρχίζει η 
βιολογική παραγωγή ισχύουν οι ακόλουθοι 
κανόνες: 

α) πριν από την πρώτη περίοδο καλλιέργειας 
φυτών που πρόκειται να καλλιεργηθούν με 
βιολογικές μεθόδους παραγωγής, δεν πρέπει 
να έχουν χρησιμοποιηθεί, για χρονικό 
διάστημα που θα καθοριστεί με τη 
διαδικασία του άρθρου 31 παράγραφος 2,
προϊόντα που δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται στη βιολογική γεωργία·

α) πριν από την πρώτη περίοδο καλλιέργειας 
φυτών που πρόκειται να καλλιεργηθούν με 
βιολογικές μεθόδους παραγωγής, δεν πρέπει 
να έχουν χρησιμοποιηθεί, για χρονικό 
διάστημα 3 ετών, προϊόντα που δεν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στη 
βιολογική γεωργία·

β) τα ζώα που υπάρχουν στην εκμετάλλευση 
μπορούν να θεωρούνται βιολογικά μετά την 
παρέλευση μεταβατικής περιόδου, η οποία 
θα καθοριστεί με τη διαδικασία του 
άρθρου 31 παράγραφος 2·

β) τα ζώα που υπάρχουν στην εκμετάλλευση 
μπορούν να θεωρούνται βιολογικά μετά την 
παρέλευση μεταβατικής περιόδου 3 ετών·

γ) το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα 
από πρώην μη βιολογικά ζώα 
γαλακτοπαραγωγής μπορούν να πωλούνται 
ως βιολογικά μετά από ένα χρονικό 
διάστημα που θα καθοριστεί με τη 
διαδικασία του άρθρου 31 παράγραφος 2·

γ) το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα 
από πρώην μη βιολογικά ζώα 
γαλακτοπαραγωγής μπορούν να πωλούνται 
ως βιολογικά μετά από ένα χρονικό 
διάστημα 2 ετών·

δ) στις περιπτώσεις που η ίδια γεωργική 
μονάδα εν μέρει εφαρμόζει βιολογικές 
μεθόδους παραγωγής και εν μέρει βρίσκεται 
σε φάση μετατροπής προς βιολογική 
παραγωγή, ο γεωργός διαχωρίζει τη γη, τα 
ζώα και τα προϊόντα και τηρεί κατάλληλα 
βιβλία που αποδεικνύουν τον διαχωρισμό.

δ) στις περιπτώσεις που η ίδια γεωργική 
μονάδα εν μέρει εφαρμόζει βιολογικές 
μεθόδους παραγωγής και εν μέρει βρίσκεται 
σε φάση μετατροπής προς βιολογική 
παραγωγή, ο γεωργός διαχωρίζει τη γη, τα 
ζώα και τα προϊόντα και τηρεί κατάλληλα 
βιβλία που αποδεικνύουν τον διαχωρισμό.
Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει τις 
διάφορες χρονικές περιόδους που έχουν 
καθοριστεί το πρώτο εδάφιο σύμφωνα με 
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
31, παράγραφος 2.
Οι εκμεταλλεύσεις που αρχίζουν μια 
δραστηριότητα βιολογικής παραγωγής 
εμπίπτουν στις διατάξεις που προβλέπονται 
στον τίτλο V του παρόντος κανονισμού.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει να αποφασίζονται με τη διαδικασία της επιτροπολογίας οι χρονικές
περιόδοι ή οι προθεσμίες που πρέπει να τηρούνται προτού θεωρηθούν βιολογικές οι παραγωγές
μιας εκμετάλλευσης που έχει αλλάξει τον τρόπο γεωργικής παραγωγής της. Θα ήταν όμως
προτιμότερο να καθοριστούν προθεσμίες στο πλαίσιο της νομοθεσίας προκειμένου να δοθεί
άμεσα μια μεγάλη ορατότητα στους γεωργούς που επιθυμούν να μετατρέψουν την εκμετάλλευσή 
τους σε βιολογική, δεδομένου ότι η διαδικασία της επιτροπολογίας δεν εφαρμόζεται παρά μόνο 
για την αναθεώρηση των χρονικώνπεριόδων που έχουν καθοριστεί σε σχέση με την εξέλιξη των 
καταστάσεων κλπ.

Καλό θα ήταν να υποβληθούν οι εκμεταλλεύσεις που μετατρέπονται στις διατάξεις ελέγχου και 
πιστοποίησης.

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 93
Άρθρο 13, παράγραφος 4, εδάφιο 1

4. Οι παραγωγοί ζωοτροφών οφείλουν να 
μην χρησιμοποιούν ΓΤΟ ούτε προϊόντα 
παραγόμενα από ΓΤΟ, στις περιπτώσεις 
που θα έπρεπε να γνωρίζουν την παρουσία 
τους μέσω των στοιχείων που 
αναγράφονται στην ετικέτα των σχετικών 
προϊόντων ή άλλου συνοδευτικού
εγγράφου.  

4. Οι παραγωγοί ζωοτροφών οφείλουν να 
μην χρησιμοποιούν ΓΤΟ ούτε προϊόντα 
παραγόμενα από ΓΤΟ. Οι παράγοντες του 
κλάδου πρέπει να λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα εις τρόπον ώστε να 
αποφεύγεται η οποιαδήποτε μόλυνση με 
ΓΤΟ και να παρέχουν αποδείξεις ότι δεν 
έχει σημειωθεί μόλυνση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παράγοντες του κλάδου πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή 
μόλυνσης των ζωοτροφμών με ΓΤΟ.

Τροπολογία: Ambroise Guellec

Τροπολογία 94
Άρθρο 13, παράγραφος 4, εδάφιο 2

Στις περιπτώσεις που οι παραγωγοί
ζωοτροφών χρησιμοποιούν, στην παραγωγή 
ζωοτροφών για τη βιολογική κτηνοτροφία, 
συστατικά και πρόσθετα τα οποία έχουν 
προμηθευτεί από τρίτους, ζητούν από τον 
πωλητή να επιβεβαιώσει ότι τα πωληθέντα 

Στις περιπτώσεις που οι κατασκευαστές 
ζωοτροφών χρησιμοποιούν, στην παραγωγή 
ζωοτροφών για τη βιολογική κτηνοτροφία, 
συστατικά και πρόσθετα τα οποία έχουν 
προμηθευτεί από τρίτους, ο πωλητής πρέπει
να επιβεβαιώσει κατόπιν αιτήματος των 
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προϊόντα δεν έχουν παραχθεί με ΓΤΟ. κατασκευαστών ζωοτροφών ότι τα 
πωληθέντα προϊόντα δεν έχουν παραχθεί 
από ΓΤΟ ή με τη βοήθεια ΓΤΟ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αν και η χρήση προϊόντων ΓΤΟ αν και η χρήση προϊόντων ΓΤΟ είναι απαγορευμένη στη
βιολογική γεωργία, είναι απαραίτητο να επιβαρύνεται ο χρήστης με μια υποχρέωση να ζητεί
έγγραφη βεβαίωση για μη χρήση ΓΤΟ ο δε πωλητής πρέπει να είναι υποχρεωμένος να δίνει το
έγγραφο αυτό. 

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 95
Άρθρο 13, παράγραφος 4, εδάφιο 2

Στις περιπτώσεις που οι παραγωγοί 
ζωοτροφών χρησιμοποιούν, στην παραγωγή 
ζωοτροφών για τη βιολογική κτηνοτροφία, 
συστατικά και πρόσθετα τα οποία έχουν 
προμηθευτεί από τρίτους, ζητούν από τον 
πωλητή να επιβεβαιώσει ότι τα πωληθέντα 
προϊόντα δεν έχουν παραχθεί με ΓΤΟ.

Στις περιπτώσεις που οι παραγωγοί 
ζωοτροφών χρησιμοποιούν, στην παραγωγή 
ζωοτροφών για τη βιολογική κτηνοτροφία, 
συστατικά και πρόσθετα τα οποία έχουν 
προμηθευτεί από τρίτους, ζητούν από τον 
πωλητή να επιβεβαιώσει γραπτώς ότι τα 
πωληθέντα προϊόντα δεν έχουν παραχθεί με 
ΓΤΟ.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η γραπτή επιβεβαίωση παρέχει την απόδειξη ότι το προϊόν συμμορφούται με τους κανόνες που
έχουν τεθεί (άρθρο 7, παρ. 2).

Τροπολογία: Ambroise Guellec

Τροπολογία 96
Άρθρο 14, παράγραφος 3, εδάφιο 2

Στις περιπτώσεις που οι μεταποιητές 
χρησιμοποιούν συστατικά και βοηθητικά 
μέσα επεξεργασίας τα οποία έχουν 
προμηθευτεί από τρίτους για την παραγωγή 
βιολογικών τροφίμων ή ζωοτροφών, ζητούν 
από τον πωλητή να επιβεβαιώσει ότι τα 
πωληθέντα προϊόντα δεν έχουν παραχθεί με 

Στις περιπτώσεις που οι μεταποιητές 
χρησιμοποιούν συστατικά και βοηθητικά 
μέσα επεξεργασίας τα οποία έχουν 
προμηθευτεί από τρίτους για την παραγωγή 
βιολογικών τροφίμων ή ζωοτροφών, ο 
πωλητής πρέπει να επιβεβαιώσει κατόπιν 
αιτήματος των μεταποιητών ζωοτροφών 
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ΓΤΟ. ότι τα πωληθέντα προϊόντα δεν έχουν 
παραχθεί από ΓΤΟ ή με τη βοήθεια ΓΤΟ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αν και η χρήση προϊόντων ΓΤΟ αν και η χρήση προϊόντων ΓΤΟ είναι απαγορευμένη στη
βιολογική γεωργία, είναι απαραίτητο να επιβαρύνεται ο χρήστης με μια υποχρέωση να ζητεί
έγγραφη βεβαίωση για μη χρήση ΓΤΟ ο δε πωλητής πρέπει να είναι υποχρεωμένος να δίνει το
έγγραφο αυτό. 

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 97
Άρθρο 14, παράγραφος 3, εδάφιο 2

Στις περιπτώσεις που οι μεταποιητές 
χρησιμοποιούν συστατικά και βοηθητικά 
μέσα επεξεργασίας τα οποία έχουν 
προμηθευτεί από τρίτους για την παραγωγή 
βιολογικών τροφίμων ή ζωοτροφών, ζητούν 
από τον πωλητή να επιβεβαιώσει ότι τα 
πωληθέντα προϊόντα δεν έχουν παραχθεί με 
ΓΤΟ.

Στις περιπτώσεις που οι μεταποιητές 
χρησιμοποιούν συστατικά και βοηθητικά 
μέσα επεξεργασίας τα οποία έχουν 
προμηθευτεί από τρίτους για την παραγωγή 
βιολογικών τροφίμων ή ζωοτροφών, ζητούν 
από τον πωλητή να επιβεβαιώσει γραπτώς 
ότι τα πωληθέντα προϊόντα δεν έχουν 
παραχθεί με ΓΤΟ.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η γραπτή επιβεβαίωση παρέχει την απόδειξη ότι το προϊόν συμμορφούται με τους κανόνες που
έχουν τεθεί.

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde and Johannes Blokland

Τροπολογία 98
Άρθρο 14, παράγραφος 3 α (νέα)

3α. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν
ή να καθιερώνουν αυστηρότερους κανονες
για την παραγωγή μεταποιημένων
τροφίμων υπό τον όρο ότι οι κανόνες αυτοί 
θα συμμορφούνται με το κοινοτικό δίκαιο 
και δεν θα εμποδίζουν ή θα περιορίζουν 
την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων που 
συμμορφούται με τη νομοθεσία αυτή.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλουν αυστηρότερους κανόνες όσον
αφορά την παραγωγή μεταποιημένων τροφίμων στον τομέα της βιολογικής γεωργίας. Τούτο
είναι σημαντικό για τις δυνατότητες ανταγωνισμού σε πολλά προϊόντα και θα παράσχει στους 
καταναλωτές ευρύτερη επιλογή βιολογικών προϊόντων.

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde and Johannes Blokland

Τροπολογία 99
Άρθρο 15, παράγραφος 3 α (νέα)

3α. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν
ή να καθιερώνουν αυστηρότερους κανονες
ως προς τη χρήση ορισμένων προϊόντων 
και ουσιών στο στάδιο της μεταποίησης 
υπό τον όρο ότι οι κανόνες αυτοί θα 
συμμορφούνται με το κοινοτικό δίκαιο και 
δεν θα εμποδίζουν ή θα περιορίζουν την 
ελεύθερη διακίνηση προϊόντων που 
συμμορφούται με τη νομοθεσία αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλουν αυστηρότερους κανόνες όσον
αφορά την παραγωγή μεταποιημένων τροφίμων στον τομέα της βιολογικής γεωργίας. Τούτο
είναι σημαντικό για τις δυνατότητες ανταγωνισμού σε πολλά προϊόντα και θα παράσχει στους 
καταναλωτές ευρύτερη επιλογή βιολογικών προϊόντων.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 100
Άρθρο 16, τίτλος

Λιγότερο περιοριστικοί κανόνες παραγωγής Προσωρινές παρεκκλίσεις στους κανόνες 
παραγωγής

Or. fr

Αιτιολόγηση

Διάφορα μέτρα και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο αυτό είναι περιττά και καλύπτουν
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περιπτώσεις (όπως μεταστροφή) για τις οποίες είναι σαφές ότι χρειάζεται προσωρινά κάποια 
ελαστικότητα.

Καλό θα ήταν επίσης να ιεραρχηθούν διαφορετικά και να μειωθούν οι όροι που επιτρέπουν μια 
ελαστικότερη εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τη βιολογική γεωργία

Μόνο ειδικά μέτρα πρέπει να εμπίπτουν στη διαδικασία της επιτροπολογίας.

Τέλος, είναι επιτακτικό κάθε μέτρο παρέκκλισης στους κανόνες σχετικά με τη βιολογική 
γεωργία να αποτελεί αντικείμενο μιας γνωστοποίησης στις αρμόδιες αρχές, περιλαμβανομένων 
των οργανισμών πιστοποίησης, οι δε οργανισμοί ελέγχου να αξιολογούν και να ελέγχουν 
επιτόπου το σχέδιο δράσης που προτείνει ο παραγωγός προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια 
ιδιάζουσα κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 101
Άρθρο 16, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή δύναται να προβλέπει, με τη 
διαδικασία του άρθρου 31 παράγραφος 2 
και σύμφωνα με τους στόχους και τις 
αρχές που καθορίζονται στον τίτλο II, την 
έγκριση εξαιρέσεων από τους κανόνες 
παραγωγής που καθορίζονται στα 
κεφάλαια 1 έως 3, υπό τους όρους της 
παραγράφου 2.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με την τροπολογία για τον τίτλο του άρθρου  16 του ιδίου συντάκτη. 

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde and Johannes Blokland

Τροπολογία 102
Άρθρο 16, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή δύναται να προβλέπει, με τη 
διαδικασία του άρθρου 31 παράγραφος 2 
και σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές 
που καθορίζονται στον τίτλο II, την έγκριση 
εξαιρέσεων από τους κανόνες παραγωγής 
που καθορίζονται στα κεφάλαια 1 έως 3, 
υπό τους όρους της παραγράφου 2.

1. Στην περίπτωση απρόβλεπτων
συμβάντων πέραν του ελέγχου των
ενδιαφερομένων βάσει του παρόντος
κανονισμού μερών, τα οποία δεν τους 
επιτρέπουν να συμμορφωθούν με τις 
προδιαγραφές που προβλέπονται στον 
κανονισμό αυτό, είναι δυνατόν σύμφωνα με 
τους στόχους και τις αρχές που καθορίζονται
στον τίτλο II να προβλεφθούν εξαιρέσεις 
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από τη νομοθεσία αυτή σύμφωνα με την 
αρχή της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περιπτώσεις όπως η γρίππη των πτηνών ή φυσικές καταστροφές οι παραγωγοί
βιολογικώνπροϊόντων θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν βραχυπροθέσμων
εξαιρέσεων από τον παρόντα κανονισμό. Ως εκ τούτου στις περιπτώσεις αυτές ισχύει η αρχή της 
έκτακτης ανάγκης και όχι η διαδικασία της επιτροπολογίας.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 103
Άρθρο 16, παράγραφος 2

2. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1
εξαιρέσεις περιορίζονται στο ελάχιστο και 
είναι δυνατόν να προβλέπονται μόνο στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

2. Σε πλαίσιο σεβασμού των στόχων και 
των αρχών που καθορίζονται στον τίτλο ΙΙ 
του παρόντος κανονισμού οι εξαιρέσεις 
περιορίζονται στο ελάχιστο και είναι 
δυνατόν να επιτρέπονται μόνο προσωρινά 
και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με την τροπολογία για τον τίτλο του άρθρου  16 του ιδίου συντάκτη.

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde and Johannes Blokland

Τροπολογία 104
Άρθρο 16, παράγραφος 2

2. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 
εξαιρέσεις περιορίζονται στο ελάχιστο και 
είναι δυνατόν να προβλέπονται μόνο στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

2. Οι εξαιρέσεις είναι μικρής διάρκειας και
αίρονται μόλις η κατάσταση το επιτρέψει.

α) εφόσον είναι αναγκαίες, προκειμένου να 
επιτευχθεί η βιωσιμότητα των γεωργικών 
μονάδων που ξεκινούν τη βιολογική 
παραγωγή, ιδίως στην περίπτωση των 
εκμεταλλεύσεων που λειτουργούν σε 
περιοχές όπου η βιολογική παραγωγή 
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βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης·

β) εφόσον είναι αναγκαίες, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η διατήρηση της βιολογικής 
παραγωγής σε εκμεταλλεύσεις που 
αντιμετωπίζουν κλιματικούς, 
γεωγραφικούς ή διαρθρωτικούς 
περιορισμούς·

γ) εφόσον είναι αναγκαίες, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε ζωοτροφές, 
σπόρους προς σπορά και αγενές φυτικό 
πολλαπλασιαστικό υλικό, σε ζωντανά ζώα 
και άλλες γεωργικές εισροές, όταν οι εν 
λόγω εισροές δεν είναι διαθέσιμες στο 
εμπόριο σε μορφή βιολογικού προϊόντος·

δ) εφόσον είναι αναγκαίες, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε συστατικά 
γεωργικής προέλευσης, τα οποία δεν είναι 
διαθέσιμα στο εμπόριο σε μορφή 
βιολογικού προϊόντος·

ε) εφόσον είναι αναγκαίες για την επίλυση 
συγκεκριμένων προβλημάτων που 
συνδέονται με τη διαχείριση του 
βιολογικού ζωικού κεφαλαίου·

στ) εφόσον είναι αναγκαίες, προκειμένου 
να συνεχιστεί η παραγωγή παραδοσιακών 
ειδών διατροφής, που ήσαν ευρέως γνωστά 
τουλάχιστον πριν από μία γενεά·

ζ) σε καταστροφικές περιστάσεις, όπου 
απαιτούνται προσωρινά μέτρα για να 
συνεχιστεί ή να ξαναρχίσει η βιολογική 
παραγωγή·
η) σε περίπτωση επιβολής, βάσει της 
κοινοτικής νομοθεσίας, περιορισμών και 
υποχρεώσεων σχετικών με την προστασία 
της υγείας του ανθρώπου και των ζώων

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περιπτώσεις όπως η γρίππη των πτηνών ή φυσικές καταστροφές οι παραγωγοί
βιολογικώνπροϊόντων θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν βραχυπροθέσμων
εξαιρέσεων από τον παρόντα κανονισμό. Ως εκ τούτου στις περιπτώσεις αυτές ισχύει η αρχή της 
έκτακτης ανάγκης και όχι η διαδικασία της επιτροπολογίας.
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 105
Άρθρο 16, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

α) εφόσον είναι αναγκαίες, προκειμένου να 
επιτευχθεί η βιωσιμότητα των γεωργικών 
μονάδων που ξεκινούν τη βιολογική 
παραγωγή, ιδίως στην περίπτωση των 
εκμεταλλεύσεων που λειτουργούν σε 
περιοχές όπου η βιολογική παραγωγή 
βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης·

α) εφόσον είναι αναγκαία προσωρινά μέτρα 
σε καταστάσης έκτακτης ανάγκης 
προκειμένου να μπορέσει η βιολογική 
παραγωγή να συνεχιστεί ή να αρχίσει εκ 
νέου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 
ιδίως όσον αφορά τη σοβαρή απειλή για 
την καλλιέργεια ή τη βιώσιμη της 
γεωργικής εκμετάλλευσης·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με την τροπολογία για τον τίτλο του άρθρου  16 του ιδίου συντάκτη.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 106
Άρθρο 16, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

a) εφόσον είναι αναγκαίες, προκειμένου να 
επιτευχθεί η βιωσιμότητα των γεωργικών 
μονάδων που ξεκινούν τη βιολογική 
παραγωγή, ιδίως στην περίπτωση των 
εκμεταλλεύσεων που λειτουργούν σε 
περιοχές όπου η βιολογική παραγωγή 
βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης·

διαγράφεται

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αφήνει περιθώρεια για καταχρήσεις. Οι μη βιολογικές εκμεταλλεύσεις που δεν είναι 
βιώσιμες δεν έχουν τους απαιτούμενους πόρους για να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες 
παραγωγής, περιλαμβανομένων των βιολογικών.
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 107
Άρθρο 16, παράγραφος 2, στοιχείο (β)

β) εφόσον είναι αναγκαίες, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η διατήρηση της βιολογικής 
παραγωγής σε εκμεταλλεύσεις που 
αντιμετωπίζουν κλιματικούς, γεωγραφικούς 
ή διαρθρωτικούς περιορισμούς·

β) εφόσον είναι αναγκαίες, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η διατήρηση της βιολογικής 
παραγωγής σε εκμεταλλεύσεις που 
αντιμετωπίζουν κλιματικούς, γεωγραφικούς 
ή διαρθρωτικούς περιορισμούς ή σοβαρές 
συγκυριακές καταστάσεις που απειλούν τη 
βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με την τροπολογία για τον τίτλο του άρθρου  16 του ιδίου συντάκτη.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 108
Άρθρο 16, παράγραφος 2, στοιχείο (β α) (νέο)

β α) εφόσον περιορισμοί και υποχρεώσεις
που  συνδέονται με την υγεία του
ανθρώπου και των ζώων επιβάλλονται 
βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με την τροπολογία για τον τίτλο του άρθρου  16 του ιδίου συντάκτη.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 109
Άρθρο 16, παράγραφος 2, στοιχείο (στ)

στ) εφόσον είναι αναγκαίες, προκειμένου 
να συνεχιστεί η παραγωγή παραδοσιακών 
ειδών διατροφής, που ήσαν ευρέως γνωστά 
τουλάχιστον πριν από μία γενεά·

διαγράφεται
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με την τροπολογία για τον τίτλο του άρθρου  16 του ιδίου συντάκτη.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 110
Άρθρο 16, παράγραφος 2, στοιχείο (ζ)

ζ) σε καταστροφικές περιστάσεις, όπου 
απαιτούνται προσωρινά μέτρα για να 
συνεχιστεί ή να ξαναρχίσει η βιολογική 
παραγωγή·

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με την τροπολογία για τον τίτλο του άρθρου  16 του ιδίου συντάκτη.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 111
Άρθρο 16, παράγραφος 2, στοιχείο (η)

η) σε περίπτωση επιβολής, βάσει της 
κοινοτικής νομοθεσίας, περιορισμών και 
υποχρεώσεων σχετικών με την προστασία 
της υγείας του ανθρώπου και των ζώων.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με την τροπολογία για τον τίτλο του άρθρου  16 του ιδίου συντάκτη.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 112
Άρθρο 16, παράγραφος 2 α (νέα)

2 α. Κάθε προσωρινή εξαίρεση που
ασκείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 
αποτελεί αντικείμενο ενημέρωσης χωρίς 
καθυστέρηση των αρμοδίων αρχών ή 
του(των) οργανισμού(ών) ελέγχου και 
πιστοποίησης του κράτους μέλους στο 
οποίο είναι εγκατεστημένος ο παραγωγός.
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Η ενημέρωση αυτή παρουσιάζει σαφώς και
επακριβώς τη διαπιστωθείσα κατάσταση, 
τα μέτρα που ελήφθησαν, τη διάρκειά τους 
και τα υλικά συστατικά προϊόντα και 
σκευάσματα που χρησιμοποιήθηκαν για να 
αντιμετωπιστεί η διαπιστωθείσα 
κατάσταση.
Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ή 
ο(οι) οργανισμός(οί) ελέγχου γνωμοδοτούν 
το συντομότερο δυνατόν και ενημερώνουν 
χωρίς καθυστέρηση τον παραγωγό.  Οι 
οργανισμοί πιστοποίησης λαμβάνουν τη 
γνωμοδότηση αυτή χωρίς καθυστέρηση.
Σε περίπτωση αμφισβήτησης κάποιου 
μέτρου που έλαβε ο παραγωγός, οι 
αρμόδιες αρχές ή οι οργανισμοί ελέγχου 
προτείνουν εναλλακτικές λύσεις που κατά 
τη γνώμη τους ανταποκρίνονται καλύτερα 
στην κατάσταση που παρουσιάστηκε.
Πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατόν 
έλεγχος σύμφωνα με τις διατάξεις που 
προβλέπονται στον τίτλο V του παρόντος 
κανονισμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με την τροπολογία για τον τίτλο του άρθρου  16 του ιδίου συντάκτη.

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde and Johannes Blokland

Τροπολογία 113
Άρθρο 16, παράγραφος 3

3. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει ειδικές 
προϋποθέσεις για την εφαρμογή των
προβλεπόμενων στην παράγραφο 1 
εξαιρέσεων, με τη διαδικασία του 
άρθρου 31 παράγραφος 2.

3. Η Επιτροπή συντάσσει σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 31 παράγραφος 2
κατάλογο των περιπτώσεων στις οποίες 
εφαρμόζεται η αρχή της κατάστασης 
ανώτερης βίας..

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περιπτώσεις όπως η γρίππη των πτηνών ή φυσικές καταστροφές οι παραγωγοί
βιολογικώνπροϊόντων θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν βραχυπροθέσμων
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εξαιρέσεων από τον παρόντα κανονισμό. Ως εκ τούτου στις περιπτώσεις αυτές ισχύει η αρχή της 
έκτακτης ανάγκης και όχι η διαδικασία της επιτροπολογίας.

Τροπολογία: Ambroise Guellec

Τροπολογία 114
Άρθρο 17, παράγραφος 3

3. Ο όροι που απαριθμούνται στο 
παράρτημα I, καθώς και τα παράγωγα και 
σμικρυντικά τους, μόνα ή σε συνδυασμό, 
δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για 
προϊόντα στην ετικέτα των οποίων 
αναγράφεται ότι περιέχουν, αποτελούνται ή 
παράγονται από ΓΤΟ.

3. Ο όροι που απαριθμούνται στο 
παράρτημα I, καθώς και τα παράγωγα και 
σμικρυντικά τους, μόνα ή σε συνδυασμό, 
δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για 
προϊόντα στην ετικέτα των οποίων 
αναγράφεται ότι περιέχουν, αποτελούνται ή 
παράγονται από ΓΤΟ ή με τη βοήθεια ΓΤΟ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με την αιτιολογική σκέψη 16 του κανονισμού πλαισίου 1829/2003, καλκό 
θα ήταν να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ του ορισμού "από ΓΤΟ" (στα αγγλικά "produced 
from GMO") και του "με τη βοήθεια ΓΤΟ" (στα αγγλικά "produced with GMO").

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 115
Άρθρο 17, παράγραφος 3

3. Ο όροι που απαριθμούνται στο 
παράρτημα I, καθώς και τα παράγωγα και 
σμικρυντικά τους, μόνα ή σε συνδυασμό, 
δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για 
προϊόντα στην ετικέτα των οποίων 
αναγράφεται ότι περιέχουν, αποτελούνται ή 
παράγονται από ΓΤΟ.

3. Ο όροι που απαριθμούνται στο 
παράρτημα I, καθώς και τα παράγωγα και 
σμικρυντικά τους, μόνα ή σε συνδυασμό, 
δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για 
προϊόντα που περιέχουν, αποτελούνται ή 
παράγονται από ΓΤΟ.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Χρειάζονται αυστηρότεροι περιορισμοί προκειμένου να προλαμβάνεται ο αποπροσανατολισμός 
του καταναλωτή με παράλειψη της αναγραφής όλων των πληροφοριών στην επισήμανση.
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 116
Άρθρο 21

Ειδικές απαιτήσεις για την επισήμανση Ειδικές απαιτήσεις για την επισήμανση όσον
αφορά τις εκμεταλλεύσεις που αρχίζουν 

μια δραστηριότητα βιολογικής παραγωγής
Απαγορεύεται αυστηρά να γίνεται αναφορά
στην έννοια «βιολογική γεωργία», και 
μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο η έννοια 
«σε φάση μεταστροφής προς τη βιολογική 
γεωργία».
Η έννοια «σε φάση μεταστροφής προς τη
βιολογική γεωργία» μπορεί να 
χρησιμοποιείται μόνο μετά το δεύτερο έτος 
της μεταστροφής κατόπιν γνωμοδότησης 
των αρμοδίων αρχών ή των οργανισμών 
ελέγχου.

Η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει, με τη 
διαδικασία του άρθρου 31 παράγραφος 2, 
ειδικές απαιτήσεις για την επισήμανση των 
βιολογικών ζωοτροφών και των προϊόντων 
των εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται σε 
φάση μετατροπής.

Η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει, με τη 
διαδικασία του άρθρου 31 παράγραφος 2, 
ειδικές διατάξεις πέραν εκείνων που 
προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο για 
την επισήμανση των βιολογικών ζωοτροφών 
και των προϊόντων των εκμεταλλεύσεων που 
βρίσκονται σε φάση μετατροπής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι βασικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση της γεωργικής παραγωγής σε φάση
μεταστροφής προς τη βιολογική γεωργία δεν μπορούν να εμπίπτουν στη διαδικασία της 
επιτροπολογίας, εκτός ιδιαιτέρων διατάξεων. Πρέπει επομένως οι διατάξεις αυτές να 
καθορίζονται στον κανονισμό αυτό. Το άρθρο 5, παράγραφος 5, στοιχείο β) του κανονισμού
(ΕΟΚ) 2092/91 αναφέρεται στην τήρηση μιας χρονικής περιόδου τουλάχιστον 12 μηνών πριν 
από τη συγκομιδή.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 117
Άρθρο 24, παράγραφος 3, εδάφιο 3

Τα τέλη που εισπράττονται για τη χορήγηση 
του πιστοποιητικού ή του σήματος 
συμμόρφωσης είναι εύλογα.

Τα τέλη που εισπράττονται για τη χορήγηση 
του πιστοποιητικού ή του σήματος 
συμμόρφωσης καλύπτουν το κόστος των 
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ελέγχων και της χορήγησης του 
πιστοποιητικού ή σήματος συμμόρφωσης.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση του τι καλύπτεται θα αποτρέψει το υπερβολικό ύψος των τελών.

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde and Johannes Blokland

Τροπολογία 118
Άρθρο 27, παράγραφος 3, στοιχείο (α)

(α) το προϊόν έχει παραχθεί σύμφωνα με 
πρότυπα παραγωγής που είναι ισοδύναμα με 
τα εφαρμοζόμενα στη βιολογική παραγωγή 
στην Κοινότητα, ή σύμφωνα με τα διεθνώς 
αναγνωρισμένα πρότυπα που καθορίζονται 
στις κατευθυντήριες γραμμές του κώδικα 
Codex Alimentarius·

(α) το προϊόν έχει παραχθεί σύμφωνα με 
πρότυπα παραγωγής που είναι ισοδύναμα με 
τα εφαρμοζόμενα στη βιολογική παραγωγή 
στην Κοινότητα, ή σύμφωνα με τα διεθνώς 
αναγνωρισμένα πρότυπα που καθορίζονται 
στις κατευθυντήριες γραμμές των προτύπων 
που καθορίζονται στα Βασικά Πρότυπα για 
τη Βιολογική Παραγωγή της IFOAM 
(Διεθνής Ομοσπονδία Κινημάτων 
Βιολογικής Γεωργίας);

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βασικά πρότυπα της IFOAM βασίζονται στους διεθνείς κανόνες ISO για τη λειτουργία
ορισμένων οργανισμών πιστοποίησης και αναπτύσσονται περαιτέρω προκειμένου να
αντικατοπτρίζουν ιδιάζουσες περιστάσεις πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής και
μεταποίησης.

Τα βασικά πρότυπα της IFOAM και τα Κριτήρια Διαπίστευσης είναι γενικώς σεβαστά ως
διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές στις οποίες πρέπει να βασιστούν τα εθνικά πρότυπα και τα
συστήματα επιθεώρησης και έχουν χρησιμοποιηθεί ως αναφορά από τους φορείς που 
καθορίζουν τα πρότυπα και τους νομοθέτες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde and Johannes Blokland

Τροπολογία 119
Άρθρο 27, παράγραφος 3, στοιχείο (β)

(β) ο παραγωγός υπόκειται σε ελεγκτικές 
ρυθμίσεις που είναι ισοδύναμες με εκείνες 

(β) ο παραγωγός υπόκειται σε ελεγκτικές 
ρυθμίσεις που είναι ισοδύναμες με εκείνες 



PE 372.199v01-00 40/47 AM\612856EL.doc

EL

του κοινοτικού συστήματος ελέγχου ή 
σύμφωνες με τις κατευθυντήριες γραμμές 
του κώδικα Codex Alimentarius·

του κοινοτικού συστήματος ελέγχου ή 
σύμφωνες με τις κατευθυντήριες γραμμές 
των προτύπων που καθορίζονται στα 
Βασικά Πρότυπα για τη Βιολογική 
Παραγωγή της IFOAM·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με την τροπολογία του άρθρου 27, παράγραφος 3, στοιχείο (a) του ιδίου 
συντάκτη.

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde and Johannes Blokland

Τροπολογία 120
Άρθρο 27, παράγραφος 4, εδάφιο 1

4. Η Επιτροπή αναγνωρίζει, με τη 
διαδικασία του άρθρου 31 παράγραφος 2, τις 
τρίτες χώρες των οποίων τα πρότυπα 
παραγωγής και οι ελεγκτικές ρυθμίσεις είναι 
ισοδύναμα με τα εφαρμοζόμενα στην 
Κοινότητα ή σύμφωνα με τα διεθνώς 
αναγνωρισμένα πρότυπα που καθορίζονται 
στις κατευθυντήριες γραμμές του κώδικα 
Codex Alimentarius και καταρτίζει 
κατάλογο των χωρών αυτών.

4. Η Επιτροπή αναγνωρίζει, με τη 
διαδικασία του άρθρου 31 παράγραφος 2, τις 
τρίτες χώρες των οποίων τα πρότυπα 
παραγωγής και οι ελεγκτικές ρυθμίσεις είναι 
ισοδύναμα με τα εφαρμοζόμενα στην 
Κοινότητα ή σύμφωνα με τα διεθνώς 
αναγνωρισμένα πρότυπα που καθορίζονται 
στις κατευθυντήριες γραμμές των Βασικών 
Προτύπων για τη Βιολογική Παραγωγή της 
IFOAM και καταρτίζει κατάλογο των 
χωρών αυτών .

Or. en

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με την τροπολογία του άρθρου 27, παράγραφος 3, στοιχείο (a) του ιδίου 
συντάκτη.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 121
Άρθρο 27, παράγραφος 5, εδάφιο 3

Όταν εξετάζει τις αιτήσεις αναγνώρισης, η 
Επιτροπή καλεί τον ενδιαφερόμενο φορέα 
ελέγχου να παράσχει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες. Η Επιτροπή δύναται επίσης 

Όταν εξετάζει τις αιτήσεις αναγνώρισης, η 
Επιτροπή καλεί τον ενδιαφερόμενο φορέα 
ελέγχου να παράσχει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες. Η Επιτροπή αναθέτει σε 
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να αναθέτει σε εμπειρογνώμονες να 
εξετάσουν επιτόπου τους κανόνες 
παραγωγής και τις ελεγκτικές 
δραστηριότητες που ασκεί στην τρίτη χώρα 
ο ενδιαφερόμενος φορέας ελέγχου.

εμπειρογνώμονες να εξετάσουν επιτόπου 
τους κανόνες παραγωγής και τις ελεγκτικές 
δραστηριότητες που ασκεί στην τρίτη χώρα 
ο ενδιαφερόμενος φορέας ελέγχου.

(Στην περίπτωση που εγκριθεί, το σχετικό
άρθρο στην πρόταση κανονισμού του 
Συμβουλίο που τροποποιεί τον κανονισμό 
(ΕΟΚ) αριθ.2092/91 θα μεταβληθεί 
ακολούθως.)

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ενδείκνυται η επιτόπου αξιολόγηση των κανόνων παραγωγής και των δραστηριότήτων ελέγχου
του ενδιαφερομένου οργανισμού σε μια τρίτη χώρα για την οποία η Επιτροπή έχει λάβει αίτηση
αναγνώρισης. Τούτο αποτελεί τμήμα της αναγκαίας εδρέωσης της εμπιστοσύνης του
καταναλωτή στον τομέα της βιολογικής παραγωγής, τόσο σε πλαίσιο ΕΕ όσο και έναντι των
εισαγωμένων προϊόντων.

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde and Johannes Blokland

Τροπολογία 122
Άρθρο 28, παράγραφος 1 α (νέα)

Τα κράτη μέλη μπορούν, όσον αφορά τους 
κανόνες που παρατίθενται στα άρθρα 9 και 
10 να διατηρούν ή να καθιερώνουν 
αυστηρότερους κανονες για τα ζώα και τις 
ζωικές παραγωγές υπό τον όρο ότι οι 
κανόνες αυτοί συμμορφούνται με το 
κοινοτικό δίκαιο και δεν παρεμποδίζουν ή 
περιορίζουν την ελεύθερη διακίνηση άλλων 
ζώων ή ζωικών προϊόντων τα οποία 
συμμορφούνται με τη νομοθεσία αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παρούσες διαφορές στις καθιερωμένες πρακτικές όσον αφορά την παραγωγή βιολογικών 
ζωικών προϊόντων μεταξύ των κρατών μελών απαιτεί να καταστεί δυνατόν για ένα κράτος 
μέλος να εφαρμόζει αυστηρότερους κανόνες για τα ζωικά προϊόντα που παράγονται στο έδαφός 
του.

Επιπλέον, φαίνεται απλώς λογικό η αρχή των ελαχίστων οδηγιών στις οποίες ανανφέρεται η
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Επιτροπή στο σχέδιο δράσης της για την ευζωία των ζώων (2006/2046(INI)) να ισχύει επίσης 
και για την ευζωία των ζώων στο πλαίσιο της βιολογικής παραγωγής.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 123
Άρθρο 31

Διαχειριστική επιτροπή για τη βιολογική 
παραγωγή

Ρυθμιστική επιτροπή για τη βιολογική 
παραγωγή

1. Η Επιτροπή επικουρεiται από τη 
διαχειριστική επιτροπή για τη βιολογική 
παραγωγή (εφεξής καλούμενη «επιτροπή»).

1. Η Επιτροπή επικουρεiται από τη 
ρυθμιστική επιτροπή για τη βιολογική 
παραγωγή (εφεξής καλούμενη «επιτροπή»).

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα 
άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα 
άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ

3. Η προθεσμία που προβλέπεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 3 της 
απόφασης 1999/468/EΚ ορίζεται τρίμηνη.
4. Η επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό 
κανονισμό της.

4. Η επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό 
κανονισμό της, σύμφωνα με το άρθρο 7
της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η πρόταση αυτή κανονισμού παρουσιάζει ελάχιστους κανόνες εναρμονισης, είναι
αναγκαίο τα διάφορα μέτρα που πρέπει να ληφθούν με τη διαδικασία της επιτροπολογίας να 
εμπίπτουν  σε ρυθμιστική επιτροπή στο πλαίσιο της οποίας θα παρεμβαίνουον τα κράτη μέλη 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αντί της διαχειριστικής επιτροπής.

Αντίθετα με το άρθρο 4 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, το άρθρο 5 δεν αναφέρεται σε κάποια 
προθεσμία και θα έπρεπε επομένως να διαγραφεί η παράγραφος 3.

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde and Johannes Blokland

Τροπολογία 124
Άρθρο 31, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή επικουρεiται από τη 
διαχειριστική επιτροπή για τη βιολογική 
παραγωγή (εφεξής καλούμενη «επιτροπή»).

1. Η Επιτροπή επικουρεiται από τη 
ρυθμιστική επιτροπή για τη βιολογική 
παραγωγή (εφεξής καλούμενη «επιτροπή»).

(Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται στο
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σύνολο του νομοθετικού κειμένου υπό 
εξέταση· στην περίπτωση που εγκριθεί θα 
χρειαστούν τεχνικές αλλαγές σε ολόκληρο το 
κείμενο).

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να καταστεί ο κανονισμός αυτός όσο το δυνατόν διαφανέστερος, τα παραρτήματα 
του κανονισμού 2092/91 θα έπρεπε να διατηρηθούν και η διαδικασία επιτροπολογίας να 
μειωθεί στο ελάχιστο. 

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde and Johannes Blokland

Τροπολογία 125
Άρθρο 31, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Όπου γίνεται αναφορά στην
παράγραφο αυτή, εφαρμοζονται τα 
παραρτήμα I έως VIII του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ.2092/91. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να καταστεί ο κανονισμός αυτός όσο το δυνατόν διαφανέστερος, τα παραρτήματα 
του κανονισμού 2092/91 θα έπρεπε να διατηρηθούν και η διαδικασία επιτροπολογίας να 
μειωθεί στο ελάχιστο.

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde and Johannes Blokland

Τροπολογία 126
Άρθρο 31, παράγραφος 2

2.Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα 
άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα 
άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να καταστεί ο κανονισμός αυτός όσο το δυνατόν διαφανέστερος, τα παραρτήματα 
του κανονισμού 2092/91 θα έπρεπε να διατηρηθούν και η διαδικασία επιτροπολογίας να 
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μειωθεί στο ελάχιστο. 

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 127
Άρθρο 31, παράγραφος 2 α (νέα)

2a. Η Επιτροπή γνωστοποιεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε 
σχεδιαζόμενη αλλαγή στον κανονισμό 
μέσω της διαδικασίας επιτροπολογίας και 
λαμβάνει δεόντως υπόψη τη σχετική θέση 
του Κοινοβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται για κάθε απόφαση που λαμβάνεται μέσω της
προτεινόμενης διαδικασίας της επιτροπολογίας.

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 128
Άρθρο 31 α (νέο)

Άρθρο 31α

1. Δημιουργειται επιτροπή η οποία ορίζεται
από την Επιτροπή με εκπροσώπους από τις
ενδιαφερόμενες ομάδες που εργάζονται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι ομάδες αυτές είναι
COPA, IFOAM, EEB, BEUC και EURO-
COOP.
2. Ζητείται η γνώμη της επιτροπής αυτής
προτού η Επιτροπή προτείνει τις 
οποιεσδήπτε αλλαγές στο πλαίσιο της 
διαδικασίας επιτροπολογίας.Η Επιτροπή 
ακολουθεί τις συστάσεις της επιτροπής.
3. Η επιτροπή υιοθετεί τους δικούς της 
διαδικαστικούς κανόνες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή στη διαδικασίας λήψης αποφάσεων των εκπροσώπων παραγωγών βιολογικών
προϊόντων στην Ευρώπη μπορεί να συμβάλει σε περαιτέρω βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες με 
καινοτόμες μεθόδους.

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 129
Άρθρο 31 β (νέο)

Άρθρο 31β
Κατά παρέκκλιση από την απόφαση
1999/468/ΕΚ, μια απ΄φοαση της
Επιτροπής που εγκρίνεται σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 31(2) αίρεται στην 
περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις 
εντός τριών μηνών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βιολογική γεωργία έχει αναπτυχθεί από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών –
καταναλωτών, εμπόρων, παραγωγών και λιανοπωλητών. Λαμβάνοντας υπόψη την παράδοση
αυτή, η διαφάνεια και οι δημοκρατικές δομές στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού πρέπει να 
ενισχυθούν. Όταν λαμβάνονται αποφάσεις εφαρμογής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, 
στη διαδικασία θα έπρεπε να εμπλέκεται η ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Προκειμένοου η διαφάνεια να είναι ουσιαστική, το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει δικαίωμα βέτο.

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde and Johannes Blokland

Τροπολογία 130
Άρθρο 32

Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς διατάξεις 
για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, με τη διαδικασία του 
άρθρου 31 παράγραφος 2 και σύμφωνα με 
τους στόχους και τις αρχές που καθορίζονται 
στον τίτλο II. Ειδικότερα, οι διατάξεις 
αυτές περιλαμβάνουν τα εξής:

Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς διατάξεις 
για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, με τη διαδικασία του 
άρθρου 31 παράγραφος 2 και σύμφωνα με 
τους στόχους και τις αρχές που καθορίζονται 
στον τίτλο II. 

(a) λεπτομέρειες για τους κανόνες 
παραγωγής που καθορίζονται στον 
τίτλο ΙΙΙ, ιδίως δε, τις ειδικές απαιτήσεις 
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και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι 
γεωργοί και οι λοιποί παραγωγοί 
βιολογικών προϊόντων·
(β) λεπτομέρειες για τους κανόνες 
επισήμανσης που καθορίζονται στον 
τίτλο IV·
(γ) λεπτομερείς κανόνες για το σύστημα 
ελέγχου που καθορίζεται στον τίτλο V, 
ιδίως όσον αφορά τα ειδικά κριτήρια 
ανάθεσης καθηκόντων σε ιδιωτικούς 
φορείς ελέγχου και τα κριτήρια έγκρισης 
των φορέων αυτών·
(δ) λεπτομέρειες για τους κανόνες που 
διέπουν τις εισαγωγές από τρίτες χώρες 
και καθορίζονται στον τίτλο VI, ιδίως όσον 
αφορά, αφενός τα κριτήρια και τις 
διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται 
στην αναγνώριση τρίτων χωρών και 
φορέων ελέγχου βάσει του άρθρου 27, 
συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης 
των καταλόγων αναγνωρισμένων τρίτων 
χωρών και φορέων ελέγχου και, αφετέρου, 
το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο 
άρθρο 27 παράγραφος 3 στοιχείο δ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να καταστεί ο κανονισμός αυτός όσο το δυνατόν διαφανέστερος, τα παραρτήματα 
του κανονισμού 2092/91 θα έπρεπε να διατηρηθούν και η διαδικασία επιτροπολογίας να 
μειωθεί στο ελάχιστο. Συνεπεία τούτου τα παραρτήματα θα έπρεπε να διορθωθούν εις τρόπον 
ώστε οι αναφορές στα άρθρα να ταιριάζουν με τον προτεινόμενο κανονισμό.

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde and Johannes Blokland

Τροπολογία 131
Άρθρο 33

1. Ο κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 2092/91 
καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2009.

1. Ο κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 2092/91 
καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2009,
εκτός από τα Παραρτήματα I έως VIII.

2. Οι παραπομπές στον καταργηθέντα 
κανονισμό (EΟΚ) αριθ. 2092/91 θεωρούνται 
παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

2. Οι παραπομπές στον καταργηθέντα 
κανονισμό (EΟΚ) αριθ. 2092/91 θεωρούνται
παραπομπές στον παρόντα κανονισμό, εκτός 
εάν οι παραπομπές αυτές γίνονται στα 
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παραρτήματα I έως VIII.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να καταστεί ο κανονισμός αυτός όσο το δυνατόν διαφανέστερος, τα παραρτήματα 
του κανονισμού 2092/91 θα έπρεπε να διατηρηθούν και η διαδικασία επιτροπολογίας να 
μειωθεί στο ελάχιστο. Συνεπεία τούτου τα παραρτήματα θα έπρεπε να διορθωθούν εις τρόπον 
ώστε οι αναφορές στα άρθρα να ταιριάζουν με τον προτεινόμενο κανονισμό.


