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Τροπολογία 1
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
γεωργικός τομέας της ΕΕ μείωσε τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 
22% την περίοδο 1990-2016, ενώ κατά 
την ίδια περίοδο οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου από τη γεωργία αυξήθηκαν 
κατά 6% στις ΗΠΑ, κατά 24% στην Κίνα 
και την Ινδία και κατά 47% στη 
Βραζιλία·

Or. en

Τροπολογία 2
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
γεωργικός τομέας της ΕΕ μείωσε την 
επιβάρυνση που οφείλεται στη χρήση 
αντιβιοτικών κατά 35% την περίοδο 
2011-2018 και ότι το μερίδιο της 
κτηνιατρικής επιβάρυνσης 
αντιπροσωπεύει το 1/3 της επιβάρυνσης 
λόγω μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στην 
ΕΕ, ενώ τα εναπομένοντα 2/3 της 
επιβάρυνσης ΜΑ αφορούν τη χρήση 
αντιβιοτικών για ανθρώπινη χρήση·

Or. en

Τροπολογία 3
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin



PE663.259v01-00 4/111 AM\1222408EL.docx

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί το γεγονός ότι 
στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο» επιδιώκει τη θέσπιση ενός δίκαιου, 
υγιεινού και φιλικού προς το περιβάλλον 
συστήματος τροφίμων·

1. επικροτεί το γεγονός ότι 
στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο» επιδιώκει τη θέσπιση ενός δίκαιου, 
υγιεινού και φιλικού προς το περιβάλλον 
συστήματος τροφίμων· επισημαίνει ότι 
είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί η 
περιβαλλοντική, κοινωνική και 
οικονομική βιωσιμότητα όλων των 
μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ικανότητα παραγωγής τροφίμων, τα 
επίπεδα εφοδιασμού και η διαθεσιμότητα 
των προϊόντων, καθώς και η διατήρηση 
της ανταγωνιστικότητας όλων των 
συντελεστών της ενιαίας αγοράς και η 
βεβαιότητα ότι κανείς δεν αφήνεται στο 
περιθώριο κατά τη μετάβαση προς ένα 
πιο βιώσιμο σύστημα τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 4
Claude Gruffat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί το γεγονός ότι 
στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο» επιδιώκει τη θέσπιση ενός δίκαιου, 
υγιεινού και φιλικού προς το περιβάλλον 
συστήματος τροφίμων·

1. επικροτεί το γεγονός ότι η 
στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο» επιδιώκει τη θέσπιση ενός δίκαιου, 
υγιεινού και φιλικού προς το περιβάλλον 
συστήματος τροφίμων για τους 
Ευρωπαίους καταναλωτές που αποδίδουν 
πλέον μεγαλύτερη αξία στη διατροφή 
τους και αναζητούν μεγαλύτερη εγγύτητα 
με τους προμηθευτές των τροφίμων τους, 
για να βελτιώσουν την υγεία και την 
ποιότητα ζωής τους·

Or. fr
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Τροπολογία 5
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Markus Buchheit, Harald Vilimsky, Roman Haider

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί το γεγονός ότι 
στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο» επιδιώκει τη θέσπιση ενός δίκαιου, 
υγιεινού και φιλικού προς το περιβάλλον 
συστήματος τροφίμων·

1. επικροτεί το γεγονός ότι 
στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο» επιδιώκει τη θέσπιση ενός δίκαιου, 
υγιεινού και φιλικού προς το περιβάλλον 
συστήματος τροφίμων· υπενθυμίζει ότι 
είναι σημαντικό να διενεργηθεί μια 
συνολική εκτίμηση επιπτώσεων ώστε να 
διασφαλιστεί ότι κανένα νομοθετικό 
μέτρο δεν θίγει την εσωτερική αγορά της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 6
Róża Thun und Hohenstein, Ivan Štefanec, Michal Wiezik, Ljudmila Novak, Maria da 
Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί το γεγονός ότι 
στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο» επιδιώκει τη θέσπιση ενός δίκαιου, 
υγιεινού και φιλικού προς το περιβάλλον 
συστήματος τροφίμων·

1. επικροτεί το γεγονός ότι η 
στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο» επιδιώκει τη θέσπιση ενός δίκαιου, 
υγιεινού και φιλικού προς το περιβάλλον 
συστήματος τροφίμων που επιφυλάσσει 
οφέλη για τους καταναλωτές της ΕΕ, ενώ 
ταυτόχρονα παρέχει βιώσιμες λύσεις στις 
νέες προκλήσεις που προκάλεσε και 
ανέδειξε η κρίση της COVID-19·

Or. en
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Τροπολογία 7
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Dan-Ştefan Motreanu, 
Arba Kokalari, Edina Tóth

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί το γεγονός ότι 
στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο» επιδιώκει τη θέσπιση ενός δίκαιου, 
υγιεινού και φιλικού προς το περιβάλλον 
συστήματος τροφίμων·

1. επικροτεί το γεγονός ότι η 
στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο» επιδιώκει τη θέσπιση ενός δίκαιου, 
υγιεινού και φιλικού προς το περιβάλλον 
συστήματος τροφίμων που επιφυλάσσει 
οφέλη για τους καταναλωτές της ΕΕ και 
περιλαμβάνει την παραγωγή, τη 
μεταφορά, τη διανομή, την εμπορία και 
την κατανάλωση των τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 8
Salvatore De Meo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί το γεγονός ότι 
στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο» επιδιώκει τη θέσπιση ενός δίκαιου, 
υγιεινού και φιλικού προς το περιβάλλον 
συστήματος τροφίμων·

1. επικροτεί το γεγονός ότι η 
στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο» επιδιώκει τη θέσπιση ενός δίκαιου, 
υγιεινού και φιλικού προς το περιβάλλον 
συστήματος τροφίμων, το οποίο θα είναι 
επωφελές για τους καταναλωτές και 
όλους τους παράγοντες της 
αγροδιατροφικής αλυσίδας στην 
Ευρώπη·

Or. it

Τροπολογία 9
Carlo Fidanza
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί το γεγονός ότι 
στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο» επιδιώκει τη θέσπιση ενός δίκαιου, 
υγιεινού και φιλικού προς το περιβάλλον 
συστήματος τροφίμων·

1. επικροτεί το γεγονός ότι η 
στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο» επιδιώκει τη θέσπιση ενός δίκαιου, 
υγιεινού και φιλικού προς το περιβάλλον 
συστήματος τροφίμων, το οποίο θα είναι 
επωφελές για τους Ευρωπαίους 
καταναλωτές και όλους τους παράγοντες 
της αγροδιατροφικής αλυσίδας·

Or. it

Τροπολογία 10
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Marc Angel, Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί το γεγονός ότι 
στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο» επιδιώκει τη θέσπιση ενός δίκαιου, 
υγιεινού και φιλικού προς το περιβάλλον 
συστήματος τροφίμων·

1. επικροτεί το γεγονός ότι η 
στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο» επιδιώκει τη θέσπιση ενός δίκαιου, 
υγιεινού και φιλικού προς το περιβάλλον 
συστήματος το οποίο θα πρέπει να 
παρέχει τρόφιμα σε προσιτές τιμές και 
διαθέσιμα προς το σύνολο των 
καταναλωτών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 11
Biljana Borzan, Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Sylvie Guillaume

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί το γεγονός ότι 
στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο» επιδιώκει τη θέσπιση ενός δίκαιου, 
υγιεινού και φιλικού προς το περιβάλλον 
συστήματος τροφίμων·

1. επικροτεί τη φιλοδοξία της 
στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο» και το γεγονός ότι αποσκοπεί στη 
θέσπιση ενός δίκαιου, υγιεινού και φιλικού 
προς το περιβάλλον συστήματος τροφίμων 
που επιφυλάσσει οφέλη για τους 
καταναλωτές της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 12
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Alessandra Basso, Marco 
Campomenosi, Georg Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί το γεγονός ότι 
στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο» επιδιώκει τη θέσπιση ενός δίκαιου, 
υγιεινού και φιλικού προς το περιβάλλον 
συστήματος τροφίμων·

1. επικροτεί το γεγονός ότι η 
στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο» επιδιώκει τη θέσπιση ενός δίκαιου 
και τοπικού, υγιεινού και φιλικού προς το 
περιβάλλον συστήματος τροφίμων·

Or. fr

Τροπολογία 13
Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alex Agius Saliba

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί το γεγονός ότι 
στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο» επιδιώκει τη θέσπιση ενός δίκαιου, 
υγιεινού και φιλικού προς το περιβάλλον 
συστήματος τροφίμων·

1. επικροτεί το γεγονός ότι η 
στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο» επιδιώκει τη θέσπιση ενός δίκαιου, 
υγιεινού και φιλικού προς το περιβάλλον 
συστήματος τροφίμων που επιφυλάσσει 
οφέλη για το σύνολο των καταναλωτών 
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της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 14
Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Marc Angel, Andreas 
Schieder, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. συμμερίζεται τη διαπίστωση ότι η 
πανδημία της νόσου COVID-19 
υπογράμμισε τη σπουδαιότητα ενός 
εύρωστου και ανθεκτικού συστήματος 
τροφίμων το οποίο να είναι σε θέση να 
λειτουργεί σε οποιεσδήποτε περιστάσεις 
και να είναι ικανό να διασφαλίζει 
πρόσβαση σε επαρκή προσφορά 
τροφίμων σε προσιτές τιμές για τους 
πολίτες· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, 
την ανάγκη διατήρησης της καλής 
λειτουργίας της ενιαίας αγοράς και, 
ιδίως, την κυκλοφορία των τροφίμων 
μεταξύ άλλων σε περιόδους υγειονομικής 
κρίσης· υπογραμμίζει, επίσης, ότι η 
πανδημία δεν πρέπει να αποτελεί 
δικαιολογία για μειωμένη φιλοδοξία, διότι 
το ζήτημα της ανθεκτικότητας και της 
υγείας είναι αλληλένδετα·

Or. fr

Τροπολογία 15
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει ότι οι στόχοι και η 
ανάπτυξη της στρατηγικής «Από το 
αγρόκτημα στο πιάτο» θα πρέπει να 
στηριχθούν σε μια προσέγγιση που θα 
βασίζεται στην επιστήμη και θα εστιάζει 
σε συνεκτικά και τεκμηριωμένα μέσα 
πολιτικής· ; επισημαίνει εν προκειμένω 
ότι η εφαρμογή της πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τις ανάγκες των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών1α ώστε να τους 
επιτραπεί να συμμετέχουν ισότιμα στον 
ανταγωνισμό·
__________________
1α Άρθρο 349 της ΣΛΕΕ

Or. en

Τροπολογία 16
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. επισημαίνει την οικονομική και 
κοινωνική προστιθέμενη αξία των 
τροφίμων στην ΕΕ, η οποία δεν αφορά 
μόνο τον επαρκή εφοδιασμό των πολιτών 
με υγιεινά και οικονομικά προσιτά 
τρόφιμα και τους βελτιωμένους τρόπους 
ζωής, αλλά παρέχει επίσης 
επιχειρηματικές ευκαιρίες, θέσεις 
απασχόλησης και ανάπτυξη· 
υπογραμμίζει ότι η πανδημία COVID-19 
μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε 
καλύτερα τις αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα 
στην υγεία μας, τις αλυσίδες εφοδιασμού, 
τα πρότυπα κατανάλωσης και την 
ικανότητα παραγωγής, που 
καταδεικνύουν τη σημασία ενίσχυσης της 
ανθεκτικότητας και της συνολικής 
βιωσιμότητας της παραγωγής τροφίμων 
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της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 17
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει 
μια σφαιρική και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση και να αξιολογήσει 
προσεκτικά τον βραχυπρόθεσμο και 
μακροπρόθεσμο αντίκτυπο της 
στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο» και των στόχων της στη 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς, καθώς και 
κάθε νομοθετικής πρότασης, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων 
στην ισορροπία προσφοράς και ζήτησης, 
στις διακυμάνσεις των τιμών και στην 
οικονομική προσιτότητα για τους 
καταναλωτές, στην κερδοφορία των 
παραγωγών, στην επίδοση της 
ανταγωνιστικότητας και στην ανάλυση 
κόστους-αποτελεσματικότητας της 
μετάβασης, μεταξύ άλλων· τονίζει ότι, 
όσον αφορά τις μεθόδους παραγωγής και 
τον στόχο της αυξημένης βιολογικής 
παραγωγής, πρέπει να τονωθεί εξίσου η 
ζήτηση ώστε να συμβαδίζει με τον ρυθμό 
ανάπτυξης, ενώ οι πραγματικές συνθήκες 
της αγοράς πρέπει να συνεκτιμώνται με 
τη συνολική περιβαλλοντική απόδοση, 
προκειμένου να προαχθεί η απρόσκοπτη 
λειτουργία της βιολογικής αγοράς της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 18
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Edina Tóth, Róża Thun 
und Hohenstein
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι για την προώθηση της 
κατανάλωσης υγιεινών και βιώσιμων 
τροφίμων πρέπει να αλλάξουν η 
διατροφική συμπεριφορά των πολιτών, τα 
συστήματα παραγωγής και το εσωτερικό 
εμπόριο·

2. θεωρεί ότι για την προώθηση της 
κατανάλωσης υγιεινών και βιώσιμων 
τροφίμων πρέπει να αλλάξουν η 
διατροφική συμπεριφορά των πολιτών και 
τα συστήματα παραγωγής, που θα πρέπει 
να ενισχύονται από ένα εναρμονισμένο 
πλαίσιο διατροφικών επισημάνσεων στο 
εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός της αγοράς και να 
επιτευχθεί καλύτερη επιβολή των 
κανόνων της εσωτερικής αγοράς· θεωρεί, 
εντούτοις, ότι η στρατηγική «Από το 
αγρόκτημα στο πιάτο» θα πρέπει να 
βασίζεται κυρίως σε επιστημονική 
προσέγγιση και, ως εκ τούτου, καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε 
περαιτέρω εκτίμηση επιπτώσεων των 
συνεπειών που θα έχουν οι στόχοι οι 
οποίοι περιγράφονται στη στρατηγική·

Or. en

Τροπολογία 19
Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Marc Angel, Andreas 
Schieder, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι για την προώθηση της 
κατανάλωσης υγιεινών και βιώσιμων 
τροφίμων πρέπει να αλλάξουν η 
διατροφική συμπεριφορά των πολιτών, τα 
συστήματα παραγωγής και το εσωτερικό 
εμπόριο·

2. θεωρεί ότι για την προώθηση της 
κατανάλωσης υγιεινών και βιώσιμων 
τροφίμων πρέπει να αλλάξουν η 
διατροφική συμπεριφορά των πολιτών, τα 
συστήματα παραγωγής και διανομής, 
καθώς και το εσωτερικό εμπόριο· θεωρεί, 
ωστόσο, ότι αυτή η μετάβαση δεν πρέπει 
να βασίζεται αποκλειστικά στους 
καταναλωτές· υπογραμμίζει, επίσης, ότι η 
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επιλογή της κατανάλωσης υγιεινών και 
βιώσιμων τροφίμων πρέπει να είναι 
προσβάσιμη, προσιτή, κατανοητή και 
αναγνώσιμη για όλους τους καταναλωτές·

Or. fr

Τροπολογία 20
Claude Gruffat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι για την προώθηση της 
κατανάλωσης υγιεινών και βιώσιμων 
τροφίμων πρέπει να αλλάξουν η 
διατροφική συμπεριφορά των πολιτών, τα 
συστήματα παραγωγής και το εσωτερικό 
εμπόριο·

2. θεωρεί ότι για την προώθηση της 
κατανάλωσης υγιεινών, βιώσιμων και 
προσιτών για όλους τροφίμων πρέπει να 
αλλάξουν η διατροφική συμπεριφορά των 
πολιτών, τα συστήματα παραγωγής και το 
εσωτερικό εμπόριο των προϊόντων 
διατροφής, λαμβανομένης υπόψη της 
ανάγκης μείωσης των μεταφορών 
μεγάλων αποστάσεων, που έχουν πολύ 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβαλλοντικό 
και οικολογικό αποτύπωμά μας·

Or. fr

Τροπολογία 21
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι για την προώθηση της 
κατανάλωσης υγιεινών και βιώσιμων 
τροφίμων πρέπει να αλλάξουν η 
διατροφική συμπεριφορά των πολιτών, τα 
συστήματα παραγωγής και το εσωτερικό 
εμπόριο·

2. θεωρεί ότι για την προώθηση της 
κατανάλωσης υγιεινών και βιώσιμων 
τροφίμων απαιτούνται συνεπείς και 
καινοτόμες πολιτικές που εγγυώνται: την 
πρόσβαση, την οικονομική προσιτότητα 
και την ποικιλομορφία ποιοτικών και 
νωπών προϊόντων που διατίθενται στους 
καταναλωτές· το διακοινοτικό εμπόριο· 
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και την περιβαλλοντική, κοινωνική και 
οικονομική βιωσιμότητα των διαφόρων 
συστημάτων παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 22
Róża Thun und Hohenstein, Ivan Štefanec, Michal Wiezik, Maria da Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι για την προώθηση της 
κατανάλωσης υγιεινών και βιώσιμων 
τροφίμων πρέπει να αλλάξουν η 
διατροφική συμπεριφορά των πολιτών, τα 
συστήματα παραγωγής και το εσωτερικό 
εμπόριο·

2. θεωρεί ότι για την προώθηση της 
κατανάλωσης υγιεινών και βιώσιμων 
τροφίμων πρέπει να αλλάξουν η 
διατροφική συμπεριφορά των πολιτών και 
τα συστήματα παραγωγής· υπενθυμίζει, 
ταυτόχρονα, ότι αυτή η μετάβαση 
επιφέρει καθοριστικές αλλαγές 
οδηγώντας στην προαγωγή νέας 
ανταγωνιστικότητας για όλους τους 
συντελεστές που συμμετέχουν στην 
αλυσίδα τροφίμων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 23
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Marc Angel, Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι για την προώθηση της 
κατανάλωσης υγιεινών και βιώσιμων 
τροφίμων πρέπει να αλλάξουν η 
διατροφική συμπεριφορά των πολιτών, τα 
συστήματα παραγωγής και το εσωτερικό 
εμπόριο·

2. θεωρεί ότι η επιτυχημένη 
προώθηση της κατανάλωσης υγιεινών και 
βιώσιμων τροφίμων απαιτεί κατάρτιση 
και ενημέρωση προκειμένου να επέλθουν 
αλλαγές στη διατροφική συμπεριφορά των 
πολιτών, η οποία με τη σειρά της παρέχει 
κίνητρα και ενδυναμώνει αυτές τις 
αλλαγές που εφαρμόζονται στα 
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συστήματα παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 24
Salvatore De Meo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι για την προώθηση της 
κατανάλωσης υγιεινών και βιώσιμων 
τροφίμων πρέπει να αλλάξουν η 
διατροφική συμπεριφορά των πολιτών, τα 
συστήματα παραγωγής και το εσωτερικό 
εμπόριο·

2. θεωρεί ότι για την προώθηση της 
κατανάλωσης υγιεινών και βιώσιμων 
τροφίμων πρέπει να αλλάξουν η 
διατροφική συμπεριφορά των πολιτών, τα 
συστήματα παραγωγής και το εσωτερικό 
εμπόριο, αλλά και να πραγματοποιηθούν 
δημόσιες εκστρατείες διαπαιδαγώγησης 
σε θέματα διατροφής, οι οποίες να 
ξεκινούν από τα δημοτικά σχολεία·

Or. it

Τροπολογία 25
Carlo Fidanza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι για την προώθηση της 
κατανάλωσης υγιεινών και βιώσιμων 
τροφίμων πρέπει να αλλάξουν η 
διατροφική συμπεριφορά των πολιτών, τα 
συστήματα παραγωγής και το εσωτερικό 
εμπόριο·

2. θεωρεί ότι για την προώθηση της 
κατανάλωσης υγιεινών και βιώσιμων 
τροφίμων πρέπει να αλλάξουν η 
διατροφική συμπεριφορά των πολιτών, τα 
συστήματα παραγωγής και το εσωτερικό 
εμπόριο, αλλά και να πραγματοποιηθούν 
δημόσιες εκστρατείες διαπαιδαγώγησης 
σε θέματα διατροφής, οι οποίες να 
ξεκινούν από τα δημοτικά σχολεία·

Or. it
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Τροπολογία 26
Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alex Agius Saliba

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι για την προώθηση της 
κατανάλωσης υγιεινών και βιώσιμων 
τροφίμων πρέπει να αλλάξουν η 
διατροφική συμπεριφορά των πολιτών, τα 
συστήματα παραγωγής και το εσωτερικό 
εμπόριο·

2. θεωρεί ότι η προώθηση της 
κατανάλωσης υγιεινών και βιώσιμων 
τροφίμων επιφέρει αλλαγές στη 
διατροφική συμπεριφορά όλων των 
Ευρωπαίων πολιτών και στη διατροφική 
τους εκπαίδευση, στα συστήματα 
παραγωγής, στο εσωτερικό εμπόριο και 
στον εφοδιασμό της εσωτερικής αγοράς 
με προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 27
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Markus Buchheit, Harald Vilimsky, Roman Haider, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι για την προώθηση της 
κατανάλωσης υγιεινών και βιώσιμων 
τροφίμων πρέπει να αλλάξουν η 
διατροφική συμπεριφορά των πολιτών, τα 
συστήματα παραγωγής και το εσωτερικό 
εμπόριο·

2. θεωρεί ότι η προώθηση της 
κατανάλωσης υγιεινών και βιώσιμων 
τροφίμων απαιτεί μεταξύ άλλων να 
δίνεται προσοχή στη διατροφική 
συμπεριφορά των πολιτών, τα συστήματα 
παραγωγής, το εσωτερικό εμπόριο και την 
προώθηση δημόσιων εκστρατειών 
διατροφικής εκπαίδευσης ξεκινώντας 
από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 28
Brando Benifei
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι για την προώθηση της 
κατανάλωσης υγιεινών και βιώσιμων 
τροφίμων πρέπει να αλλάξουν η 
διατροφική συμπεριφορά των πολιτών, τα 
συστήματα παραγωγής και το εσωτερικό 
εμπόριο·

2. θεωρεί ότι η προώθηση της 
κατανάλωσης υγιεινών και βιώσιμων 
τροφίμων απαιτεί ενισχυμένη εκπαίδευση 
των καταναλωτών στα τρόφιμα και τη 
διατροφή, αλλαγές στη διατροφική 
συμπεριφορά των πολιτών, τα συστήματα 
παραγωγής και το εσωτερικό εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 29
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι για την προώθηση της 
κατανάλωσης υγιεινών και βιώσιμων 
τροφίμων πρέπει να αλλάξουν η 
διατροφική συμπεριφορά των πολιτών, τα 
συστήματα παραγωγής και το εσωτερικό 
εμπόριο·

2. θεωρεί ότι για την προώθηση της 
κατανάλωσης υγιεινών και βιώσιμων 
τροφίμων πρέπει να αλλάξουν μέσω 
σχετικών πολιτικών και ενισχύσεων η 
διατροφική συμπεριφορά των πολιτών, τα 
συστήματα παραγωγής και το εσωτερικό 
εμπόριο·

Or. fr

Τροπολογία 30
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι για την προώθηση της 
κατανάλωσης υγιεινών και βιώσιμων 
τροφίμων πρέπει να αλλάξουν η 
διατροφική συμπεριφορά των πολιτών, τα 

2. θεωρεί ότι για την προώθηση της 
κατανάλωσης υγιεινών και βιώσιμων 
τροφίμων πρέπει να αλλάξουν η 
διατροφική συμπεριφορά των πολιτών και 
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συστήματα παραγωγής και το εσωτερικό 
εμπόριο·

τα παγκόσμια συστήματα παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 31
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Dan-Ştefan Motreanu, 
Edina Tóth

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι η στρατηγική «Από το 
αγρόκτημα στο πιάτο» 
συγκεκριμενοποιείται αναλόγως με τους 
επιδιωκόμενους στόχους της, αλλά 
εμφανίζει ελλείψεις όσον αφορά την 
επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση των 
καθορισμένων στόχων·

Or. en

Τροπολογία 32
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Dan-Ştefan Motreanu, 
Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. θεωρεί, πιο συγκεκριμένα, ότι οι 
φιλόδοξοι στόχοι που καθορίζονται στη 
στρατηγική δεν πρέπει να οδηγήσουν σε 
μείωση ή έλλειψη στην παραγωγή 
τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 
επισημαίνει τη σημασία της ευρωπαϊκής 
αυτάρκειας στην παραγωγή υγιεινών και 
οικονομικά προσιτών τροφίμων·

Or. en
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Τροπολογία 33
Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Marc Angel, Andreas 
Schieder, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria 
Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. διαπιστώνει ότι η τιμή, η έλλειψη 
γνώσεων, η ασαφής πληροφόρηση και η 
περιορισμένη ποικιλία προϊόντων 
συγκαταλέγονται στους παράγοντες που 
εμποδίζουν τη διασφάλιση μιας πιο 
βιώσιμης διατροφής· εγκρίνει τον στόχο 
της στρατηγικής προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι «τελικά, τα πιο βιώσιμα 
τρόφιμα να γίνουν και τα πιο προσιτά από 
οικονομική άποψη»· προτείνει εν 
προκειμένω μια εις βάθος επανεξέταση 
των τιμών προκειμένου να αντανακλούν 
με πιο δίκαιο τρόπο το μακροπρόθεσμο 
κόστος για τους καταναλωτές και την 
κοινωνία, τα συστήματα υγείας ή το 
περιβάλλον· καλεί τις κυβερνήσεις, την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ενώσεις να 
αυξήσουν την ευαισθητοποίηση των 
καταναλωτών για το γεγονός ότι η πιο 
βιώσιμη διατροφή δεν συνεπάγεται 
απαραίτητα υψηλότερο κόστος·

Or. fr

Τροπολογία 34
Claude Gruffat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. παρατηρεί ότι οι διατροφικές 
συνήθειες των Ευρωπαίων δεν συνάδουν 
με τις συστάσεις για υγιεινή διατροφή και 
ότι για τον λόγο αυτό πρέπει να 
εξελιχθούν τα καταναλωτικά πρότυπα 
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υπέρ μιας διατροφής που περιλαμβάνει 
περισσότερα λαχανικά, λιγότερο κρέας 
και ειδικότερα κόκκινο κρέας, λιγότερα 
μεταποιημένα προϊόντα και λιγότερη 
ζάχαρη, αλάτι και λίπη· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες γραμμές για υγιείς και 
βιώσιμες διατροφικές συνήθειες, που θα 
αποσκοπούν αφενός στο να διαφωτίσουν 
τους καταναλωτές και αφετέρου στο να 
συνδράμουν τα κράτη μέλη κατά την 
κατάρτιση και την υλοποίηση των 
οικείων εθνικών διατροφικών σχεδίων·

Or. fr

Τροπολογία 35
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει ότι η προώθηση της 
δέσμευσης και της συνεργασίας όλων των 
συντελεστών της αλυσίδας τροφίμων έχει 
εξέχουσα σημασία, όπως και η 
αξιολόγηση, η εφαρμογή και η 
παρακολούθηση αυτής της στρατηγικής 
για αποτελεσματική συλλογική δράση 
προς μια δίκαιη μετάβαση· τονίζει ότι 
αυτή η διαδικασία θα πρέπει να 
συνεπάγεται μια περισσότερο ίση 
αναδιανομή της αξίας μεταξύ όλων των 
φορέων εκμετάλλευσης της αλυσίδας 
τροφίμων, ενισχύοντας τη 
διαπραγματευτική ισχύ των γεωργών και 
ιδίως βελτιώνοντας τις σχέσεις 
μάρκετινγκ των μικρών επιχειρήσεων και 
των παραγωγών με τις εταιρείες 
χονδρικής και λιανικής, και ταυτόχρονα 
αντιμετωπίζοντας τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές·

Or. en
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Τροπολογία 36
Róża Thun und Hohenstein, Ivan Štefanec, Michal Wiezik, Ljudmila Novak, Maria da 
Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει ότι οι διατροφικές 
συμπεριφορές των Ευρωπαίων συχνά δεν 
ευθυγραμμίζονται με τις συστάσεις 
υγιεινής διατροφής και ότι απαιτείται μια 
μετατόπιση των προτύπων κατανάλωσης 
προς τρόφιμα φυτικής προέλευσης και 
λιγότερο κόκκινο και επεξεργασμένο 
κρέας, σάκχαρα, αλάτι και λίπη, πράγμα 
που θα είναι επωφελές και για το 
περιβάλλον· σε αυτό το πλαίσιο, καλεί την 
Επιτροπή να αναπτύξει ενωσιακές 
κατευθυντήριες γραμμές που θα 
ενημερώνουν σωστά τους καταναλωτές 
σχετικά με το τι συνιστά υγιεινή και 
βιώσιμη διατροφική συμπεριφορά, και 
ταυτόχρονα θα βοηθούν τα κράτη μέλη 
να εντάξουν στοιχεία βιωσιμότητας στις 
οικείες κατευθυντήριες γραμμές 
διατροφής που εστιάζουν στα τρόφιμα 
(FBDG)·

Or. en

Τροπολογία 37
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Harald Vilimsky, Roman Haider, 
Georg Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. σημειώνει ότι τα ποιοτικά 
τρόφιμα, τα ισότιμα περιθώρια για τους 
παραγωγούς, οι δίκαιες τιμές για τους 
καταναλωτές, η κυριαρχία στον τομέα 
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των τροφίμων, η προστασία του 
περιβάλλοντος και ο σεβασμός υψηλών 
προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων 
είναι βασικοί στόχοι για τη διασφάλιση 
μιας ισορροπημένης πολιτικής 
κατανάλωσης·

Or. fr

Τροπολογία 38
Jordi Cañas, Claudia Gamon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. τονίζει ότι στην πορεία προς τη 
βιωσιμότητα των τροφίμων, είναι κρίσιμο 
να διασφαλιστεί η ποιότητα των 
προϊόντων στην πηγή, με σκοπό την 
αποτροπή στρεβλώσεων στην ενιαία 
αγορά· καλεί την Επιτροπή εν 
προκειμένω να απλοποιήσει και να 
εναρμονίσει περαιτέρω τα πρότυπα και 
τους κανόνες παραγωγής πρώτων υλών 
στην ΕΕ και να εφαρμόσει καλύτερα την 
ισχύουσα νομοθεσία ως μέσο 
αντιμετώπισης του αθέμιτου 
ανταγωνισμού και μείωσης των 
διοικητικών επιβαρύνσεων για τις 
εταιρείες κάθε μεγέθους·

Or. en

Τροπολογία 39
Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Marc Angel, Andreas 
Schieder, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. υπογραμμίζει τη σημασία της 
διεξαγωγής διαβουλεύσεων και 
αναλύσεων αντικτύπου για τις 
σχεδιαζόμενες ενέργειες και κυρίως τη 
σημασία του συντονισμού και της 
συνεργασίας με τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), καθώς και με 
συστήματα συνεργασίας για τη συνδρομή 
σε αυτή τη μετάβαση και τον μετριασμό 
των αρνητικών επιπτώσεων για όσους 
συμμετέχουν σε αυτή·

Or. fr

Τροπολογία 40
Róża Thun und Hohenstein, Ivan Štefanec, Michal Wiezik, Ljudmila Novak, Maria da 
Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. υπό το πρίσμα της επιδίωξης ενός 
επιτυχημένου ευρωπαϊκού συστήματος 
τροφίμων, τονίζει την ανάγκη αποφυγής 
των αλληλεπικαλύψεων και των 
διαφορών μεταξύ των ισχυουσών 
περιβαλλοντικών πολιτικών της ΕΕ, 
καθώς και αυτών που σχετίζονται με τα 
τρόφιμα· ζητεί, ως εκ τούτου, από την 
Επιτροπή να επανεξετάζει σε τακτική 
βάση τη γενική συνοχή μεταξύ των 
διαφορετικών εργαλείων πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 41
Claude Gruffat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. σημειώνει ότι η κρίση της 
COVID-19 έχει αναδείξει προβλήματα 
υλικοτεχνικής υποστήριξης και 
εποχιακού προσωπικού για τη γεωργία 
και παράλληλα έχει συμβάλει στην 
αύξηση της ζήτησης για τοπικά τρόφιμα·

Or. fr

Τροπολογία 42
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Dan-Ştefan Motreanu, 
Edina Tóth

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. τονίζει ότι πολλά κράτη μέλη 
έχουν μακρά παράδοση στη βιομηχανία 
κρέατος· επισημαίνει ότι η επιδίωξη μιας 
διατροφικής συμπεριφοράς που βασίζεται 
περισσότερο στα φυτά, με λιγότερο 
κόκκινο και επεξεργασμένο κρέας, δεν 
πρέπει να επηρεάσει αρνητικά τον 
εφοδιασμό και τις επιλογές του 
καταναλωτή· θεωρεί ότι η ενημερωμένη 
επιλογή του καταναλωτή είναι βασική για 
τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο σύστημα 
τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 43
Salvatore De Meo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 3. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
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στήριξή της προς τα περιφερειακά 
συστήματα τροφίμων και τις βραχείες 
αλυσίδες εφοδιασμού, που αποτελούν 
πηγή φρέσκων, βιώσιμων και 
ποιοτικότερων προϊόντων για τους 
καταναλωτές· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο 
να γίνουν προσαρμογές στη νομοθεσία 
σχετικά με τις ευρωπαϊκές δημόσιες 
συμβάσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η 
προμήθεια τοπικών και ποιοτικών 
προϊόντων·

στήριξή της προς τα βιώσιμα συστήματα 
τροφίμων και, όπου είναι δυνατόν, προς 
τις αλυσίδες εφοδιασμού, οι οποίες 
μειώνουν τη διαδρομή «από το 
αγρόκτημα στο τραπέζι» βελτιώνοντας τη 
θέση των αγροτών στην αλυσίδα 
εφοδιασμού και εξασφαλίζουν στους 
καταναλωτές μεγαλύτερη διαθεσιμότητα 
βιώσιμων προϊόντων· θεωρεί ότι είναι 
απαραίτητο να γίνουν προσαρμογές στη 
νομοθεσία σχετικά με τις ευρωπαϊκές 
δημόσιες συμβάσεις προκειμένου να 
διευκολυνθεί η προμήθεια ποιοτικών 
προϊόντων, μέσω του θεμελιώδους ρόλου 
των δημόσιων διοικήσεων όσον αφορά 
την προώθηση και τη ζήτηση για 
βιώσιμα προϊόντα στον τομέα της 
παροχής υπηρεσιών εστίασης, στο 
πλαίσιο του οποίου πρέπει να 
διασφαλιστεί προτεραιότητα σε προϊόντα 
βιολογικά, παραδοσιακά, χαρακτηριστικά 
και προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης, τα 
οποία προέρχονται από βραχείες αλυσίδες 
εφοδιασμού·

Or. it

Τροπολογία 44
Carlo Fidanza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
στήριξή της προς τα περιφερειακά 
συστήματα τροφίμων και τις βραχείες 
αλυσίδες εφοδιασμού, που αποτελούν πηγή 
φρέσκων, βιώσιμων και ποιοτικότερων 
προϊόντων για τους καταναλωτές· θεωρεί 
ότι είναι απαραίτητο να γίνουν 
προσαρμογές στη νομοθεσία σχετικά με τις 
ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις 
προκειμένου να διευκολυνθεί η προμήθεια 
τοπικών και ποιοτικών προϊόντων·

3. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
στήριξή της προς τα περιφερειακά 
συστήματα τροφίμων και τις βραχείες 
αλυσίδες εφοδιασμού, που αποτελούν πηγή 
φρέσκων, βιώσιμων και ποιοτικότερων 
προϊόντων για τους καταναλωτές· θεωρεί 
ότι είναι απαραίτητο να γίνουν 
προσαρμογές στη νομοθεσία σχετικά με τις 
ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις 
προκειμένου να διευκολυνθεί η προμήθεια 
τοπικών και ποιοτικών προϊόντων, μέσω 
του θεμελιώδους ρόλου των δημόσιων 
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διοικήσεων όσον αφορά την προώθηση 
και τη ζήτηση για βιώσιμα προϊόντα στον 
τομέα της παροχής υπηρεσιών εστίασης, 
στο πλαίσιο του οποίου πρέπει να 
διασφαλιστεί προτεραιότητα σε προϊόντα 
βιολογικά, παραδοσιακά, χαρακτηριστικά 
και προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης, τα 
οποία προέρχονται από βραχείες αλυσίδες 
εφοδιασμού·

Or. it

Τροπολογία 45
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Markus Buchheit, Harald Vilimsky, Roman Haider, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
στήριξή της προς τα περιφερειακά 
συστήματα τροφίμων και τις βραχείες 
αλυσίδες εφοδιασμού, που αποτελούν πηγή 
φρέσκων, βιώσιμων και ποιοτικότερων 
προϊόντων για τους καταναλωτές· θεωρεί 
ότι είναι απαραίτητο να γίνουν 
προσαρμογές στη νομοθεσία σχετικά με τις 
ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις 
προκειμένου να διευκολυνθεί η προμήθεια 
τοπικών και ποιοτικών προϊόντων·

3. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
στήριξή της προς τα περιφερειακά 
συστήματα τροφίμων και τις βραχείες 
αλυσίδες εφοδιασμού, που αποτελούν πηγή 
φρέσκων, βιώσιμων και ποιοτικότερων 
προϊόντων για τους καταναλωτές· θεωρεί 
ότι είναι απαραίτητο να γίνουν 
προσαρμογές στη νομοθεσία σχετικά με τις 
ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις 
προκειμένου να διευκολυνθεί η προμήθεια 
τοπικών και ποιοτικών προϊόντων· 
υπογραμμίζει τον θεμελιώδη ρόλο των 
δημόσιων διοικήσεων στον κλάδο της 
μαζικής εστίασης, όπου θα πρέπει να 
δίνεται προτεραιότητα στα βιολογικά, 
παραδοσιακά, χαρακτηριστικά προϊόντα, 
στα προϊόντα με γεωγραφική ένδειξη και 
στα προϊόντα από βραχεία αλυσίδα 
εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 46
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
στήριξή της προς τα περιφερειακά 
συστήματα τροφίμων και τις βραχείες 
αλυσίδες εφοδιασμού, που αποτελούν 
πηγή φρέσκων, βιώσιμων και 
ποιοτικότερων προϊόντων για τους 
καταναλωτές· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο 
να γίνουν προσαρμογές στη νομοθεσία 
σχετικά με τις ευρωπαϊκές δημόσιες 
συμβάσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η 
προμήθεια τοπικών και ποιοτικών 
προϊόντων·

3. καλεί την Επιτροπή όχι μόνο να 
ενισχύσει τη στήριξή της προς τις βραχείες 
αλυσίδες εφοδιασμού, όποτε είναι 
απαραίτητο και με πλήρη σεβασμό των 
ελευθεριών της ενιαίας αγοράς, αλλά 
επίσης να εντείνει τις προσπάθειές της 
για επίτευξη περαιτέρω ενοποίησης των 
αγορών τροφίμων σε ολόκληρη την ΕΕ· 
θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να γίνουν 
προσαρμογές στη νομοθεσία σχετικά με τις 
ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις 
προκειμένου να διευκολυνθεί η προμήθεια 
τοπικών και βιώσιμων προϊόντων, από 
κοινού με τη χρήση ευκαιριών ενωσιακής 
χρηματοδότησης για τη στήριξη της 
καινοτομίας στις εθνικές και τοπικές 
δημόσιες συμβάσεις προμήθειας 
τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 47
Biljana Borzan, Clara Aguilera, Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
στήριξή της προς τα περιφερειακά 
συστήματα τροφίμων και τις βραχείες 
αλυσίδες εφοδιασμού, που αποτελούν πηγή 
φρέσκων, βιώσιμων και ποιοτικότερων 
προϊόντων για τους καταναλωτές· θεωρεί 
ότι είναι απαραίτητο να γίνουν 
προσαρμογές στη νομοθεσία σχετικά με τις 
ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις 
προκειμένου να διευκολυνθεί η προμήθεια 

3. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
στήριξή της προς τα περιφερειακά 
συστήματα τροφίμων και τις βραχείες 
αλυσίδες εφοδιασμού, που αποτελούν πηγή 
φρέσκων, βιώσιμων και ποιοτικότερων 
προϊόντων για τους καταναλωτές· θεωρεί 
ότι είναι απαραίτητο να γίνουν 
προσαρμογές στη νομοθεσία σχετικά με τις 
ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις 
προκειμένου να διευκολυνθεί η προμήθεια 
τοπικών και ποιοτικών προϊόντων· 
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τοπικών και ποιοτικών προϊόντων· προτείνει τη θέσπιση πιο ευέλικτων 
κριτηρίων για την εισαγωγή τοπικών και 
περιφερειακών προϊόντων στις δημόσιες 
συμβάσεις, ιδίως με την έγκριση της 
αρχής μηδενικών χιλιομέτρων στα 
σχολικά κυλικεία·

Or. en

Τροπολογία 48
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Dan-Ştefan Motreanu, 
Edina Tóth

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
στήριξή της προς τα περιφερειακά 
συστήματα τροφίμων και τις βραχείες 
αλυσίδες εφοδιασμού, που αποτελούν πηγή 
φρέσκων, βιώσιμων και ποιοτικότερων 
προϊόντων για τους καταναλωτές· θεωρεί 
ότι είναι απαραίτητο να γίνουν 
προσαρμογές στη νομοθεσία σχετικά με 
τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις 
προκειμένου να διευκολυνθεί η προμήθεια 
τοπικών και ποιοτικών προϊόντων·

3. τονίζει ότι η βιομηχανία τροφίμων 
θα πρέπει να υποστηριχθεί προκειμένου 
να αυξηθούν η διαθεσιμότητα και η 
οικονομική προσιτότητα υγιεινών και 
βιώσιμων επιλογών τροφίμων· καλεί την 
Επιτροπή να ενισχύσει επίσης τη στήριξή 
της προς τα περιφερειακά συστήματα 
τροφίμων και τις βραχείες αλυσίδες 
εφοδιασμού, που αποτελούν πηγή 
φρέσκων και βιώσιμων προϊόντων για τους 
καταναλωτές· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο 
η νομοθεσία σχετικά με τις ευρωπαϊκές 
δημόσιες συμβάσεις τροφίμων να στηρίζει 
τις υγιεινές και βιώσιμες διατροφικές 
συμπεριφορές, συμπεριλαμβανομένων 
των βιολογικών προϊόντων, καθώς και τα 
συστήματα προμήθειας τοπικών και 
ποιοτικών προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 49
Claude Gruffat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3



AM\1222408EL.docx 29/111 PE663.259v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
στήριξή της προς τα περιφερειακά 
συστήματα τροφίμων και τις βραχείες 
αλυσίδες εφοδιασμού, που αποτελούν πηγή 
φρέσκων, βιώσιμων και ποιοτικότερων 
προϊόντων για τους καταναλωτές· θεωρεί 
ότι είναι απαραίτητο να γίνουν 
προσαρμογές στη νομοθεσία σχετικά με τις 
ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις 
προκειμένου να διευκολυνθεί η προμήθεια 
τοπικών και ποιοτικών προϊόντων·

3. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
στήριξή της προς τα περιφερειακά και 
τοπικά συστήματα τροφίμων καθώς και 
τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, που 
αποτελούν πηγή φρέσκων, βιώσιμων και 
ποιοτικότερων προϊόντων για τους 
καταναλωτές· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο 
να γίνουν προσαρμογές στη νομοθεσία 
σχετικά με τις ευρωπαϊκές δημόσιες 
συμβάσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η 
προμήθεια τοπικών και ποιοτικών 
προϊόντων σε σχολικά εστιατόρια, 
νοσοκομεία και δημόσιους φορείς, προς 
όφελος των καταναλωτών, των γεωργών 
και της διαβίωσης στα εν λόγω εδάφη·

Or. fr

Τροπολογία 50
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
στήριξή της προς τα περιφερειακά 
συστήματα τροφίμων και τις βραχείες 
αλυσίδες εφοδιασμού, που αποτελούν πηγή 
φρέσκων, βιώσιμων και ποιοτικότερων 
προϊόντων για τους καταναλωτές· θεωρεί 
ότι είναι απαραίτητο να γίνουν 
προσαρμογές στη νομοθεσία σχετικά με 
τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις 
προκειμένου να διευκολυνθεί η προμήθεια 
τοπικών και ποιοτικών προϊόντων·

3. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
στήριξή της προς τα περιφερειακά 
συστήματα τροφίμων και τις βραχείες 
αλυσίδες εφοδιασμού, που αποτελούν πηγή 
φρέσκων, βιώσιμων και ποιοτικότερων 
προϊόντων για τους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 51
Anne-Sophie Pelletier
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
στήριξή της προς τα περιφερειακά 
συστήματα τροφίμων και τις βραχείες 
αλυσίδες εφοδιασμού, που αποτελούν πηγή 
φρέσκων, βιώσιμων και ποιοτικότερων 
προϊόντων για τους καταναλωτές· θεωρεί 
ότι είναι απαραίτητο να γίνουν 
προσαρμογές στη νομοθεσία σχετικά με τις 
ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις 
προκειμένου να διευκολυνθεί η προμήθεια 
τοπικών και ποιοτικών προϊόντων·

3. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
στήριξή της προς τα περιφερειακά 
συστήματα τροφίμων και τις βραχείες 
αλυσίδες εφοδιασμού, που αποτελούν πηγή 
φρέσκων, βιώσιμων, προσιτών στις 
περισσότερες περιπτώσεις και 
ποιοτικότερων προϊόντων για τους 
καταναλωτές· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο 
να γίνουν προσαρμογές στη νομοθεσία 
σχετικά με τις ευρωπαϊκές δημόσιες 
συμβάσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η 
προμήθεια τοπικών και ποιοτικών 
προϊόντων·

Or. fr

Τροπολογία 52
Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alex Agius Saliba, Marc Angel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
στήριξή της προς τα περιφερειακά 
συστήματα τροφίμων και τις βραχείες 
αλυσίδες εφοδιασμού, που αποτελούν πηγή 
φρέσκων, βιώσιμων και ποιοτικότερων 
προϊόντων για τους καταναλωτές· θεωρεί 
ότι είναι απαραίτητο να γίνουν 
προσαρμογές στη νομοθεσία σχετικά με τις 
ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις 
προκειμένου να διευκολυνθεί η προμήθεια 
τοπικών και ποιοτικών προϊόντων·

3. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
στήριξή της προς τα περιφερειακά και 
τοπικά συστήματα τροφίμων, τους 
μικρούς παραγωγούς και τις βραχείες 
αλυσίδες εφοδιασμού, που αποτελούν πηγή 
φρέσκων, βιώσιμων και ποιοτικότερων 
προϊόντων για τους καταναλωτές· θεωρεί 
ότι είναι απαραίτητο να γίνουν 
προσαρμογές στη νομοθεσία σχετικά με τις 
ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις 
προκειμένου να διευκολυνθεί η προμήθεια 
τοπικών και ποιοτικών προϊόντων·

Or. en
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Τροπολογία 53
Róża Thun und Hohenstein, Michal Wiezik, Ljudmila Novak, Maria da Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
στήριξή της προς τα περιφερειακά 
συστήματα τροφίμων και τις βραχείες 
αλυσίδες εφοδιασμού, που αποτελούν 
πηγή φρέσκων, βιώσιμων και 
ποιοτικότερων προϊόντων για τους 
καταναλωτές· θεωρεί ότι είναι 
απαραίτητο να γίνουν προσαρμογές στη 
νομοθεσία σχετικά με τις ευρωπαϊκές 
δημόσιες συμβάσεις προκειμένου να 
διευκολυνθεί η προμήθεια τοπικών και 
ποιοτικών προϊόντων·

3. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
στήριξή της προς τα περιφερειακά 
συστήματα τροφίμων και τις βραχείες 
αλυσίδες εφοδιασμού, που μπορούν να 
αποτελέσουν πηγή φρέσκων και βιώσιμων 
προϊόντων για τους καταναλωτές· 
υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι δημόσιες συμβάσεις 
προκειμένου να διευκολυνθεί η προμήθεια 
τοπικών και ποιοτικών προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 54
Carlo Fidanza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
στήριξή της προς τα περιφερειακά 
συστήματα τροφίμων και τις βραχείες 
αλυσίδες εφοδιασμού, που αποτελούν 
πηγή φρέσκων, βιώσιμων και 
ποιοτικότερων προϊόντων για τους 
καταναλωτές· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο 
να γίνουν προσαρμογές στη νομοθεσία 
σχετικά με τις ευρωπαϊκές δημόσιες 
συμβάσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η 
προμήθεια τοπικών και ποιοτικών 
προϊόντων·

3. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
στήριξή της προς τα βιώσιμα συστήματα 
τροφίμων και όπου είναι δυνατόν προς τις 
βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, 
παρέχοντας στους καταναλωτές φρέσκα, 
βιώσιμα και ποιοτικά προϊόντα· θεωρεί 
ότι είναι απαραίτητο να γίνουν 
προσαρμογές στη νομοθεσία σχετικά με τις 
ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις 
προκειμένου να διευκολυνθεί η προμήθεια 
ποιοτικών προϊόντων·

Or. it
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Τροπολογία 55
Salvatore De Meo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη τον ρόλο που διαδραματίζουν τα 
κέντρα χονδρικής πώλησης 
αγροδιατροφικών προϊόντων αφενός ως 
φυσικό σημείο συνάντησης μεταξύ 
προσφοράς και ζήτησης και αφετέρου ως 
διασφάλιση της βραχείας αλυσίδας 
εφοδιασμού, της διαφάνειας κατά τη 
διαδικασία διαμόρφωσης τιμών και της 
ασφάλειας των τροφίμων προς το 
συμφέρον των παραγωγών, των 
διανομέων και των καταναλωτών·

Or. it

Τροπολογία 56
Dan-Ştefan Motreanu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τις 
ανταλλαγές ορθών πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών όσον αφορά την 
ταξινόμηση των γεωργικών παραγωγών 
και την ίδρυση και/ή τον εκσυγχρονισμό 
των ΜΜΕ που συλλέγουν, επεξεργάζονται 
ή πωλούν γεωργικά προϊόντα, αλλά και 
την ανταλλαγή τεχνολογιών που 
αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων 
προϊόντων και καινοτόμων μεθόδων 
παραγωγής·

Or. ro
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Τροπολογία 57
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Alessandra Basso, Marco 
Campomenosi, Georg Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. η τοπική, εθνική ή ευρωπαϊκή 
προτίμηση στις δημόσιες συμβάσεις 
τροφίμων (σχολικά εστιατόρια, 
νοσοκομεία...) πρέπει να ενθαρρύνεται·

Or. fr

Τροπολογία 58
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Harald Vilimsky, Roman 
Haider, Georg Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. ζητεί από την Επιτροπή να 
προσδιορίσει συγκεκριμένα μέσα για την 
προαγωγή βραχειών αλυσίδων 
εφοδιασμού, όπως απαλλαγή από τον 
ΦΠΑ για τα προϊόντα που διατίθενται 
στο εμπόριο σε απόσταση μικρότερη των 
100 χλμ. από τον τόπο παραγωγής τους 
και η παροχή δημόσιων χώρων για την 
πώληση, ενίοτε σε εποχιακή βάση, 
προϊόντων πολύ μικρών επιχειρήσεων ή 
περιφερειακών συνεταιρισμών·

Or. fr

Τροπολογία 59
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα, 
όπως τα συνεργατικά συστήματα που 
είναι φιλικά προς τους καταναλωτές·

4. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
εναλλακτικά και υφιστάμενα 
επιχειρηματικά μοντέλα που είναι ικανά 
να προάγουν τη βιωσιμότητα και να 
ανταγωνίζονται με τον πλέον αποδοτικό 
τρόπο σύμφωνα με την πραγματικότητα 
της αγοράς, με πλήρη σεβασμό της 
ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι των 
παραγωγών1α· αναγνωρίζει τον ρόλο που 
οι ενώσεις και οι οργανώσεις των 
παραγωγών με τη μορφή συμπράξεων, 
επιχειρήσεων μεταποίησης γεωργικών 
προϊόντων ή συνεταιρισμών στον 
αγροδιατροφικό τομέα μπορούν να 
διαδραματίσουν για τη διασφάλιση 
βιώσιμης αλυσίδας τροφίμων, ένα δίκαιο 
μερίδιο για τους γεωργούς και την 
προώθηση της ανταγωνιστικότητας των 
αγροτικών περιοχών·
__________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
αγορών γεωργικών προϊόντων και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 
1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του 
Συμβουλίου

Or. en

Τροπολογία 60
Salvatore De Meo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα, 
όπως τα συνεργατικά συστήματα που είναι 

4. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
τις ενώσεις φορέων εκμετάλλευσης στην 
αγροδιατροφική αλυσίδα, ιδίως των 
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φιλικά προς τους καταναλωτές· αγροτών, και να προωθήσει 
επιχειρηματικά μοντέλα, όπως οργανώσεις 
παραγωγών, επιχειρηματικά δίκτυα και 
συστήματα συνεργασίας που είναι φιλικά 
προς τους καταναλωτές·

Or. it

Τροπολογία 61
Dan-Ştefan Motreanu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα, 
όπως τα συνεργατικά συστήματα που είναι 
φιλικά προς τους καταναλωτές·

4. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα, 
όπως τα συνεργατικά συστήματα που είναι 
φιλικά προς τους καταναλωτές· καλεί την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει στις 
εκτιμήσεις της τις αλλαγές στη 
συμπεριφορά των καταναλωτών, όπως η 
ηλεκτρονική αγορά προϊόντων 
διατροφής·

Or. en

Τροπολογία 62
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Arba Kokalari, Edina 
Tóth

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα, 
όπως τα συνεργατικά συστήματα που είναι 
φιλικά προς τους καταναλωτές·

4. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
βιώσιμες μεθόδους παραγωγής και 
κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα, όπως τα 
συνεργατικά συστήματα που είναι φιλικά 
προς τους καταναλωτές, στη μεταποίηση 
τροφίμων και τη λιανική πώληση, 
συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένα των 
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μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 63
Claude Gruffat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα, 
όπως τα συνεργατικά συστήματα που είναι 
φιλικά προς τους καταναλωτές·

4. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα που 
είναι αποτέλεσμα της κοινωνικής 
καινοτομίας και της αλληλέγγυας 
οικονομίας, όπως τα συνεργατικά 
συστήματα μονοσυμμετοχικού ή 
πολυσυμμετοχικού χαρακτήρα τα οποία 
λειτουργούν προς το συμφέρον όλων των 
καταναλωτών·

Or. fr

Τροπολογία 64
Biljana Borzan, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Sylvie Guillaume

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα, 
όπως τα συνεργατικά συστήματα που είναι 
φιλικά προς τους καταναλωτές·

4. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα, 
όπως τα συνεργατικά συστήματα που είναι 
φιλικά προς τους καταναλωτές· στηρίζει 
την έγκριση φορολογικών κινήτρων ώστε 
να ενθαρρύνονται οι καταναλωτές να 
επιλέγουν υγιεινές και βιώσιμες 
διατροφικές συμπεριφορές·

Or. en
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Τροπολογία 65
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα, 
όπως τα συνεργατικά συστήματα που είναι 
φιλικά προς τους καταναλωτές·

4. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι τα εναλλακτικά επιχειρηματικά 
μοντέλα, όπως τα συνεργατικά συστήματα 
που είναι φιλικά προς τους καταναλωτές 
μπορούν να λειτουργούν και να 
αναπτύσσονται σε όλα τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 66
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα, 
όπως τα συνεργατικά συστήματα που είναι 
φιλικά προς τους καταναλωτές·

4. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα, 
όπως οι οργανώσεις παραγωγών και τα 
συνεργατικά συστήματα που είναι φιλικά 
προς τους καταναλωτές·

Or. fr

Τροπολογία 67
Maria Grapini, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα, 
όπως τα συνεργατικά συστήματα που είναι 

4. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα, 
όπως τα συνεργατικά συστήματα που είναι 
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φιλικά προς τους καταναλωτές· φιλικά προς τους καταναλωτές, ώστε να 
μην αφεθεί κανείς στο περιθώριο·

Or. en

Τροπολογία 68
Róża Thun und Hohenstein, Ivan Štefanec, Michal Wiezik, Ljudmila Novak, Maria da 
Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα, 
όπως τα συνεργατικά συστήματα που είναι 
φιλικά προς τους καταναλωτές·

4. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα, 
όπως τα συνεργατικά συστήματα που είναι 
φιλικά προς τους καταναλωτές και 
καταστήματα ελεύθερα συσκευασιών·

Or. en

Τροπολογία 69
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει ότι ο τομέας 
τροφίμων της ΕΕ χαρακτηρίζεται από 
πολύ υψηλή παρουσία των ΜΜΕ, οι 
οποίες, παρά τις προσπάθειές τους, 
αντιμετωπίζουν πολλούς φραγμούς στη 
βελτίωση της οικείας απόδοσης 
βιωσιμότητας, όπως η έλλειψη 
πληροφόρησης, πρόσβασης σε 
δημοσιονομικούς πόρους ή τεχνικών 
δεξιοτήτων· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι 
δράσεις της στρατηγικής «Από το 
αγρόκτημα στο πιάτο» επιτρέπουν μια 
μετάβαση που δημιουργεί πραγματικές 
ευκαιρίες και ισότιμο πεδίο 
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ανταγωνισμού, παρέχει επαρκή ευελιξία, 
μειώνει περαιτέρω και απλοποιεί τις 
διοικητικές επιβαρύνσεις για τις πολύ 
μικρές και μικρές επιχειρήσεις τροφίμων, 
καθώς και τις επιχειρήσεις της 
κοινωνικής οικονομίας· τονίζει σε αυτό το 
πλαίσιο την ύψιστη σημασία παροχής 
συγκεκριμένων μέτρων για τη δίκαιη 
μετάβαση, όπως η περαιτέρω στήριξη 
της διαχείρισης ενωσιακής 
χρηματοδότησης, η βελτίωση της 
οικοδόμησης ικανοτήτων και η παροχή 
σημαντικών πόρων για την 
αποτελεσματική χρήση καινοτόμων και 
ψηφιακών λύσεων, προκειμένου να 
ενισχυθεί η ανταγωνιστική τους θέση στο 
σύστημα τροφίμων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 70
Róża Thun und Hohenstein, Ivan Štefanec, Michal Wiezik, Ljudmila Novak, Maria da 
Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. δεδομένων των σοβαρών 
επιπτώσεων της συσκευασίας των 
τροφίμων στο περιβάλλον, ιδίως όταν 
απορρίπτεται, καλεί την Επιτροπή να 
διευκρινίσει τις έννοιες της 
«(υπερβολικής) συσκευασίας» και της 
«περιττής συσκευασίας»· ζητεί, συνεπώς, 
από την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
βιωσιμότητα της διανομής τροφίμων 
μέσω ειδικών μέτρων· σε αυτό το 
πλαίσιο, χαιρετίζει τις προθέσεις της 
Επιτροπής να επανεξετάσει τη 
νομοθετική πράξη για τις συσκευασίες 
και τα απορρίμματα συσκευασίας·

Or. en
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Τροπολογία 71
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Georg Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να 
επιτρέψει στα κράτη που το επιθυμούν 
(Βουλγαρία, Σλοβακία κ.ά.) να 
διευκολύνουν τη δημιουργία ειδικών 
ραφιών για τοπικά ή εθνικά προϊόντα στα 
σουπερμάρκετ·

Or. fr

Τροπολογία 72
Dan-Ştefan Motreanu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. εκφράζει την ανησυχία του για 
περιοχές όπου ο γεωργικός τομέας δεν 
είναι ανταγωνιστικός ή βιώσιμος, γεγονός 
που εμποδίζει αφενός, την ανάπτυξη των 
ΜΜΕ στον τομέα αυτόν και, αφετέρου, 
την παραγωγή γεωργικών προϊόντων 
διατροφής με υψηλή προστιθέμενη αξία·

Or. ro

Τροπολογία 73
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. επικροτεί την εργασία για την 
έρευνα στον αγροδιατροφικό τομέα, την 
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καινοτομία και την εκπαίδευση που 
διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή μέσω πρωτοβουλιών, όπως η 
Κοινότητα Καινοτομίας EIT Food 
(Τρόφιμα) που θεσπίστηκε από το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας, που βοηθά να ανιχνευθούν 
ελπιδοφόρες και καινοτόμες λύσεις για 
πιο βιώσιμα προϊόντα διατροφής και 
συγκεντρώνει μια κοινότητα τροφίμων με 
τους διαφόρους εταίρους, επιχειρηματίες, 
ΜΜΕ και καταναλωτές των τομέων 
τροφίμων, που ηγούνται της καινοτομίας 
σε ολόκληρη την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 74
Dan-Ştefan Motreanu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. υπογραμμίζει τη σημασία 
εδραίωσης των ικανοτήτων των τοπικών 
ομάδων δράσης στο πλαίσιο του 
προγράμματος LEADER, το οποίο 
προσφέρει ολοκληρωμένες στρατηγικές 
τοπικής ανάπτυξης, υποστηρίζει τις 
συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 
και διευκολύνει την καινοτομία·

Or. ro

Τροπολογία 75
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Alessandra Basso, Marco 
Campomenosi, Harald Vilimsky, Roman Haider, Georg Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει 
την πρόσβαση ποιοτικών προϊόντων από 
πολύ μικρές επιχειρήσεις στις τοπικές 
αγορές·

Or. fr

Τροπολογία 76
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υποστηρίζει τη θέσπιση ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης και ενός κώδικα 
δεοντολογίας για τις επιχειρήσεις 
τροφίμων και λιανικής πώλησης, 
προκειμένου να είναι υπεύθυνες και να 
σέβονται τη βιωσιμότητα και την υγεία·

5. υποστηρίζει τη θέσπιση ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης και ενός κώδικα 
δεοντολογίας όσον αφορά τις υπεύθυνες 
επιχειρηματικές πρακτικές και πρακτικές 
μάρκετινγκ για τις επιχειρήσεις τροφίμων 
και λιανικής πώλησης, προκειμένου να 
ευαισθητοποιούν σχετικά με τη σημασία 
της βιωσιμότητας και της υγείας· θεωρεί 
ότι αυτές οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να 
οριστούν σωστά και με επάρκεια, να 
προσαρμόζονται στο μέγεθος και στο 
είδος των επιχειρήσεων και να 
αναγνωρίζουν τις υφιστάμενες βέλτιστες 
πρακτικές και τις δεσμεύσεις που έχουν 
ήδη επιτύχει οι ευρωπαϊκές εταιρείες· 
επικροτεί τα βήματα της Επιτροπής να 
στηρίξει συγκεκριμένα την εφαρμογή 
βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών 
από τις ΜΜΕ και να αναπτύξει 
αμφότερες τις πρωτοβουλίες με όλα τα 
συναφή ενδιαφερόμενα μέρη·

Or. en

Τροπολογία 77
Claude Gruffat
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υποστηρίζει τη θέσπιση ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης και ενός κώδικα 
δεοντολογίας για τις επιχειρήσεις 
τροφίμων και λιανικής πώλησης, 
προκειμένου να είναι υπεύθυνες και να 
σέβονται τη βιωσιμότητα και την υγεία·

5. υποστηρίζει τη θέσπιση ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης και ενός κώδικα 
δεοντολογίας για τις επιχειρήσεις 
τροφίμων και λιανικής πώλησης, 
προκειμένου να είναι υπεύθυνες και να 
σέβονται τη βιωσιμότητα και την υγεία, 
δεδομένης της επιρροής τους στην 
επιλογή των καταναλωτών· εκτιμά ότι οι 
εμπορικές και διαφημιστικές στρατηγικές 
αυτών των επιχειρήσεων δεν πρέπει να 
παραπλανούν τον καταναλωτή και να 
επικεντρώνονται αποκλειστικά στις πιο 
χαμηλές τιμές, εις βάρος της 
πραγματικής αξίας των προϊόντων 
διατροφής·

Or. fr

Τροπολογία 78
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Dan-Ştefan Motreanu, 
Arba Kokalari, Edina Tóth

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υποστηρίζει τη θέσπιση ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης και ενός κώδικα 
δεοντολογίας για τις επιχειρήσεις 
τροφίμων και λιανικής πώλησης, 
προκειμένου να είναι υπεύθυνες και να 
σέβονται τη βιωσιμότητα και την υγεία·

5. θεωρεί ότι η έννοια της θέσπισης 
ενός πλαισίου διακυβέρνησης και ενός 
κώδικα δεοντολογία για τις επιχειρήσεις 
τροφίμων και λιανικής πώλησης πρέπει να 
διευκρινιστεί περαιτέρω από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε οι παραγωγοί 
τροφίμων και οι επιχειρήσεις τροφίμων 
λιανικής να μπορούν να σέβονται τη 
βιωσιμότητα και την υγεία· καλεί την 
Επιτροπή να διευκρινίσει επίσης εάν οι 
κώδικες δεοντολογίας θα εστιάζουν, και 
σε ποιο βαθμό, στις εκστρατείες 
μάρκετινγκ που αναλαμβάνουν 
επιχειρήσεις διαφήμισης προϊόντων 
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διατροφής·

Or. en

Τροπολογία 79
Salvatore De Meo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υποστηρίζει τη θέσπιση ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης και ενός κώδικα 
δεοντολογίας για τις επιχειρήσεις 
τροφίμων και λιανικής πώλησης, 
προκειμένου να είναι υπεύθυνες και να 
σέβονται τη βιωσιμότητα και την υγεία·

5. υποστηρίζει τη θέσπιση ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης και ενός κώδικα 
δεοντολογίας για τις επιχειρήσεις 
τροφίμων και λιανικής και χονδρικής 
πώλησης, προκειμένου να είναι υπεύθυνες 
και να σέβονται τη βιωσιμότητα και την 
υγεία, ενός κώδικα όπου θα λαμβάνεται 
υπόψη η περιβαλλοντική, οικονομική και 
κοινωνική βιωσιμότητα όλων των 
παραγόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού· 
ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει την αποτελεσματική 
εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ για τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές·

Or. it

Τροπολογία 80
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Georg 
Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υποστηρίζει τη θέσπιση ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης και ενός κώδικα 
δεοντολογίας για τις επιχειρήσεις 
τροφίμων και λιανικής πώλησης, 
προκειμένου να είναι υπεύθυνες και να 
σέβονται τη βιωσιμότητα και την υγεία·

5. υποστηρίζει τη θέσπιση ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης και ενός κώδικα 
δεοντολογίας για τις επιχειρήσεις 
τροφίμων και λιανικής πώλησης, 
προκειμένου να είναι υπεύθυνες και να 
σέβονται τη βιωσιμότητα και την υγεία· 
υπενθυμίζει τη σημασία της εξάλειψης 
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καιροσκοπικών συμπεριφορών κατά 
μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού 
τροφίμων για τη διασφάλιση των εύλογων 
τιμών των προϊόντων καθώς και της 
φήμης των προϊόντων που φέρουν σήμα 
ποιότητας·

Or. fr

Τροπολογία 81
Carlo Fidanza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υποστηρίζει τη θέσπιση ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης και ενός κώδικα 
δεοντολογίας για τις επιχειρήσεις 
τροφίμων και λιανικής πώλησης, 
προκειμένου να είναι υπεύθυνες και να 
σέβονται τη βιωσιμότητα και την υγεία·

5. υποστηρίζει τη θέσπιση ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης και ενός κώδικα 
δεοντολογίας για τις επιχειρήσεις 
τροφίμων και λιανικής πώλησης, 
προκειμένου να είναι υπεύθυνες και να 
σέβονται τη βιωσιμότητα, την υγεία και 
την αξία των τροφίμων κατά μήκος της 
αγροδιατροφικής αλυσίδας· καλεί 
συνεπώς την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την αποτελεσματική εφαρμογή της 
οδηγίας της ΕΕ για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές·

Or. it

Τροπολογία 82
Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Marc Angel, Andreas 
Schieder, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria 
Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υποστηρίζει τη θέσπιση ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης και ενός κώδικα 
δεοντολογίας για τις επιχειρήσεις 

5. υποστηρίζει τη θέσπιση ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης και ενός κώδικα 
δεοντολογίας για τις επιχειρήσεις 
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τροφίμων και λιανικής πώλησης, 
προκειμένου να είναι υπεύθυνες και να 
σέβονται τη βιωσιμότητα και την υγεία·

τροφίμων και λιανικής πώλησης, 
προκειμένου να είναι υπεύθυνες και να 
σέβονται τη βιωσιμότητα και την υγεία· 
θεωρεί, ωστόσο, ότι θα ήταν απαραίτητοι 
δεσμευτικοί κανόνες για τη μείωση της 
εμπορικής προώθησης και της 
διαφήμισης τροφίμων που επηρεάζουν 
δυσμενώς την υγεία, ιδίως των παιδιών·

Or. fr

Τροπολογία 83
Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υποστηρίζει τη θέσπιση ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης και ενός κώδικα 
δεοντολογίας για τις επιχειρήσεις 
τροφίμων και λιανικής πώλησης, 
προκειμένου να είναι υπεύθυνες και να 
σέβονται τη βιωσιμότητα και την υγεία·

5. υποστηρίζει τη θέσπιση ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης και ενός κώδικα 
δεοντολογίας για τις επιχειρήσεις 
τροφίμων και λιανικής πώλησης, 
προκειμένου να είναι υπεύθυνες και να 
σέβονται τη βιωσιμότητα και την υγεία· 
ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη την περιβαλλοντική, κοινωνική 
και οικονομική βιωσιμότητα των 
συντελεστών σε ολόκληρη την αλυσίδα 
εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 84
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υποστηρίζει τη θέσπιση ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης και ενός κώδικα 
δεοντολογίας για τις επιχειρήσεις 
τροφίμων και λιανικής πώλησης, 

5. υποστηρίζει τη θέσπιση ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης και ενός κώδικα 
δεοντολογίας για τις επιχειρήσεις 
τροφίμων και λιανικής πώλησης, 
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προκειμένου να είναι υπεύθυνες και να 
σέβονται τη βιωσιμότητα και την υγεία·

προκειμένου να είναι υπεύθυνες και να 
σέβονται τη βιωσιμότητα και την υγεία, 
καθώς και την επιβολή σταθερών τιμών 
που καλύπτουν τα έξοδα παραγωγής και 
εγγυώνται στους αγρότες ένα αξιοπρεπές 
εισόδημα για την παραγωγή τους·

Or. fr

Τροπολογία 85
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Markus Buchheit, Harald Vilimsky, Roman Haider, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υποστηρίζει τη θέσπιση ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης και ενός κώδικα 
δεοντολογίας για τις επιχειρήσεις 
τροφίμων και λιανικής πώλησης, 
προκειμένου να είναι υπεύθυνες και να 
σέβονται τη βιωσιμότητα και την υγεία·

5. υποστηρίζει τη θέσπιση ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης και ενός κώδικα 
δεοντολογίας για τις επιχειρήσεις 
τροφίμων και λιανικής πώλησης, 
προκειμένου να είναι υπεύθυνες και να 
σέβονται τη βιωσιμότητα και την υγεία· 
υπενθυμίζει τη σημασία της 
αποτελεσματικής εφαρμογής της οδηγίας 
σχετικά με τις αθέμιτες πρακτικές στην 
αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 86
Carlo Fidanza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υποστηρίζει τη θέσπιση ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης και ενός κώδικα 
δεοντολογίας για τις επιχειρήσεις 
τροφίμων και λιανικής πώλησης, 
προκειμένου να είναι υπεύθυνες και να 

5. υποστηρίζει τη θέσπιση ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης και ενός κώδικα 
δεοντολογίας για τις επιχειρήσεις 
τροφίμων και λιανικής πώλησης, 
προκειμένου να είναι υπεύθυνες και να 
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σέβονται τη βιωσιμότητα και την υγεία· σέβονται τη βιωσιμότητα και την υγεία, 
ενός κώδικα όπου θα λαμβάνεται υπόψη 
η περιβαλλοντική, οικονομική και 
κοινωνική βιωσιμότητα όλων των 
παραγόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού·

Or. it

Τροπολογία 87
Róża Thun und Hohenstein, Michal Wiezik, Ljudmila Novak, Maria da Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υποστηρίζει τη θέσπιση ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης και ενός κώδικα 
δεοντολογίας για τις επιχειρήσεις 
τροφίμων και λιανικής πώλησης, 
προκειμένου να είναι υπεύθυνες και να 
σέβονται τη βιωσιμότητα και την υγεία·

5. υποστηρίζει τη θέσπιση ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης και ενός κώδικα 
δεοντολογίας για τις επιχειρήσεις 
τροφίμων και λιανικής πώλησης, 
προκειμένου να είναι υπεύθυνες και να 
σέβονται τη βιωσιμότητα και την υγεία· 
επιμένει ότι ο κώδικας δεοντολογίας 
πρέπει να συνοδεύεται από εύρωστο 
σύστημα παρακολούθησης και 
αξιολόγησης·

Or. en

Τροπολογία 88
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Marc Angel, Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υποστηρίζει τη θέσπιση ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης και ενός κώδικα 
δεοντολογίας για τις επιχειρήσεις 
τροφίμων και λιανικής πώλησης, 
προκειμένου να είναι υπεύθυνες και να 
σέβονται τη βιωσιμότητα και την υγεία·

5. υποστηρίζει τη θέσπιση ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης και ενός κώδικα 
δεοντολογίας για τις επιχειρήσεις 
τροφίμων και λιανικής πώλησης, 
προκειμένου να είναι υπεύθυνες και να 
σέβονται τη βιωσιμότητα, την υγεία και 
την καταπολέμηση της σπατάλης 
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τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 89
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει τη σημασία ύπαρξης 
εναρμονισμένων ενωσιακών προτύπων 
μάρκετινγκ που χρησιμοποιούνται ώστε 
να λαμβάνονται υπόψη οι προσδοκίες των 
καταναλωτών και βοηθούν στη βελτίωση 
της ποιότητας και των οικονομικών 
προϋποθέσεων παραγωγής και εμπορίας 
γεωργικών προϊόντων· στηρίζει τη 
βελτίωση και την ανάπτυξη συνεκτικών, 
συνεπών και αποτελεσματικών προτύπων 
μάρκετινγκ της ΕΕ που αντιμετωπίζουν 
καλύτερα τις νέες ανάγκες και 
συμβάλλουν στην περαιτέρω ενοποίηση 
της ενιαίας αγοράς· τονίζει ότι η 
ενδυνάμωση της εκπαίδευσης των 
καταναλωτών είναι θεμελιώδης για την 
ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα οφέλη 
των επικαιροποιημένων προτύπων 
εμπορίας, τη διασφάλιση σωστής 
κατανόησης εκ μέρους των καταναλωτών 
και την ενθάρρυνση της κριτικής και 
υπεύθυνης κατανάλωσης· καλεί όλους 
τους συντελεστές που συμμετέχουν στη 
διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού 
τροφίμων να ενισχύσουν τη διαφάνεια 
στο σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού 
τροφίμων προκειμένου να διευκολύνουν 
τους καταναλωτές να προβαίνουν σε 
πλήρως ενημερωμένες επιλογές σχετικά 
με τα διαθέσιμα προϊόντα και να ενεργούν 
αναλόγως·

Or. en
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Τροπολογία 90
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Georg 
Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ενώ οι τιμές των προϊόντων 
αυξάνονται δραματικά για τους 
καταναλωτές, οι παραγωγοί 
εξακολουθούν να λαμβάνουν ένα πολύ 
μειωμένο μέρος της προστιθέμενης αξίας· 
η κατανομή της προστιθέμενης αξίας 
χρήζει επανεξισορρόπησης·

Or. fr

Τροπολογία 91
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. αναγνωρίζει εν προκειμένω τον 
ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι 
καταναλωτές στην εφαρμογή της 
στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο» και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί 
να τους βοηθήσει η καινοτομία· 
υπογραμμίζει ότι η στρατηγική θα πρέπει 
να συνεχίσει να συμπεριλαμβάνει τους 
καταναλωτές ώστε να στηρίζουν τη 
βελτίωση για πιο υγιεινά και βιώσιμα 
προϊόντα διατροφής·

Or. en

Τροπολογία 92
Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Marc Angel, Andreas 
Schieder, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προωθήσει έναν πιο υγιεινό 
τρόπο διατροφής μέσω της δημιουργίας 
διατροφικών προφίλ, καθώς και με την 
υποχρεωτική και εναρμονισμένη 
επισήμανση της θρεπτικής αξίας των 
τροφίμων στο εμπρόσθιο μέρος της 
συσκευασίας τους·

6. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προωθήσει έναν πιο υγιεινό 
τρόπο διατροφής μέσω της δημιουργίας 
διατροφικών προφίλ, που θα πρέπει να 
ευνοούν την αλλαγή της σύστασης των 
προϊόντων για να γίνουν πιο υγιεινά, και 
να αποφεύγουν τους παραπλανητικούς 
ισχυρισμούς ως προς τα οφέλη για την 
υγεία καθώς και με την υποχρεωτική και 
εναρμονισμένη επισήμανση της θρεπτικής 
αξίας των τροφίμων στο εμπρόσθιο μέρος 
της συσκευασίας τους· υπογραμμίζει τη 
σημασία της πληροφόρησης των 
καταναλωτών και της διευκόλυνσης της 
αναγνωσιμότητας των πληροφοριών, 
ιδίως μέσω ενός εύχρηστου και 
επιστημονικά αυστηρού εργαλείου 
ερμηνείας· υποδεικνύει εν προκειμένω ότι 
το μοντέλο Nutri-score που έχουν 
υιοθετήσει 5 ευρωπαϊκές χώρες αποτελεί 
ένα από τα πιο αποδοτικά σύγχρονα 
μοντέλα και επιτρέπει στους 
καταναλωτές να συγκρίνουν τα προϊόντα 
και να επιλέγουν τα πιο υγιεινά·

Or. fr

Τροπολογία 93
Salvatore De Meo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προωθήσει έναν πιο υγιεινό 
τρόπο διατροφής μέσω της δημιουργίας 
διατροφικών προφίλ, καθώς και με την 
υποχρεωτική και εναρμονισμένη 
επισήμανση της θρεπτικής αξίας των 
τροφίμων στο εμπρόσθιο μέρος της 

6. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προωθήσει έναν πιο υγιεινό 
τρόπο διατροφής, μέσω εκστρατειών 
εκπαίδευσης των καταναλωτών και 
δράσεων που θα ενημερώνουν για τη 
σημασία μιας ποικίλης και 
ισορροπημένης διατροφής, η οποία δεν 
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συσκευασίας τους· αποκλείει καμία τροφή, αρκεί να 
καταναλώνεται στις σωστές ποσότητες 
και με τη σωστή συχνότητα και η οποία 
να συνοδεύεται από επαρκή σωματική 
δραστηριότητα· υποστηρίζει την 
πρόταση της Επιτροπής να καθιερωθεί 
ένα εναρμονισμένο σύστημα επισήμανσης 
στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας, 
το οποίο θα βασίζεται σε αξιόπιστα 
επιστημονικά στοιχεία και θα 
υποστηρίζεται από ακριβείς εκτιμήσεις 
επιπτώσεων· ένα σύστημα βασισμένο στις 
αρχές του άρθρου 35 του κανονισμού 
(ΕΕ) 1169/2011, με εθελοντικό και 
ενημερωτικό χαρακτήρα, χωρίς 
διακρίσεις·

Or. it

Τροπολογία 94
Carlo Fidanza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προωθήσει έναν πιο υγιεινό 
τρόπο διατροφής μέσω της δημιουργίας 
διατροφικών προφίλ, καθώς και με την 
υποχρεωτική και εναρμονισμένη 
επισήμανση της θρεπτικής αξίας των 
τροφίμων στο εμπρόσθιο μέρος της 
συσκευασίας τους·

6. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προωθήσει έναν πιο υγιεινό 
τρόπο διατροφής μέσω εκστρατειών 
εκπαίδευσης των καταναλωτών και 
δράσεων που ενημερώνουν για τη 
σημασία μιας ποικίλης και 
ισορροπημένης διατροφής, η οποία δεν 
αποκλείει καμία τροφή, αρκεί να 
καταναλώνεται στις σωστές ποσότητες 
και με τη σωστή συχνότητα και η οποία 
να συνοδεύεται από επαρκή σωματική 
δραστηριότητα· υποστηρίζει την 
πρόταση της Επιτροπής να καθιερωθεί 
ένα εναρμονισμένο σύστημα επισήμανσης 
στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας, 
το οποίο θα βασίζεται σε αξιόπιστα 
επιστημονικά στοιχεία και θα 
υποστηρίζεται από ακριβείς εκτιμήσεις 
επιπτώσεων· ένα σύστημα βασισμένο στις 
αρχές του άρθρου 35 του κανονισμού 



AM\1222408EL.docx 53/111 PE663.259v01-00

EL

(ΕΕ) 1169/2011, με εθελοντικό και 
ενημερωτικό χαρακτήρα, χωρίς 
διακρίσεις·

Or. it

Τροπολογία 95
Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προωθήσει έναν πιο υγιεινό 
τρόπο διατροφής μέσω της δημιουργίας 
διατροφικών προφίλ, καθώς και με την 
υποχρεωτική και εναρμονισμένη 
επισήμανση της θρεπτικής αξίας των 
τροφίμων στο εμπρόσθιο μέρος της 
συσκευασίας τους·

6. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προωθήσει έναν πιο υγιεινό 
και ισορροπημένο τρόπο διατροφής μέσω 
ενισχυμένης εκπαίδευσης των 
καταναλωτών για τα τρόφιμα και τη 
διατροφή, καθώς και με εναρμονισμένη 
αντικειμενική ενωσιακή επισήμανση που 
βασίζεται στην επιστήμη και δεν εισάγει 
διακρίσεις σχετικά με τη θρεπτική αξία 
των τροφίμων στο εμπρόσθιο μέρος της 
συσκευασίας τους, που δεν παραπλανά 
τους καταναλωτές στις αγοραστικές τους 
επιλογές, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 1169/2011 και είναι σε θέση να 
παρέχει διεξοδικές πληροφορίες σχετικά 
με τις θρεπτικές ουσίες αναφέροντας τις 
προσλαµβανόµενες ποσότητες αναφοράς 
του μέσου καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 96
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Svenja Hahn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προωθήσει έναν πιο υγιεινό 

6. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προωθήσει έναν πιο υγιεινό 



PE663.259v01-00 54/111 AM\1222408EL.docx

EL

τρόπο διατροφής μέσω της δημιουργίας 
διατροφικών προφίλ, καθώς και με την 
υποχρεωτική και εναρμονισμένη 
επισήμανση της θρεπτικής αξίας των 
τροφίμων στο εμπρόσθιο μέρος της 
συσκευασίας τους·

τρόπο διατροφής μέσω της δημιουργίας 
διατροφικών προφίλ· θεωρεί ότι 
οποιοδήποτε τέτοιο μέτρο πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις στην 
ενιαία αγορά και ιδίως να αποφεύγει 
οποιαδήποτε επιβάρυνση για τις πολύ 
μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες 
επιχειρήσεις, επινοώντας κατάλληλα 
συστήματα φιλικά προς τον καταναλωτή, 
προσαρμοσμένα στα προϊόντα και ανά 
τομέα, βάσει των πλέον επίκαιρων 
επιστημονικών ερευνητικών δεδομένων 
με στόχο τη διασφάλιση και την 
προαγωγή της ανταγωνιστικότητας όλων 
των εμπλεκόμενων συντελεστών·

Or. en

Τροπολογία 97
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Markus Buchheit, Harald Vilimsky, Roman Haider

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προωθήσει έναν πιο υγιεινό 
τρόπο διατροφής μέσω της δημιουργίας 
διατροφικών προφίλ, καθώς και με την 
υποχρεωτική και εναρμονισμένη 
επισήμανση της θρεπτικής αξίας των 
τροφίμων στο εμπρόσθιο μέρος της 
συσκευασίας τους·

6. αναγνωρίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προωθήσει έναν πιο υγιεινό 
τρόπο διατροφής μέσω της δημιουργίας 
διατροφικών προφίλ, καθώς και με την 
οικειοθελή και εναρμονισμένη επισήμανση 
της θρεπτικής αξίας των τροφίμων στο 
εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας τους· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τα συστήματα 
επισήμανσης στο εμπρόσθιο μέρος της 
συσκευασίας, όπως το NutriScore, που 
δεν βασίζονται σε πραγματικές μερίδες 
κατανάλωσης, παραπλανούν τους 
καταναλωτές, επηρεάζοντας τις επιλογές 
τους βάσει απλουστευτικών και στρεβλών 
κρίσεων που σταθερά δεν περιλαμβάνουν 
συγκεκριμένες πληροφορίες για τα 
θρεπτικά συστατικά·

Or. en
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Τροπολογία 98
Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alex Agius Saliba, Marc Angel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προωθήσει έναν πιο υγιεινό 
τρόπο διατροφής μέσω της δημιουργίας 
διατροφικών προφίλ, καθώς και με την 
υποχρεωτική και εναρμονισμένη 
επισήμανση της θρεπτικής αξίας των 
τροφίμων στο εμπρόσθιο μέρος της 
συσκευασίας τους·

6. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προωθήσει έναν πιο υγιεινό 
τρόπο διατροφής προσβάσιμο σε όλους 
τους Ευρωπαίους πολίτες μέσω της 
δημιουργίας διατροφικών προφίλ, καθώς 
και με την υποχρεωτική και 
εναρμονισμένη επισήμανση της θρεπτικής 
αξίας των τροφίμων στο εμπρόσθιο μέρος 
της συσκευασίας τους προκειμένου να 
ενημερώνεται σωστά ο καταναλωτής, 
συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των 
νόσων του πληθυσμού και μεριμνώντας 
για μια υγιή γενιά·

Or. en

Τροπολογία 99
Biljana Borzan, Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προωθήσει έναν πιο υγιεινό 
τρόπο διατροφής μέσω της δημιουργίας 
διατροφικών προφίλ, καθώς και με την 
υποχρεωτική και εναρμονισμένη 
επισήμανση της θρεπτικής αξίας των 
τροφίμων στο εμπρόσθιο μέρος της 
συσκευασίας τους·

6. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προωθήσει έναν πιο υγιεινό 
τρόπο διατροφής μέσω της δημιουργίας 
διατροφικών προφίλ, καθώς και με την 
υποχρεωτική και εναρμονισμένη 
επισήμανση της θρεπτικής αξίας των 
τροφίμων στο εμπρόσθιο μέρος της 
συσκευασίας τους· επισημαίνει ότι στα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούνται διάφορα 
συστήματα διατροφικής επισήμανσης 
στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας, 



PE663.259v01-00 56/111 AM\1222408EL.docx

EL

που έχουν αντίκτυπο στη συνοχή και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 100
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Markus Buchheit, Harald Vilimsky, Roman Haider, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προωθήσει έναν πιο υγιεινό 
τρόπο διατροφής μέσω της δημιουργίας 
διατροφικών προφίλ, καθώς και με την 
υποχρεωτική και εναρμονισμένη 
επισήμανση της θρεπτικής αξίας των 
τροφίμων στο εμπρόσθιο μέρος της 
συσκευασίας τους·

6. αναγνωρίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προωθήσει έναν πιο υγιεινό 
τρόπο διατροφής μέσω εκστρατειών και 
δράσεων εκπαίδευσης των καταναλωτών 
που ενημερώνουν σχετικά με τη σημασία 
ενός ποικίλου και ισορροπημένου 
διαιτολογίου, που δεν εξαιρεί κανένα 
τρόφιμο στον βαθμό που καταναλώνεται 
στις σωστές ποσότητες και με τη σωστή 
συχνότητα και που συνοδεύεται από 
επαρκή σωματική δραστηριότητα·

Or. en

Τροπολογία 101
Claude Gruffat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προωθήσει έναν πιο υγιεινό 
τρόπο διατροφής μέσω της δημιουργίας 
διατροφικών προφίλ, καθώς και με την 
υποχρεωτική και εναρμονισμένη 
επισήμανση της θρεπτικής αξίας των 
τροφίμων στο εμπρόσθιο μέρος της 
συσκευασίας τους·

6. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προωθήσει έναν πιο υγιεινό 
τρόπο διατροφής μέσω της δημιουργίας 
διατροφικών προφίλ, τα οποία 
επιτυγχάνονται με την υποχρεωτική και 
εναρμονισμένη επισήμανση της θρεπτικής 
αξίας των τροφίμων στο εμπρόσθιο μέρος 
της συσκευασίας τους και στηρίζονται σε 
μια βάση αξιόπιστων και ανεξάρτητων 
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επιστημονικών στοιχείων·

Or. fr

Τροπολογία 102
Róża Thun und Hohenstein, Ivan Štefanec, Michal Wiezik, Ljudmila Novak, Maria da 
Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προωθήσει έναν πιο υγιεινό 
τρόπο διατροφής μέσω της δημιουργίας 
διατροφικών προφίλ, καθώς και με την 
υποχρεωτική και εναρμονισμένη 
επισήμανση της θρεπτικής αξίας των 
τροφίμων στο εμπρόσθιο μέρος της 
συσκευασίας τους·

6. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προωθήσει έναν πιο υγιεινό 
και ισορροπημένο τρόπο διατροφής μέσω 
της δημιουργίας προφίλ θρεπτικών 
συστατικών, καθώς και με την 
υποχρεωτική και εναρμονισμένη 
επισήμανση της θρεπτικής αξίας των 
τροφίμων στο εμπρόσθιο μέρος της 
συσκευασίας τους βάσει ισχυρών 
επιστημονικών στοιχείων και 
αποδεδειγμένης κατανόησης εκ μέρους 
των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 103
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προωθήσει έναν πιο υγιεινό 
τρόπο διατροφής μέσω της δημιουργίας 
διατροφικών προφίλ, καθώς και με την 
υποχρεωτική και εναρμονισμένη 
επισήμανση της θρεπτικής αξίας των 
τροφίμων στο εμπρόσθιο μέρος της 
συσκευασίας τους·

6. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προωθήσει έναν πιο υγιεινό 
τρόπο διατροφής μέσω της δημιουργίας 
διατροφικών προφίλ, καθώς και με 
εναρμονισμένες επιλογές επισήμανσης της 
θρεπτικής αξίας των τροφίμων στο 
εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας τους, 
συμπεριλαμβανομένης της ετικέτας 
χρωματικής επισήμανσης Α έως Ε Nutri-
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Score·

Or. en

Τροπολογία 104
Carlo Fidanza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προωθήσει έναν πιο υγιεινό 
τρόπο διατροφής μέσω της δημιουργίας 
διατροφικών προφίλ, καθώς και με την 
υποχρεωτική και εναρμονισμένη 
επισήμανση της θρεπτικής αξίας των 
τροφίμων στο εμπρόσθιο μέρος της 
συσκευασίας τους·

6. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προωθήσει έναν πιο υγιεινό 
τρόπο διατροφής μέσω της δημιουργίας 
διατροφικών προφίλ, λαμβάνοντας υπόψη 
τις διατροφικές συνήθειες, αποφεύγοντας 
την παραπλάνηση των καταναλωτών που 
επιθυμούν υγιεινές επιλογές, ως μέρος 
μιας ισορροπημένης διατροφής·

Or. it

Τροπολογία 105
Salvatore De Meo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. επικροτεί την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να επιδιώξει την εναρμόνιση 
των συμπληρωματικών συστημάτων 
επισήμανσης των τροφών στο εμπρόσθιο 
μέρος της συσκευασίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι είναι εθελοντικά, με βάση 
τις πραγματικές μερίδες που 
καταναλώνονται και την αποφυγή 
απλοϊκών λύσεων που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν τις επιλογές των 
καταναλωτών αντί να τους ενημερώσουν 
για την πραγματική διατροφική 
πρόσληψη και την ισορροπημένη δίαιτα·
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Or. it

Τροπολογία 106
Claude Gruffat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει ότι το φαινόμενο της 
παχυσαρκίας που πλήττει περίπου έναν 
στους δύο ενήλικες στην Ένωση και οι 
αρνητικές επιπτώσεις του για την υγεία 
απαιτούν πιο αποφασιστική δράση στον 
τομέα των τροφίμων· αναγνωρίζει ότι οι 
διεθνείς εμπειρογνώμονες υγείας και 
ιδίως οι εμπειρογνώμονες του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχουν 
αναγνωρίσει ότι η επισήμανση στο 
μπροστινό μέρος της συσκευασίας των 
τροφίμων, μολονότι δεν αποτελεί 
πανάκεια, συνιστά βασικό εργαλείο που 
βοηθά τους καταναλωτές να 
πραγματοποιούν ενημερωμένες και πιο 
υγιεινές διατροφικές επιλογές, καθώς 
τους επιτρέπει να συγκρίνουν τη 
διατροφική αξία των προϊόντων κατά τη 
στιγμή της αγοράς· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει σχετική πρόταση και να 
καταστήσει υποχρεωτική αυτού του 
είδους την επισήμανση· επισημαίνει ότι οι 
διαθέσιμες εργασίες δείχνουν ότι το 
μοντέλο Nutri-Score είναι επί του 
παρόντος το πλέον αποδοτικό σύστημα 
και βοηθά τους καταναλωτές να 
συγκρίνουν τα προϊόντα και να θρέφονται 
με πιο υγιεινό τρόπο· 

Or. fr

Τροπολογία 107
Carlo Fidanza
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. επικροτεί την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να επιδιώξει την εναρμόνιση 
των συμπληρωματικών συστημάτων 
επισήμανσης των τροφών στο εμπρόσθιο 
μέρος της συσκευασίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι είναι εθελοντικά, με βάση 
τις πραγματικές μερίδες που 
καταναλώνονται και την αποφυγή 
απλοϊκών λύσεων που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν τις επιλογές των 
καταναλωτών αντί να τους ενημερώσουν 
για την πραγματική διατροφική 
πρόσληψη και την ισορροπημένη δίαιτα·

Or. it

Τροπολογία 108
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Markus Buchheit, Harald Vilimsky, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. επισημαίνει ότι το κλειδί για την 
επιδίωξη πιο υγιεινών τρόπων διατροφής 
θα πρέπει να είναι η παροχή σαφών και 
σωστών πληροφοριών στους 
καταναλωτές, και όχι η άσκηση επιρροής 
στις οικείες επιλογές τροφίμων με 
στρεβλούς ισχυρισμούς σχετικά με τις 
διατροφικές αξίες· υπογραμμίζει 
περαιτέρω ότι τα συστήματα διατροφικής 
επισήμανσης ενδέχεται να είναι επιβλαβή 
για κάποια προϊόντα που συνοδεύονται 
από ένδειξη προέλευσης·

Or. en
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Τροπολογία 109
Jordi Cañas, Claudia Gamon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. θεωρεί ότι οποιοδήποτε είδος 
επισήμανσης δεν πρέπει να οδηγεί σε 
αδικαιολόγητες διακρίσεις μεταξύ 
τροφίμων και θα πρέπει να παρέχει 
σαφείς, όχι παραπλανητικές, κατανοητές, 
μονοσήμαντες και ολοκληρωμένες 
πληροφορίες, καθώς και να λαμβάνει 
υπόψη τις ανάγκες των πλέον ευάλωτων 
ομάδων, όπως τα άτομα με αναπηρία και 
οι ηλικιωμένοι·

Or. en

Τροπολογία 110
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. αναγνωρίζει την επιβάρυνση 
κόστους που θα συνεπάγονταν αυτές τις 
απαιτήσεις για τους μικρούς και μεσαίους 
παραγωγούς, και, ως εκ τούτου, καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει ένα απλοποιημένο 
σύστημα συμμετοχής των ΜΜΕ· 

Or. en

Τροπολογία 111
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Arba Kokalari, Edina 
Tóth, Róża Thun und Hohenstein

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει ότι ο πρωταρχικός σκοπός 
της επισήμανσης τροφίμων είναι η 
παροχή σαφών και ακριβών 
πληροφοριών στους καταναλωτές, ώστε 
να μπορούν να προβαίνουν σε 
ενημερωμένες αγοραστικές αποφάσεις·

Or. en

Τροπολογία 112
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. ζητεί από την Επιτροπή να 
διερευνήσει την ανάγκη εφαρμογής 
ειδικών όρων και εξαιρέσεων για 
ορισμένες κατηγορίες τροφίμων ή 
τρόφιμα, όπως το ελαιόλαδο, ή όσα 
καλύπτονται από προστατευόμενες 
ονομασίες προέλευσης, προστατευόμενες 
γεωγραφικές ενδείξεις ή εγγυημένα 
παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα, καθώς 
και προϊόντα που αποτελούνται από ένα 
μόνο συστατικό· υπογραμμίζει την 
ανάγκη για κατάλληλα και 
προσαρμοσμένα μέτρα για τη στήριξη 
των πολύ μικρών, των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και των 
επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας, 
κατά την εφαρμογή της εν λόγω 
επισήμανσης·

Or. en

Τροπολογία 113
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Markus Buchheit, Roman Haider, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Harald Vilimsky
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. υποστηρίζει την πρόταση της 
Επιτροπής να θεσπίσει ένα 
εναρμονισμένο σύστημα επισήμανσης στο 
εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας (FOP) 
που βασίζεται σε αξιόπιστα επιστημονικά 
στοιχεία και στηρίζεται σε ακριβείς 
εκτιμήσεις επιπτώσεων, ένα σύστημα 
που, σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 35 
του κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011, είναι 
οικειοθελές, ενημερωτικό και δεν εισάγει 
διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 114
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Dan-Ştefan Motreanu, 
Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. σημειώνει τις απόψεις των 
καταναλωτών ότι το ισχύον ρυθμιστικό 
πλαίσιο δεν προβλέπει απολύτως σαφείς 
και εύκολα κατανοητές πληροφορίες για 
τη διατροφική αξία και, ως εκ τούτου, 
χαιρετίζει την πρόθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής να διερευνήσει και να 
προτείνει νέους τρόπους βελτίωσης της 
διατροφικής επισήμανσης των τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 115
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Arba Kokalari, Edina 
Tóth
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. τονίζει ότι η στρατηγική «Από το 
αγρόκτημα στο πιάτο», 
συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής 
διατροφικής επισήμανσης στο εμπρόσθιο 
μέρος της συσκευασίας, προβλέπει και 
άλλα σήματα που αφορούν την καλή 
μεταχείριση των ζώων, τη βιωσιμότητα 
και τους τόπους προέλευσης για 
ορισμένες κατηγορίες προϊόντων· θεωρεί 
ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η 
υπερβολική επισήμανση να προκαλεί 
σύγχυση στους καταναλωτές και, ως εκ 
τούτου, τονίζει τη σημασία της 
εκπαίδευσης των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 116
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Dan-Ştefan Motreanu, 
Arba Kokalari, Róża Thun und Hohenstein

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6δ. υπογραμμίζει ότι η χρήση 
διαφορετικών ετικετών σε διαφορετικά 
κράτη μέλη ενδέχεται να οδηγήσει σε 
κατακερματισμό της αγοράς και σε 
σύγχυση των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 117
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί επίσης αναγκαίο να 
ενημερώνονται καλύτερα οι καταναλωτές 
σχετικά με την προέλευση των τροφίμων 
μέσω της υποχρεωτικής επισήμανσης, η 
οποία μπορεί να επεκταθεί στην καλή 
μεταχείριση των ζώων, τη βιωσιμότητα 
και στα επίπεδα καταλοίπων 
φυτοφαρμάκων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 118
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Svenja Hahn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί επίσης αναγκαίο να 
ενημερώνονται καλύτερα οι καταναλωτές 
σχετικά με την προέλευση των τροφίμων 
μέσω της υποχρεωτικής επισήμανσης, η 
οποία μπορεί να επεκταθεί στην καλή 
μεταχείριση των ζώων, τη βιωσιμότητα 
και στα επίπεδα καταλοίπων 
φυτοφαρμάκων·

7. θεωρεί επίσης αναγκαίο να 
ενημερώνονται καλύτερα οι καταναλωτές 
σχετικά με τις υγιεινές και βιώσιμες 
διατροφικές επιλογές· καλεί την Επιτροπή 
να διερευνήσει περαιτέρω και να 
αξιολογήσει προσεκτικά τον αντίκτυπο, 
τις ανάγκες και τις επιλογές που αφορούν 
την εναρμόνιση και τη διεύρυνση των 
ενδείξεων υποχρεωτικής επισήμανσης και 
προέλευσης σε ορισμένα προϊόντα, οι 
οποίες θα πρέπει να είναι σαφείς, εύκολα 
κατανοητές, επαληθεύσιμες, ανιχνεύσιμες 
και να μην συνεπάγονται εμπορικούς 
φραγμούς εντός της ενιαίας αγοράς· 
ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να 
συνεργαστεί στενά με την Ευρωπαϊκή 
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων για 
αυτό τον σκοπό και να αναλύσει 
διεξοδικά τον οικονομικό, περιβαλλοντικό 
και κοινωνικό αντίκτυπο στην ενιαία 
αγορά, τα οφέλη των καταναλωτών, τις 
πτυχές των τιμών και τις συναφείς 
αλλαγές που επιφέρουν αυτές οι 
πρωτοβουλίες στη συμπεριφορά των 
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καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 119
Carlo Fidanza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί επίσης αναγκαίο να 
ενημερώνονται καλύτερα οι καταναλωτές 
σχετικά με την προέλευση των τροφίμων 
μέσω της υποχρεωτικής επισήμανσης, η 
οποία μπορεί να επεκταθεί στην καλή 
μεταχείριση των ζώων, τη βιωσιμότητα και 
στα επίπεδα καταλοίπων φυτοφαρμάκων·

7. θεωρεί επίσης αναγκαίο να 
ενημερώνονται καλύτερα οι καταναλωτές 
σχετικά με τη χώρα προέλευσης όλων των 
τροφίμων μέσω της υποχρεωτικής 
επισήμανσης, παρέχοντας λύσεις που 
σέβονται την ακεραιότητα της 
εσωτερικής αγοράς, οι οποίες 
υιοθετούνται μετά από τη διενέργεια των 
κατάλληλων εκτιμήσεων επιπτώσεων· 
επισήμανση, η οποία μπορεί να επεκταθεί 
στην καλή μεταχείριση των ζώων, τη 
βιωσιμότητα και στα επίπεδα καταλοίπων 
φυτοφαρμάκων που υπερβαίνουν τα 
ελάχιστα νόμιμα επίπεδα, λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της 
οικονομικής βιωσιμότητας των 
ευρωπαϊκών γεωργικών εκμεταλλεύσεων·

Or. it

Τροπολογία 120
Salvatore De Meo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί επίσης αναγκαίο να 
ενημερώνονται καλύτερα οι καταναλωτές 
σχετικά με την προέλευση των τροφίμων 
μέσω της υποχρεωτικής επισήμανσης, η 
οποία μπορεί να επεκταθεί στην καλή 

7. θεωρεί επίσης αναγκαίο να 
ενημερώνονται καλύτερα οι καταναλωτές 
σχετικά με τη χώρα προέλευσης όλων των 
τροφίμων μέσω της υποχρεωτικής 
επισήμανσης σχετικά με την προέλευση 
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μεταχείριση των ζώων, τη βιωσιμότητα και 
στα επίπεδα καταλοίπων φυτοφαρμάκων·

των πρώτων υλών οι οποίες 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
τους, παρέχοντας λύσεις που σέβονται 
την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς 
και υιοθετούνται μετά τη διενέργεια 
κατάλληλων εκτιμήσεων επιπτώσεων· 
επισήμανση, η οποία μπορεί να επεκταθεί, 
σε εθελοντική βάση και σύμφωνα με 
κοινούς κανόνες, ώστε να περιέχει 
αναφορές στην καλή μεταχείριση των 
ζώων, τη διάρκεια και τα επίπεδα 
καταλοίπων φυτοφαρμάκων που 
υπερβαίνουν τα ελάχιστα νόμιμα επίπεδα·

Or. it

Τροπολογία 121
Claude Gruffat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί επίσης αναγκαίο να 
ενημερώνονται καλύτερα οι καταναλωτές 
σχετικά με την προέλευση των τροφίμων 
μέσω της υποχρεωτικής επισήμανσης, η 
οποία μπορεί να επεκταθεί στην καλή 
μεταχείριση των ζώων, τη βιωσιμότητα και 
στα επίπεδα καταλοίπων φυτοφαρμάκων·

7. θεωρεί επίσης αναγκαίο να 
καλυφθεί η συνεχής και επίμονη ζήτηση 
των καταναλωτών – η οποία πολλάκις 
έχει επισημανθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο – να υπάρχει καλύτερη 
ενημέρωση σχετικά με την προέλευση 
των προϊόντων, καθιστώντας 
υποχρεωτική την επισήμανση προέλευσης 
για όλα τα προϊόντα, μεταξύ άλλων και 
για τα θαλασσινά και για τα συστατικά 
που περιέχονται στη σύνθεση των 
μεταποιημένων προϊόντων· εκτιμά ότι η 
εν λόγω επισήμανση πρέπει, επίσης, να 
επεκταθεί περιέχοντας αναφορές στην 
καλή μεταχείριση των ζώων, τη 
βιωσιμότητα και στα επίπεδα καταλοίπων 
φυτοφαρμάκων·

Or. fr
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Τροπολογία 122
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Markus Buchheit, Harald Vilimsky, Roman Haider

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί επίσης αναγκαίο να 
ενημερώνονται καλύτερα οι καταναλωτές 
σχετικά με την προέλευση των τροφίμων 
μέσω της υποχρεωτικής επισήμανσης, η 
οποία μπορεί να επεκταθεί στην καλή 
μεταχείριση των ζώων, τη βιωσιμότητα και 
στα επίπεδα καταλοίπων φυτοφαρμάκων·

7. θεωρεί επίσης αναγκαίο να 
διαφυλάσσεται το δικαίωμα των 
καταναλωτών για πλήρη ενημέρωση για 
συνειδητή και ασφαλή επιλογή μέσω της 
υποχρεωτικής επισήμανσης σχετικά με την 
προέλευση των τροφίμων και την ανάγκη 
αξιολόγησης, στο πλαίσιο της 
επισήμανσης των προϊόντων ζωικής 
προέλευσης, μιας ένδειξης που θα 
αναφέρεται στην καλή μεταχείριση των 
ζώων, τη βιωσιμότητα και στα επίπεδα 
καταλοίπων φυτοφαρμάκων· επισημαίνει 
σε κάθε περίπτωση ότι κάθε 
πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση 
θα πρέπει να υπακούει στην ανάγκη 
διαφύλαξης της ευρωπαϊκής αγοράς 
κτηνοτροφικών προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 123
Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Marc Angel, Andreas 
Schieder, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria 
Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί επίσης αναγκαίο να 
ενημερώνονται καλύτερα οι καταναλωτές 
σχετικά με την προέλευση των τροφίμων 
μέσω της υποχρεωτικής επισήμανσης, η 
οποία μπορεί να επεκταθεί στην καλή 
μεταχείριση των ζώων, τη βιωσιμότητα και 
στα επίπεδα καταλοίπων φυτοφαρμάκων·

7. θεωρεί επίσης αναγκαίο να 
ενημερώνονται καλύτερα οι καταναλωτές 
σχετικά με την προέλευση των τροφίμων 
μέσω της υποχρεωτικής επισήμανσης, η 
οποία μπορεί να επεκταθεί στην καλή 
μεταχείριση των ζώων, τη βιωσιμότητα και 
στα επίπεδα καταλοίπων φυτοφαρμάκων· 
υπογραμμίζει ότι τα εισαγόμενα προϊόντα 
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που δεν σέβονται τους ευρωπαϊκούς 
περιβαλλοντικούς ή υγειονομικούς 
κανόνες θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των 
καταναλωτών και δημιουργούν αθέμιτο 
ανταγωνισμό έναντι των Ευρωπαίων 
παραγωγών·

Or. fr

Τροπολογία 124
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί επίσης αναγκαίο να 
ενημερώνονται καλύτερα οι καταναλωτές 
σχετικά με την προέλευση των τροφίμων 
μέσω της υποχρεωτικής επισήμανσης, η 
οποία μπορεί να επεκταθεί στην καλή 
μεταχείριση των ζώων, τη βιωσιμότητα 
και στα επίπεδα καταλοίπων 
φυτοφαρμάκων·

7. θεωρεί επίσης αναγκαίο να 
ενημερώνονται καλύτερα οι καταναλωτές 
σχετικά με την προέλευση των τροφίμων 
μέσω της υποχρεωτικής επισήμανσης, με 
την προϋπόθεση ότι αυτό δεν υπονομεύει 
τη σωστή λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και η οποία μπορεί να επεκταθεί, 
οικειοθελώς, στην καλή μεταχείριση των 
ζώων, ή σε άλλες ιδιότητες προϊόντων 
που δεν υπόκεινται ήδη σε συγκεκριμένη 
ρύθμιση·

Or. en

Τροπολογία 125
Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί επίσης αναγκαίο να 
ενημερώνονται καλύτερα οι καταναλωτές 
σχετικά με την προέλευση των τροφίμων 
μέσω της υποχρεωτικής επισήμανσης, η 
οποία μπορεί να επεκταθεί στην καλή 

7. θεωρεί επίσης αναγκαίο να 
ενημερώνονται καλύτερα οι καταναλωτές 
σχετικά με την προέλευση των τροφίμων 
μέσω της υποχρεωτικής επισήμανσης, η 
οποία μπορεί να επεκταθεί στην καλή 
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μεταχείριση των ζώων, τη βιωσιμότητα και 
στα επίπεδα καταλοίπων φυτοφαρμάκων·

μεταχείριση των ζώων, τη βιωσιμότητα και 
στα επίπεδα καταλοίπων φυτοφαρμάκων, 
με πλήρη σεβασμό της ακεραιότητας της 
εσωτερικής αγοράς και ως αποτέλεσμα 
σωστής εκτίμησης επιπτώσεων·

Or. en

Τροπολογία 126
Róża Thun und Hohenstein, Ivan Štefanec, Michal Wiezik, Ljudmila Novak, Maria da 
Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί επίσης αναγκαίο να 
ενημερώνονται καλύτερα οι καταναλωτές 
σχετικά με την προέλευση των τροφίμων 
μέσω της υποχρεωτικής επισήμανσης, η 
οποία μπορεί να επεκταθεί στην καλή 
μεταχείριση των ζώων, τη βιωσιμότητα και 
στα επίπεδα καταλοίπων φυτοφαρμάκων·

7. θεωρεί επίσης ότι είναι αναγκαίο, 
για να ενημερώνονται καλύτερα οι 
καταναλωτές, να εξεταστεί η περίπτωση 
θέσπισης επισήμανσης τροφίμων 
αναφορικά με την καλή μεταχείριση των 
ζώων, τη βιωσιμότητα και τα επίπεδα 
καταλοίπων φυτοφαρμάκων· υπό αυτό το 
πρίσμα, ζητεί από την Επιτροπή να 
διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων που θα 
βασίζεται σε αξιόπιστες επιστημονικές 
γνώσεις·

Or. en

Τροπολογία 127
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Alessandra Basso, Georg Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί επίσης αναγκαίο να 
ενημερώνονται καλύτερα οι καταναλωτές 
σχετικά με την προέλευση των τροφίμων 
μέσω της υποχρεωτικής επισήμανσης, η 
οποία μπορεί να επεκταθεί στην καλή 
μεταχείριση των ζώων, τη βιωσιμότητα και 

7. θεωρεί επίσης αναγκαίο να 
ενημερώνονται καλύτερα οι καταναλωτές 
σχετικά με την προέλευση των 
μεταποιημένων ή μη μεταποιημένων 
τροφίμων μέσω της υποχρεωτικής 
επισήμανσης σχετικά με την προέλευση 
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στα επίπεδα καταλοίπων φυτοφαρμάκων· των συστατικών τους, η οποία μπορεί να 
επεκταθεί στην καλή μεταχείριση των 
ζώων, τη βιωσιμότητα και στα επίπεδα 
καταλοίπων φυτοφαρμάκων·

Or. fr

Τροπολογία 128
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Dan-Ştefan Motreanu, 
Edina Tóth

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί επίσης αναγκαίο να 
ενημερώνονται καλύτερα οι καταναλωτές 
σχετικά με την προέλευση των τροφίμων 
μέσω της υποχρεωτικής επισήμανσης, η 
οποία μπορεί να επεκταθεί στην καλή 
μεταχείριση των ζώων, τη βιωσιμότητα και 
στα επίπεδα καταλοίπων φυτοφαρμάκων·

7. θεωρεί επίσης σημαντικό να 
ενημερώνονται καλύτερα οι καταναλωτές 
εξετάζοντας την περίπτωση να θεσπιστεί 
υποχρεωτική επισήμανση σχετικά με την 
προέλευση ορισμένων προϊόντων 
διατροφής, η οποία θα μπορούσε να 
επεκταθεί στην καλή μεταχείριση των 
ζώων, τη βιωσιμότητα και στα επίπεδα 
καταλοίπων φυτοφαρμάκων·

Or. en

Τροπολογία 129
Biljana Borzan, Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Clara Aguilera, Adriana 
Maldonado López, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1169/2011, σε περίπτωση 
αναγραφής της προέλευσης ενός 
τροφίμου, η οποία είναι διαφορετική από 
αυτήν του πρωταρχικού συστατικού του, 
απαιτείται να αναφέρεται ο τόπος 
προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού 
ή τουλάχιστον να αναφέρεται ότι είναι 
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διαφορετικός από αυτόν του τροφίμου· 
επισημαίνει ότι στην πράξη αυτό 
σημαίνει ότι τα προϊόντα τα πρωταρχικά 
συστατικά των οποίων δεν παράγονται 
τοπικά ή περιφερειακά μπορούν να τα 
εμπορεύονται ως τέτοια, εάν η προέλευση 
των εν λόγω μη τοπικών πρωταρχικών 
συστατικών αναγράφεται με ψιλά 
γράμματα· υπογραμμίζει ότι υπάρχει 
ανισορροπία μεταξύ της ορατότητας των 
πρακτικών μάρκετινγκ που 
χρησιμοποιούν εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές ονομασίες και σύμβολα για 
προϊόντα των οποίων τα πρωταρχικά 
συστατικά δεν παράγονται σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και των 
απαιτήσεων επισήμανσης της ΕΕ· θεωρεί 
ότι αυτό θίγει το δικαίωμα των 
καταναλωτών να ενημερώνονται σωστά 
και είναι δυνητικά παραπλανητικό· καλεί 
την Επιτροπή να διορθώσει αυτή την 
ανισορροπία·

Or. en

Τροπολογία 130
Claude Gruffat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. εκτιμά ότι η επισήμανση για την 
καλή μεταχείριση των ζώων που αποτελεί 
αντικείμενο προβληματισμού εντός των 
θεσμικών οργάνων της Ένωσης και η 
οποία πρόσφατα συζητήθηκε υπό τη 
γερμανική προεδρεία του Συμβουλίου 
πρέπει να αντανακλά τη διαφάνεια 
μεταχείρισης των ζώων καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής τους· εκτιμά ότι προς 
τούτο πρέπει να αξιοποιηθεί ο 
προσδιορισμός των μεθόδων παραγωγής 
κατά την περίοδο της εκτροφής, καθώς 
και ένα σύνολο κριτηρίων σχετικό με τον 
σεβασμό της καλής διαβίωσης των ζώων 
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σε όλα τα στάδια της ζωής του ζώου έως 
τον θάνατό του·

Or. fr

Τροπολογία 131
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Biljana Borzan, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Marc Angel, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή 
προάγει τη βιώσιμη παραγωγή ιχθύων, 
συμπεριλαμβανομένων δράσεων που 
κατευθύνουν τους καταναλωτές να 
προβαίνουν σε υγιεινές και βιώσιμες 
επιλογές· πιστεύει ότι αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί βελτιώνοντας την επισήμανση 
των προϊόντων με πληροφορίες σχετικά 
με την προέλευσή τους, προβλέποντας 
καλούς μηχανισμούς ανιχνευσιμότητας σε 
όλα τα στάδια μεταφοράς, παραγωγής, 
επεξεργασίας και διανομής, που βοηθούν 
στην καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας και 
προάγουν, για παράδειγμα, την αξία 
ιχθύων που αλιεύονται σε οικειοθελή 
βάση τηρώντας τα βέλτιστα πρότυπα 
καλής μεταχείρισης των ζώων·

Or. en

Τροπολογία 132
Róża Thun und Hohenstein, Biljana Borzan, Kateřina Konečná, Edina Tóth, Ivan 
Štefanec, Dita Charanzová, Michal Wiezik, Ljudmila Novak, Leszek Miller, Maria da 
Graça Carvalho, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. επαναλαμβάνει ότι δίσημη 
ποιότητα των προϊόντων διατροφής είναι 
απαράδεκτη και είναι αναγκαίο να 
καταπολεμηθεί πλήρως ώστε να 
αποφεύγονται οι διακρίσεις και η 
παραπλάνηση των καταναλωτών στην 
ΕΕ· σε αυτό το πλαίσιο, καλεί την 
Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την 
κατάσταση στην αγορά και να προτείνει 
στοχευμένες νομοθετικές πράξεις, όποτε 
είναι απαραίτητο· επιπλέον, τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο ρόλος των 
οργανώσεων καταναλωτών κατά την 
ανίχνευση δυνητικώς παραπλανητικών 
εμπορικών πρακτικών, καθώς και 
παραπλανητικών πληροφοριών που 
παρέχονται επί της συσκευασίας·

Or. en

Τροπολογία 133
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. θεωρεί ότι τα συστήματα 
πρόσθετης επισήμανσης θα μπορούσαν 
να συνοδεύονται από κίνητρα για 
ορισμένα προϊόντα προστιθέμενης αξίας 
και να καλύπτουν την ορθή μεταχείριση 
των ζώων, τη βιωσιμότητα, το 
αποτύπωμα άνθρακα και τις κοινωνικές 
πτυχές προϊόντων διατροφής, όπως το 
ποσοστό αξίας που προορίζεται για τους 
γεωργούς, με σκοπό την ενδυνάμωση των 
καταναλωτών, ώστε να προβαίνουν σε 
ενημερωμένες, υγιεινές και βιώσιμες 
επιλογές τροφίμων, και ιδίως για τη 
διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς τους 
τόσο από περιβαλλοντικής πλευράς όσο 
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και από πλευράς υγείας·

Or. en

Τροπολογία 134
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Markus Buchheit, Harald Vilimsky, Roman Haider, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να επεκταθεί η επισήμανση της ένδειξης 
προέλευσης, συμπεριλαμβανομένης αυτής 
των πρωταρχικών συστατικών, σε όλες 
τις γεωργικές αλυσίδες εφοδιασμού· 
τονίζει ότι η απαίτηση ένδειξης 
προέλευσης θα πρέπει να καταστεί 
ομοιόμορφη σε ολόκληρη την εσωτερική 
αγορά της ΕΕ κατά τρόπο ώστε να είναι 
βιώσιμη σε ολόκληρη την 
αγροδιατροφική αλυσίδα·

Or. en

Τροπολογία 135
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Harald Vilimsky, Roman Haider, 
Georg Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. ζητά τη συμπερίληψη της 
υποχρεωτικής επισήμανσης των 
προϊόντων κρέατος και των 
μεταποιημένων προϊόντων με βάση το 
κρέας, σχετικά με τον τόπο γέννησης, 
εκτροφής, σφαγής του ζώου και τις 
συνθήκες διαβίωσης του, 
συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και 
του τρόπου σφαγής, η οποία θα επιτρέψει 
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στους καταναλωτές να προβαίνουν σε πιο 
ενημερωμένες επιλογές·

Or. fr

Τροπολογία 136
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Dan-Ştefan Motreanu, 
Edina Tóth

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να 
υπάρχουν σαφέστεροι κανόνες αναφορικά 
με την ενημέρωση για την προέλευση του 
μελιού και στην περίπτωση μελιού που 
προέρχεται από περισσότερα από ένα 
κράτος μέλος της ΕΕ ή από τρίτη χώρα: 
αυτό, από κοινού με την καλύτερη 
ενημέρωση του καταναλωτή, θα 
μπορούσε να βοηθήσει ώστε να λάβουν 
ακόμη καλύτερη θέση οι Ευρωπαίοι 
μελισσοκόμοι και παραγωγοί μελιού·

Or. en

Τροπολογία 137
Salvatore De Meo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. επισήμανση, η οποία μπορεί να 
επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει 
αναφορές στην καλή μεταχείριση των 
ζώων, στη βιωσιμότητα και στα επίπεδα 
καταλοίπων φυτοφαρμάκων που 
υπερβαίνουν τα ελάχιστα νόμιμα επίπεδα, 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
διασφάλισης της οικονομικής 
βιωσιμότητας των ευρωπαϊκών 
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γεωργικών εκμεταλλεύσεων·

Or. it

Τροπολογία 138
Dan-Ştefan Motreanu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
αξιοποίησης του μοντέλου γεωργικής 
τεχνολογίας, το οποίο συνδυάζει τις νέες 
ψηφιακές τεχνολογίες και λύσεις 
τεχνητής νοημοσύνης με τη γεωργία 
ακριβείας και το ηλεκτρονικό εμπόριο για 
την πώληση γεωργικών προϊόντων στο 
διαδίκτυο·

Or. ro

Τροπολογία 139
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
μεγαλύτερο αριθμό ποιοτικών προϊόντων 
βάσει μιας γεωργίας με ανθρώπινη 
διάσταση που υποστηρίζεται από 
αποδοτικές τιμές επί των όγκων 
παραγωγής·

Or. fr

Τροπολογία 140
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. τονίζει τον κεντρικό ρόλο που 
διαδραματίζουν η έρευνα, η 
ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη και η 
ασφαλής πρόσβαση στις πλέον 
προηγμένες τεχνολογίες, ώστε να 
επιτευχθεί παγκόσμια μετάβαση προς ένα 
πιο βιώσιμο σύστημα τροφίμων, ενώ 
ταυτόχρονα διασφαλίζονται η 
ανταγωνιστικότητα, η κερδοφορία και η 
παραγωγή τροφίμων της ΕΕ· προτρέπει 
την Επιτροπή να δημιουργήσει μια 
ενθαρρυντική πολιτική και ένα 
κανονιστικό περιβάλλον που θα ευνοεί 
την περαιτέρω επένδυση στην 
καινοτομία, την ανάπτυξη και τη χρήση 
τεχνολογιών και τη βελτίωση των 
υφιστάμενων, συμπεριλαμβανομένου ενός 
κοινού χώρου γεωργικών δεδομένων και 
την προαγωγή της γεωργίας ακριβείας 
και της γεωργίας που βασίζεται στη 
γνώση, με σκοπό να προκύψουν οφέλη για 
τους καταναλωτές, τους εργαζομένους 
και την κοινωνία εν γένει·

Or. en

Τροπολογία 141
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Biljana Borzan, Alex Agius Saliba, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. θεωρεί ότι, προκειμένου να 
διασφαλίζονται η διαφάνεια και το 
ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού για όλα τα 
προϊόντα που διατίθενται στις 
ευρωπαϊκές αγορές, θα πρέπει τα 
κοινωνικά πρότυπα και τα πρότυπα 
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βιωσιμότητας να διασφαλίζονται για όλα 
τα προϊόντα, εσωτερικά και εξωτερικά, 
μέσω της οδηγίας 2017/159· θεωρεί 
επίσης ότι δασμολογικές προτιμήσεις 
(δασμολογικές ποσοστώσεις, ΣΓΠ+) θα 
πρέπει να εκχωρούνται μόνον σε προϊόντα 
της θάλασσας από χώρες με βιώσιμη 
διαχείριση αλιείας κατά τη 
διαπραγμάτευση συμφωνιών ελεύθερων 
συναλλαγών· πιστεύει ότι τόσο οι 
καταναλωτές όσο και η βιομηχανία 
χρειάζονται προστασία κατά του 
περιβαλλοντικού και του κοινωνικού 
ντάμπινγκ·

Or. en

Τροπολογία 142
Claude Gruffat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. επισημαίνει ότι η προώθηση ενός 
υγιεινού και βιώσιμου συστήματος 
τροφίμων δεν εξαρτάται αποκλειστικά 
από τις μεμονωμένες επιλογές κάθε 
καταναλωτή ο οποίος επωφελείται από 
καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τα 
προϊόντα που εντάσσονται στη διατροφή 
του, αλλά και από τη συνοχή μεταξύ 
διαφόρων πολιτικών (αγροτική, 
εμπορική, περιβαλλοντική, πολιτική 
υγείας, εκπαίδευσης και ανταγωνισμού 
κ.ά.) και ενός συνόλου συμπληρωματικών 
ενεργειών που υπάγονται συγκεκριμένα 
στον κανονιστικό τομέα (διαφήμιση, 
φορολογία κ.ά.)·

Or. fr

Τροπολογία 143
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Georg Mayer
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. υπενθυμίζει ότι η επισήμανση με 
την ένδειξη προέλευσης «ΕΕ» και «εκτός 
ΕΕ» πρέπει να απαγορευτεί αμελλητί για 
προϊόντα διατροφής όπως το μέλι και οι 
μαρμελάδες, διότι συχνά είναι 
λανθασμένη και παραπλανά τον 
καταναλωτή σχετικά με την ευρωπαϊκή 
προέλευση του προϊόντος· 

Or. fr

Τροπολογία 144
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Harald Vilimsky, Roman Haider, 
Georg Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7γ. ζητεί την απαγόρευση κάθε 
ευρωπαϊκής δημόσιας επιδότησης προς 
όφελος σφαγείων που προβαίνουν σε 
σφαγή ζώων χωρίς αναισθητοποίηση·

Or. fr

Τροπολογία 145
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Alessandra Basso, Marco 
Campomenosi, Georg Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7δ. θεωρεί ότι η σαφής και 
υποχρεωτική επισήμανση των τροφίμων 
σχετικά με την προέλευσή τους θα πρέπει 
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να περιλαμβάνει ακριβή γεωγραφικό 
προσδιορισμό της προέλευσης από το 
οικείο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα·

Or. fr

Τροπολογία 146
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. ζητεί, για τη διασφάλιση της 
προστασίας των καταναλωτών, να 
εφαρμοστεί πλήρως η απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
της 25ης Ιουλίου 2018, στην υπόθεση C-
528/16 Confédération paysanne, 
σύμφωνα με την οποία οι καλλιέργειες για 
την παραγωγή τροφίμων στις οποίες τα 
φυτά έχουν υποστεί τροποποίηση του 
γονιδιώματος πρέπει να συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις των νομοθετικών 
διατάξεων για τους ΓΤΟ, 
συμπεριλαμβανομένων της αξιολόγησης 
κινδύνου, της ιχνηλασιμότητας και της 
επισήμανσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 147
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. ζητεί, για τη διασφάλιση της 
προστασίας των καταναλωτών, να 
εφαρμοστεί πλήρως η απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
της 25ης Ιουλίου 2018, στην υπόθεση C-

διαγράφεται
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528/16 Confédération paysanne, 
σύμφωνα με την οποία οι καλλιέργειες για 
την παραγωγή τροφίμων στις οποίες τα 
φυτά έχουν υποστεί τροποποίηση του 
γονιδιώματος πρέπει να συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις των νομοθετικών 
διατάξεων για τους ΓΤΟ, 
συμπεριλαμβανομένων της αξιολόγησης 
κινδύνου, της ιχνηλασιμότητας και της 
επισήμανσης·

Or. en

Τροπολογία 148
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. ζητεί, για τη διασφάλιση της 
προστασίας των καταναλωτών, να 
εφαρμοστεί πλήρως η απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 
25ης Ιουλίου 2018, στην υπόθεση C-
528/16 Confédération paysanne, σύμφωνα 
με την οποία οι καλλιέργειες για την 
παραγωγή τροφίμων στις οποίες τα φυτά 
έχουν υποστεί τροποποίηση του 
γονιδιώματος πρέπει να συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις των νομοθετικών 
διατάξεων για τους ΓΤΟ, 
συμπεριλαμβανομένων της αξιολόγησης 
κινδύνου, της ιχνηλασιμότητας και της 
επισήμανσης·

8. ζητεί, για τη διασφάλιση της 
προστασίας των καταναλωτών, να 
εφαρμοστεί πλήρως η απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 
25ης Ιουλίου 2018, στην υπόθεση C-
528/16 Confédération paysanne, σύμφωνα 
με την οποία οι καλλιέργειες για την 
παραγωγή τροφίμων στις οποίες τα φυτά 
έχουν υποστεί τροποποίηση του 
γονιδιώματος είναι δυνατόν να 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των 
νομοθετικών διατάξεων για τους ΓΤΟ, 
συμπεριλαμβανομένων της αξιολόγησης 
κινδύνου, της ιχνηλασιμότητας και της 
επισήμανσης· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να λάβει υπό σημείωση τις 
τελευταίες εξελίξεις σε αυτό το θέμα και 
να μελετήσει τη σκοπιμότητα ενός νέου 
νομοθετικού πλαισίου για νέες γενετικές 
τεχνικές τροποποιήσεις, βάσει 
επιστημονικών στοιχείων, που παρέχουν 
επαρκή προβλεψιμότητα, ευελιξία και 
αναλογικότητα ώστε να ανταποκριθούν 
στις ταχείες τεχνολογικές και 
επιστημονικές εξελίξεις σε αυτό το πεδίο· 
αναγνωρίζει σε αυτό το πλαίσιο ότι είναι 
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σημαντικό να αξιοποιηθούν οι 
επιστημονικές συμβουλές της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων και υπογραμμίζει τη 
συνεχή της συμβολή στη διασφάλιση της 
ασφάλειας της αλυσίδας τροφίμων της 
ΕΕ και υψηλού επιπέδου προστασίας των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 149
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria 
Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. ζητεί, για τη διασφάλιση της 
προστασίας των καταναλωτών, να 
εφαρμοστεί πλήρως η απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 
25ης Ιουλίου 2018, στην υπόθεση C-
528/16 Confédération paysanne, σύμφωνα 
με την οποία οι καλλιέργειες για την 
παραγωγή τροφίμων στις οποίες τα φυτά 
έχουν υποστεί τροποποίηση του 
γονιδιώματος πρέπει να συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις των νομοθετικών 
διατάξεων για τους ΓΤΟ, 
συμπεριλαμβανομένων της αξιολόγησης 
κινδύνου, της ιχνηλασιμότητας και της 
επισήμανσης·

8. σημειώνει την επείγουσα ανάγκη 
να επικαιροποιηθούν και να 
προσαρμοστούν, σύμφωνα με τις 
τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις, οι 
ενωσιακές νομοθετικές διατάξεις για τους 
ΓΤΟ, που χρονολογούνται από το 2001, 
και που είχαν ως αποτέλεσμα την 
απόφαση του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 25ης Ιουλίου 
2018, στην υπόθεση C-528/16 
Confédération paysanne, σύμφωνα με την 
οποία οι καλλιέργειες για την παραγωγή 
τροφίμων στις οποίες τα φυτά έχουν 
υποστεί τροποποίηση του γονιδιώματος 
πρέπει να συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις των νομοθετικών διατάξεων για 
τους ΓΤΟ· ελπίζει ότι στη μελέτη που θα 
δημοσιεύσει η Επιτροπή τον Απρίλιο 
αφενός θα επιβεβαιωθεί η άποψη ενός 
μεγάλου μέρους της επιστημονικής 
κοινότητας, που βεβαιώνει εμφατικά τη 
διαφορά μεταξύ των ΓΤΟ και της 
τροποποίησης του γονιδιώματος, 
αναγνωρίζοντας το τεράστιο δυναμικό 
της δεύτερης μεθόδου να διευκολύνει τη 
βιωσιμότητα της γεωργίας μας, και 
αφετέρου θα προβληθεί η ανάγκη να μην 
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υστερήσει η Ευρώπη να δρέψει τα οφέλη 
που αυτή η μέθοδος δύναται να επιφέρει·

Or. en

Τροπολογία 150
Carlo Fidanza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. ζητεί, για τη διασφάλιση της 
προστασίας των καταναλωτών, να 
εφαρμοστεί πλήρως η απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 
25ης Ιουλίου 2018, στην υπόθεση C-
528/16 Confédération paysanne, σύμφωνα 
με την οποία οι καλλιέργειες για την 
παραγωγή τροφίμων στις οποίες τα φυτά 
έχουν υποστεί τροποποίηση του 
γονιδιώματος πρέπει να συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις των νομοθετικών 
διατάξεων για τους ΓΤΟ, 
συμπεριλαμβανομένων της αξιολόγησης 
κινδύνου, της ιχνηλασιμότητας και της 
επισήμανσης·

8. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
απόφαση του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 25ης Ιουλίου 
2018, στην υπόθεση C-528/16 
Confédération paysanne, ερμηνεύονται και 
προσδιορίζονται οι νομοθετικές διατάξεις 
για τους ΓΤΟ ως το μόνο επί του 
παρόντος εφαρμοστέο νομοθετικό 
εργαλείο ρύθμισης καλλιεργειών για την 
παραγωγή τροφίμων που βελτιώνονται με 
τροποποίηση του γονιδιώματος, επικροτεί 
τις προσπάθειες της Επιτροπής να 
αξιολογήσει το καθεστώς καινοτόμων 
γονιδιωματικών τεχνικών σύμφωνα με το 
ενωσιακό δίκαιο και, εάν είναι σκόπιμο, 
να υποβληθεί μια νέα νομοθετική 
πρόταση, όπως ζητείται στην απόφαση 
(ΕΕ) 2019/1904 του Συμβουλίου, της 8ης 
Νοεμβρίου 2019· υπογραμμίζει ότι αυτή η 
κίνηση είναι αναγκαία προκειμένου να 
αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που 
προσφέρουν οι νέοι φυτογενετικοί πόροι 
για βιώσιμη, ασφαλή και αποδοτικότερη 
γεωργική πρακτική, ενώ ταυτόχρονα 
προστατεύει τους καταναλωτές και το 
περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 151
Salvatore De Meo
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. ζητεί, για τη διασφάλιση της 
προστασίας των καταναλωτών, να 
εφαρμοστεί πλήρως η απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
της 25ης Ιουλίου 2018, στην υπόθεση C-
528/16 Confédération paysanne, 
σύμφωνα με την οποία οι καλλιέργειες για 
την παραγωγή τροφίμων στις οποίες τα 
φυτά έχουν υποστεί τροποποίηση του 
γονιδιώματος πρέπει να συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις των νομοθετικών 
διατάξεων για τους ΓΤΟ, 
συμπεριλαμβανομένων της αξιολόγησης 
κινδύνου, της ιχνηλασιμότητας και της 
επισήμανσης·

8. συμφωνεί σχετικά με την ανάγκη 
διατήρησης των εισοδημάτων των 
αγροτών μέσω της χρήσης κατάλληλων 
εργαλείων και ασφαλών μεθόδων για την 
προστασία των καλλιεργειών από 
επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες. 
Αυτά τα εργαλεία πρέπει να είναι 
διαθέσιμα και η κατάργησή τους πρέπει 
σε κάθε περίπτωση να προβλέπει την 
αντικατάστασή τους με εργαλεία 
παρόμοιας αποτελεσματικότητας και 
αναλογίας κόστους/οφέλους·

Or. it

Τροπολογία 152
Carlo Fidanza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι νέες τεχνικές 
αναπαραγωγής φυτών, όπως η γονιδιακή 
επεξεργασία, εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρμογής της νομοθεσίας για τους ΓΤΟ, 
μετά από ειδικές κατά περίπτωση 
αξιολογήσεις μεμονωμένων τεχνικών 
προκειμένου να επαληθευτεί η 
αγρονομική, οικονομική και 
περιβαλλοντική τους σκοπιμότητα και να 
παρασχεθούν στους αγρότες της ΕΕ 
πρόσθετα εργαλεία που επιτρέπουν, 
αφενός, την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο», ιδίως εκείνων της μείωσης των 
εισροών, και αφετέρου μεγαλύτερη 
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ανθεκτικότητα και προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή·

Or. it

Τροπολογία 153
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. υπογραμμίζει ότι τα φορολογικά 
κίνητρα και οι εισφορές και τυχόν άλλα 
μέτρα που σχετίζονται με τη συσκευασία 
τροφίμων θα πρέπει να συμβάλουν στη 
μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο σύστημα 
τροφίμων της ΕΕ και να ενθαρρύνουν τις 
υγιεινές διατροφικές επιλογές, ενώ 
ταυτόχρονα να επιτρέπουν τις φιλικές 
προς τον καταναλωτή και εμπορικώς 
βιώσιμες και ανταγωνιστικές λύσεις που 
διατηρούν την ανταγωνιστικότητα όλων 
των συντελεστών της ενιαίας αγοράς· 
επισημαίνει ότι η περαιτέρω 
χρηματοδότηση και η προώθηση της 
έρευνας για ανανεώσιμες και 
ανακυκλώσιμες συσκευασίες είναι 
απαραίτητη για αυτό τον σκοπό·

Or. en

Τροπολογία 154
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να 
επιτυγχάνεται αποτελεσματική μείωση 
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
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είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται όλα τα 
εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας 
χωρίς να εξαιρούνται αυτά που 
παρέχονται από τη βιοτεχνολογία, πράγμα 
που σημαίνει μεταξύ άλλων νέες 
γονιδιωματικές τεχνικές για τις οποίες θα 
πρέπει να θεσπιστεί νομοθετικό πλαίσιο 
ως προς την εφαρμογή τους στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 155
Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Marc Angel, Andreas 
Schieder, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ανακοίνωση της Επιτροπής για την 
αναθεώρηση της νομοθεσίας σχετικά με 
τα υλικά που έρχονται σε επαφή με 
τρόφιμα, για την εγγύηση της καλύτερης 
ασφάλειας των καταναλωτών και της 
δημόσιας υγείας·

Or. fr

Τροπολογία 156
Salvatore De Meo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. ζητεί οι άδειες έγκρισης 
φυτοφαρμάκων να μεταφερθούν σε 
επίπεδο ΕΕ για την πλήρη εναρμόνιση 
των κανόνων·

Or. it
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Τροπολογία 157
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Dan-Ştefan Motreanu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. λαμβάνει υπό σημείωση την 
απόφαση του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 25ης Ιουλίου 
2018, στην υπόθεση C-528/16·

Or. en

Τροπολογία 158
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Biljana Borzan, Alex Agius Saliba, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8β. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει το 
κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο για την 
επιτάχυνση της έγκρισης νέων 
φυτοϋγειονομικών λύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων με 
χαμηλότερο αντίκτυπο, όπως ουσίες 
χαμηλού κινδύνου ή βιολογικές λύσεις·

Or. en

Τροπολογία 159
Carlo Fidanza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8β. συμφωνεί σχετικά με την ανάγκη 
διατήρησης των εισοδημάτων των 
αγροτών μέσω της χρήσης κατάλληλων 
εργαλείων και ασφαλών μεθόδων για την 
προστασία των καλλιεργειών από 
επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες·

Or. it

Τροπολογία 160
Carlo Fidanza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8γ. ζητεί οι άδειες έγκρισης 
φυτοφαρμάκων να μεταφερθούν σε 
επίπεδο ΕΕ για την πλήρη εναρμόνιση 
των κανόνων·

Or. it

Τροπολογία 161
Róża Thun und Hohenstein, Ivan Štefanec, Michal Wiezik, Ljudmila Novak, Maria da 
Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει τις ισχύουσες νομοθετικές 
διατάξεις σχετικά με τις ημερομηνίες 
λήξης προκειμένου να μειωθεί η σπατάλη 
τροφίμων·

9. χαιρετίζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να προτείνει νομικώς 
δεσμευτικούς στόχους για μείωση της 
σπατάλης τροφίμων στην ΕΕ· 
επιπροσθέτως, καλεί την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει τους ισχύοντες κανόνες της 
ΕΕ σχετικά με τη σήμανση ημερομηνίας 
για τις ημερομηνίες λήξης και «ανάλωσης 
κατά προτίμηση πριν από» προκειμένου 
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να αποτραπεί και να μειωθεί η σπατάλη 
τροφίμων και η απώλεια τροφίμων· σε 
αυτό το πλαίσιο, ζητεί από την Επιτροπή 
να προωθήσει μια πολυσυμμετοχική 
προσέγγιση για την ενδυνάμωση των 
καταναλωτών και να ενθαρρύνει τη 
βιομηχανία τροφίμων να εφαρμόσει 
πρακτικές λύσεις για την επιτάχυνση της 
καταπολέμησης της σπατάλης τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 162
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Svenja Hahn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει τις ισχύουσες νομοθετικές 
διατάξεις σχετικά με τις ημερομηνίες 
λήξης προκειμένου να μειωθεί η σπατάλη 
τροφίμων·

9. καλεί την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει και να εναρμονίσει 
περαιτέρω τις ισχύουσες νομοθετικές 
διατάξεις σχετικά με τις ημερομηνίες 
λήξης και να παράσχει περισσότερη 
σαφήνεια, συνέπεια και κατανόηση 
μεταξύ των καταναλωτών, προκειμένου 
να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων· 
σημειώνει ότι τα μέτρα που προβλέπονται 
για αυτό τον σκοπό και για τη διαχείριση 
απορριμμάτων δεν πρέπει να 
συνεπάγονται δυσανάλογα έξοδα και 
διοικητικές επιβαρύνσεις τις οποίες οι 
μικρότερες επιχειρήσεις δεν είναι 
δύνανται να επωμιστούν·

Or. en

Τροπολογία 163
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Dan-Ştefan Motreanu, 
Arba Kokalari

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει τις ισχύουσες νομοθετικές 
διατάξεις σχετικά με τις ημερομηνίες 
λήξης προκειμένου να μειωθεί η σπατάλη 
τροφίμων·

9. καλεί την Επιτροπή να 
δρομολογήσει μια συστηματική 
εκστρατεία ώστε να εξηγηθεί στους 
Ευρωπαίους καταναλωτές η έννοια των 
ημερομηνιών λήξης, και ιδίως η διαφορά 
μεταξύ των ημερομηνιών που 
αναγράφονται στη συσκευασία των 
προϊόντων: «ανάλωση έως» και 
«ανάλωση κατά προτίμηση πριν από», 
προκειμένου να μειωθεί η σπατάλη 
τροφίμων και να αυξηθεί η ασφάλεια 
κατανάλωσης προϊόντων διατροφής·

Or. en

Τροπολογία 164
Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Marc Angel, Andreas 
Schieder, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει τις ισχύουσες νομοθετικές 
διατάξεις σχετικά με τις ημερομηνίες 
λήξης προκειμένου να μειωθεί η σπατάλη 
τροφίμων·

9. καλεί την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει τις ισχύουσες νομοθετικές 
διατάξεις σχετικά με τις ημερομηνίες 
λήξης προκειμένου να μειωθεί η σπατάλη 
τροφίμων· αναμένει με ανυπομονησία το 
βασικό σενάριο για τη μείωση της 
σπατάλης τροφίμων σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 165
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Biljana Borzan, Alex Agius Saliba, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει τις ισχύουσες νομοθετικές 
διατάξεις σχετικά με τις ημερομηνίες 
λήξης προκειμένου να μειωθεί η σπατάλη 
τροφίμων·

9. επικροτεί την πρόθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει 
δεσμευτικούς στόχους όσον αφορά τη 
μείωση της σπατάλης τροφίμων, όπου η 
διάκριση μεταξύ ημερομηνιών «ανάλωση 
έως» και «ανάλωση κατά προτίμηση 
έως» μπορεί να έχει θετικά 
αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία 166
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. στηρίζει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής για την καταπολέμηση 
πρακτικών απάτης στον τομέα των 
τροφίμων, οι οποίες παραπλανούν τους 
καταναλωτές και στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά, ενώ 
θεωρεί ότι οι κυρώσεις πρέπει να είναι πιο 
σοβαρές ώστε να λειτουργούν αποτρεπτικά 
καθώς και ότι οι έλεγχοι πρέπει να 
ενισχυθούν κατάλληλα·

10. στηρίζει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής για την καταπολέμηση 
πρακτικών απάτης στον τομέα των 
τροφίμων, οι οποίες παραπλανούν τους 
καταναλωτές και στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά, ενώ 
θεωρεί ότι οι κυρώσεις πρέπει να είναι πιο 
σοβαρές ώστε να λειτουργούν 
αποτρεπτικά, ότι οι αποτελεσματικοί και 
αποδοτικοί έλεγχοι πρέπει να ενισχυθούν 
κατάλληλα, να στελεχωθούν δεόντως οι 
τελωνειακές αρχές και οι αρχές εποπτείας 
της αγοράς και να εξακολουθήσουν να 
ενισχύονται οι ανταλλαγές πληροφοριών 
στην ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 167
Carlo Fidanza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. στηρίζει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής για την καταπολέμηση 
πρακτικών απάτης στον τομέα των 
τροφίμων, οι οποίες παραπλανούν τους 
καταναλωτές και στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά, ενώ 
θεωρεί ότι οι κυρώσεις πρέπει να είναι πιο 
σοβαρές ώστε να λειτουργούν αποτρεπτικά 
καθώς και ότι οι έλεγχοι πρέπει να 
ενισχυθούν κατάλληλα·

10. στηρίζει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής για την καταπολέμηση 
πρακτικών απάτης στον τομέα των 
τροφίμων, οι οποίες παραπλανούν τους 
καταναλωτές και στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά, ενώ 
θεωρεί ότι οι κυρώσεις πρέπει να είναι πιο 
σοβαρές ώστε να λειτουργούν αποτρεπτικά 
καθώς και ότι οι έλεγχοι πρέπει να 
ενισχυθούν κατάλληλα, καθώς και ότι 
απαιτείται νομικός ορισμός σε επίπεδο 
ΕΕ για τις έννοιες «απάτη και έγκλημα 
στον τομέα των αγροδιατροφικών 
προϊόντων» και «παραπλανητική 
παραπομπή σε συγκεκριμένη χώρα 
προέλευσης (Sounding)»·

Or. it

Τροπολογία 168
Salvatore De Meo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. στηρίζει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής για την καταπολέμηση 
πρακτικών απάτης στον τομέα των 
τροφίμων, οι οποίες παραπλανούν τους 
καταναλωτές και στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά, ενώ 
θεωρεί ότι οι κυρώσεις πρέπει να είναι πιο 
σοβαρές ώστε να λειτουργούν αποτρεπτικά 
καθώς και ότι οι έλεγχοι πρέπει να 
ενισχυθούν κατάλληλα·

10. στηρίζει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής για την καταπολέμηση 
πρακτικών απάτης στον τομέα των 
τροφίμων, οι οποίες παραπλανούν τους 
καταναλωτές και στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά, ενώ 
θεωρεί ότι οι κυρώσεις πρέπει να είναι πιο 
σοβαρές ώστε να λειτουργούν αποτρεπτικά 
καθώς και ότι οι έλεγχοι πρέπει να 
ενισχυθούν κατάλληλα, καθώς και ότι 
απαιτείται νομικός ορισμός σε επίπεδο 
ΕΕ για τις έννοιες «απάτη και έγκλημα 
στον τομέα των αγροδιατροφικών 
προϊόντων» και «παραπλανητική 
παραπομπή σε συγκεκριμένη χώρα 
προέλευσης (Sounding)»·
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Or. it

Τροπολογία 169
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Markus Buchheit, Harald Vilimsky, Roman Haider, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. στηρίζει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής για την καταπολέμηση 
πρακτικών απάτης στον τομέα των 
τροφίμων, οι οποίες παραπλανούν τους 
καταναλωτές και στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά, ενώ 
θεωρεί ότι οι κυρώσεις πρέπει να είναι πιο 
σοβαρές ώστε να λειτουργούν αποτρεπτικά 
καθώς και ότι οι έλεγχοι πρέπει να 
ενισχυθούν κατάλληλα·

10. στηρίζει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής για την καταπολέμηση 
πρακτικών απάτης στον τομέα των 
τροφίμων, οι οποίες παραπλανούν τους 
καταναλωτές και στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά, ενώ 
θεωρεί ότι οι κυρώσεις πρέπει να είναι πιο 
σοβαρές ώστε να λειτουργούν αποτρεπτικά 
καθώς και ότι οι έλεγχοι πρέπει να 
ενισχυθούν κατάλληλα, και να οριστούν 
νομικά σε επίπεδο ΕΕ οι έννοιες «Απάτη 
και αγροδιατροφικό έγκλημα» και 
«Βυθομέτρηση»·

Or. en

Τροπολογία 170
Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Clara Aguilera, Adriana Maldonado 
López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alex Agius Saliba, Marc Angel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. στηρίζει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής για την καταπολέμηση 
πρακτικών απάτης στον τομέα των 
τροφίμων, οι οποίες παραπλανούν τους 
καταναλωτές και στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά, ενώ 
θεωρεί ότι οι κυρώσεις πρέπει να είναι πιο 
σοβαρές ώστε να λειτουργούν αποτρεπτικά 
καθώς και ότι οι έλεγχοι πρέπει να 

10. στηρίζει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής για την καταπολέμηση 
πρακτικών απάτης και απομίμησης στον 
τομέα των τροφίμων, οι οποίες 
παραπλανούν τους καταναλωτές και 
στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην 
εσωτερική αγορά, ενώ θεωρεί ότι οι 
κυρώσεις πρέπει να είναι πιο σοβαρές 
ώστε να λειτουργούν αποτρεπτικά καθώς 
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ενισχυθούν κατάλληλα· και ότι οι έλεγχοι σχετικά με τη 
συμμόρφωση της ποιότητας του 
προϊόντος πρέπει να ενισχυθούν 
κατάλληλα·

Or. en

Τροπολογία 171
Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Marc Angel, Andreas 
Schieder, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Adriana Maldonado López

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. στηρίζει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής για την καταπολέμηση 
πρακτικών απάτης στον τομέα των 
τροφίμων, οι οποίες παραπλανούν τους 
καταναλωτές και στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά, ενώ 
θεωρεί ότι οι κυρώσεις πρέπει να είναι πιο 
σοβαρές ώστε να λειτουργούν αποτρεπτικά 
καθώς και ότι οι έλεγχοι πρέπει να 
ενισχυθούν κατάλληλα·

10. στηρίζει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής για την καταπολέμηση 
πρακτικών απάτης στον τομέα των 
τροφίμων, οι οποίες παραπλανούν τους 
καταναλωτές και στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά, ενώ 
θεωρεί ότι οι κυρώσεις πρέπει να είναι πιο 
σοβαρές ώστε να λειτουργούν αποτρεπτικά 
καθώς και ότι οι έλεγχοι πρέπει να 
ενισχυθούν κατάλληλα μεταξύ άλλων και 
σε καιρό πανδημίας·

Or. fr

Τροπολογία 172
Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. στηρίζει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής για την καταπολέμηση 
πρακτικών απάτης στον τομέα των 
τροφίμων, οι οποίες παραπλανούν τους 
καταναλωτές και στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά, ενώ 

10. στηρίζει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής για την καταπολέμηση 
πρακτικών απάτης και απομίμησης στον 
τομέα των τροφίμων, οι οποίες 
παραπλανούν τους καταναλωτές και 
στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην 
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θεωρεί ότι οι κυρώσεις πρέπει να είναι πιο 
σοβαρές ώστε να λειτουργούν αποτρεπτικά 
καθώς και ότι οι έλεγχοι πρέπει να 
ενισχυθούν κατάλληλα·

εσωτερική αγορά, ενώ θεωρεί ότι οι 
κυρώσεις πρέπει να είναι πιο σοβαρές 
ώστε να λειτουργούν αποτρεπτικά καθώς 
και ότι οι έλεγχοι πρέπει να ενισχυθούν 
κατάλληλα·

Or. en

Τροπολογία 173
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. τονίζει ότι το μεγάλο ποσοστό 
αποκλίσεων στους ελέγχους των 
προϊόντων από τρίτες χώρες και στις 
τελωνειακές διαδικασίες και τις πολιτικές 
κυρώσεων στα σημεία εισόδου στην 
τελωνειακή ένωση της ΕΕ οδηγούν συχνά 
όχι μόνο σε στρεβλώσεις στην αλυσίδα 
εφοδιασμού τροφίμων, αλλά και σε 
μεγάλους κινδύνους για την υγεία και την 
ασφάλεια των καταναλωτών στην ενιαία 
αγορά· υπογραμμίζει ότι μια 
συντονισμένη και εναρμονισμένη 
προσέγγιση όσον αφορά τις πρακτικές 
αθέμιτου ανταγωνισμού και η ανάγκη για 
ισοδύναμα πρότυπα τροφίμων, 
τηρουμένης δεόντως της αρχής της 
προφύλαξης, έχει ζωτική σημασία για να 
διασφαλιστεί η αδιάλειπτη ροή 
εφοδιασμού τροφίμων σε όλα τα κράτη 
μέλη, τηρώντας ταυτοχρόνως υψηλά 
πρότυπα ελέγχων ασφαλείας που 
καθιστούν δυνατή την ανίχνευση και 
αποτροπή υγειονομικών, 
φυτοϋγειονομικών και βιολογικών 
κινδύνων που ενέχονται στις εισαγωγές 
από τρίτες χώρες·

Or. en
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Τροπολογία 174
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Dan-Ştefan Motreanu, Róża Thun und 
Hohenstein

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. σημειώνει ότι στη μελέτη που 
διεξήχθη από το Κοινό Κέντρο Ερευνών 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν 
εντοπίστηκε συγκεκριμένο γεωγραφικό 
αποτύπωμα δίσημης ποιότητας 
προϊόντων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η 
έρευνα που προαναφέρθηκε κατέδειξε την 
παρουσία δίσημης ποιότητας ορισμένων 
προϊόντων στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά 
και ως εκ τούτου θεωρεί ότι η εφαρμογή 
της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο» πρέπει να διασφαλίζει ότι 
προϊόντα που δεν είναι πανομοιότυπα θα 
πρέπει να παρουσιάζονται με διαφορετικό 
τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 175
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Georg Mayer
Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. πολλά διατροφικά σκάνδαλα έχουν 
συγκλονίσει τους Ευρωπαίους 
καταναλωτές: μεταποιημένα προϊόντα 
κρέατος όπως λαζάνια με κρέας αλόγου, 
ληγμένο βόειο κρέας από τη Βραζιλία, 
κοτόπουλο ή βόειο κρέας που περιέχει 
ορμόνες και αντιβιοτικά, καθώς και 
νοθευμένο μέλι, νοθευμένες αλκοόλες και 
οίνοι· ζητεί την επιβολή ελέγχων στα 
τρόφιμα για την προστασία των 
καταναλωτών μέσω του προσδιορισμού 
ενός ελάχιστου αριθμού ή ποσοστού 
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ετήσιων επιθεωρήσεων·

Or. fr

Τροπολογία 176
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10β. επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να 
διασφαλίσει ότι οι τελωνειακοί έλεγχοι σε 
ολόκληρη την ΕΕ ακολουθούν τα ίδια 
πρότυπα, μέσω ενός άμεσου ενιαίου 
μηχανισμού τελωνειακού ελέγχου, σε 
συνεννόηση με τα κράτη μέλη και 
τηρώντας πλήρως την αρχή της 
επικουρικότητας· επιπροσθέτως, 
προτρέπει την Επιτροπή να αυξήσει, σε 
ενωσιακό και διεθνές επίπεδο, τη 
συνεργασία μεταξύ της προστασίας των 
καταναλωτών, των αρχών εποπτείας της 
αγοράς και των τελωνειακών αρχών και 
άλλων σχετικών αρμόδιων αρχών, ώστε 
να διασφαλίζονται εναρμονισμένοι και 
ομοιόμορφοι έλεγχοι σε όλα τα σημεία 
εισόδου της Ένωσης και συνεπώς να 
διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα όλων 
των προϊόντων διατροφής·

Or. en

Τροπολογία 177
Claude Gruffat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. ζητεί καλύτερη εφαρμογή της 
οδηγίας 2005/29/ΕΚ1 προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν καλύτερα οι 

11. ζητεί καλύτερη εφαρμογή της 
οδηγίας 2005/29/ΕΚ1 προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν καλύτερα οι 
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παραπλανητικοί περιβαλλοντικοί 
ισχυρισμοί στα τρόφιμα.

παραπλανητικοί και μη τεκμηριωμένοι 
περιβαλλοντικοί ισχυρισμοί στα τρόφιμα 
οι οποίοι προκαλούν σύγχυση στους 
καταναλωτές και δυσχεραίνουν τον 
εντοπισμό των πιο φιλικών προς το 
περιβάλλον προϊόντων· καλεί την 
Επιτροπή να δημιουργήσει ένα νέο 
κανονιστικό πλαίσιο θεσπίζοντας μια 
διαδικασία πρότερης, σαφούς, ταχείας 
και αποτελεσματικής έγκρισης για όλες 
τις οικολογικές επισημάνσεις, το οποίο θα 
βασίζεται στην πείρα που έχει αποκτηθεί 
από την εφαρμογή του συστήματος το 
οποίο αφορά τους ισχυρισμούς υγείας· 
ένα τέτοιο πλαίσιο θα μπορούσε να 
προστατεύει τους καταναλωτές από 
παραπλανητικούς οικολογικούς 
ισχυρισμούς και δεν θα εισήγαγε 
διακρίσεις εις βάρος των επιχειρήσεων 
που έχουν καταβάλει τις πιο αξιέπαινες 
προσπάθειες για την προστασία του 
περιβάλλοντος·

__________________ __________________
1 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των 
οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
149 της 11.6.2005, σ. 22).

1 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των 
οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
149 της 11.6.2005, σ. 22).

Or. fr

Τροπολογία 178
Jordi Cañas, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. ζητεί καλύτερη εφαρμογή της 
οδηγίας 2005/29/ΕΚ1 προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν καλύτερα οι 
παραπλανητικοί περιβαλλοντικοί 
ισχυρισμοί στα τρόφιμα.

11. ζητεί από τα κράτη μέλη καλύτερη 
εφαρμογή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ1 και 
την έγκαιρη και σωστή μεταφορά της 
οδηγίας 2019/633/ΕΚ2α στο εθνικό δίκαιο, 
καθώς και για να αντιμετωπιστούν 
καλύτερα οι παραπλανητικοί 
περιβαλλοντικοί ισχυρισμοί στα τρόφιμα· 
πιστεύει ότι, κατά την αποσαφήνιση των 
κανόνων ανταγωνισμού, η Επιτροπή 
πρέπει να δημιουργήσει τις συνθήκες για 
μια πιο αποδοτική αγορά τροφίμων που 
θα δίνει τη δυνατότητα στους 
καταναλωτές να επωφελούνται από ευρύ 
φάσμα ποιοτικών προϊόντων σε 
ανταγωνιστικές τιμές, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι οι πρωτογενείς παραγωγοί 
θα έχουν κίνητρα για επένδυση και 
καινοτομία·

__________________ __________________
1 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των 
οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
149 της 11.6.2005, σ. 22).

1 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των 
οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
149 της 11.6.2005, σ. 22).
2α Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, 
σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Or. en
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Τροπολογία 179
Salvatore De Meo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. ζητεί καλύτερη εφαρμογή της 
οδηγίας 2005/29/ΕΚ1 προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν καλύτερα οι 
παραπλανητικοί περιβαλλοντικοί 
ισχυρισμοί στα τρόφιμα.

11. ζητεί καλύτερη εφαρμογή της 
οδηγίας 2005/29/ΕΚ1 προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν καλύτερα οι 
παραπλανητικοί περιβαλλοντικοί 
ισχυρισμοί στα τρόφιμα, ειδικά κατά την 
εξ αποστάσεως σύναψη συμβάσεων στο 
πλαίσιο διαδικτυακών αγορών.

__________________ __________________
1 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των 
οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
149 της 11.6.2005, σ. 22).

1 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των 
οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
149 της 11.6.2005, σ. 22).

Or. it

Τροπολογία 180
Carlo Fidanza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. ζητεί καλύτερη εφαρμογή της 
οδηγίας 2005/29/ΕΚ1 προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν καλύτερα οι 
παραπλανητικοί περιβαλλοντικοί 
ισχυρισμοί στα τρόφιμα.

11. ζητεί καλύτερη εφαρμογή της 
οδηγίας 2005/29/ΕΚ1 προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν καλύτερα οι 
παραπλανητικοί περιβαλλοντικοί 
ισχυρισμοί στα τρόφιμα, ειδικά κατά την 
εξ αποστάσεως σύναψη συμβάσεων στο 
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πλαίσιο διαδικτυακών αγορών.

__________________ __________________
1 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των 
οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
149 της 11.6.2005, σ. 22).

1 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των 
οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
149 της 11.6.2005, σ. 22).

Or. it

Τροπολογία 181
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Dan-Ştefan Motreanu, 
Arba Kokalari, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. Προκειμένου να προστατευτεί η 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, και να 
προστατευτεί η ακεραιότητα της ενιαίας 
αγοράς, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να διασφαλίσει, μέσω προορατικής 
εμπορικής και τελωνειακής πολιτικής, ότι 
τα προϊόντα διατροφής που εισάγονται 
στην ενιαία αγορά τηρούν τις αυστηρές 
ευρωπαϊκές κανονιστικές διατάξεις για 
την ασφάλεια των τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 182
Carlo Fidanza
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. καλεί την Επιτροπή να θέσει την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα, όπως 
επίσης την οικονομική και κοινωνική, 
στο επίκεντρο της στρατηγικής. Ζητεί να 
αποφευχθούν a priori προτάσεις που 
αγνοούν ότι στην πραγματικότητα κάθε 
τομέας διαθέτει μεθόδους παραγωγής 
περισσότερο ή λιγότερο βιώσιμες. Θεωρεί 
αδικαιολόγητη την επίθεση στις 
πρωτεΐνες ζωικής προέλευσης, στη 
μείωση της παραγωγής των οποίων 
ελπίζει η Επιτροπή. Καλεί την Επιτροπή 
να βασίσει τις κανονιστικές της επιλογές 
σε επιστημονικά στοιχεία τονίζοντας ότι 
μια ισορροπημένη διατροφή πρέπει να 
περιλαμβάνει όλα τα τρόφιμα. Πιστεύει 
ότι η στρατηγική «από την παραγωγή 
στην κατανάλωση» πρέπει να είναι μια 
διαδικασία που απαιτεί προσεκτική 
ανάλυση επιπτώσεων, σταθερά 
επιστημονικά θεμέλια, μετρημένα, 
προοδευτικά και σταθερά βήματα, χωρίς 
ξαφνικά άλματα που θα μπορούσαν να 
θέσουν σε κίνδυνο ολόκληρους τομείς της 
οικονομίας χωρίς να υπάρχει λόγος·

Or. it

Τροπολογία 183
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Harald Vilimsky, Roman Haider, 
Georg Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. Η Τουρκία επιδίδεται σε 
μονομερείς ενέργειες και προκλήσεις 
κατά της ΕΕ, των κρατών μελών της 
Ένωσης και των Ευρωπαίων ηγετών. Οι 
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τουρκικές μονομερείς και προκλητικές 
δραστηριότητες στην Ανατολική 
Μεσόγειο συνεχίζονται, μεταξύ άλλων και 
στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της 
Κύπρου·
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
περιορίσουν προσωρινά την πρόσβαση 
των τουρκικών τροφίμων στην εσωτερική 
αγορά και στους Ευρωπαίους 
καταναλωτές.

Or. fr

Τροπολογία 184
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Dan-Ştefan Motreanu, 
Róża Thun und Hohenstein

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. τονίζει ότι η στρατηγική «Από το 
αγρόκτημα στο πιάτο» πρέπει να 
υιοθετήσει ισχυρότερη περιφερειακή 
προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες παραγωγής στα κράτη 
μέλη, όπου υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς 
της παραγωγής τροφίμων σε τρίτες 
χώρες λόγω της εγγύτητάς τους· καλεί ως 
εκ τούτου την Επιτροπή να παρακολουθεί 
στενά την κατάσταση αναφορικά με αυτό 
το θέμα προκειμένου να αποτραπεί η 
μετεγκατάσταση της παραγωγής σε 
τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 185
Róża Thun und Hohenstein, Ivan Štefanec, Michal Wiezik, Ljudmila Novak, Maria da 
Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να αναπτύξει ένα νέο πλαίσιο 
βιώσιμης επισήμανσης τροφίμων· καλεί 
την Επιτροπή να ορίσει τη μεθοδολογία 
και να προσδιορίσει ποιες διαστάσεις 
βιωσιμότητας θα καλυφθούν, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι το νέο 
σύστημα δεν προκαλεί σύγχυση στους 
καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 186
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Markus Buchheit, Harald Vilimsky, Roman Haider, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. υπενθυμίζει ότι τα εργαλεία της 
στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο» θα είναι επικερδή για την 
ευρωπαϊκή αγορά μόνο εάν η 
περιβαλλοντική και κοινωνική 
βιωσιμότητα τεθεί στο επίκεντρο της 
ενωσιακής εμπορικής πολιτικής στις 
συμφωνίες με τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 187
Salvatore De Meo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. είναι απαραίτητο να 
συγκεκριμενοποιηθεί ο στόχος της 
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στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο» προκειμένου η περιβαλλοντική και 
κοινωνική βιωσιμότητα να τεθεί στο 
επίκεντρο της μελλοντικής εμπορικής 
πολιτικής της ΕΕ, αλλά και κάθε 
διμερούς εμπορικής συμφωνίας·

Or. it

Τροπολογία 188
Claude Gruffat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. στηρίζει τη γενίκευση της 
πρόσβασης στο ευρυζωνικό διαδίκτυο με 
στόχο τη διευκόλυνση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας αγαθών και υπηρεσιών και 
της πληροφόρησης των καταναλωτών·

Or. fr

Τροπολογία 189
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. εκφράζει τη λύπη του για την 
απουσία δέσμευσης εκ μέρους της 
Επιτροπής σχετικά με τη σφαιρική και 
συνδυασμένη ανάλυση αντικτύπου των 
στόχων της στρατηγικής στον 
αγροδιατροφικό τομέα·

Or. en
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Τροπολογία 190
Carlo Fidanza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11β. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
την πληθώρα των θέσεων των 
Ευρωπαίων καταναλωτών. Τονίζει ότι τα 
προϊόντα και οι εκστρατείες μάρκετινγκ 
προσανατολίζονται στην ενεργοποίηση 
ορισμένων μηχανισμών αγορών με βάση 
την προσωπικότητα και τις ανάγκες των 
διαφόρων ομάδων καταναλωτών. 
Υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι όλοι οι 
τύποι καταναλωτών έχουν το δικαίωμα 
επαρκούς αντιπροσωπευτικότητας, ιδίως 
όταν χρησιμοποιούνται δημόσια 
κονδύλια· 

Or. it

Τροπολογία 191
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Dan-Ştefan Motreanu, 
Edina Tóth

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11β. τονίζει ότι το νερό αποτελεί πόρο 
στρατηγικής σημασίας για τους 
Ευρωπαίους καταναλωτές και ότι η 
επιτυχία μιας πράσινης συμφωνίας, που 
περιλαμβάνει τη στρατηγική «Από το 
αγρόκτημα στο πιάτο» είναι αδύνατη 
χωρίς χρηστή διαχείριση των υδάτων· 
τονίζει περαιτέρω ότι οι εταιρείες 
ύδρευσης είναι σημαντικές για την 
επίτευξη της βιωσιμότητας, αλλά 
επισημαίνει την ανεπαρκώς φιλόδοξη 
προσέγγιση της στρατηγικής έναντι των 
υδάτινων πόρων·
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Or. en

Τροπολογία 192
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11β. ζητεί τα εθνικά στρατηγικά σχέδια 
ΚΓΠ να διασφαλίσουν επαρκή 
χρηματοδοτική στήριξη και κίνητρα για 
την προαγωγή περισσότερο βιώσιμων 
επιχειρηματικών μοντέλων για τη 
γεωργία και την παραγωγή τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 193
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Dan-Ştefan Motreanu, 
Edina Tóth

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11γ. τονίζει ότι μια ανθεκτική, 
ασφαλής και αξιόπιστη αλυσίδα 
εφοδιασμού τροφίμων αποτελεί τον 
πυρήνα για τη διασφάλιση επαρκούς 
ποσότητας προϊόντων διατροφής στις 
περιπτώσεις πανδημιών, σεισμών, 
ξηρασίας, πλημμυρών και άλλων 
καταστάσεων κρίσεων· χαιρετίζει, 
συγκεκριμένα, το σχέδιο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής να αναπτύξει ένα σχέδιο 
έκτακτης ανάγκης που θα έχει ως στόχο 
τη διασφάλιση της προμήθειας τροφίμων 
και της επισιτιστικής ασφάλειας σε 
περιόδους κρίσεων· καλεί επιπλέον την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το 
επίπεδο αυτάρκειας των κρατών μελών 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εν γένει 
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στην παραγωγή τροφίμων και να 
υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αμελλητί·

Or. en

Τροπολογία 194
Carlo Fidanza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11γ. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
μια συλλογιστική χωρίς διακρίσεις, 
προκειμένου να αξιολογήσει τον 
αντίκτυπο όλων των μέτρων συνολικά. Η 
στρατηγική «από την παραγωγή στην 
κατανάλωση» δεν είναι ένα σύνθημα, 
αλλά μια διαδικασία που απαιτεί 
προσεκτική ανάλυση, σταθερά 
επιστημονικά θεμέλια, μετρημένα, 
προοδευτικά και σταθερά βήματα, χωρίς 
ξαφνικά άλματα που μπορούν να θέσουν 
σε κίνδυνο ολόκληρους τομείς των 
εθνικών οικονομιών·

Or. it

Τροπολογία 195
Carlo Fidanza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11δ. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι 
πολλά αγροδιατροφικά προϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων 
ζωικής προέλευσης, αποτελούν μέρος της 
παραδοσιακής διατροφής των εδαφών 
και των περιοχών της ΕΕ, των οποίων οι 
συνταγές που παραδόθηκαν εδώ και 
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αιώνες ανήκουν στην ευρωπαϊκή 
γαστρονομική κληρονομιά, η οποία χαίρει 
εκτίμησης και ζήτησης σε όλο τον κόσμο. 
Πιστεύει ότι οποιαδήποτε κρίση στον εν 
λόγω παραγωγικό ιστό θα διακινδύνευε 
την εμφάνιση έντονου αρνητικού 
οικονομικού και κοινωνικού αντικτύπου 
στις εθνικές οικονομίες·

Or. it

Τροπολογία 196
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Dan-Ştefan Motreanu, 
Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11δ. επισημαίνει ότι η υπερβολική 
συσκευασία των τροφίμων αποτελεί ένα 
σημαντικό ζήτημα που απαιτεί την 
προσοχή της ΕΕ, καθώς έχει συνέπειες 
για τους καταναλωτές, επηρεάζει τα 
έξοδα αποστολής κι επίσης έχει δυσμενή 
επίπτωση στο περιβάλλον· επαναλαμβάνει 
την έκκλησή του προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να αποσαφηνίσει τις έννοιες 
της περιττής συσκευασίας και της 
υπερβολικής συσκευασίας·

Or. en

Τροπολογία 197
Carlo Fidanza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11ε. είναι απαραίτητο να 
συγκεκριμενοποιηθεί ο στόχος της 
στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο 
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πιάτο» προκειμένου η περιβαλλοντική και 
κοινωνική βιωσιμότητα να τεθεί στο 
επίκεντρο της μελλοντικής εμπορικής 
πολιτικής της ΕΕ, αλλά και κάθε 
διμερούς εμπορικής συμφωνίας·

Or. it


