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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση ΕΚ περιλαμβάνει δύο σχέδια κανονισμού το πρώτο εκ των οποίων 
εξετάζει το ενδεχόμενο παροχής ενός νέου πλαισίου δραστηριότητας για τη βιολογική 
γεωργίας με την ενημέρωση των στόχων και των αρχών εις τρόπον ώστε να αυξηθεί 
το βάρος του τομέα αυτού στην εσωτερική αγορά. Το δεύτερο προτείνει μια 
προσωρινή προσαρμογή και παρέκκλιση που θα τερματισθεί την 1η Ιανουαρίου 2009, 
δεδομένου ότι τα προγραμματισμένα από το πρώτο καθήκοντα εφαρμογής αφήνουν 
ελάχιστα περιθώρια, προκειμένου να μην σημειωθούν στρεβλώσεις στην αγορά και 
να εξασφαλισθούν ισότιμες συνθήκες εμπορίου με τους παραγωγούς και παράγοντες 
των τρίτων χωρών, παρέχοντας στους καταναλωτές της ΕΕ βιολογικά προϊόντα.

Η πρόταση της Επιτροπής είναι ευπρόσδεκτη και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη 
εναρμονισμένων προδιαγραφών στο πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας δεδομένου ότι 
η ζήτηση στο συγκεκριμένο τομέα αυξήθηκε κατά τα τελευταία έτη κυρίως ως προς 
την παροχή βιολογικών προϊόντων σε θεσμοθετημένα σημεία διανομής με λίαν 
αυστηρούς όρους διακίνησης που καθορίζονται τόσο από τις δημόσιες όσο και από 
τις ιδιωτικές αρχές. Για το λόγο αυτό, η πρόταση πρέπει να ολοκληρωθεί με την 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής της στους τομείς αυτούς.

Οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων ωστόσο, δεν προσανατολίζονται απλώς στην 
παροχή ανταγωνιστικών και προϊόντων που χαίρουν εκτίμησης τόσο στον τομέα των 
τροφίμων όσο και εκτός αυτού, όπως στα κλωστοϋφαντουργικά και τα καλλυντικά, 
αλλά ο κύριος στόχος τους είναι η εξασφάλιση της προστασίας του καλλιεργήσιμου 
εδάφους για βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς κίνδυνο διάβρωσης, πλημμυρών και άλλων 
φυσικών καταστροφών. Χάρις επομένως στις ικανότητές τους, την τεχνογνωσία τους 
σε σχέση με τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τους τρόπους βελτίωσης της 
γονιμότητας του εδάφους και της ευζωίας των ζώων, είναι σε θέση να προσφέρουν 
ανταγωνιστικά προϊόντα διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την κοινωνική ανάπτυξη της 
υπαίθρου στην ΕΕ.

Η ζήτηση των καταναλωτών για τα προϊόντα αυτά απαιτεί επομένως την ικανοποίηση 
εντελώς διαφορετικών προδιαγραφών ποιότητας σε σχέση με τα άλλα συμβατικά 
γεωργικά προϊόντα. Η πλήρης απουσία παρασιτοκτόνων και ΓΤΟ αποτελεί βασική 
απαίτηση και δεν είναι ανεκτή η τυχαία μόλυνση. Η επισήμανση των βιολογικών 
προϊόντων πρέπει να συμβαδίζει με τους στόχους αυτούς. Δεν θα έπρεπε να 
προβλέπεται κάποιο όριο παρουσίας ΓΤΟ δεδομένου ότι πρέπει πάση θυσία να 
αποφεύγονται λόγω πιθανής συνύπαρξης με άλλους γεωργικούς τομείς όπου οι ΓΤΟ 
μπορούν να είναι εν μέρει ανεκτοί ή να χρησιμοποιούνται. Τέλος, ο ποιοτικός έλεγχος 
και η αξιολόγηση νέων ή καινοτόμων μεθόδων προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
βιολογική πιστοποίηση θα έπρεπε να εφαρμόζονται ως επί το πλείστον στις 
καθιερωμένες βέλτιστες πρακτικές που προβλέπουν τη συμμετοχή και την τακτική 
διαβούλευση με τους παραγωγούς, καθώς και στις προδιαγραφές ISO 65/EN 45011, 
παρά στον κανονισμό 882/2004 όπου προβλέπονται συμβατικοί έλεγχοι, ακόμη και 
στην περίπτωση που η Επιτροπή προτείνει στο εγγύς μέλλον ενημερωμένες 
παρεκκλίσεις που θα χρησιμοποιούνται ειδικά για την παραγωγή βιολογικών 
προϊόντων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
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Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί 
την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 1

(1) Η βιολογική παραγωγή είναι ένα 
συνολικό σύστημα διαχείρισης των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και παραγωγής 
τροφίμων, το οποίο συνδυάζει βέλτιστες 
περιβαλλοντικές πρακτικές, υψηλό βαθμό 
βιοποικιλότητας, τη διατήρηση των φυσικών 
πόρων, την εφαρμογή υψηλού επιπέδου 
προτύπων στη μεταχείριση των ζώων και 
παραγωγή που ανταποκρίνεται στην 
προτίμηση ορισμένων καταναλωτών σε 
προϊόντα που παράγονται με φυσικές ουσίες 
και διεργασίες. Ως εκ τούτου, οι βιολογικές 
μέθοδοι παραγωγής επιτελούν διττό 
κοινωνικό ρόλο, αφενός τροφοδοτώντας 
μια ειδική αγορά που καλύπτει την
καταναλωτική ζήτηση βιολογικών 
προϊόντων και, αφετέρου, προσφέροντας 
δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στην 
προστασία του περιβάλλοντος και των 
ζώων, καθώς και στην αγροτική ανάπτυξη.

(1) Η βιολογική παραγωγή είναι ένα 
συνολικό σύστημα διαχείρισης των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και παραγωγής 
τροφίμων, το οποίο συνδυάζει βέλτιστες 
περιβαλλοντικές πρακτικές, υψηλό βαθμό 
βιοποικιλότητας, τη διατήρηση των φυσικών 
πόρων και την εφαρμογή υψηλού επιπέδου 
προτύπων στη μεταχείριση των ζώων και 
έχει ως στόχο τη βελτίωση της 
γονιμότητας του εδάφους με φυσικά μέσα 
και την εξασφάλιση παραγωγής που 
ανταποκρίνεται στην προτίμηση ορισμένων 
καταναλωτών σε προϊόντα που παράγονται 
με φυσικές ουσίες και διεργασίες. Ως εκ 
τούτου, οι βιολογικές μέθοδοι παραγωγής 
επιτελούν διάφορους θετικούς ρόλους: όχι 
μόνο παρέχουν μια ειδική αγορά που 
καλύπτει την καταναλωτική ζήτηση 
βιολογικών προϊόντων, παρέχοντας στο 
κοινό προϊόντα που δεν περιορίζονται στον 
τομέα της διατροφής αλλά προπάντων,
συμβάλλουν στην προστασία του 
περιβάλλοντος και των ζώων, καθώς και 
στην κοινωνική ανάπτυξη της υπαίθρου.

Αιτιολόγηση

Πρωταρχικός στόχος των παραγωγών βιολογικών προϊόντων είναι η εξασφάλιση της 
φυσικής γονιμότητας του εδάφους χρησιμοποιώντας τις καλύτερες από κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής πλευράς πρακτικές που είναι σε θέση να προσφέρουν ένα 
ανταγωνιστικό προϊόν όπως ζητεί αυξανόμενος αριθμός καταναλωτών.

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Το μερίδιο της βιολογικής γεωργίας 
αυξάνεται στα περισσότερα κράτη μέλη. Η 
άνοδος της καταναλωτικής ζήτησης είναι 
ιδιαίτερα αισθητή τα τελευταία χρόνια. Οι 
πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της κοινής 
γεωργικής πολιτικής, με την έμφαση που 
έδωσαν στον προσανατολισμό στην αγορά 
και στην προσφορά προϊόντων ποιότητας 
που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των 
καταναλωτών, πιθανώς θα τονώσουν ακόμη 
περισσότερο την αγορά των βιολογικών 
προϊόντων. Με τα δεδομένα αυτά, η 
νομοθεσία για τη βιολογική παραγωγή 
διαδραματίζει ολοένα σημαντικότερο ρόλο 
στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και 
συνδέεται στενά με τις εξελίξεις στις αγορές 
των γεωργικών προϊόντων.

(2) Το μερίδιο της βιολογικής γεωργίας 
αυξάνεται στα περισσότερα κράτη μέλη. Η 
άνοδος της καταναλωτικής ζήτησης είναι 
ιδιαίτερα αισθητή τα τελευταία χρόνια. Οι 
πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της κοινής 
γεωργικής πολιτικής, με την έμφαση που 
έδωσαν στον προσανατολισμό στην αγορά 
και στην προσφορά προϊόντων ποιότητας 
που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των 
καταναλωτών, πιθανώς θα τονώσουν ακόμη 
περισσότερο την αγορά των βιολογικών 
προϊόντων. Με τα δεδομένα αυτά, η 
νομοθεσία για τη βιολογική παραγωγή 
διαδραματίζει ολοένα σημαντικότερο ρόλο 
στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και 
συνδέεται στενά με τις εξελίξεις στις αγορές 
των γεωργικών προϊόντων όπως και με την 
προστασία και τη διασφάλιση των 
καλλιεργήσιμων εδαφών.

Αιτιολόγηση

Η προστασία των εδαφών και η επακόλουθη ανάπτυξη των επιφανειών που 
προορίζονται για τη βιολογική γεωργία συνδέονται στενά με τις βελτιώσεις των 
πολιτικών στον τομέα της αγοράς γεωργικών προϊόντων.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 3

(3) Το κοινοτικό νομικό πλαίσιο που 
διέπει τον κλάδο της βιολογικής παραγωγής 
πρέπει να αποσκοπεί στη διασφάλιση 
θεμιτού ανταγωνισμού και της εύρυθμης 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς 
βιολογικών προϊόντων, καθώς και στη 
διατήρηση και τη δικαίωση της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα 
προϊόντα με ετικέτα που δηλώνει ότι είναι 
βιολογικά. Πρέπει επιπλέον να έχει ως 

(3) Το κοινοτικό νομικό πλαίσιο που 
διέπει τον κλάδο της βιολογικής παραγωγής 
πρέπει να αποσκοπεί στη διασφάλιση 
θεμιτού ανταγωνισμού και της εύρυθμης 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς 
βιολογικών προϊόντων, καθώς και στη 
διατήρηση και τη δικαίωση της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα 
προϊόντα με ετικέτα που δηλώνει ότι είναι 
βιολογικά. Πρέπει επιπλέον να έχει ως 
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στόχο τη δημιουργία των συνθηκών εκείνων 
που θα επιτρέψουν στον συγκεκριμένο 
κλάδο να προοδεύσει ανάλογα με την 
εξέλιξη της παραγωγής και της αγοράς.

στόχο τη δημιουργία των συνθηκών εκείνων 
που θα επιτρέψουν στον συγκεκριμένο 
κλάδο να προοδεύσει ανάλογα με την 
εξέλιξη της παραγωγής και της αγοράς όπως 
επίσης και με τη βιώσιμη περιβαλλοντική 
ανάπτυξη.

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή βιολογικών προϊόντων μπορεί να προοδεύσει χάρις σε νομοθετικά μέτρα 
συνεπή όχι μόνο με τις πολιτικές αγοράς, αλλά και με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Πρέπει να διευκολυνθεί περαιτέρω η 
ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής, ιδίως 
με την προαγωγή της χρήσης νέων τεχνικών 
και ουσιών, καταλληλότερων για τη 
βιολογική παραγωγή.

(8) Πρέπει να διευκολυνθεί περαιτέρω η 
ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής, βάσει 
καθιερωμένων βελτίστων πρακτικών, ιδίως 
με την προαγωγή της χρήσης νέων τεχνικών 
και ουσιών, καταλληλότερων για τη 
βιολογική παραγωγή.

Αιτιολόγηση

Οι αναρίθμητες εμπειρίες που απεκόμισαν οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων με την 
πάροδο του χρόνου πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να εδραιωθούν οι 
καλύτερες πρακτικές και να εξασφαλισθούν μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης για 
τους νέους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Οι γενετικώς τροποποιημένοι 
οργανισμοί (ΓΤΟ) και τα προϊόντα που 
παράγονται από ή με ΓΤΟ δεν 
συμβιβάζονται με την έννοια της 
βιολογικής παραγωγής και με τον τρόπο με 
τον οποίο αντιλαμβάνονται οι 
καταναλωτές τα βιολογικά προϊόντα. Κατά 
συνέπεια, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 

(9) Οι γενετικώς τροποποιημένοι 
οργανισμοί (ΓΤΟ) και τα προϊόντα που 
παράγονται από ή με ΓΤΟ δεν 
συμβιβάζονται με την έννοια της βιολογικής 
παραγωγής και με τον τρόπο με τον οποίο 
αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές τα 
βιολογικά προϊόντα. Κατά συνέπεια, δεν 
πρέπει να χρησιμοποιούνται στη βιολογική 
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εσκεμμένα στη βιολογική γεωργία ούτε 
στη μεταποίηση βιολογικών προϊόντων.

γεωργία ούτε στη μεταποίηση βιολογικών 
προϊόντων: η τυχαία μόλυνση λόγω 
συνύπαρξης με επιφάνειες παραγωγής ΓΤΟ 
θα έπρεπε να αποφεύγεται..

Αιτιολόγηση

Η χρήση των ΓΤΟ τόσο στους σπόρους όσο και στα προϊόντα πρέπει να απαγορεύεται 
στο πλαίσιο της παραγωγής βιολογικών προϊόντων. Η οποιαδήποτε τυχαία μόλυνση 
λόγω συνύπαρξης με συμβατικές καλλιέργειες όπου οι ΓΤΟ επιτρέπονται έστω και εν 
μέρει, πρέπει να αποφεύγεται προκειμένου να προστατευθούν τα βιολογικά προϊόντα 
και να διατηρηθεί μια ορθή αντίληψη του υψηλού επιπέδου  ποιότητας από τον 
καταναλωτή.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

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

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 7
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 

(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 υπό την 
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συγκεκριμένο τομέα. επιφύλαξη της εναρμόνισης των τεχνικών 
στον συγκεκριμένο τομέα.

Αιτιολόγηση

Οι κοινοτικοί κανόνες για την υδατοκαλλιέργεια πρέπει να ενσωματωθούν στον 
κανονισμό αυτό το συντομότερο δυνατόν ενώ ταυτόχρονα είναι ευπρόσδεκτη η 
αμοιβαία αναγνώριση των υφισταμένων προτύπων στα κράτη μέλη προκειμένου να 
υπάρξει μεταβατικά κάποια συνέπεια με τους στόχους της βιολογικής γεωργίας.

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 19

(19) Τα βιολογικά μεταποιημένα 
προϊόντα πρέπει να παράγονται με μεθόδους 
μεταποίησης που εγγυώνται τη διατήρηση 
της βιολογικής ακεραιότητας και των 
ζωτικής σημασίας χαρακτηριστικών των 
προϊόντων σε όλα τα στάδια της αλυσίδας 
παραγωγής. 

(19) Τα βιολογικά μεταποιημένα 
προϊόντα πρέπει να παράγονται με μεθόδους 
μεταποίησης που εγγυώνται τη διατήρηση 
της βιολογικής ακεραιότητας και των 
ζωτικής σημασίας χαρακτηριστικών των 
προϊόντων σε όλα τα στάδια της αλυσίδας 
παραγωγής. Η αυξημένη εμπορική 
διαθεσιμότητα συστατικών από τη 
βιολογική γεωργία κατά τα παρελθόντα έτη 
θα συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου 
αυτού.

Αιτιολόγηση

Η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας και της ακεραιότητας των βιολογικών προϊόντων 
σε όλα τα στάδια της παραγωγής εξασφαλίζεται θετικά από την αυξημένη 
διαθεσιμότητα στην αγορά συστατικών βιολογικής προέλευσης.

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 20

(20) Τα διαθέσιμα στο εμπόριο 
βιολογικά συστατικά γεωργικής 
προέλευσης έχουν αυξηθεί τα τελευταία 
έτη και, συνεπώς, μπορούν να επιβληθούν 
περαιτέρω περιορισμοί στη χρήση μη 
βιολογικών συστατικών στα βιολογικά 

διαγράφεται



PA\610878EL.doc 9/24 PE 370.326v03-00

EL

μεταποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές.

Αιτιολόγηση

Ένας γενικός απλώς περιορισμός στη χρήση μη βιολογικών συστατικών ή σπόρων δεν 
συμβιβάζεται με τον εκ μέρους των παραγωγών βιολογικών προϊόντων 
προγραμματισμό της όλης αλυσίδας παραγωγής ανατρέχοντας στους διαθέσιμους στη 
φύση πόρους όπως περιγράφεται στις προηγούμενες αιτιολογικές σκέψεις και 
υπογραμμίζεται στις αρχές της βιολογικής γεωργίας.

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 22

(22) Είναι σημαντικό να διατηρηθεί η 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα 
βιολογικά προϊόντα. Ως εκ τούτου, οι 
εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις που ισχύουν 
για τη βιολογική παραγωγή πρέπει να 
περιορίζονται αυστηρά στις περιπτώσεις 
που θεωρείται δικαιολογημένη η εφαρμογή 
λιγότερο περιοριστικών κανόνων.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η εμπιστοσύνη του καταναλωτή δεν πρέπει να κλονιστεί: οι απαιτήσεις για τα βιολογικά 
προϊόντα δεν υπόκεινται σε εξαιρέσεις αλλά μόνο σε περιορισμένους ελαστικούς 
κανόνες παραγωγής που έχουν ούτως ή άλλως στόχο τη διασφάλιση των βιολογικών 
προδιαγραφών που παρατίθενται αιτιολογική σκέψη 21.

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 25

(25) Για να υπάρξει σαφήνεια στο σύνολο 
της κοινοτικής αγοράς, πρέπει να καταστεί 
υποχρεωτική μια απλή τυποποιημένη 
ένδειξη για όλα τα βιολογικά προϊόντα που 
παράγονται στην Κοινότητα, τουλάχιστον 
όταν αυτά δεν φέρουν το κοινοτικό 
λογότυπο βιολογικής παραγωγής. Η 
δυνατότητα χρήσης της εν λόγω ένδειξης 

(25) Για να υπάρξει σαφήνεια στο σύνολο 
της κοινοτικής αγοράς, πρέπει να καταστεί 
υποχρεωτική μια απλή τυποποιημένη 
ένδειξη για όλα τα βιολογικά προϊόντα που 
παράγονται στην Κοινότητα, τουλάχιστον 
όταν αυτά δεν φέρουν το κοινοτικό 
λογότυπο βιολογικής παραγωγής. Η 
δυνατότητα χρήσης της εν λόγω ένδειξης 
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πρέπει επίσης να παρέχεται στην περίπτωση 
των βιολογικών προϊόντων που εισάγονται 
από τρίτες χώρες, χωρίς όμως να 
επιβάλλεται καμία σχετική υποχρέωση.

πρέπει επίσης να παρέχεται στην περίπτωση 
των βιολογικών προϊόντων που εισάγονται 
από τρίτες χώρες.

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα αναφοράς στια ίδια κοινοτικά πρότυπα για τα βιολογικά τους προϊόντα, 
αποτελεί μια ευκαιρία και εγγύηση που προσφέρεται τόσο στους καταναλωτές της ΕΕ, 
όσο και στους παραγωγούς και διανομείς βιολογικών προϊόντων του τρίτου κόσμου.

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 27

(27) Η εσκεμμένη χρήση ΓΤΟ στη 
βιολογική παραγωγή απαγορεύεται. Για 
λόγους σαφήνειας και συνέπειας, δεν πρέπει 
να είναι δυνατή η επισήμανση ως 
βιολογικών των προϊόντων στην ετικέτα των 
οποίων αναγράφεται ότι περιέχουν 
αποτελούνται ή παράγονται από ΓΤΟ.

(27) Η χρήση ΓΤΟ στη βιολογική 
παραγωγή απαγορεύεται. Για λόγους 
σαφήνειας και συνέπειας, δεν πρέπει να 
είναι δυνατή η επισήμανση ως βιολογικών 
των προϊόντων στην ετικέτα των οποίων 
αναγράφεται ότι περιέχουν αποτελούνται ή 
παράγονται από ΓΤΟ.

Αιτιολόγηση

Ουδεμία μόλυνση από ΓΤΟ επιτρέπεται στα βιολογικά προϊόντα. 

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 28

(28) Για να εξασφαλιστεί ότι τα 
βιολογικά προϊόντα παράγονται σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις που καθορίζονται δυνάμει 
του κοινοτικού νομικού πλαισίου για τη 
βιολογική παραγωγή, όλες οι 
δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της συγκεκριμένης νομοθεσίας 
πρέπει να ελέγχονται σε όλα τα στάδια της 
αλυσίδας παραγωγής και σύμφωνα με τους 
κανόνες που έχουν θεσπιστεί με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του 

(28) Για να εξασφαλιστεί ότι τα
βιολογικά προϊόντα παράγονται σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις που καθορίζονται δυνάμει 
του κοινοτικού νομικού πλαισίου για τη 
βιολογική παραγωγή, όλες οι 
δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της συγκεκριμένης νομοθεσίας 
πρέπει να ελέγχονται σε όλα τα στάδια της 
αλυσίδας παραγωγής βάσει των 
προδιαγραφών ISO 65/EN 45011 όπως 
αναπτύσσονται ειδικά για τη βιολογική 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη 
διενέργεια επισήμων ελέγχων της 
συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί 
ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους 
κανόνες για την υγεία και την καλή 
διαβίωση των ζώων.

γεωργία σε παγκόσμιο επίπεδο στο πλαίσιο 
των Κριτηρίων Διαπίστευσης IFOAM.

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός 882/2004 δεν είναι σε θέση να προστατεύσει την ιδιομορφία της 
αλυσίδας παραγωγής βιολογικών προϊόντων και να εξασφαλίσει την πλήρη συμμετοχή 
των άμεσα ενδιαφερομένων στη διαδικασία ελέγχου όπου αντίθετα οι παραγωγοί 
βιολογικών προϊόντων καθιέρωσαν πρώτοι πρότυπα πιστοποίησης σε όλα τα στάδια της 
βιολογικής γεωργίας. Η εφαρμογή των κανόνων που προβλέπονται για τη συμβατική 
γεωργία, στην περίπτωση που δεν τροποποιηθούν όπως προτείνεται στο άρθρο 63 παρ. 
2 του κανονισμού 882/2004 εις τρόπον ώστε να προσαρμοσθούν καλύτερα στις
ιδιομορφίες των βιολογικών παραγωγών, θα οδηγήσουν τα βιολογικά προϊόντα σε μια 
μη αναγκαία διαδικασία αναγνώρισης παρόμοια με τα συμβατικά προϊόντα.

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 29

(29) Σε μερικές περιπτώσεις, η 
εφαρμογή των σχετικών με τις 
γνωστοποιήσεις και τους ελέγχους 
απαιτήσεων σε ορισμένους τύπους 
λιανεμπορικών επιχειρήσεων θα μπορούσε 
να θεωρηθεί δυσανάλογη. Είναι, συνεπώς, 
σκόπιμο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
εξαιρούν τις επιχειρήσεις αυτές από τις εν 
λόγω απαιτήσεις.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερη η εφαρμογή των προδιαγραφών ISO 65/EN 45011 εν αναμονή μιας 
ουσιαστικής τροποποίησης του κανονισμού 882/2004 εκ μέρους της Επιτροπής, ενώ οι 
προδιαγραφές και εξαιρέσεις που δεν συνδέονται με συγκεκριμένες παρεκκλίσεις είναι 
αποπροσανατολιστικές και ανώφελες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους 
διανομείς.
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Τροπολογία 15
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 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή. 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.

(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 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή. Αν ληφθεί υπόψη ότι η νομοθεσία 
για τη βιολογική παραγωγή αποτελεί 
σημαντικό και βασικό παράγοντα στο 
πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και 
μιας βιώσιμης πολιτικής περιβάλλοντος, 
ενδείκνυται να προβλεφθεί τακτική 
διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους στο 
πλαίσιο των στόχων του κανονισμού αυτού
ευθυγραμμιζόμενη 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.

Αιτιολόγηση

Ο πρωτότυπος χαρακτήρας που διακρίνει τη βιολογική παραγωγή συνίσταται στο υψηλό
επίπεδο συμμετοχής και στη διαρκή διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους. Η 
συμμετοχή τους στην τροποποίηση σε βάθος των ισχυουσών τεχνικών και διαδικασιών 
αποτελεί τον πλούτο της όλης αλυσίδας παραγωγής.

Τροπολογία 16
Άρθρο 1, παράγραφος 1, σημείο (α)

α) την παραγωγή, τη διάθεση στην 
αγορά, τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και τους 
ελέγχους των βιολογικών προϊόντων·

α) την παραγωγή, τη διάθεση στην 
αγορά, τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και τους 
ελέγχους των βιολογικών προϊόντων, 
περιλαμβανομένων των δραστηριοτήτων 
τροφοδοσίας, των κυλικείων εργοστασίων 
της τροφοδοσίας οργανισμών, των 
εστιατορίων ή άλλων παρομοίων 
δραστηριοτήτων τροφοδοσίας.
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Αιτιολόγηση

Αυξανόμενος αριθμός χρηστών απευθύνεται στη βιολογική διατροφή τόσο στα κυλικεία 
επιχειρήσεων όσο και σε μεμονωμένες υπηρεσίες τροφοδοσίας. Η ζήτηση βιολογικών 
προϊόντων αυξάνεται κυρίως στις σχολικές υπηρεσίες που διέπονται από σαφείς 
κανονισμούς διαγωνισμών από τις δημόσιες και τις ιδιωτικές αρχές 
αντιπροσωπεύοντας στο συγκεκριμένο τομέα μη αμελητέο κύκλο εργασιών στο πλαίσιο 
της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 17
Άρθρο 1, παράγραφος 1, σημείο (ε α) (νέα)

(εα)  κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, 
καλλυντικά και άλλα προϊόντα εκτός 
τροφίμων.

Αιτιολόγηση

Οι τομείς εκτός τροφίμων και ιδιαίτερα τα απορρυπαντικά υφασμάτων και τα 
καλλυντικά πρέπει επίσης να περιληφθούν στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 18
Άρθρο 1, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 2

Ωστόσο, δεν εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις 
μαζικής εστίασης, στα κυλικεία 
εργοστασίων, στην τροφοδοσία 
οργανισμών, στα εστιατόρια και άλλες 
ανάλογες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 
εστίασης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 14 παρ. 1: ο αποκλεισμός των τομέων αυτών 
από το πεδίο εφαρμογής θα αποβεί σε βάρος των παραγωγών και διανομέων που 
εμπλέκονται στη διασφάλιση της παροχής βιολογικών προϊόντων σε όλες τις υπηρεσίες 
εστίασης όπου τούτο ζητείται.

Τροπολογία 19
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Άρθρο 2, σημείο (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

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 20
Άρθρο 3, σημείο (α) εισαγωγική πρόταση

α) Συγκρότηση, σε πρακτικό και 
οικονομικά βιώσιμο διαχειριστικό σύστημα 
για τη γεωργία, της παραγωγής μεγάλης 
ποικιλίας προϊόντων με μεθόδους οι οποίες: 

α) Συγκρότηση, σε πρακτικό και 
φυσικό διαχειριστικό σύστημα για τη 
γεωργία, της παραγωγής μεγάλης ποικιλίας 
προϊόντων με μεθόδους οι οποίες: 

Αιτιολόγηση

Κύριος στόχος των παραγωγών βιολογικών προϊόντων είναι η προστασία και 
διατήρηση των ανανεώσιμων πόρων χάρις στη χρήση των καταλλήλων τεχνικών, 
περιλαμβανομένων των βιωσίμων κοινωνικών πολιτικών που θα μπορούσαν να 
προσφέρουν ανταγωνιστικά προϊόντα στον καταναλωτή ανάλογα με τη ζήτηση. Δεν 
είναι μόνον η ζήτηση της αγοράς που προσδιορίζει τις παραμέτρους παραγωγής και τις
αναπτυξιακές επιλογές της βιολογικής γεωργίας, αλλά η ίδια η βούλησή των 
παραγωγών να αφιερώσουν όλο και μεγαλύτερες επιφάνειες στη βιώσιμη γεωργία 
εξασφαλίζοντας μια ισορροπημένη ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων.

Τροπολογία 21
Άρθρο 3, σημείο (α) (i)

i) ελαχιστοποιούν τις δυσμενείς i) εξασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρχουν
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επιδράσεις στο περιβάλλον· δυσμενείς επιδράσεις στο περιβάλλον·

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 3, σημείο α, εισαγωγικό τμήμα.

Τροπολογία 22
Άρθρο 3, σημείο (α) (iv α) (νέο)

(iva)  εξασφαλίζουν βιώσιμη κοινωνική και 
ανθρώπινη ανάπτυξη παράλληλα με την 
επίτευξη των οικονομικών στόχων.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 3, σημείο α, εισαγωγικό τμήμα.

Τροπολογία 23
Άρθρο 3, σημείο (β)

β) Καθιέρωση της παραγωγής 
τροφίμων και άλλων γεωργικών προϊόντων 
που καλύπτει την καταναλωτική ζήτηση για 
προϊόντα παραγόμενα με φυσικές ή 
συγκρίσιμες με τις φυσικές διεργασίες και 
από ουσίες που συναντώνται στη φύση.

β) Καθιέρωση της παραγωγής 
τροφίμων και άλλων γεωργικών προϊόντων, 
περιλαμβανομένων των προϊόντων εκτός 
τροφίμων που θα μπορούσαν να καλύψουν
την καταναλωτική ζήτηση για προϊόντα 
παραγόμενα με φυσικές και από ουσίες που 
συναντώνται στη φύση.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 3, σημείο α, εισαγωγικό τμήμα.

Τροπολογία 24
Άρθρο 4, σημείο (γ)

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

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

εξαιρουμένων των κτηνιατρικών 
φαρμακευτικών προϊόντων·

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με τους στόχους των βιολογικών παραγωγών: δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ΓΤΟ.

Τροπολογία 25
Άρθρο 5, σημείο (γ)

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

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

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με τους στόχους των βιολογικών παραγωγών, οι αρνητικές 
συνέπειες θα έπρεπε να αποφεύγονται.

Τροπολογία 26
Άρθρο 5, σημείο (ιδ)

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

ιδ) με την υδατοκαλλιέργεια 
αποφεύγονται οι οποιεσδήποτε αρνητικές 
επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον·

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με τους στόχους των βιολογικών παραγωγών, οι αρνητικές 
συνέπειες θα έπρεπε να αποφεύγονται.

Τροπολογία 27
Άρθρο 5, σημείο (ιε)



PA\610878EL.doc 17/24 PE 370.326v03-00

EL

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·

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·σύμφωνα με τις 
εθνικές προδιαγραφές για τη βιολογική 
γεωργία που εκπονούνται από τις αρμόδιες 
αρχές·

Αιτιολόγηση

Μέχρις ότου διατυπωθούν από την Επιτροπή εναρμονισμένες κοινοτικές προδιαγραφές
για την υδατοκαλλιέργεια, τα συστατικά και οι ιχθυοτροφές πρέπει να συμμορφούνται 
αυστηρά με τους εθνικούς κανονισμούς.

Τροπολογία 28
Άρθρο 7, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1 α (νέα)

1α.  Οι ενδείξεις στην επισήμανση που 
συνοδεύουν τα προϊόντα ή τα συστατικά 
που πρέπει να χρησιμοποιούνται ή το 
οποιοδήποτε άλλο συνοδευτικό έγγραφο 
που συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με 
την ένδειξη παρουσίας ΓΤΟ, δεν 
ενδείκνυνται ως στοιχεία εγγυώμενα την 
ποιότητα των βιολογικών προϊόντων και 
ως εκ τούτου πρέπει να αποφεύγονται.

Αιτιολόγηση

.Ο πρωτότυπος και διαφορετικός χαρακτήρας της βιολογικής παραγωγής σε σχέση με τη 
συμβατική δεν είναι δυνατόν να εναρμονισθούν με ττην υφιστάμενη υποχρέωση για τα 
συμβατικά να αναγράφεται η έστω και ελάχιστη παρουσία ΓΤΟ, με κάποια όμως ανοχή 
λόγω εσκεμμένης μόλυνσης. Στα βιολογικά προϊόντα δεν πρέπει να υπάρχει παρουσία 
ΓΤΟ και ως εκ τούτου ουδέν όριο είναι αποδεκτό.

Τροπολογία 29
Άρθρο 7, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2

Στις περιπτώσεις που οι γεωργοί 
χρησιμοποιούν προϊόντα τα οποία έχουν 

Στις περιπτώσεις που οι γεωργοί 
χρησιμοποιούν προϊόντα τα οποία έχουν 
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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.

προμηθευτεί από τρίτους για την παραγωγή 
βιολογικών τροφίμων ή ζωοτροφών, ζητούν 
από τον πωλητή να επιβεβαιώσει ότι τα 
πωληθέντα προϊόντα δεν έχουν παραχθεί εν
όλω ή εν μέρει με ΓΤΟ.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 7, παρ. 2, υποπαράγραφος 1α (νέα).

Τροπολογία 30
Άρθρο 13, παράγραφος 4, υποπαράγραφος 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 ότι τα πωληθέντα 
προϊόντα δεν έχουν παραχθεί εν όλω ή εν 
μέρει με ΓΤΟ.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 7, παρ. 2, υποπαράγραφος 1α (νέα).

Τροπολογία 31
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. 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. Η μορφή αυτή 
ελαστικότητας θα ισχύει προσωρινά ή θα 
προσαρμόζεται κυρίως στις γεωγραφικού 
χαρακτήρα δεσμεύσεις και θα υπόκειται σε 
τακτική συζήτηση και αξιολόγηση με τη 
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συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 
προκειμένου να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις στο εμπόριο.

Αιτιολόγηση

Η έννοια της ελαστικότητας προϋποθέτει λεπτομερή συζήτηση ως προς τον τρόπο 
εφαρμογής της χωρίς στρέβλωση του εμπορίου, κλονισμό της εμπιστοσύνης του 
καταναλωτή και παραβίαση των αρχών της βιολογικής γεωργίας. Η ενεργή συμμετοχή 
των παραγωγών βιολογικών προϊόντων και των εκπροσώπων τους στη διαδικασία αυτή 
είναι πρωταρχικής σημασίας.

Τροπολογία 32
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 όπου υπάρχει 
ένδειξη ότι ΓΤΟ έχουν μολύνει το προϊόν, 
το συστατικό ή τη χρησιμοποιηθείσα 
ζωοτροφή. Οι ΓΤΟ δεν είναι ανεκτοί όπως 
στην περίπτωση των συμβατικών 
προϊόντων..

Αιτιολόγηση

Πρέπει, όπως ζητούν οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων αλλά και οι καταναλωτές, 
να αποφεύγεται κάθε αποπροσανατολιστικό ή παραπλανητικό μήνυμα σχετικά με την 
τυχαία ή εσκεμμένη παρουσία ΓΤΟ στα βιολογικά προϊόντα όπου εξάλλου δεν είναι 
αποδεκτή ούτε καν η τυχαία παρουσία.

Τροπολογία 33
Άρθρο 17, παράγραφος 3 α (νέα)

3α.  Δεν εφαρμόζεται στον κανονισμό αυτό 
το όριο ΓΤΟ στην επισήμανση, όπως 
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προσδιορίζεται στην οδηγία 2001/18/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001 
σχετικά με την εσκεμμένη ελευθέρωση στο 
περιβάλλον γενετικώς τροποποιημένων 
οργανισμών2.
1 ΕΕ L 106, 17.4.2001, σελ. 1. Οδηγία που 
τελευταία τροποποιήθηκε από τον κανονισμό 
(ΕΚ) 1830/2003 (ΕΕ L 268, 18.10.2003, σελ. 
24.

Αιτιολόγηση

Ενισχύει την αιτιολόγηση στο άρθρο 17 παρ. 3 διασφαλίζοντας τη διαφορετική 
ποιότητα των βιολογικών προϊόντων και την υποχρέωση πλήρους απουσίας ΓΤΟ.

Τροπολογία 34
Άρθρο 18, παράγραφος 4

4. Για τα προϊόντα που εισάγονται από 
τρίτες χώρες, η χρήση των αναφερόμενων 
στην παράγραφο 1 ενδείξεων είναι 
προαιρετική.

4. Για τα προϊόντα που εισάγονται από 
τρίτες χώρες, η χρήση των αναφερόμενων 
στην παράγραφο 1 ενδείξεων θα έπρεπε να 
ενθαρρύνεται εις τρόπον ώστε να 
αποφεύγεται ο αποπροσανατολισμός του 
ευρωπαίου καταναλωτή κατά την επιλογή 
του και όσον αφορά την κατανόηση.

Αιτιολόγηση

Κατ’ αναλογία με την αιτιολογική σκέψη 28, στόχος είναι να προσφερθεί στους 
παραγωγούς βιολογικών προϊόντων του Τρίτου Κόσμου η ευκαιρία να τηρούν τις 
προδιαγραφές που ισχύουν στην ΕΕ χρησιμοποιώντας την πιστοποίηση των 
ισοδυνάμων παραγωγικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται στις χώρες τους.

Τροπολογία 35
Άρθρο 20

Άρθρο 20 διαγράφεται

  
2 ΕΕ L 106, 17.4.2001, σελ. 1. Οδηγία που τελευταία τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) 
1830/2003 (ΕΕ L 268, 18.10.2003, σελ. 24
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Ισχυρισμοί στην επισήμανση και τη 
διαφήμιση

1. Δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται στις ετικέτες ούτε στη 
διαφήμιση γενικοί ισχυρισμοί, κατά τους 
οποίους ένα συγκεκριμένο σύνολο 
ιδιωτικών ή εθνικών προτύπων για τα 
βιολογικά προϊόντα είναι αυστηρότερο, πιο 
βιολογικό ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο 
ανώτερο από τους κανόνες του παρόντος 
κανονισμού ή από οποιαδήποτε άλλο 
σύνολο βιολογικών προτύπων. 

Ωστόσο, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 
στις ετικέτες ή στη διαφήμιση ενδείξεις 
που αναφέρονται σε συγκεκριμένα στοιχεία 
της μεθόδου παραγωγής η οποία 
χρησιμοποιείται για ένα προϊόν, μόνο με 
την προϋπόθεση ότι αυτές αποτελούν 
αληθείς δηλώσεις πραγματικών στοιχείων 
και, κατά τα λοιπά, πληρούν τις γενικές 
απαιτήσεις για την επισήμανση που 
καθορίζονται στην οδηγία 2000/13/EΚ.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την 
τήρηση των όρων του παρόντος άρθρου.

3. Η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει 
μέτρα για να διασφαλίσει την τήρηση των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου, με τη 
διαδικασία του άρθρου 31 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Δεν υφίσταται ανάγκη υπερβολικής ρύθμισης για τα βιολογικά προϊόντα. Οι κανόνες 
της αγοράς είναι επαρκείς και οι αναφορές σε πρόσθετες ιδιωτικές πιστοποιήσεις δεν 
θα συμβάλλουν στην κατανόηση του καταναλωτή ούτε στην αυξημένη εμπιστοσύνη του.

Τροπολογία 36
Άρθρο 22, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη συγκροτούν σύστημα 
ελέγχου προς εφαρμογή στις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 
1 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, 

1. Τα κράτη μέλη συγκροτούν σύστημα 
ελέγχου προς εφαρμογή στις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 
1 παράγραφος 3 σε όλα τα στάδια της 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. 882/2004.

βιολογικής αλυσίδας σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές ISO.^%/EN.45011 όπως 
αναπτύχθηκαν ειδικά για τη βιολογική 
γεωργία σε παγκόσμιο επίπεδο στο πλαίσιο 
των Κριτηρίων Διαπίστευσης IFOAM.

Αιτιολόγηση

Το σύστημα ελέγχου βάσει του κανονισμού 882/2004 δεν είναι το καταλληλότερο για τη 
διασφάλιση των διαφορετικών ποιοτικών προδιαγραφών που αρμόζουν στα βιολογικά 
προϊόντα. Η συχνότητα των ελέγχων και τα καθήκοντα που ανατίθενται στις αρμόδιες 
αρχές είναι μεν χρήσιμα στοιχεία, αλλά είναι βασικό να ξεκινήσουμε από μια 
αποτελεσματική εφαρμογή των προδιαγραφών ISO Guide 65/45011.

Τροπολογία 37
Άρθρο 22, παράγραφος 5

5. Οι εγκεκριμένοι φορείς ελέγχου 
παρέχουν στην αρμόδια αρχή πρόσβαση στα 
γραφεία και στις εγκαταστάσεις τους, καθώς 
και κάθε πληροφορία και αρωγή που η 
αρμόδια αρχή κρίνει απαραίτητες για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών της σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο.

5. Οι εγκεκριμένοι φορείς ελέγχου και 
οι εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων που 
πρέπει να εμπλέκονται πλήρως στη 
διαδικασία αυτή συνεργάζονται με την
αρμόδια αρχή παρέχοντας πρόσβαση στα 
γραφεία και στις εγκαταστάσεις τους, καθώς 
και κάθε πληροφορία και αρωγή που η 
αρμόδια αρχή κρίνει απαραίτητες για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών της σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο.

Αιτιολόγηση

Υπογραμμίζεται και τούτο εν ονόματι της διαφάνειας, η σημασία της συμμετοχής στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων και ελέγχου και ταυτόχρονα των καλύτερων πρακτικών
που έχουν ήδη εφαρμοσθεί κατά τα τελευταία έτη από τους παραγωγούς βιολογικών 
προϊόντων.

Τροπολογία 38
Άρθρο 24, παράγραφος 1

1 Η αρμόδια αρχή και οι εγκεκριμένοι 
φορείς ελέγχου δύνανται να χορηγούν 
πιστοποιητικά, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος χρήσης των οικείων σημάτων 
συμμόρφωσης με βιολογικά πρότυπα, στις 

1 Η αρμόδια αρχή και οι εγκεκριμένοι 
φορείς ελέγχου, κατόπιν διαβούλευσης με 
τους ενδιαφερόμενους δύνανται να 
χορηγούν πιστοποιητικά, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
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επιχειρήσεις που υπάγονται στο σύστημα 
ελέγχου.

χρήσης των οικείων σημάτων συμμόρφωσης 
με βιολογικά πρότυπα, στις επιχειρήσεις που 
υπάγονται στο σύστημα ελέγχου.

Αιτιολόγηση

Οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων ζητούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης. Οι αποδεδειγμένη ικανότητά τους 
στην αξιόπιστη αυτοπιστοποίηση βασιζόμενοι σε καινοτόμες τεχνικές πρέπει να ληφθεί 
υπόψη τόσο από τους οργανισμούς ελέγχου της Επιτροπής, όσο και από τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές.

Τροπολογία 39
Άρθρο 24, παράγραφος 3 α (νέα)

3α.  Διοργανώνονται τακτικές ακροάσεις με 
τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να 
αναγνωρισθεί και να καταδειχθεί ο 
σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι 
παραγωγοί βιολογικών προϊόντων στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων και 
πιστοποίησης.

Αιτιολόγηση

Δέον να εντοπισθούν τα μέσα για τη διαρκή εμπλοκή των παραγωγών βιολογικών 
προϊόντων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στις νέες μεθοδολογίες όσον αφορά 
τις διαδικασίες πιστοποίησης. Πράγματι, η αποδεδειγμένη ικανότητά τους στην 
αυτοπιστοποίηση βασιζόμενοι σε καινοτόμες τεχνικές πρέπει να ληφθεί υπόψη τόσο 
από τους οργανισμούς ελέγχου της Επιτροπής, όσο και από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Τροπολογία 40
Άρθρο 26

Κατόπιν αιτήσεως, η οποία δικαιολογείται 
δεόντως από την ανάγκη εγγύησης της 
παραγωγής προϊόντος σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό, οι αρμόδιες αρχές και 
οι φορείς ελέγχου ανταλλάσσουν 
κατάλληλες πληροφορίες για τα 
αποτελέσματα των οικείων ελέγχων με 
άλλες αρμόδιες αρχές και φορείς ελέγχου. 
Δύνανται επίσης να ανταλλάσσουν τις 

Κατόπιν αιτήσεως, η οποία δικαιολογείται 
δεόντως από την ανάγκη εγγύησης της 
παραγωγής προϊόντος σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό, οι αρμόδιες αρχές οι 
εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που 
εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και οι φορείς ελέγχου 
ανταλλάσσουν κατάλληλες πληροφορίες για 
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πληροφορίες αυτές με δική τους 
πρωτοβουλία.

τα αποτελέσματα των οικείων ελέγχων με 
άλλες αρμόδιες αρχές και φορείς ελέγχου. 
Δύνανται επίσης να ανταλλάσσουν τις 
πληροφορίες αυτές με δική τους 
πρωτοβουλία.

Αιτιολόγηση

Ισχύει η αιτιολόγηση των τροπολογιών στο άρθρο 24 προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ενεργή συμμετοχή και εμπλοκή των παραγωγών χάρις στη συγκεκριμένη τεχνογνωσία 
τους.

Τροπολογία 41
Άρθρο 31, παράγραφος 1α (νέα)

1α.  Η επιτροπή εξασφαλίζει την τακτική 
διαβούλευση και συνεργασία με τους 
εκπροσώπους των παραγωγών βιολογικών 
προϊόντων και των καταναλωτών με 
προοπτική να επιτευχθούν οι στόχοι της 
βιολογικής γεωργίας όπως προσδιορίζεται 
στο άρθρο 3 εμπλέκοντάς τους στην 
ενημέρωση και την εφαρμογή των 
ενδεδειγμένων τεχνικών σύμφωνα με τους 
στόχους και τις αρχές που παρατίθενται 
στον Τίτλο ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή των παραγωγών βιολογικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων αποτελεί 
την πραγματική πρωτοτυπία και καινοτομία στην εφαρμογή των προδιαγραφών του 
παρόντος κανονισμού. Οι καλύτερες πρακτικές και καινοτόμες μέθοδοι που έχουν 
δοκιμασθεί, δεν μπορεί παρά να εμπλουτίσουν την όλη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
που η Επιτροπή θα εξασφαλίσει με ευθύνη της.


