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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων
(COM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2010)0733),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και τα άρθρα 43 παράγραφος 2 και 118 
παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα 
οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0423/2010),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, της …1

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Α7-
0000/2011),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

                                               
1 Γνώμη της … (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τα συστήματα ποιότητας των 
γεωργικών προϊόντων

για τα συστήματα ποιότητας των 
αγρτικών προϊόντων και των τροφίμων

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια με τις τροπολογίες στα άρθρα· τα τρόφιμα θα πρέπει να υπαχθούν στον κανονισμό, 
όπως συμβαίνει με τους ισχύοντες κανονισμούς 509/2006, 510/2006.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 - περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- διατάξεις σχετικά με τους κανόνες 
προαιρετικής επισήμανσης βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και της 
οδηγίας 2001/110/ΕΚ

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια με τις τροπολογίες στα άρθρα.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, 
πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για 
την επισήμανση των προστατευόμενων 
ονομασιών προέλευσης και των 
προστατευόμενων γεωγραφικών 
ενδείξεων, οι οποίες να απαιτούν από τους 
παραγωγούς να χρησιμοποιούν στη 

(28) Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, 
πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για 
την επισήμανση των προστατευόμενων 
ονομασιών προέλευσης και των 
προστατευόμενων γεωγραφικών 
ενδείξεων, οι οποίες να απαιτούν από τους 
παραγωγούς να χρησιμοποιούν στη 
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συσκευασία τα κατάλληλα ενωσιακά 
σύμβολα ή ενδείξεις. Η χρήση αυτών των 
συμβόλων ή των ενδείξεων θα πρέπει να 
καταστεί υποχρεωτική στην περίπτωση 
των ενωσιακών ονομασιών ούτως ώστε, 
αφενός, να γίνουν ευρύτερα γνωστά στους 
καταναλωτές τα προϊόντα της εν λόγω 
κατηγορίας και οι εγγυήσεις που 
συνδέονται με αυτά και, αφετέρου, να 
καταστεί δυνατή η ευκολότερη 
αναγνώριση των εν λόγω προϊόντων στην 
αγορά ώστε να διευκολύνονται οι έλεγχοι. 
Λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η 
χρήση αυτών των συμβόλων ή ενδείξεων 
πρέπει να είναι προαιρετική για τις 
γεωγραφικές ενδείξεις και τις ονομασίες 
προέλευσης καταγωγής τρίτης χώρας.

συσκευασία τα κατάλληλα ενωσιακά 
σύμβολα ή ενδείξεις. Η χρήση αυτών των 
συμβόλων ή των ενδείξεων θα πρέπει να 
καταστεί υποχρεωτική στην περίπτωση 
των ενωσιακών ονομασιών ούτως ώστε, 
αφενός, να γίνουν ευρύτερα γνωστά στους 
καταναλωτές τα προϊόντα της εν λόγω 
κατηγορίας και οι εγγυήσεις που 
συνδέονται με αυτά και, αφετέρου, να 
καταστεί δυνατή η ευκολότερη 
αναγνώριση των εν λόγω προϊόντων στην 
αγορά ώστε να διευκολύνονται οι έλεγχοι. 
Λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η 
χρήση αυτών των συμβόλων ή ενδείξεων 
θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο στην 
περίπτωση προϊόντων τα οποία έχουν 
συμμορφωθεί προς τις διαδικασίες που 
καθορίζονται στο κεφάλαιο IV του τίτλου 
V του παρόντος κανονισμού, για τις 
γεωγραφικές ενδείξεις και τις ονομασίες 
προέλευσης καταγωγής τρίτης χώρας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια με τις τροπολογίες στα άρθρα.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Για να εξασφαλιστεί ότι οι ονομασίες 
γνήσιων παραδοσιακών προϊόντων 
καταχωρίζονται βάσει του συστήματος, 
πρέπει να αναθεωρηθούν τα άλλα κριτήρια 
και προϋποθέσεις καταχώρισης ονομασίας, 
ιδίως όσον αφορά τον ορισμό της έννοιας 
«παραδοσιακό» που πρέπει να 
τροποποιηθεί ώστε να καλύπτει προϊόντα 
τα οποία παράγονται επί σημαντικά 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Για να 

(36) Για να εξασφαλιστεί ότι οι ονομασίες 
γνήσιων παραδοσιακών προϊόντων 
καταχωρίζονται βάσει του συστήματος, 
πρέπει να αναθεωρηθούν τα άλλα κριτήρια 
και προϋποθέσεις καταχώρισης ονομασίας, 
ιδίως όσον αφορά τον ορισμό της έννοιας 
«παραδοσιακό» που πρέπει να 
τροποποιηθεί ώστε να καλύπτει προϊόντα 
τα οποία παράγονται επί σημαντικά 
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βελτιωθεί η προστασία της
γαστριμαργικής κληρονομιάς της 
Ένωσης, το πεδίο εφαρμογής του 
συστήματος των εγγυημένων ειδικών 
παραδοσιακών προϊόντων πρέπει εφεξής 
να εστιαστεί ακριβέστερα στα 
παρασκευασμένα εδέσματα και τα 
μεταποιημένα προϊόντα.

μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια με τις τροπολογίες στα άρθρα.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Τα πρότυπα εμπορίας πρέπει να 
υποδιαιρούνται σαφώς σε υποχρεωτικούς 
κανόνες που παραμένουν σε ισχύ στη 
νομοθεσία που διέπει την κοινή 
οργάνωση των γεωργικών αγορών και σε 
προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας, οι 
οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται στην 
αρχιτεκτονική των συστημάτων 
ποιότητας. Οι προαιρετικές ενδείξεις 
ποιότητας πρέπει να εξακολουθήσουν να 
στηρίζουν τους στόχους των προτύπων 
εμπορίας και, επομένως, να περιορίζονται 
ως προς το πεδίο εφαρμογής τους στα 
προϊόντα που παρατίθενται στο 
παράρτημα I της Συνθήκης.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ειδικές διατάξεις για τις προαιρετικές δεσμευμένες ενδείξεις και όλα τα άρθρα και οι 
αιτιολογικές σκέψεις που σχετίζονται με τις ενδείξεις αυτές και τα πρότυπα εμπορίας, όπως 
επίσης το παράρτημα ΙΙ, μεταφέρονται στην πρόταση κανονισμού για τα πρότυπα εμπορίας 
(2010/0354 COD), προκειμένου να ενσωματωθούν όλες οι προαιρετικές δεσμευμένες ενδείξεις 
στην ΚΟΑ.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Βάσει των στόχων του παρόντος 
κανονισμού και για λόγους σαφήνειας, οι 
υφιστάμενες προαιρετικές ενδείξεις 
ποιότητας πρέπει να διέπονται από τον 
παρόντα κανονισμό.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ειδικές διατάξεις για τις προαιρετικές δεσμευμένες ενδείξεις και όλα τα άρθρα και οι 
αιτιολογικές σκέψεις που σχετίζονται με τις ενδείξεις αυτές και τα πρότυπα εμπορίας, όπως 
επίσης το παράρτημα ΙΙ, μεταφέρονται στην πρόταση κανονισμού για τα πρότυπα εμπορίας 
(2010/0354 COD), προκειμένου να ενσωματωθούν όλες οι προαιρετικές δεσμευμένες ενδείξεις 
στην ΚΟΑ.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44α) θα πρέπει να καθιερωθεί επίσης μια
δεύτερη σειρά συστημάτων ποιότητας, 
βασισμένων σε ποιοτικές ενδείξεις που 
προσθέτουν αξία, τα οποία θα μπορούν 
να γνωστοποιηθούν στην εσωτερική 
αγορά και να εφαρμοστούν σε 
προαιρετική βάση·  οι προαιρετικές αυτές 
ποιοτικές ενδείξεις θα πρέπει να 
αναφέρονται σε ειδικά χαρακτηριστικά 
σε σχέση με το προϊόν, τη γεωργική 
μέθοδο ή την ιδιαιτερότητα της 
μεταποίησης· η προαιρετική ένδειξη 
«προϊόν ορεινής γεωργίας» πληροί ως 
τώρα τις προϋποθέσεις και θα προσφέρει 
πρόσθετη αξία στην αγορά·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Συνέπεια με τις τροπολογίες για την καθιέρωση των προαιρετικών ποιοτικών ενδείξεων.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Ο ρόλος των ομάδων πρέπει να 
αποσαφηνιστεί και να αναγνωριστεί. Οι 
ομάδες διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο 
στην διαδικασία υποβολής αιτήσεων για 
καταχώριση ονομάτων που 
αντιπροσωπεύουν ονομασίες προέλευσης, 
γεωγραφικές ενδείξεις και την ένδειξη 
«ειδικό παραδοσιακό προϊόν εγγυημένο», 
συμπεριλαμβανόμενων των 
τροποποιήσεων προδιαγραφών και των 
αιτήσεων ακύρωσης. Οι ομάδες μπορούν 
επίσης να αναπτύσσουν δραστηριότητες 
σχετικές με την επιτήρηση της επιβολής 
της προστασίας των καταχωρισμένων 
ονομάτων, τη συμμόρφωση της παραγωγής 
με τις προδιαγραφές των προϊόντων, την 
ενημέρωση και την προώθηση της 
καταχωρισμένης ονομασίας καθώς και 
γενικά κάθε δραστηριότητα που αποβλέπει 
στη βελτίωση της αξίας των 
καταχωρισμένων ονομασιών και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
ποιότητας. Ωστόσο, οι δραστηριότητες 
αυτές δεν πρέπει να διευκολύνουν ούτε να 
οδηγούν σε συμπεριφορές που αντιβαίνουν 
στις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού και 
δεν συμβιβάζονται με τα άρθρα 101 και 
102 της Συνθήκης.

(57) Ο ρόλος των ομάδων πρέπει να 
αποσαφηνιστεί και να αναγνωριστεί. Οι 
ομάδες διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο 
στην διαδικασία υποβολής αιτήσεων για 
καταχώριση ονομάτων που 
αντιπροσωπεύουν ονομασίες προέλευσης, 
γεωγραφικές ενδείξεις και την ένδειξη 
«ειδικό παραδοσιακό προϊόν εγγυημένο», 
συμπεριλαμβανόμενων των 
τροποποιήσεων προδιαγραφών και των 
αιτήσεων ακύρωσης. Οι ομάδες μπορούν 
επίσης να αναπτύσσουν δραστηριότητες 
σχετικές με την επιτήρηση της επιβολής 
της προστασίας των καταχωρισμένων 
ονομάτων, τη συμμόρφωση της παραγωγής 
με τις προδιαγραφές των προϊόντων, την 
ενημέρωση και την προώθηση της 
καταχωρισμένης ονομασίας καθώς και 
γενικά κάθε δραστηριότητα που αποβλέπει 
στη βελτίωση της αξίας των 
καταχωρισμένων ονομασιών και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
ποιότητας. Οι ομάδες θα πρέπει να έχουν 
δικαίωμα να ζητούν άδειες για 
συστήματα διαχείρισης του εφοδιασμού. 
Ωστόσο, οι δραστηριότητες αυτές δεν 
πρέπει να διευκολύνουν ούτε να οδηγούν 
σε συμπεριφορές που αντιβαίνουν στις 
αρχές του υγιούς ανταγωνισμού και δεν 
συμβιβάζονται με τα άρθρα 101 και 102 
της Συνθήκη, ούτε να παραβιάζουν τα 
δικαιώματα των μικρών παραγωγών και 
των νεοεισερχομένων στην αγορά.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Συνέπεια με τις τροπολογίες στα άρθρα.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(62) Η Επιτροπή πρέπει να έχει την 
αρμοδιότητα να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 
της Συνθήκης προκειμένου να 
συμπληρώνει ή να τροποποιεί ορισμένα 
μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος 
κανονισμού. Πρέπει να προσδιοριστούν 
τα στοιχεία για τα οποία μπορεί να 
ασκηθεί η εν λόγω αρμοδιότητα, καθώς 
και οι προϋποθέσεις της εν λόγω
εξουσιοδότησης.

(62) Προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
ορθή λειτουργία του καθεστώτος που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή για 
την έκδοση πράξεων σύμφωνα με το 
Άρθρο 290 της Συνθήκης για την 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
σχέση με την συμπλήρωση ή την 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία να διενεργεί η 
Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά 
τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την επεξεργασία 
και κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή πρέπει να 
εξασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
σωστή διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει την κοινή συνεννόηση για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(62α) Προκειμένου να διασφαλίζονται 
ενιαίες συνθήκες για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
καταρτίσει και να τηρεί μητρώο 
προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης 
(ΠΟΠ), προστατευόμενων γεωγραφικών 
ενδείξεων (ΠΓΕ), και εγγυημένων ειδικών 
παραδοσιακών προϊόντων (ΕΠΠΕ), να 
καθορίσει τη μορφή και το περιεχόμενο 
του μητρώου, να ορίσει τα μέσα με τα 
οποία θα δημοσιεύονται τα ονόματα και 
οι διευθύνσεις των οργανισμών 
πιστοποίησης προϊόντων, να δημοσιεύει 
τον κατάλογο των ονομασιών για τις 
οποίες της έχουν υποβληθεί αιτήσεις 
καταχώρησης, να μεριμνά για τη 
δημοσίευση ορισμένων εγγράφων στην 
Επίσημη Εφημερίδα, να αποφασίζει για 
την απόρριψη αιτήσεων που δεν πληρούν 
τις προϋποθέσεις, να καταχωρεί 
ονομασίες όταν δεν υπάρχει  ένσταση, και 
να εγκρίνει ή να απορρίπτει ελάσσονος 
σημασίας τροποποιήσεις στις 
προδιαγραφές προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή μπορεί να ενεργεί χωρίς τη βοήθεια της 
επιτροπής.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 63

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(63) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού σε όλα τα κράτη μέλη, πρέπει 
να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 291 της Συνθήκης. Εκτός 
αντίθετης ρητής διάταξης, η Επιτροπή 
πρέπει να εκδίδει αυτές τις εκτελεστικές 
πράξεις σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. XX/XXXX του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το 
Συμβουλίου της … σχετικά με ….

(63) Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες για 
την παράταση ορισμένων μεταβατικών 
περιόδων, την προστασία των ΕΠΠΕ, τη 
χρήση προαιρετικών ενδείξεων 
ποιότητας, την ενιαία προστασία των 
ενδείξεων, συντομογραφιών και 
συμβόλων που αναφέρονται στα 
συστήματα ποιότητας, την απόφαση 
σχετικά με την καταχώρηση ονομασιών 
όταν δεν επιτυγχάνεται συμφωνία στην 
Επιτροπή για την Ποιότητα των 
Γεωργικών Προϊόντων, την ακύρωση της 
καταχώρησης ΠΟΠ, ΠΓΕ, ή ΕΠΠΕ, θα 
πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή1. 
1 ΕΕ L 55, 28.02.2011, σ. 13

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμφωνία με τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται για τα άρθρα σχετικά με τις εκτελεστικές 
αρμοδιότητες.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι 1. Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι 
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να βοηθηθούν οι παραγωγοί γεωργικών 
προϊόντων για να γνωστοποιούν τα 
χαρακτηριστικά προϊόντος και τα στοιχεία 
της γεωργικής παραγωγής των εν λόγω 
προϊόντων σε αγοραστές και καταναλωτές 
εξασφαλίζοντας:

να βοηθηθούν οι παραγωγοί γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων για να 
γνωστοποιούν τα χαρακτηριστικά 
προϊόντος και τα στοιχεία της γεωργικής 
παραγωγής των εν λόγω προϊόντων σε 
αγοραστές και καταναλωτές 
εξασφαλίζοντας:

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι επιθυμητό να αποσαφηνιστεί ότι τα «τρόφιμα» καλύπτονται επίσης από τον παρόντα 
κανονισμό, όπως συμβαίνει ήδη με τους ισχύοντες κανονισμούς 509/2006 και 510/2006.

Τροπολογία13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, το σύστημα ποιότητας που 
προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ του παρόντος 
κανονισμού δεν έχει εφαρμογή σε μη 
μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πρωτογενή παραδοσιακά συστήματα παραγωγής δεν θα πρέπει να αποκλειστούν από το 
σύστημα ΕΠΠΕ. Αν περιοριστεί το ΕΠΠΕ σε μεταποιημένα προϊόντα, περιορίζεται η 
δυνατότητα πρόσβασης των παραδοσιακών γεωργοκτηνοτροφικών συστημάτων στο σύστημα 
ΕΠΠΕ.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα 
προϊόντα που καλύπτονται από τον 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα 
προϊόντα που καλύπτονται από τον 
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παρόντα κανονισμό συνδέονται στενά με 
τα γεωργικά προϊόντα ή την αγροτική 
οικονομία, η Επιτροπή μπορεί, μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, να τροποποιεί το 
παράρτημα I.

παρόντα κανονισμό συνδέονται στενά με 
τα γεωργικά προϊόντα ή την αγροτική 
οικονομία, η Επιτροπή μπορεί, μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, να συμπληρώνει
το παράρτημα I.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έτσι επιτυγχάνεται μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά την αρμοδιότητα της Επιτροπής να 
περιλαμβάνει νέα προϊόντα στο πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος Ι.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για τα 
αμπελοοινικά προϊόντα, με την εξαίρεση 
των ξιδιών οίνου, τα αλκοολούχα ποτά και 
τους αρωματισμένους οίνους.

2. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για τα 
αμπελοοινικά προϊόντα, με εξαίρεση τα 
ξίδια οίνου, τους χυμούς σταφυλιών, τα 
αλκοολούχα ποτά και τους 
αρωματισμένους οίνους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο χυμός σταφυλιού, ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ δεν περιλαμβάνεται ούτε στην ΚΟΑ ούτε στον κανονισμό 
510/2006, κι η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην κάλυψη της έλλειψης αυτής.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «ομάδα»: κάθε ένωση παραγωγών ή 
μεταποιητών οι οποίοι ασχολούνται με το 
ίδιο προϊόν, ανεξάρτητα από τη νομική της 
μορφή ή σύνθεση·

(2) «ομάδα»: κάθε ένωση, ανεξάρτητα από 
τη νομική της μορφή ή σύνθεση, που 
απαρτίζεται κυρίως από φορείς 
εκμετάλλευσης που παράγουν, 
μεταποιούν, ή παράγουν και μεταποιούν 
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το προϊόν·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί σε μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τη σύνθεση των 
ομάδων και της παρουσία μεταποιητών και παραγωγών. 

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - σημείο -6α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) «στάδιο παραγωγής»: ένα από τα 
ακόλουθα: παραγωγή, μεταποίηση ή 
προετοιμασία. Η συσκευασία δεν 
αποτελεί στάδιο παραγωγής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε όλες τις διαβουλεύσεις κατέστη σαφές ότι χρειάζεται μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με το τι 
σημαίνει στάδιο παραγωγής.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 β) «μεταποιημένο προϊόν»: όρος με την 
ίδια σημασία όπως στο σημείο «ιε» του 
άρθρου 2 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΚ) 852/2004

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αποσκοπεί στην επίτευξη μεγαλύτερης σαφήνειας και νομοθετικής συνέπειας.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο (iii)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) του οποίου όλα τα στάδια της 
παραγωγής εκτελούνται εντός της ίδιας 
οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής·

(iii) όλα τα στάδια της παραγωγής, δηλαδή 
παραγωγή, μεταποίηση ή προετοιμασία,
εκτελούνται εντός της ίδιας οριοθετημένης 
γεωγραφικής περιοχής· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τρέχων ορισμός των ΠΟΠ σύμφωνα με τον κανονισμό 510/2006 θα πρέπει να διατηρηθεί, 
δεδομένου ότι δεν καλύπτει μόνο την παραγωγή αλλά και την «παραγωγή, μεταποίηση και 
προετοιμασία» του προϊόντος, κι έτσι η προτεινόμενη διατύπωση μπορεί να αποκλίνει 
περισσότερο.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μια ονομασία προτεινόμενη για 
καταχώριση η οποία είναι πλήρως ή εν 
μέρει ομώνυμη με ονομασία που έχει ήδη 
καταχωριστεί στο μητρώο δυνάμει του 
άρθρου 11 μπορεί να καταχωριστεί εφόσον 
στην πράξη γίνεται επαρκής διάκριση 
μεταξύ των όρων χρήσης και παρουσίασης 
της ομώνυμης ονομασίας που 
καταχωρίστηκε μεταγενέστερα και της 
ονομασίας που είχε ήδη καταχωριστεί στο 
μητρώο, ώστε να μην παραπλανώνται οι 
καταναλωτές.

3. Μια ονομασία προτεινόμενη για 
καταχώριση η οποία είναι πλήρως ή εν 
μέρει ομώνυμη με ονομασία που έχει ήδη 
καταχωριστεί στο μητρώο δυνάμει του 
άρθρου 11 δεν μπορεί να καταχωριστεί 
παρά μόνο αν στην πράξη γίνεται επαρκής 
διάκριση μεταξύ των όρων χρήσης σε 
τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο και 
παρουσίασης της ομώνυμης ονομασίας που 
καταχωρίστηκε μεταγενέστερα και της 
ονομασίας που είχε ήδη καταχωριστεί στο 
μητρώο, ώστε να μην παραπλανώνται οι 
καταναλωτές και να πιστεύουν ότι τα 
προϊόντα προέρχονται από άλλη περιοχή 
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ακόμα κι αν η ονομασία είναι ακριβής 
όσον αφορά την περιοχή, την περιφέρεια 
ή τον τόπο προέλευσης των 
συγκεκριμένων γεωργικών προϊόντων ή 
τροφίμων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην αύξηση της συνοχής της ενιαίας κοινής οργάνωσης 
αγοράς (οίνου) Είναι συνεπής με την επέκταση της προστασίας του οίνου στο πλαίσιο της 
συμφωνίας TRIP του ΠΟΕ. 

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) περιγραφή του προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών, 
κατά περίπτωση, και των κύριων φυσικών, 
χημικών, μικροβιολογικών και
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του·

(β) περιγραφή του προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών, 
κατά περίπτωση, όπως επίσης των κύριων 
φυσικών, χημικών, μικροβιολογικών ή
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διατηρηθούν στο σημείο αυτό οι διατάξεις του κανονισμού 510/2006, στον 
οποίο λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των προϊόντων ΓΕ σε σχέση με τα 
χαρακτηριστικά που αναλύονται.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) περιγραφή της μεθόδου παραγωγής του 
προϊόντος και των γνήσιων και πάγιων 
τοπικών μεθόδων και, όπου έχει 
εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με τη 

(ε) περιγραφή της μεθόδου παραγωγής του 
προϊόντος και των γνήσιων και πάγιων 
τοπικών μεθόδων και, όπου είναι σκόπιμο, 
πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία, 
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συσκευασία, όταν η αιτούσα ομάδα έχει 
καθορίσει και αιτιολογήσει ότι η 
συσκευασία πρέπει να εκτελείται εντός της 
οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα ή 
η καταγωγή ή ο έλεγχος·

όταν η αιτούσα ομάδα έχει καθορίσει και 
αιτιολογήσει ότι η συσκευασία πρέπει να 
εκτελείται εντός της οριοθετημένης 
γεωγραφικής περιοχής προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ποιότητα ή η καταγωγή ή ο 
έλεγχος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσδίδει νομική σαφήνεια στο κείμενο.

Τροπολογία23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην περίπτωση των προϊόντων 
καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία 
διατίθενται στο εμπόριο με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή 
γεωγραφική ένδειξη που έχει καταχωριστεί 
σύμφωνα με τις διαδικασίες του παρόντος 
κανονισμού, εμφανίζονται στην 
επισήμανση οι ενδείξεις «προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης» ή 
«προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη» ή 
τα ενωσιακά σύμβολα που συσχετίζονται 
με αυτές. Επιπροσθέτως, μπορούν να 
εμφανίζονται στην επισήμανση τα 
αντίστοιχα αρκτικόλεξα «ΠΟΠ» ή «ΠΓΕ».

3. Στην περίπτωση των προϊόντων 
καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία 
διατίθενται στο εμπόριο με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή 
γεωγραφική ένδειξη που έχει καταχωριστεί 
σύμφωνα με τις διαδικασίες του παρόντος 
κανονισμού, εμφανίζονται στην 
επισήμανση τα ενωσιακά σύμβολα που 
συσχετίζονται με αυτές. Επιπλέον, 
μπορούν να εμφανίζονται στην 
επισήμανση οι ενδείξεις «προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης» ή 
«προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη», ή 
τα αντίστοιχα αρκτικόλεξα «ΠΟΠ» ή 
«ΠΓΕ»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην αύξηση της ορατότητας του ευρωπαϊκού λογοτύπου, ο 
οποίος πρέπει να καταστεί υποχρεωτικός, όπως στην περίπτωση της οργανικής επισήμανσης. 
Τούτο είναι συνεπές με την προσπάθεια πληροφόρησης και προώθησης που έχει αναλάβει η 
Επιτροπή με στόχο την προώθηση της γνώσης για τα συστήματα ποιότητας μεταξύ των 
ευρωπαίων καταναλωτών.
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Τροπολογία24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στην περίπτωση των προϊόντων 
καταγωγής τρίτων χωρών τα οποία 
διατίθενται στο εμπόριο με ονομασία 
εγγεγραμμένη στο μητρώο, μπορούν να 
εμφαίνονται στην επισήμανση οι ενδείξεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και τα 
ενωσιακά σύμβολα που συσχετίζονται με 
αυτές.

4. Στην περίπτωση των προϊόντων 
καταγωγής τρίτων χωρών τα οποία 
διατίθενται στο εμπόριο με ονομασία 
εγγεγραμμένη στο μητρώο, σύμφωνα με 
το κεφάλαιο IV του τίτλου V του 
παρόντος κανονισμού, μπορούν να 
εμφαίνονται στην επισήμανση οι ενδείξεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και τα 
ενωσιακά σύμβολα που συσχετίζονται με 
αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση
Μόνο προϊόντα τρίτων χωρών και κρατών μελών της ΕΕ, τα οποία έχουν υποβληθεί στη 
διαδικασία εξέτασης που περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό (αμοιβαιότητα) θα πρέπει να 
μπορούν να φέρουν τα ίδια σύμβολα και τις ίδιες ενδείξεις.

Τροπολογία25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) κάθε κατάχρηση, παραποίηση ή 
επίκληση, έστω και αν αναφέρεται η 
πραγματική καταγωγή του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας ή εάν η προστατευόμενη 
ονομασία είναι μεταφρασμένη ή 
συνοδεύεται από εκφράσεις όπως «στυλ», 
«τύπος», «μέθοδος», «όπως παράγεται 
στ.», «απομίμηση» ή άλλες ανάλογες·

(β) κάθε κατάχρηση, παραποίηση ή 
επίκληση, έστω και αν αναφέρεται η 
πραγματική καταγωγή του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας ή εάν η προστατευόμενη 
ονομασία είναι μεταφρασμένη ή 
συνοδεύεται από εκφράσεις όπως «στυλ», 
«τύπος», «μέθοδος», «όπως παράγεται 
στ.», «απομίμηση» ή άλλες ανάλογες, 
εφόσον τα συγκεκριμένα προϊόντα ή 
υπηρεσίες είναι συγκρίσιμα με τα 
προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί με τη 
συγκεκριμένη ονομασία ή αν η αθέμιτη 
χρήση, η απομίμηση ή η επίκληση της 
ονομασίας εκμεταλλεύεται τη φήμη της 
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προστατευόμενης ονομασίας, ακόμα κι αν 
χρησιμοποιείται για συστατικό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας των καταχωρημένων 
ονομασιών ΠΟΠ/ΠΓΕ, και όσον αφορά τη χρήση ΠΟΠ/ΠΓΕ για συστατικό.

Τροπολογία26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα όνομα είναι επιλέξιμο για 
καταχώριση ως ειδικό παραδοσιακό προϊόν 
εγγυημένο όταν περιγράφει ένα ιδιότυπο 
μεταποιημένο προϊόν το οποίο:

1. Ένα όνομα είναι επιλέξιμο για 
καταχώριση ως ειδικό παραδοσιακό προϊόν 
εγγυημένο όταν περιγράφει ένα ιδιότυπο 
προϊόν το οποίο:

Or. en

Αιτιολόγηση
Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στη συνέπεια προς τις άλλες τροπολογίες που αποκλίνουν 
από τον περιορισμό των μεταποιημένων τροφίμων· πιστεύουμε επίσης ότι στην περίπτωση των 
ΕΠΠΕ ο περιορισμός αυτός περιττεύει.

Τροπολογία27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) έχει παραχθεί με τρόπο παραγωγής και
σύνθεση που αντιστοιχούν στην 
παραδοσιακή πρακτική για το προϊόν αυτό 
και

(α) έχει παραχθεί με τρόπο παραγωγής ή 
σύνθεση που αντιστοιχούν στην 
παραδοσιακή πρακτική για το προϊόν αυτό 
ή

Or. en
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Τροπολογία28

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να προσδιορίζει την παραδοσιακή 
μορφή του προϊόντος.

(β) να προσδιορίζει τον παραδοσιακό 
χαρακτήρα ή την ιδιαιτερότητα του 
προϊόντος.

Or. en

Τροπολογία29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) περιγραφή του προϊόντος 
συμπεριλαμβανομένων των κύριων 
φυσικών, χημικών, μικροβιολογικών και 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του, 
από την οποία προκύπτει η ιδιοτυπία του 
προϊόντος·

(β) περιγραφή του προϊόντος 
συμπεριλαμβανομένων, αν είναι σκόπιμο,
των κύριων φυσικών, χημικών, 
μικροβιολογικών και οργανοληπτικών 
χαρακτηριστικών του, από την οποία 
προκύπτει η ιδιοτυπία του προϊόντος·

Or. en

Τροπολογία30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθιερώνεται σύστημα προαιρετικών 
ενδείξεων ποιότητας με σκοπό να 
διευκολυνθούν οι παραγωγοί γεωργικών 
προϊόντων τα οποία διαθέτουν 
χαρακτηριστικά ή στοιχεία παραγωγής που 
προσδίδουν προστιθέμενη αξία να 
γνωστοποιούν αυτά τα χαρακτηριστικά ή 
στοιχεία στην εσωτερική αγορά, και ιδίως 

Καθιερώνεται σύστημα προαιρετικών 
ενδείξεων ποιότητας με σκοπό να 
διευκολυνθούν οι παραγωγοί γεωργικών 
προϊόντων τα οποία διαθέτουν 
χαρακτηριστικά ή στοιχεία παραγωγής που 
προσδίδουν προστιθέμενη αξία να 
γνωστοποιούν αυτά τα χαρακτηριστικά ή 
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να υποστηρίζουν και να συμπληρώνουν 
τα ειδικά πρότυπα εμπορίας.

στοιχεία στην εσωτερική αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ειδικές διατάξεις για τις προαιρετικές δεσμευμένες ενδείξεις και όλα τα άρθρα και οι 
αιτιολογικές σκέψεις που σχετίζονται με τις ενδείξεις αυτές και τα πρότυπα εμπορίας, όπως 
επίσης το παράρτημα ΙΙ, μεταφέρονται στην πρόταση κανονισμού για τα πρότυπα εμπορίας 
(2010/0354 COD), προκειμένου να ενσωματωθούν όλες οι προαιρετικές δεσμευμένες ενδείξεις 
στην ΚΟΑ.

Τροπολογία31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27
Υφιστάμενες προαιρετικές ενδείξεις 

ποιότητας

Διαγράφεται

1. Οι προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας 
που καλύπτονται από το παρόν σύστημα 
κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού καθώς και οι 
νομοθετικές πράξεις που προβλέπουν τις 
εν λόγω ενδείξεις και τους όρους χρήσης 
τους παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ του 
παρόντος κανονισμού .
2. Οι προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
παραμένουν σε ισχύ έως ότου 
τροποποιηθούν ή ακυρωθούν δυνάμει του 
άρθρου 28.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ειδικές διατάξεις για τις προαιρετικές δεσμευμένες ενδείξεις και όλα τα άρθρα και οι 
αιτιολογικές σκέψεις που σχετίζονται με τις ενδείξεις αυτές και τα πρότυπα εμπορίας, όπως 
επίσης το παράρτημα ΙΙ, μεταφέρονται στην πρόταση κανονισμού για τα πρότυπα εμπορίας 
(2010/0354 COD), προκειμένου να ενσωματωθούν όλες οι προαιρετικές δεσμευμένες ενδείξεις 
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στην ΚΟΑ.

Τροπολογία32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 - παράγραφος 1 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη κάθε 
συναφές διεθνές πρότυπο. 

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη κάθε 
συναφές διεθνές πρότυπο καθώς και τις 
τρέχουσες δεσμευμένες ενδείξεις για τα 
σχετικά προϊόντα ή τους αντίστοιχους 
τομείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη διασφάλιση των υφισταμένων δεσμευμένων ενδείξεων και την αποφυγή της επικάλυψης.

Τροπολογία33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29
Προϊόν ορεινής γεωργίας

1. Καθιερώνεται ο όρος «προϊόν ορεινής 
γεωργίας.» Ο όρος αυτός μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο για την περιγραφή 
προϊόντων που προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση, που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι στης 
Συνθήκης, των οποίων οι πρώτες ύλες 
προέρχονται από ορεινές περιοχές. 
Επιπλέον, προκειμένου ο όρος να 
εφαρμοστεί σε μεταποιημένα προϊόντα, η 
μεταποίηση αυτή πρέπει επίσης να 
γίνεται σε ορεινές περιοχές. 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
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άρθρου, «ορεινές περιοχές» στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι περιοχές υπό 
την έννοια του άρθρου 18 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) 1257/1999. Για 
προϊόντα τρίτων χωρών, στις «ορεινές 
περιοχές» περιλαμβάνονται οι περιοχές 
που πληρούν κριτήρια ισοδύναμα με 
εκείνα που ορίζονται στο άρθρο 18 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
1257/1999.

3.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 
[...] το οποίο καθορίζει τις εξαιρέσεις από 
τους όρους χρήσης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, σε πλήρως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις και προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη φυσικοί περιορισμοί σε σχέση με 
τη γεωργική παραγωγή στις ορεινές 
περιοχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι θα πρέπει να καθιερωθεί ένα σύστημα για τα προϊόντα ορεινής
γεωργίας. Μετά από εκτενείς διαβουλεύσεις, κατέστη σαφές ότι το σύστημα αυτό όχι μόνο είναι 
επιθυμητό από τον τομέα, αλλά προσφέρει επίσης σαφή προστιθέμενη αξία για τους 
καταναλωτές, και διαπιστώθηκε η αξία των προϊόντων.

Τροπολογία34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
η επισήμανση του προϊόντος δεν προκαλεί 
σύγχυση με προαιρετικές ενδείξεις
ποιότητας.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
η επισήμανση του προϊόντος δεν προκαλεί 
σύγχυση με άλλες αναφορές στην 
ποιότητα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί η νομική αβεβαιότητα στις περιπτώσεις όπου μπορεί στα κράτη 
μέλη να υπάρχει πληθώρα τέτοιων αναφορών στην ποιότητα.

Τροπολογία35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη 
συγκρότηση και τη λειτουργία ομάδων 
στο έδαφός τους, με διοικητικά μέσα. Με 
την επιφύλαξη του ορισμού των ομάδων 
στο άρθρο 3 παράγραφος 2, τα κράτη 
μέλη ενθαρρύνουν τη λειτουργία τέτοιων 
ομάδων ως νομικών οντοτήτων σύμφωνα 
με τις σχετικές εθνικές νομικές διατάξεις 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην παροχή υποστήριξης για τη συγκρότηση ομάδων, που 
είναι θεμελιώδους σημασίας για τη λειτουργία των συστημάτων ποιότητας.

Τροπολογία36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) να ζητεί από το κράτος μέλος της 
άδεια για την καθιέρωση συστήματος 
διαχείρισης της παραγωγής της. 
Σε σχέση με το σύστημα αυτό, και 
προκειμένου να δημιουργηθούν 
καλύτερες προϋποθέσεις για τη 
σταθερότητα και τη λειτουργία της 
αγοράς προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, τα 
κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
κανόνες για την προσαρμογή της 
προσφοράς στη ζήτηση, στις περιπτώσεις 
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όπου οι ομάδες που είναι αρμόδιες για τα 
ΠΟΠ και τα ΠΓΕ υποβάλλουν επίσημα 
σχετική αίτηση. Η διαχείριση αυτή 
τέτοιων συστημάτων δεν πρέπει να 
βλάπτει τον ανταγωνισμό στην εσωτερική 
αγορά, να συνιστά εμπόδιο για τους 
νεοεισερχομένους στην αγορά, ή να 
αποβαίνει σε βάρος των 
μικροπαραγωγών. Η Επιτροπή πρέπει να 
ενημερώνεται σχετικά και μπορεί να 
ανακαλεί ανά πάσα στιγμή άδειες που 
έχουν χορηγήσει κράτη μέλη. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περιορισμένες και ελεγχόμενες περιπτώσεις, πρέπει να ανατίθεται σε ομάδες παραγωγών 
ρόλος για τη λήψη μέτρων διαχείρισης, υπό την αυστηρή εποπτεία των κρατών μελών και της 
Επιτροπής. Τέτοια συστήματα μπορεί να συμβάλουν στη σταθερότητα για τους παραγωγούς 
ΠΟΠ και ΠΓΕ υψηλής ποιότητας και να αποτρέψουν την υπέρμετρη διακύμανση των τιμών 
στον τομέα.

Τροπολογία37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 44α
Έκθεση σχετικά με τις κατευθυντήριες 

γραμμές
Σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές 
για τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά 
τα προαιρετικά συστήματα πιστοποίησης 
(2010/C 341/04) και την επισήμανση των 
προϊόντων με συστατικά ΠΟΠ/ΠΓΕ 
(2010/C 341/03), τρία έτη από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, για να διαπιστωθεί αν είναι 
αναγκαία η θέσπιση νομοθετικών 
διατάξεων, συνοδευόμενη, αν είναι 
σκόπιμο, από σχετικές προτάσεις. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατευθυντήριες γραμμές που προτείνει η Επιτροπή εξυπηρετούν μόνο ως μέσο 
προσανατολισμού, ως συστάσεις. Τρία έτη από την έναρξη της εφαρμογής θα ήταν χρήσιμο να 
γνωρίζουμε αν χρειάζονται στη θέση τους νομοθετικά μέτρα.

Τροπολογία38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν μια δήλωση ένστασης είναι 
παραδεκτή, η Επιτροπή καλεί την αρχή ή 
το πρόσωπο που υπέβαλε την ένσταση και 
την αρχή ή το πρόσωπο που υπέβαλε την 
αίτηση να προβούν στις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις επί εύλογο χρονικό 
διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τους τρεις μήνες.

3. Όταν μια δήλωση ένστασης είναι 
παραδεκτή, η Επιτροπή καλεί την αρχή ή 
το πρόσωπο που υπέβαλε την ένσταση και 
την αρχή ή το πρόσωπο που υπέβαλε την 
αίτηση να προβούν στις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις επί εύλογο χρονικό 
διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τους τρεις μήνες. Η Επιτροπή μπορεί να 
ανανεώσει την προθεσμία αυτή, μετά από 
αίτημα των συμμετεχόντων και, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, αν κρίνεται ότι 
η παράταση της προθεσμίας θα 
συνέβαλλε στην επίτευξη συμφωνίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία σε εξαιρετικές περιπτώσεις, χωρίς να επηρεάζεται το σύστημα.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατ’°εξουσιοδότηση πράξεις Άσκηση της εξουσιοδότησης
1. Η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση, η οποία προβλέπεται από 
τον παρόντα κανονισμό, ανατίθεται στην 
Επιτροπή επ’αόριστον.

1. Η εξουσία για την έκδοση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στον παρόν άρθρο.
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Μόλις εκδώσει μια πράξη κατ’
εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την 
κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
2. Η αρμοδιότητα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να ανακληθεί 
οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

2. Η αρμοδιότητα που αναφέρεται στα 
άρθρα 2(1), 5(3), 7(3), 12(5), 16(2), 18(4), 
19(2), 23(4), 25(3), 28, 29(3), 38(4), 39(2), 
46(1), 46(7), 48(6), 50(3), 51(2) 
ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 
πέντε ετών αρχής γενομένης από ...*. Η 
Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά µε 
τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 
αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 
της πενταετούς περιόδου. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για 
περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
αντιταχθεί σε αυτήν την ανανέωση το 
αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη 
κάθε περιόδου.

Το θεσμικό όργανο που κίνησε εσωτερική 
διαδικασία για τη λήψη απόφασης όσον 
αφορά την ανάκληση εξουσιοδότησης 
ενημερώνει τον άλλο νομοθέτη και την 
Επιτροπή, το αργότερο ένα μήνα πριν από 
τη λήψη της τελικής απόφασης, 
προσδιορίζοντας τις ανατεθείσες 
αρμοδιότητες που θα μπορούσαν να 
ανακληθούν και τους πιθανούς λόγους 
ανάκλησης.
Η απόφαση ανάκλησης βάζει τέλος στην 
ανάθεση των εξουσιών που ορίζονται 
στην απόφαση αυτή. Αρχίζει να ισχύει 
αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
την οποία διευκρινίζει. Δεν επηρεάζει το 
κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις σχετικά μια κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη εντός περιόδου δύο 
μηνών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης. Με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου, η περίοδος αυτή 

3. Η ανάθεση εξουσιών μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης θέτει 
τέρμα στην εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Τίθεται σε ισχύ την επομένη της 
ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας 



PE460.980v02-00 30/37 PR\863468EL.doc

EL

παρατείνεται κατά δύο μήνες. απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις 
της. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

Αν, κατά τη λήξη αυτής της περιόδου, 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο αντιταχθούν στην κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, η κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και αρχίζει να ισχύει από την 
ημερομηνία που έχει ορισθεί στις 
διατάξεις της.
Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε 
ισχύ πριν από τη λήξη της εν λόγω 
προθεσμίας εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν την Επιτροπή για την 
πρόθεσή τους να μην εγείρουν 
αντιρρήσεις.
Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο αντιταχθεί σε κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, αυτή δεν τίθεται 
σε ισχύ. Το όργανο που διατυπώνει 
αντιρρήσεις κατά της κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης εκθέτει τους 
σχετικούς λόγους.

4. Μόλις εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται με βάση τον παρόντα 
κανονισμό τίθεται σε ισχύ μόνο αν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
δεν έχει γνωστοποιήσει την αντίθεσή του 
μέσα προθεσμίας δύο μηνών από την 
έκδοσή της ή,  πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν σκοπεύουν να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις. Το διάστημα αυτό 
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παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
* Ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή του νομικού κειμένου σύμφωνα με την κοινή συνεννόηση σχετικά με τις πρακτικές 
ρυθμίσεις της προσφυγής στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 290 της ΣΛΕΕ).

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτελεστικές πράξεις Διαδικασία επιτροπής
Όταν εκδίδονται εκτελεστικές πράξεις 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή 
για την πολιτική ποιότητας των 
γεωργικών προϊόντων και εφαρμόζεται η 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
[5] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[xxxx/yyyy] .]

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
επιτροπή για την ποιότητα των 
γεωργικών προϊόντων. Πρόκειται για μια 
επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011*.

2. Όποτε γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισμού 182/2011/ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τα πρότυπα για διατάξεις σχετικά με εκτελεστικές πράξεις που τελούν υπό τον 
έλεγχο των κρατών μελών, και σύμφωνα με τον προτεινόμενο κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά 
με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
από την Επιτροπή.
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Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο Ι – νέα τελευταία περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- δέρμα 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δέρμα είναι επίσης προϊόν που μπορεί να παραγάγει προστιθέμενη αξία, αν περιληφθεί στην 
καταχώρηση ΠΟΠ/ΠΓΕ.

Τροπολογία42

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο ΙΙ – νέα τελευταία περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- αλάτι 

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν παραδοσιακές μέθοδοι, σχεδόν βιοτεχνικές, για την παραγωγή θαλασσινού αλατιού. 
Οι μέθοδοι αυτές πρέπει να αναγνωριστούν στο πλαίσιο του συστήματος ΕΠΠΕ.

Τροπολογία43

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ολόκληρο το παράρτημα ΙΙ Διαγράφεται 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ειδικές διατάξεις για τις προαιρετικές δεσμευμένες ενδείξεις και όλα τα άρθρα και οι 
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αιτιολογικές σκέψεις που σχετίζονται με τις ενδείξεις αυτές και τα πρότυπα εμπορίας, όπως 
επίσης το παράρτημα ΙΙ, μεταφέρονται στην πρόταση κανονισμού για τα πρότυπα εμπορίας 
(2010/0354 COD), προκειμένου να ενσωματωθούν όλες οι προαιρετικές δεσμευμένες ενδείξεις 
στην ΚΟΑ.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γενική παρουσίαση

Η ευρωπαϊκή γεωργία παράγει τρόφιμα σε μεγάλη ποικιλία, με μεθόδους παραγωγής που 
σέβονται το περιβάλλον και την ύπαιθρο. Η περιφερειακή ποικιλία των τροφίμων και οι 
παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής έχουν συχνά ιστορία αιώνων, η δε έμφαση στην ασφάλεια 
και τις καλές περιβαλλοντικές συνθήκες  συντείνουν στο γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά τρόφιμα 
συγκαταλέγονται στα ποιοτικότερα παγκοσμίως. 

Οι γεωργοί και οι καταναλωτές πρέπει να έχουν συνείδηση των ιδιαίτερων αυτών 
χαρακτηριστικών των εγχώριων τροφίμων τους. Επιπλέον, αυτή η προσανατολισμένη στην 
ποιότητα προσέγγιση θα μπορούσε να συμβάλει στην ανταμοιβή των καλύτερων ποιοτικά 
προϊόντων τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς αγορές. Η ΕΕ καθιέρωσε μια σειρά από 
σήματα και συστήματα ποιότητας στο πλαίσιο της πολιτικής της για τα τρόφιμα, οι οποίες 
προσφέρουν αναγνώριση για την υψηλή θρεπτική αξία των προϊόντων όσο και για τα 
ιδιαίτερα περιφερειακά χαρακτηριστικά τους. 

Τα τρέχοντα συστήματα ποιότητας είναι: Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ), εγγυημένα ειδικά παραδοσιακά προϊόντα
(ΕΠΣ), οργανική γεωργία και άκρως απόκεντρες περιφέρειες, όλα με τον αντίστοιχο 
λογότυπο. 

Οι νέες προτάσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου επεξεργάζεται αυτή τη 
στιγμή νέα νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ποιότητα και τα πρότυπα 
εμπορίας. 

Η δέσμη μέτρων της Επιτροπής για την ποιότητα στοχεύει στη βελτίωση την ενωσιακής 
νομοθεσίας στα πεδία της ποιότητας, καθώς και της λειτουργίας των εθνικών και ιδιωτικών 
συστημάτων πιστοποίησης, ώστε να καταστούν απλούστερα, διαφανέστερα και πιο 
ευκολονόητα, να προσαρμόζονται καλύτερα στην καινοτομία και να είναι λιγότερο επαχθή 
για τους παραγωγούς και τις διοικήσεις. 

Η Επιτροπή υπέβαλε τη συγκεκριμένη δέσμη νομοθετικών προτάσεων πέρσι τον Δεκέμβριο, 
μετά από εκτεταμένη διαβούλευση που ξεκίνησε με την Πράσινη Βίβλο για την ποιότητα το 
2009. Η δέσμη περιλαμβάνει δυο προτάσεις κανονισμού -μία για τα συστήματα ποιότητας 
των γεωργικών προϊόντων και μία για τα πρότυπα εμπορίας -όπως επίσης δύο έγγραφα 
κατευθυντήριων γραμμών, ένα για τα συστήματα πιστοποίησης κι ένα για την επισήμανση 
των προϊόντων με συστατικά ΠΟΠ-ΠΓΕ. Οι προτάσεις είναι εκτενείς και περιλαμβάνουν 
πολλά από τα σημεία που ζήτησε το Κοινοβούλιο στην έκθεση πρωτοβουλίας του που 
συνέταξε ο βουλευτής Giancarlo Scottà. Επιπλέον των ουσιαστικών σημείων, είναι επίσης 
σημαντικό να επισημανθούν οι διατάξεις σχετικά με τις κατ' ανάθεση και τις εκτελεστικές 
πράξεις, που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον τρόπο χάραξης πολιτικής τα επόμενα χρόνια.

Οι προτάσεις της εισηγήτριας
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Η εισηγήτριά σας πιστεύει γενικά ότι στις προτεραιότητες πρέπει να συγκαταλέγονται η 
απλούστευση και η ανάπτυξη των τρεχόντων συστημάτων, καθώς και η προσθήκη νέων όρων 
ποιότητας που αναμένεται να δημιουργήσουν αξία για τα καλύτερα ευρωπαϊκά προϊόντα. Η 
πρόταση της Επιτροπής αποτελεί ένα καλό και αξιέπαινο σημείο εκκίνησης, ωστόσο η 
εισηγήτρια πιστεύει ότι πρέπει να επιτευχθεί μεγαλύτερη σαφήνεια και ένα πιο 
ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό σύστημα ποιότητας.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του σχεδίου έκθεσης, η εισηγήτρια είχε εκτενείς 
διαβουλεύσεις με τους συναδέλφους και σκιώδεις εισηγητές, συζήτησε τις νομοθετικές 
προτάσεις της Επιτροπής σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις και οργάνωσε εργαστήριο με 
ειδικούς στην πολιτική. Ακόμα, ζητήθηκαν από την Επιτροπή τακτικές διαβουλεύσεις και 
αποσαφήνιση· επίσης, η εισηγήτρια είχε πλήθος επαφές με εκπροσώπους του κλάδου, 
ενδιαφερομένους και αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.  
  
Σε ολόκληρο το κείμενο, η εισηγήτρια επεδίωξε να επιτύχει μεγαλύτερη σαφήνεια και 
απλούστευση όπου χρειαζόταν. Ένα σημαντικό στοιχείο στο πλαίσιο αυτό ήταν η παροχή 
σαφέστερων ορισμών που καθιστούν το κείμενο πιο κατανοητό τόσο για τους παραγωγούς 
όσο και για τους καταναλωτές. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις χρειαζόταν μεγαλύτερη 
ασφάλεια δικαίου. Στη συνέχεια, η εισηγήτρια τις αλλαγές που προτείνονται σε κάθε τίτλο 
του κανονισμού.

Τίτλος Ι

 Το σύστημα ποιότητας των εγγυημένων ειδικών παραδοσιακών προϊόντων θα πρέπει 
να ισχύει και για μη μεταποιημένα προϊόντα, δεδομένου ότι υπάρχουν παραδοσιακές 
μέθοδοι καλλιέργειας και κτηνοτροφίας που δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένη 
γεωγραφική περιοχή και προσφέρουν προϊόντα με χαρακτηριστικά ή ιδιότητες που 
δίνουν προστιθέμενη αξία λόγω σημαντικών γεωργικών τεχνικών, και επομένως 
ταιριάζουν απόλυτα στο αντικείμενο της πρότασης όπως εκτίθεται στο άρθρο 1, 
παράγραφος 2, σημεία α και β.

 Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό της μεταποίησης που περιλαμβάνεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων, εξακολουθούν να 
υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι σαφές αν η επεξεργασία τροποποιεί 
ουσιαστικά ή όχι το αρχικό προϊόν. Εξ ου και η συμπερίληψη του αλατιού στο πεδίο 
εφαρμογής του συστήματος ποιότητας εγγυημένων ειδικών παραδοσιακών προϊόντων.

 Ορισμός του τι σημαίνει «στάδια παραγωγής»

Τίτλος II

 Προτείνεται να περιληφθεί ο ορισμός των «σταδίων παραγωγής» και στο άρθρο 3, 
δεδομένου ότι τούτο προσφέρει μεγαλύτερη σαφήνεια, και όταν μιλάμε για 
παράδειγμα για «στάδια παραγωγής» στο σημείο 5.1. β) (iii)· 

 Όσον αφορά το άρθρο 6, προτείνεται εναλλακτική διατύπωση, διότι αν η επεξεργασία 
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είναι ίδια με αυτήν των τροφίμων και οίνων σε σχέση με την εφαρμογή από την 
Επιτροπή, των υποχρεώσεων της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας TRIPS, τούτο θα 
πρέπει με τον ίδιο τρόπο να επεκταθεί σε όλα τα τρόφιμα και όλες τις πτυχές της 
πρόσθετης προστασίας που προβλέπεται για τους οίνους στη συμφωνία. 

 Στο άρθρο 7, παράγραφος 1, εδάφιο β), προτείνεται η διατήρηση του 
«μικροβιολογικός ή οργανοληπτικός», όπως είναι τώρα. 

 Σε σχέση με το άρθρο 12 παράγραφος 3, η εισηγήτρια πιστεύει ότι τα ευρωπαϊκά 
σύμβολα που σχεδιάστηκαν και υιοθετήθηκαν για την αναπαράσταση των ΠΟΠ και 
ΠΓΕ θα πρέπει να φαίνονται καθαρά στην ετικέτα. Από την άλλη πλευρά, η 
εισηγήτρια πιστεύει ότι τον λογότυπο ΕΕ πρέπει να φέρουν μόνον τα προϊόντα που 
υποβάλλονται στην ίδια διαδικασία καταχώρησης, με τους ίδιους όρους όπως τα 
προϊόντα που προέλευσης ενιαίας αγοράς, και όχι όσα υπόκειται σε διμερείς 
συμφωνίες.

Τίτλος ΙΙΙ 

 Εδώ επιδιώκεται συνέπεια προς τις άλλες τροπολογίες που αποκλίνουν από τον 
περιορισμό των μεταποιημένων τροφίμων· πιστεύουμε επίσης ότι στην περίπτωση των 
ΕΠΠΕ ο περιορισμός αυτός περιττεύει.

Τίτλος IV

 Η εισηγήτρια πιστεύει ότι οι προαιρετικές δεσμευμένες ενδείξεις (που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ) θα πρέπει να διατηρηθούν στην ενιαία ΚΟΑ 
και συνεπώς να περιληφθούν στον κανονισμό για τα πρότυπα εμπορίας, δεδομένου ότι 
αντικατοπτρίζουν καλύτερα τη φύση των προαιρετικών αυτών μέσων πολιτικής. 
Παράλληλα, χρειάζεται μια νομική βάση για προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας, την 
οποία μπορεί να υποβάλει μελλοντικά η Επιτροπή. Συνεπώς, η εισηγήτρια πιστεύει 
ότι θα πρέπει να διατηρηθεί μια τέτοια νομική βάση. Ως πρώτη προαιρετική ένδειξη 
ποιότητας η εισηγήτρια προτείνει τα προϊόντα ορεινής γεωργίας·

 Η εισηγήτρια πιστεύει ότι θα πρέπει να καθιερωθεί ένα σύστημα για τα προϊόντα 
ορεινής γεωργίας. Μετά από εκτενείς διαβουλεύσεις, κατέστη σαφές ότι το σύστημα 
αυτό όχι μόνο είναι επιθυμητό από τον τομέα, αλλά προσφέρει επίσης σαφή 
προστιθέμενη αξία για τους καταναλωτές, και διαπιστώθηκε η αξία των προϊόντων.

 Επίσης, ελπίζουμε ότι η Επιτροπή θα αναλύσει και θα μπορέσει να υποβάλει σύντομα 
προτάσεις για νέες προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας, όπως «νησιωτικό», ή «αρκτικό» 
προϊόν. Ζητείται επίσης να εξεταστεί περαιτέρω στον προτεινόμενο κανονισμό το 
σύστημα προαιρετικής επισήμανσης για το βοδινό κρέας.

Τίτλος V

 Όσον αφορά τον ρόλο των ομάδων παραγωγών στα συστήματα ΠΟΠ και ΠΓΕ, η 
εισηγήτρια τάσσεται υπέρ των προτάσεων της Επιτροπής και επιθυμεί να τις δει να 
υλοποιούνται το συντομότερο. Επιπλέον, η εισηγήτρια πιστεύει ότι πληρούνται οι 
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προϋποθέσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου των ομάδων. Προτείνω, 
συνεπώς, να ανατίθεται, σε περιορισμένες και ελεγχόμενες περιπτώσεις, σε ομάδες 
παραγωγών ρόλος για τη λήψη μέτρων διαχείρισης, υπό την αυστηρή εποπτεία των 
κρατών μελών και της Επιτροπής. Τέτοια συστήματα μπορεί να συμβάλουν στη 
σταθερότητα για τους παραγωγούς ΠΟΠ και ΠΓΕ υψηλής ποιότητας και να 
αποτρέψουν την υπέρμετρη διακύμανση των τιμών στον συγκεκριμένο τομέα.

 Όσον αφορά την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών (για τα προαιρετικά 
συστήματα πιστοποίησης και τη χρήση ΠΟΠ/ΠΓΕ ως συστατικών, καλούμε την 
Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στη νομοθετική αρχή, τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, σχετικά με τη δυνατότητα θέσπισης υποχρεωτικής 
νομοθεσίας στο πεδίο αυτό.  

 Η εισηγήτρια κάνει επίσης αποσαφηνίσεις σε σχέση με τις διαδικασίες ένστασης, 
παρέχοντας τη δυνατότητα για παράταση της προβλεπόμενης προθεσμίας αν είναι 
πιθανή η επίτευξη συμφωνίας. 

Παραρτήματα

 Ο εισηγητής προτείνει να περιληφθούν στα παραρτήματα πρόσθετα προϊόντα ώστε να 
καλυφθούν και τα προϊόντα που μπορούν να επωφεληθούν από την προστασία των 
ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΠΕ.

 Το παράρτημα ΙΙ (που τώρα αφορά τις προαιρετικές δεσμευμένες ενδείξεις) 
μεταφέρεται στον κανονισμό για τα πρότυπα εμπορίας.

Ευθυγράμμιση

Όσον αφορά την ευθυγράμμιση, η εισηγήτρια πιστεύει ότι μπορεί να επιτευχθεί ισορροπία 
μεταξύ της ανάγκης για άμεση και αποτελεσματική δράση εκ μέρους της Επιτροπής, αφενός, 
και των εξουσιών του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας, αφετέρου. Η εισηγήτρια τάσσεται 
γενικά υπέρ των περισσότερων προτάσεων για κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις, 
και πιστεύει ότι η Επιτροπή έχει υποβάλει ισορροπημένη πρόταση από την άποψη αυτή.


