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Ο∆ΗΓΙΑ 2000/   /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την τροποποίηση της οδηγίας 95/53/ΕΚ του Συµβουλίου για τον καθορισµό των αρχών

οργάνωσης των επίσηµων ελέγχων

στον τοµέα της διατροφής και των ζώων

καθώς και των οδηγιών 70/524/ΕΟΚ, 96/25/ΕΚ και 1999/29/ΕΚ του Συµβουλίου

σχετικά µε τη διατροφή των ζώων

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 152 παράγραφος 4

σηµείο β),

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών 3,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 4,

                                                
1 ΕΕ C 274 Ε της 26.9.2000, σ. 28.
2 EE C
3 EE C
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2000 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της              (δεν δηµοσιεύθηκε
ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της         (δεν
δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Η ασφάλεια των προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων αποτελεί µείζον

µέληµα και είναι απαραίτητο να ληφθεί µέριµνα ώστε τα προϊόντα που τίθενται σε

κυκλοφορία στην Κοινότητα για τη διατροφή των ζώων να παρουσιάζουν την απαιτούµενη

ασφάλεια. Η οδηγία 95/53/ΕΚ του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 1995 για τον καθορισµό

των αρχών οργάνωσης των επισήµων ελέγχων στον τοµέα της διατροφής των ζώων 1,

συµβάλλει στην υλοποίηση του εν λόγω στόχου.

(2) Η οδηγία 74/63/ΕΟΚ του Συµβουλίου καταργήθηκε µε το άρθρο 16 της οδηγίας 1999/29/ΕΚ

του Συµβουλίου της 22ας Απριλίου 1999 σχετικά µε τις ανεπιθύµητες ουσίες και προϊόντα

στη διατροφή των ζώων 2. Κατά συνέπεια, οι παραποµπές στην οδηγία 74/63/ΕΟΚ πρέπει να

τροποποιηθούν σύµφωνα µε τον πίνακα που εµφαίνεται στο Παράρτηµα IV της

οδηγίας 1999/29/ΕΚ.

(3) Όσον αφορά την έννοια της κυκλοφορίας των προϊόντων που προορίζονται για την διατροφή

των ζώων, πρέπει να εναρµονιστούν οι ορισµοί µεταξύ των οδηγιών 70/524/ΕΚ 3, 95/53/ΕΚ

και 96/25/ΕΚ 4 που αφορούν τον τοµέα της διατροφής των ζώων.

                                                
1 ΕΕ L 265 της 8.11.1995, σ. 17. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία

2000/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 333 της 29.12.2000,
σ. 81).

2 ΕΕ L 115 της 4.5.1999, σ. 32.
3 Οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 23ης Νοεµβρίου 1970, περί των προσθέτων υλών

στη διατροφή των ζώων (ΕΕ L 270 της 14.12.1970, σ. 1). Οδηγία που τροποποιήθηκε
τελευταία µε την οδηγία 1999/20/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 80 της 25.3.1999, σ. 20).

4 Οδηγία 96/25/ΕΚ του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 1996, για την κυκλοφορία των πρώτων
υλών ζωοτροφών (ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 35). Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία µε
την οδηγία 2000/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 105
της 3.5.2000, σ. 36).
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(4) Πρόσφατα παρουσιάσθηκε δύο φορές σοβαρή µόλυνση από διοξίνη σε προϊόντα

προοριζόµενα για την διατροφή των ζώων. Λαµβάνοντας υπόψη την κτηθείσα πείρα λόγω

των µολύνσεων αυτών, θα πρέπει να βελτιωθούν οι διαδικασίες που εφαρµόζονται σε

περίπτωση κατά την οποία ένα προϊόν το οποίο προορίζεται για τη διατροφή των ζώων

παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον,

ή όταν διαπιστώνονται ορισµένες παραβάσεις της οδηγίας 1999/29/ΕΚ. Με αυτό τον τρόπο,

θα γίνεται καλύτερη διαχείριση των κινδύνων που δεν επιτρέπουν την εξασφάλιση του

επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας, της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος

που προβλέπεται από την κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε τη διατροφή των ζώων, χωρίς

ωστόσο να ευτελίζονται αυτές οι ειδικές διαδικασίες µε τη συστηµατική εφαρµογή τους σε

ανώδυνα προβλήµατα.

(5) Έλεγχος της Επιτροπής ο οποίος διενεργήθηκε µετά από τη µόλυνση από διοξίνη της

αλυσίδας παραγωγής ζωοτροφών και τροφίµων, κατέδειξε ότι τα κράτη µέλη αντιµετώπισαν

δυσκολίες για τη διαχείριση µίας τόσο ασυνήθιστης κρίσης. Βάσει της κτηθείσας πείρας, και

προκειµένου η διαχείριση σοβαρών κινδύνων που έχουν σχέση µε ένα προϊόν το οποίο

προορίζεται για τη διατροφή των ζώων να διεξάγεται µε ισοδύναµες εγγυήσεις

αποτελεσµατικότητας στο σύνολο της Κοινότητας, είναι απαραίτητο να θεσπισθούν διατάξεις

που θα απαιτούν από τα κράτη µέλη να διαθέτουν επιχειρησιακά σχέδια παρέµβασης για την

αντιµετώπιση καταστάσεων επείγουσας ανάγκης στον τοµέα της διατροφής των ζώων.

(6) Εάν σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη εµφανιστεί κάποιος σοβαρός κίνδυνος για την

ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον, από προϊόντα τα οποία προορίζονται

για τη διατροφή των ζώων, και όταν ο κίνδυνος αυτός δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί

ικανοποιητικά από το οικείο ή τα οικεία κράτη µέλη, είναι απολύτως απαραίτητο να έχει η

Επιτροπή τη δυνατότητα να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα προφύλαξης και ιδίως να είναι

εξουσιοδοτηµένη να αναστέλλει τις συναλλαγές και τις εξαγωγές προϊόντων που

προορίζονται για τη διατροφή ζώων, τα οποία προϊόντα προέρχονται από όλο ή τµήµα του

εδάφους του συγκεκριµένου ή των συγκεκριµένων κρατών µελών ή να θεσπίζει ειδικούς

όρους για τα σχετικά προϊόντα ή ουσίες.
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(7) Η οδηγία 1999/29/ΕΚ καθορίζει τις ανώτατες αποδεκτές περιεκτικότητες ορισµένων

ανεπιθύµητων ουσιών και προϊόντων στις πρώτες ύλες ζωοτροφών και στις ζωοτροφές.

(8) Θεσπίστηκε ήδη ένα σύστηµα, το οποίο επιτρέπει στα κράτη µέλη να ενηµερώνονται από

τους φορείς, σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής ζωοτροφών, σχετικά µε ορισµένες

περιπτώσεις µη τήρησης της νοµοθεσίας περί ανεπιθύµητων προϊόντων και ουσιών. Είναι

σκόπιµο, δεδοµένης της κτηθείσας πείρας και των παρεµφερών διατάξεων που προβλέπονται

από την κοινοτική νοµοθεσία που αφορά τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, να βελτιωθεί

και να επεκταθεί το σύστηµα αυτό προκειµένου να µπορεί να εφαρµόζεται σε όλες τις

περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας φορέας διαπιστώνει ότι ένα προϊόν που προορίζεται για τη

διατροφή των ζώων παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των

ζώων ή το περιβάλλον.

(9) Επί του παρόντος, η υποχρέωση ενηµέρωσης των άλλων κρατών µελών και της Επιτροπής

επιβάλλεται αν µια παρτίδα πρώτων υλών για ζωοτροφές ή ζωοτροφές που δεν τηρούν τις

µέγιστες περιεκτικότητες ανεπιθύµητων ουσιών ή προϊόντων ενδέχεται να αποσταλεί σε άλλα

κράτη µέλη.

(10) Αυτό το σύστηµα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών είναι σκόπιµο να ενσωµατωθεί στην

οδηγία 95/53/ΕΚ, και να προβλεφθούν τυποποιηµένες διαδικασίες για τη λειτουργία του,

προκειµένου στο µέλλον να µπορεί να εφαρµόζεται σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες

ένα προϊόν απειλεί την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή το περιβάλλον, και προκειµένου

να βελτιωθεί το όλο σύστηµα ελέγχου. Για λόγους απλούστευσης και αποτελεσµατικότητας,

το σύστηµα αυτό θα πρέπει επίσης να εφαρµόζεται όταν ένα κράτος µέλος, κατόπιν ελέγχου

κατά την εισαγωγή, επιστρέφει ένα προϊόν που προέρχεται από τρίτη χώρα. Αυτές οι

τυποποιηµένες διαδικασίες θα µπορούσαν να βασισθούν, µε ορισµένες τροποποιήσεις, στις

διαδικασίες που θεσπίστηκαν για την ανταλλαγή πληροφοριών σε καταστάσεις έκτακτης

ανάγκης, δυνάµει της οδηγίας 92/59/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1992 για τη

γενική ασφάλεια των προϊόντων 1.

                                                
1 ΕΕ L 228 της 11.8.1992, σ. 24.
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(11) ∆εν είναι δυνατόν να απαριθµηθούν όλες οι δυνητικά επικίνδυνες µολύνσεις βιολογικής ή

χηµικής προέλευσης, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν τυχαία ή µετά από παράνοµες

ενέργειες και οι οποίες µπορούν να µολύνουν ένα προϊόν το οποίο προορίζεται να

χρησιµοποιηθεί για τη διατροφή των ζώων.

(12) Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα κινδύνων που απορρέουν από εσφαλµένη

επισήµανση ή από τους χειρισµούς, τη µεταφορά, την αποθήκευση ή τη µεταποίηση.

(13) Προκειµένου να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος ελέγχου και των

αντίστοιχων µέτρων, θα πρέπει τα κράτη µέλη να υποχρεούνται, σε περίπτωση υπόνοιας

µόλυνσης η οποία παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων

ή το περιβάλλον, να εξακριβώνουν τη φύση και την έκταση της µόλυνσης και να µεριµνούν

ώστε να εντοπισθεί η προέλευσή της, ώστε να ανιχνευθεί κάθε άλλη πιθανή µόλυνση.

(14) Η οδηγία 95/53/ΕΚ προβλέπει ότι τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις

πληροφορίες σχετικά µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων που διενεργούνται κάθε χρόνο και για

πρώτη φορά πριν από την 1η Απριλίου 2000. Προβλέπεται επίσης ότι οι εκθέσεις αυτές θα

χρησιµοποιούνται από την Επιτροπή για την εκπόνηση και την υποβολή συνολικής

συγκεφαλαιωτικής έκθεσης σχετικά µε τους ελέγχους οι οποίοι διενεργούνται στο επίπεδο της

Κοινότητας καθώς και πρότασης σχετικά µε πρόγραµµα συντονισµένου ελέγχου για το

επόµενο έτος. Οι πληροφορίες σχετικά µε τη µόλυνση η οποία έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια

ενός προϊόντος το οποίο προορίζεται να χρησιµοποιηθεί στη διατροφή των ζώων θα

λαµβάνονται υπόψη από τα κράτη µέλη και την Επιτροπή κατά τον καθορισµό των

προτεραιοτήτων όσον αφορά τα προγράµµατα συντονισµένων ετήσιων ελέγχων. Όλες οι

συλλεγείσες πληροφορίες σχετικά µε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των

ζώων ή το περιβάλλον, οι οποίες σχετίζονται µε την κυκλοφορία και τη χρησιµοποίηση των

προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων θα µπορούν να αναλυθούν καλύτερα

αν παρέχονται κατά τρόπο εναρµονισµένο και τυποποιηµένο.
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(15) Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, θα πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα οι

οδηγίες 70/524/ΕΟΚ, 95/53/ΕΚ, 96/25/ΕΚ και 1999/29/ΕΚ του Συµβουλίου,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Η οδηγία 95/53/ΕΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Στο άρθρο 2, η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής :

α) στο σηµείο α), η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«- στην οδηγία 1999/29/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Απριλίου 1999 για τις ανεπιθύµητες

ουσίες και προϊόντα στις ζωοτροφές (*).

________________________

(*) ΕΕ L 115 της 4.5.1999, σ. 32.»,

β) Το σηµείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«ε) «προϊόν που προορίζεται για τη διατροφή των ζώων» ή «προϊόν» : η ζωοτροφή ή κάθε

ουσία η οποία χρησιµοποιείται για τη διατροφή των ζώων·»,

γ) το σηµείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«η) «θέση σε κυκλοφορία» ή «κυκλοφορία» : η κατοχή οιουδήποτε προϊόντος

προοριζόµενου για τη διατροφή των ζώων, µε σκοπό την πώλησή του,

συµπεριλαµβανοµένης της πρότασης πώλησης, ή κάθε άλλης µορφής µεταβίβασής του

σε τρίτους, είτε δωρεάν είτε όχι, καθώς και η πώληση και άλλες µορφές µεταβίβασης

αυτές καθ� εαυτές».
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2) Μετά το άρθρο 4 προστίθεται το ακόλουθο άρθρο :

«Άρθρο 4α

1. Κάθε κράτος µέλος εκπονεί επιχειρησιακό σχέδιο παρέµβασης το οποίο περιγράφει τις

δράσεις που πρέπει να αναληφθούν χωρίς χρονοτριβή σε περίπτωση ανίχνευσης προϊόντος το

οποίο προορίζεται για τη διατροφή των ζώων και το οποίο παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για

την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον, και το οποίο σχέδιο διευκρινίζει

τις αρµοδιότητες και τις ευθύνες, καθώς και τα κυκλώµατα διαβίβασης των πληροφοριών. Τα

κράτη µέλη αναθεωρούν τα σχέδια αυτά, αν χρειασθεί, ιδίως σε συνάρτηση µε την εξέλιξη

της οργάνωσης των υπηρεσιών ελέγχου και την κτηθείσα πείρα, περιλαµβανοµένης της

πείρας που αποκτάται µε τη διενέργεια ενδεχοµένων ασκήσεων προσοµοίωσης.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα επιχειρησιακά σχέδια παρέµβασης τα

οποία έχουν εκπονήσει, καθώς και τις τροποποιήσεις τις οποίες έχουν επιφέρει σε αυτά.

3. Η Επιτροπή εξετάζει τα σχέδια και προτείνει στα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη κάθε

χρήσιµη τροποποίηση προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι τα επιχειρησιακά σχέδια

παρέµβασης των διαφόρων κρατών µελών παρουσιάζουν ισοδύναµες εγγυήσεις

αποτελεσµατικότητας. Αν είναι απαραίτητο για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Επιτροπή

µπορεί να ορίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 23, κατευθυντήριες γραµµές για την

εναρµόνιση των επιχειρησιακών σχεδίων παρέµβασης».

3) Στο άρθρο 12, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«1. Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους προορισµού µπορεί να επαληθεύει, στους τόπους

προορισµού, την πιστότητα των προϊόντων προς τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 1

σηµείο α) µε την εφαρµογή δειγµατοληπτικών ελέγχων που δεν επιβάλλουν διακρίσεις.

Ειδικότερα, και µόνον εφόσον είναι απαραίτητο για την πραγµατοποίηση των

δειγµατοληπτικών αυτών ελέγχων, τα κράτη µέλη µπορούν να ζητούν από τους φορείς να

επισηµαίνουν την άφιξη των προϊόντων σε αυτή την αρµόδια αρχή. Τα κράτη µέλη

ενηµερώνουν την Επιτροπή εφόσον χρησιµοποιούν τη δυνατότητα αυτή».
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4) Μετά το άρθρο 15, προστίθεται το ακόλουθο τµήµα :

«Τµήµα 3α

Ρήτρα διασφάλισης

Άρθρο 15α

1. Αν ένα πρόβληµα, το οποίο οφείλεται σε προϊόν το οποίο προορίζεται για τη διατροφή

των ζώων, και ενδέχεται να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία

των ζώων ή το περιβάλλον εµφανισθεί σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη και δεν µπορεί να

τεθεί υπό ικανοποιητικό έλεγχο µε τη λήψη µέτρων από το ή τα οικεία κράτη µέλη, η

Επιτροπή, µε δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήµατος κράτους µέλους, λαµβάνει

αµελλητί, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της κατάστασης, τα ακόλουθα µέτρα, σύµφωνα µε τη

διαδικασία του άρθρου 23α :

− αναστέλλει τη θέση σε κυκλοφορία εντός της Κοινότητας, τη

χρησιµοποίηση στη διατροφή των ζώων ή τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες προϊόντων

που προέρχονται από ολόκληρο ή τµήµα του οικείου ή των οικείων κρατών µελών, ή

από µια ή περισσότερες επιχειρήσεις που ευρίσκονται στο έδαφος της Κοινότητας, ή

− καθορίζει ειδικούς όρους για τη θέση σε κυκλοφορία εντός της Κοινότητας,

τη χρησιµοποίηση στη διατροφή των ζώων ή τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες των

προϊόντων που προέρχονται από ολόκληρο ή τµήµα του οικείου ή των οικείων κρατών

µελών, ή από µια ή περισσότερες επιχειρήσεις που ευρίσκονται στο έδαφος της

Κοινότητας.
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2. Ωστόσο, σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή µπορεί προσωρινά να θεσπίσει τα

µέτρα που αναφέρει η παράγραφος 1, αφού προηγουµένως συµβουλευθεί το οικείο ή τα οικεία

κράτη µέλη και ενηµερώσει τα λοιπά κράτη µέλη. Εντός προθεσµίας δέκα εργάσιµων ηµερών,

υποβάλλει το θέµα, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 23α, στη Μόνιµη Επιτροπή

Ζωοτροφών, που συνεστήθη µε το άρθρο 1 της απόφασης 70/372/ΕΟΚ (*), προκειµένου να

παρατείνει την ισχύ των εν λόγω µέτρων, να τα τροποποιήσει ή να τα καταργήσει.

Στην περίπτωση που ένα κράτος µέλος ενηµερώσει επισήµως την Επιτροπή ότι απαιτείται να

ληφθούν µέτρα προστασίας και αυτή δεν λάβει µέτρα σύµφωνα µε την παράγραφο 1, το εν λόγω

κράτος µέλος µπορεί να λάβει προσωρινά µέτρα προστασίας που αφορούν τη χρησιµοποίηση ή τη

θέση σε κυκλοφορία. Όταν ένα κράτος µέλος λαµβάνει αυτά τα µέτρα, ενηµερώνει αµέσως σχετικά

τα άλλα κράτη µέλη και την Επιτροπή. Μέσα σε προθεσµία δέκα εργάσιµων ηµερών, η Επιτροπή

υποβάλλει το θέµα στη Μόνιµη Επιτροπή Ζωοτροφών, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 23α,

µε σκοπό την παράταση της ισχύος, την τροποποίηση ή την κατάργηση των προσωρινών µέτρων

προστασίας που έλαβε αυτό το κράτος µέλος.

Άρθρο 15β

Η Επιτροπή ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνονται δυνάµει

των άρθρων 9α και 15α.

_______________
(*) ΕΕ L 170 της 3.8.1970, σ. 1.»
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5) Μετά το άρθρο 16 προστίθεται το ακόλουθο κεφάλαιο :

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙα

Σύστηµα πληροφόρησης σχετικά µε τους κινδύνους που απορρέουν από τις ζωοτροφές

Άρθρο 16α

Τα κράτη µέλη ορίζουν ότι οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων ενηµερώνουν αµέσως τις

αρµόδιες αρχές των κρατών µελών αν διαθέτουν πληροφορίες που τους επιτρέπουν να

συναγάγουν ότι µια παρτίδα προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων την

οποία έχουν εισαγάγει στο έδαφος της Κοινότητας από τρίτη χώρα ή την οποία έχουν θέσει

σε κυκλοφορία, και η οποία βρίσκεται στην κατοχή τους ή τους ανήκει :

− υπερβαίνει τα όρια µέγιστης περιεκτικότητας που ορίζει το µέρος Α του

Παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 1999/29/ΕΚ, πέραν των οποίων το προϊόν δεν πρέπει

πλέον να χορηγείται ως έχει στα ζώα, ούτε να αναµιγνύεται µε άλλα προϊόντα,

προοριζόµενα για τη διατροφή των ζώων, ή

− δεν ανταποκρίνεται σε µία από τις λοιπές διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1

σηµείο α) της παρούσας οδηγίας και αποτελεί, λόγω του ότι δεν ανταποκρίνεται,

σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον,

λαµβανοµένου υπόψη του προβλεπόµενου προορισµού.

Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων παρέχουν όλες τις πληροφορίες που επιτρέπουν την ακριβή

εντόπιση του εν λόγω προϊόντος ή παρτίδας προϊόντων, καθώς και κατά το δυνατόν

πληρέστερη περιγραφή του κινδύνου που αντιπροσωπεύουν τα προϊόντα αυτά, και όλες τις

διαθέσιµες χρήσιµες πληροφορίες για την ανίχνευση της προέλευσης αυτού ή αυτών των

προϊόντων. Ενηµερώνουν επίσης τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών σχετικά µε τις

αναληφθείσες δράσεις για την πρόληψη των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία

των ζώων ή το περιβάλλον, και παρέχουν περιγραφή των δράσεων αυτών.
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Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ίδιες υποχρεώσεις ενηµέρωσης σχετικά µε τους κινδύνους που

παρουσιάζουν τα προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων για τους

επαγγελµατίες που ασκούν την υγειονοµική παρακολούθηση των κτηνοτροφικών

εκµεταλλεύσεων, όπως εκείνων που αναφέρει το άρθρο 10 της οδηγίας 96/23/ΕΚ του

Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 1996 περί της λήψης µέτρων ελέγχου για ορισµένες ουσίες

και τα κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους (*), και για τους υπευθύνους των

εργαστηρίων που πραγµατοποιούν τις αναλύσεις.

Οι αρµόδιες αρχές εφαρµόζουν, κατά περίπτωση, τις διατάξεις των άρθρων 8, 11 ή 13.

Άρθρο 16β

1. Όταν οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών διαθέτουν πληροφορίες που υποδεικνύουν,

βάσει των διαθέσιµων στοιχείων αξιολόγησης των κινδύνων, ότι µία παρτίδα προϊόντων που

προορίζονται για τη διατροφή των ζώων παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη

υγεία, την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον, επαληθεύουν τις ληφθείσες πληροφορίες και,

κατά περίπτωση, µεριµνούν για τη λήψη των απαιτουµένων µέτρων προκειµένου η παρτίδα

να µην χρησιµοποιηθεί για τη διατροφή των ζώων, υποβάλλουν την παρτίδα αυτή σε

περιορισµούς και διενεργούν αµέσως έρευνα σχετικά µε :

− τη φύση του κινδύνου, και εφόσον απαιτείται, το µέγεθος της µόλυνσης,

− την πιθανή προέλευση της µόλυνσης ή του κινδύνου,

ώστε να είναι σαφέστερη η αξιολόγηση των κινδύνων.
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Κατά περίπτωση, αυτή η αξιολόγηση των κινδύνων επεκτείνεται και σε άλλες παρτίδες του

ιδίου προϊόντος ή σε άλλα προϊόντα της αλυσίδας παραγωγής τροφίµων ή ζωοτροφών στα

οποία θα µπορούσε να έχει εξαπλωθεί η µόλυνση ή ο κίνδυνος, λαµβανοµένης υπόψη της

ενδεχόµενης διασταυρωµένης µόλυνσης µε άλλα προϊόντα προοριζόµενα για τη διατροφή

των ζώων και της ενδεχόµενης ανακύκλωσης επικίνδυνων προϊόντων στην αλυσίδα

παραγωγής ζωοτροφών.

2. Εάν η ύπαρξη σοβαρού κινδύνου επιβεβαιωθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 1, τα κράτη

µέλη µεριµνούν ώστε ο τελικός προορισµός της µολυσµένης παρτίδας, περιλαµβανοµένης της

ενδεχόµενης απολύµανσης, επανεπεξεργασίας ή καταστροφής της, να µην έχουν επιβλαβείς

επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον και, όταν η µόλυνση

ή ο κίνδυνος έχουν ήδη επεκταθεί σε άλλες παρτίδες ή στην αλυσίδα παραγωγής ζωοτροφών

ή τροφίµων, προβαίνουν αµέσως στον εντοπισµό και στη θέση υπό έλεγχο των άλλων

παρτίδων προϊόντων που θεωρούνται επικίνδυνα και ακόµη, ενδεχοµένως, στον εντοπισµό

των ζώντων ζώων που έχουν τραφεί µε επικίνδυνα προϊόντα και την εφαρµογή των µέτρων

που προβλέπονται από την οδηγία 96/23/ΕΚ του Συµβουλίου ή από άλλες συναφείς

κοινοτικές διατάξεις σχετικές µε την υγεία των ζώων ή τη διατροφική ασφάλεια των

προϊόντων ζωικής προέλευσης, εξασφαλίζοντας το συντονισµό µεταξύ των αρµοδίων

υπηρεσιών ελέγχου, ώστε να µην τίθενται σε κυκλοφορία επικίνδυνα προϊόντα και να

εφαρµόζονται οι διαδικασίες απόσυρσης των προϊόντων που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία.

Άρθρο 16γ

1. Όταν ένα κράτος µέλος διαπιστώσει ότι ένα προϊόν το οποίο προορίζεται για τη

διατροφή ζώων, το οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία στο έδαφός του καθώς και στο έδαφος

άλλων κρατών µελών, ή ένα προϊόν που προέρχεται από τρίτη χώρα, και εισήχθη στο έδαφος

της Κοινότητας προκειµένου να τεθεί σε κυκλοφορία σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη :
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− υπερβαίνει τα όρια µέγιστης περιεκτικότητας που καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ

µέρος Α της οδηγίας 1999/29/ΕΚ πέραν των οποίων το προϊόν δεν πρέπει πλέον να

χορηγείται ως έχει στα ζώα, ούτε να αναµιγνύεται µε άλλα προϊόντα που προορίζονται

για τη διατροφή των ζώων, ή

− δεν ανταποκρίνεται σε µία από τις άλλες διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 1

σηµείο α) της παρούσας οδηγίας και παρουσιάζει, λόγω του ότι δεν ανταποκρίνεται,

σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον

λαµβανοµένου υπόψη του προβλεπόµενου προορισµού,

αυτό το κράτος µέλος προειδοποιεί αµέσως, µε κοινοποίηση, την Επιτροπή,

Φροντίζει να παράσχει επαρκή στοιχεία τα οποία θα επιτρέψουν να εντοπισθούν, να

ανιχνευθούν και να τεθούν υπό έλεγχο τα εν λόγω προϊόντα, και ενδεχοµένως τα ζώντα ζώα

τα οποία ετράφησαν µε τα προϊόντα αυτά και αναφέρει τα µέτρα διασφάλισης που

προβλέπονται να ληφθούν ή έχουν ήδη ληφθεί, για να παρασχεθεί στην Επιτροπή η

δυνατότητα να ενηµερώσει καταλλήλως τα άλλα κράτη µέλη.

2. Κάθε ενδιαφερόµενο κράτος µέλος ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή σχετικά µε τα

µέτρα παρακολούθησης τα οποία ελήφθησαν όσον αφορά τους κοινοποιηθέντες κινδύνους,

συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων που αφορούν το τέλος της επικίνδυνης κατάστασης.

3. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θεσπίζουν σύστηµα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών

και εξασφαλίζουν τη λειτουργία του, υπό τους όρους που καθορίζονται σύµφωνα µε τη

διαδικασία του άρθρου 23, προκειµένου να διευκολυνθεί η διαβίβαση και η διάδοση, αφενός,

των προειδοποιήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, και,

αφετέρου, των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.
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4. Η Επιτροπή ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε µέτρα που ελήφθησαν

για να διευκολυνθεί η διαβίβαση και η διάδοση των προειδοποιήσεων.»

________________
(*) ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 10».

6) Στο άρθρο 17, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«2. Τα κράτη µέλη ορίζουν ότι οι υπάλληλοι στους οποίους ανατίθεται ο έλεγχος

υποχρεούνται να τηρούν το επαγγελµατικό απόρρητο. Ωστόσο, αυτή η διάταξη δεν πρέπει να

θίγει τη δυνατότητα των αρµοδίων αρχών των κρατών µελών να προβαίνουν στη διάδοση

πληροφοριών που είναι απαραίτητη για την πρόληψη σοβαρού κινδύνου για την ανθρώπινη

υγεία, την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον.»

7) Το άρθρο 22 τροποποιείται ως εξής :

α) στο τέλος της παραγράφου 2, προστίθεται η ακόλουθη φράση :

«Αυτές οι πληροφορίες παρουσιάζονται υπό µορφή ετησίων εκθέσεων µε βάση

υπόδειγµα το οποίο καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 23»,

β) στο τέλος της παραγράφου 3, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο :

«Η γενική και συγκεφαλαιωτική έκθεση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο,

ανακοινώνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.»
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Άρθρο 2

Στο άρθρο 2 της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ, του Συµβουλίου, το σηµείο κ) αντικαθίσταται από το

ακόλουθο κείµενο :

«κ) «θέση σε κυκλοφορία» ή «κυκλοφορία» : η κατοχή οιουδήποτε προϊόντος προοριζοµένου για

τη διατροφή των ζώων µε σκοπό την πώλησή του, συµπεριλαµβανοµένης της πρότασης

πώλησης, ή κάθε άλλης µορφής µεταβίβασής του σε τρίτους, είτε δωρεάν είτε όχι, καθώς και

η πώληση και άλλες µορφές µεταβίβασης αυτές καθ� εαυτές».

Άρθρο 3

Στο άρθρο 2 της οδηγίας 96/25/ΕΚ του Συµβουλίου, το σηµείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο

κείµενο :

«β) «θέση σε κυκλοφορία» ή «κυκλοφορία» : η κατοχή οιουδήποτε προϊόντος προοριζόµενου για

τη διατροφή των ζώων µε σκοπό την πώλησή του, συµπεριλαµβανοµένης της πρότασης

πώλησης, ή κάθε άλλης µορφής µεταβίβασής του σε τρίτους, είτε δωρεάν είτε όχι, καθώς και

η πώληση και άλλες µορφές µεταβίβασης αυτές καθ� εαυτές».

Άρθρο 4

Στο άρθρο 12 της οδηγίας 1999/29/ΕΚ του Συµβουλίου, οι παράγραφοι 3 και 4 καταργούνται.

Άρθρο 5

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν το αργότερο στις��.(*), τις αναγκαίες

νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν στην παρούσα οδηγία.

Ενηµερώνουν αµέσως σχετικά την Επιτροπή.

                                                
(*) ∆ώδεκα µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Εφαρµόζουν αυτές τις διατάξεις από ���.. (**)

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες αυτής

της αναφοράς καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων

εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 7

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________

                                                
(**) Είκοσι µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η Επιτροπή υπέβαλε στις 21 Μαρτίου 2000 πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου βάσει του άρθρου 152, παράγραφος 4 της Συνθήκης,

που τροποποιεί την οδηγία 95/53/ΕΚ του Συµβουλίου για τον καθορισµό των αρχών

οργάνωσης των επίσηµων ελέγχων στον τοµέα της διατροφής των ζώων και την οδηγία

1999/29/ΕΚ του Συµβουλίου για τις ανεπιθύµητες ουσίες και προϊόντα στη διατροφή

των ζώων.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Οκτωβρίου 2000.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 20 Σεπτεµβρίου 2000. Η

Επιτροπή των Περιφερειών, της οποίας ζητήθηκε η γνώµη κατά το δέοντα τύπο, δεν

γνωµοδότησε.

3. Το Συµβούλιο εξέδωσε την κοινή του θέση κατά τη σύνοδο της 12ης Φεβρουαρίου

2001, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Η πρόταση οδηγίας έχει ως στόχο να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα των ελέγχων που

διεξάγονται για να επαληθεύεται η εφαρµογή της νοµοθεσίας σχετικά µε την ασφάλεια των

προϊόντων τα οποία προορίζονται για ζωοτροφές.

Το κείµενο προβλέπει ιδίως :

− την εφαρµογή σε όλα τα κράτη µέλη επιχειρησιακών σχεδίων παρέµβασης τα οποία

περιγράφουν τις δράσεις που αναλαµβάνονται σε περίπτωση εντοπισµού σοβαρού

κινδύνου για την υγεία·

− µία ρήτρα διασφάλισης, η οποία επιτρέπει στην Επιτροπή να λαµβάνει µέτρα

προστασίας σε πρώιµο στάδιο·

− την εφαρµογή σε επίπεδο Κοινότητας ενός συστήµατος πληροφόρησης σχετικά µε τους

κινδύνους από τη διατροφή των ζώων.
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ΙΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Το Συµβούλιο επιβεβαίωσε τους στόχους τους οποίους πρότεινε η Επιτροπή και

στήριξε το Κοινοβούλιο, έκρινε, ωστόσο, αναγκαίο κατά την κατάρτιση της κοινής του

θέσης, να εισαγάγει ορισµένες τροποποιήσεις στην πρόταση.

Μέσω των προτάσεων αυτών, το Συµβούλιο θέλησε :

− να προσδιορίσει την ισχύ ορισµένων διατάξεων, ιδίως όσων σχετίζονται µε τα

επείγοντα µέτρα διασφάλισης και όσων αφορούν το σύστηµα πληροφόρησης·

− να καταστήσει σαφέστερη τη διατύπωση της οδηγίας ώστε να βελτιώσει τη

νοµική της σαφήνεια·

− να διασφαλίσει τη συνοχή των διαφόρων νοµοθετικών κειµένων που αφορούν τον

τοµέα των ζωοτροφών.

Αξίζει άλλωστε να σηµειωθεί ότι το Συµβούλιο συµπλήρωσε τον τίτλο της οδηγίας µε

αναφορά στις οδηγίες 70/524/ΕΟΚ και 96/25/ΕΚ. Πράγµατι, το Συµβούλιο έκρινε

αναγκαίο, για λόγους νοµικής συνέπειας, να περιλάβει και στις δύο αυτές οδηγίες, το

νέο ορισµό της θέσης σε κυκλοφορία των προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή

των ζώων, ο οποίος εισήχθη στην οδηγία 95/53/ΕΚ.
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Β. Ειδικές παρατηρήσεις

1. Κύριες τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής

α) Επιχειρησιακά σχέδια παρέµβασης που καταρτίσθηκαν από τα κράτη µέλη για

την αντιµετώπιση επειγουσών καταστάσεων (Άρθρο 1, σηµείο 2)

Το Συµβούλιο επαναδιατύπωσε το άρθρο 4 α που έχει προταθεί από την Επιτροπή

προκειµένου να διευκρινίσει καλύτερα τον καταµερισµό των ρόλων και των

ευθυνών µεταξύ Επιτροπής και κρατών µελών στη κατάρτιση επιχειρησιακών

σχεδίων παρέµβασης και να εξασφαλίσει ότι τα σχέδια αυτά παρουσιάζουν

ισοδύναµες εγγυήσεις αποτελεσµατικότητας.

β) Έλεγχοι στον τόπο προορισµού (Άρθρο 1, σηµείο 3)

Προκειµένου να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα των δειγµατοληπτικών ελέγχων

που τα κράτη µέλη µπορούν να πραγµατοποιούν στους τόπους προορισµού των

προϊόντων για να επαληθεύουν αν συµφωνούν µε τις κοινοτικές διατάξεις στον

τοµέα των ζωοτροφών, το Συµβούλιο συµπλήρωσε το άρθρο 12, παράγραφος 1

της οδηγίας 95/53/ΕΚ για να επιτραπεί στα κράτη µέλη να ζητούν από τους

φορείς να τους επισηµαίνουν την άφιξη των προϊόντων τα οποία ενδέχεται να

ελεγχθούν.

Ωστόσο, το Συµβούλιο θεωρεί ότι η εφαρµογή αυτής της διαδικασίας δεν πρέπει

να οδηγήσει σε κανένα ποσοτικό περιορισµό και δεν πρέπει να διακυβεύσει τις

οµαλές εµπορικές σχέσεις. Κρίνει εν προκειµένω αναγκαίο τα κράτη µέλη να

ενηµερώνονται όταν γίνεται χρήση της δυνατότητας αυτής στα πλαίσια της

Μόνιµης Επιτροπής για τη διατροφή των ζώων.
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γ) Ρήτρα διασφάλισης (Άρθρο 1, σηµείο 4)

Το άρθρο 15 α της κοινής θέσης επιτρέπει στην Επιτροπή να λάβει όλα τα

αναγκαία µέτρα προφύλαξης εάν σε κάποιο κράτος µέλος εµφανιστεί σοβαρός

κίνδυνος για την υγεία σε προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων

και εφόσον το εν λόγω κράτος δεν µπορεί να αντιµετωπίσει ικανοποιητικά τον

κίνδυνο αυτό. Το Συµβούλιο, ωστόσο, τροποποίησε το συγκεκριµένο άρθρο

προκειµένου αυτό να συµβαδίζει περισσότερο µε τις αντίστοιχες διατάξεις που

εισήχθησαν µε την οδηγία 2000/77/ΕΚ της 14ης ∆εκεµβρίου 2000 σχετικά µε τα

προϊόντα των τρίτων χωρών.

Για τη λήψη τέτοιων µέτρων προβλέπονται οι εξής δύο διαδικασίες :

− η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 της οδηγίας 95/53/ΕΚ, η οποία

επιτρέπει την παρέµβαση της Μόνιµης Επιτροπής για τη διατροφή των

ζώων·

− η επείγουσα διαδικασία, σύµφωνα µε την οποία η Επιτροπή µπορεί να λάβει

προσωρινά µέτρα αφού ζητήσει απλώς τη γνώµη των ενδιαφεροµένων

κρατών µελών και ενηµερώσει σχετικά τα υπόλοιπα. Στη συνέχεια, έχει στη

διάθεσή της προθεσµία δέκα ηµερών για να απευθυνθεί στη Μόνιµη

Επιτροπή προκειµένου να παραταθεί η τροποποίηση ή να ακυρωθούν τα

ειληµµένα µέτρα.

δ) Σύστηµα πληροφόρησης σχετικά µε τους κινδύνους που απορρέουν από τις

ζωοτροφές (Άρθρο 1, σηµείο 5)

Το Συµβούλιο έκρινε αναγκαίο να τροποποιήσει ριζικά το προταθέν σύστηµα

πληροφόρησης έχοντας ως στόχο την ταχεία και αποτελεσµατική ανταλλαγή

δεδοµένων και κατανέµοντας τα µέτρα που έγιναν δεκτά σε τρία χωριστά άρθρα

(Άρθρα 16α, 16β και 16γ).
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Στο άρθρο 16 α, το Συµβούλιο κατ� αρχάς επεξέτεινε την ισχύ του συστήµατος

πληροφόρησης στις παρτίδες των εισαγόµενων από τρίτες χώρες προϊόντων,

εκτιµώντας ότι το σύστηµα αυτό θα ήταν ελλιπές εάν περιοριζόταν στα προϊόντα

που τίθενται σε κυκλοφορία εντός της Κοινότητας.

Άλλωστε, πρέπει να διευκρινισθεί στο άρθρο αυτό υπό ποιες συνθήκες είναι

υποχρεωτική η παροχή πληροφοριών στα πλαίσια του εν λόγω συστήµατος και

ποιον βαρύνει.

Όσον αφορά τα πρόσωπα που υποχρεούνται να παρέχουν τις απαιτούµενες

πληροφορίες, το Συµβούλιο έκρινε σκόπιµο να συµπεριλάβει τους επαγγελµατίες

που διασφαλίζουν την υγειονοµική παρακολούθηση των κτηνοτροφικών

εκµεταλλεύσεων µε την επιφύλαξη ωστόσο του επαγγελµατικού απορρήτου στο

οποίο αυτοί υποχρεούνται βάσει των εθνικών νοµοθεσιών.

Στο άρθρο 16 β, το Συµβούλιο περιέλαβε την ουσία των διατάξεων που

προτείνονται από την Επιτροπή σχετικά µε τα µέτρα τα οποία λαµβάνονται όταν

µία παρτίδα προϊόντος προοριζόµενου για τη διατροφή των ζώων παρουσιάζει

σοβαρό κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον, προσθέτοντάς τους απλώς

ορισµένες διευκρινίσεις.

Στο άρθρο 16 γ περιγράφονται οι δράσεις που πρέπει να διεξάγονται σε

περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τους κανόνες σχετικά µε τη διατροφή των

ζώων.

ε) Ετήσιες εκθέσεις των κρατών µελών για την εκτέλεση των προγραµµάτων

ελέγχων τους και συνολική έκθεση της Επιτροπής (Άρθρο 1, σηµείο 7)

Όσον αφορά το περιεχόµενο των εν λόγω ετήσιων εκθέσεων, το κείµενο της

κοινής θέσης παραπέµπει σε ένα πρότυπο που θα καταρτισθεί σύµφωνα µε τη

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 της οδηγίας 95/53/ΕΚ. Όσον αφορά

την συνολική ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τα αποτελέσµατα των ελέγχων

που διεξάγονται σε επίπεδο Κοινότητας, το Συµβούλιο συµπλήρωσε το κείµενο

που ισχύει σήµερα προβλέποντας επίσης τη διαβίβασή του στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο.
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2. Θέση του Συµβουλίου επί των τροποποιήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Συµβούλιο ευθυγραµµίσθηκε µε τη θέση της Επιτροπής, αφενός ενσωµατώνοντας

στην κοινή του θέση, εν µέρει ή κατ� αρχήν, τις τροπολογίες 2, 7, 17, 18, 19, 21 23 και

25 του Κοινοβουλίου, αφετέρου µη λαµβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες 5, 14 και 22.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες τροπολογίες που δεν έγιναν δεκτές, το Συµβούλιο

βασίσθηκε στις ακόλουθες σκέψεις :

− οι αλλαγές που επιφέρονται στο κείµενο της πρότασης οδηγίας καθιστούν

άνευ αντικειµένου τις τροπολογίες 1, 3 και 26·

− εφόσον ο κατάλογος των βιολογικών και χηµικών προσµείξεων έχει ήδη

καταρτισθεί από την οδηγία για τις ανεπιθύµητες ουσίες και προϊόντα στη

διατροφή των ζώων, δεν είναι σκόπιµη η σχετική αναφορά όπως προτείνει η

τροπολογία 4·

− δεν κρίθηκε απαραίτητο να διευκρινισθεί ότι η υποχρέωση πληροφόρησης στα

πλαίσια του συστήµατος πληροφόρησης δεν πρέπει να θεωρείται προτροπή σε

κατάδοση, όπως προτείνει η τροπολογία 6, δεδοµένου ότι η υποχρέωση αυτή

βαρύνει τους επαγγελµατίες και όχι το ευρύ κοινό·

− δεν κρίθηκε απαραίτητο να περιληφθούν στην κοινή θέση οι τροπολογίες 8, 11,

12 και 13, οι οποίες έχουν κυρίως γλωσσικό ή συντακτικό χαρακτήρα.
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− η τροπολογία 10 δεν λαµβάνει υπόψη τις βασικές αρχές της ενιαίας αγοράς,

σύµφωνα µε τις οποίες οι έλεγχοι διεξάγονται κανονικά στη χώρα προέλευσης

των προϊόντων και µόνο σε έκτακτες περιπτώσεις στον τόπο προορισµού ή κατά

τη µεταφορά·

− οι τροπολογίες 15, 16 και 20, οι οποίες αποσκοπούν σε συµπληρωµατικές

εγγυήσεις σε σχέση µε τα κείµενα που τροποποιούν, δεν κρίθηκαν πλέον

αναγκαίες βάσει των τροποποιήσεων που εισήχθησαν από το Συµβούλιο.

________________________
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την τροποποίηση της οδηγίας 95/53/EΚ
του Συµβουλίου για τον καθορισµό των αρχών οργάνωσης των επίσηµων ελέγχων στον
τοµέα της διατροφής των ζώων και της οδηγίας 1999/29/EΚ του Συµβουλίου σχετικά µε

τις ανεπιθύµητες ουσίες και προϊόντα στη διατροφή των ζώων

I. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

I.1 Στις 21 Μαρτίου 2000, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο βάσει του άρθρου 152 παράγραφος 4 στοιχείο β της συνθήκης ΕΚ
(COM (2000) 162 τελικό - 2000/0068(COD))πρόταση προς έγκριση µε τη

διαδικασία συναπόφασης που ορίζεται στο άρθρο 251 της συνθήκης ΕΚ για την
τροποποίηση της οδηγίας 95/53/EΚ του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 1995 για

τον καθορισµό των αρχών οργάνωσης των επίσηµων ελέγχων στον τοµέα της
διατροφής των ζώων1 και της οδηγίας 1999/29/EΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις

ανεπιθύµητες ουσίες και προϊόντα στη διατροφή των ζώων.

I.2 Στις 4 Οκτωβρίου 2000,το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε την πρώτη γνώµη για

την πρόταση της Επιτροπής κατά την πρώτη ανάγνωση και ενέκρινε µια έκθεση και
26 τροπολογίες (A5-0256/2000). Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή

γνωµοδότησε στις 20 Σεπτεµβρίου 20002. Η Επιτροπή των Περιφερειών στην
ολοµέλειά της το Σεπτέµβριο του 2000αποφάσισε να µην εκφέρει γνώµη.

I.3 Την 1η ∆εκεµβρίου 2000,αφού δέχθηκε τις τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποιηµένη πρόταση σύµφωνα µε το

άρθρο 250της συνθήκης ΕΚ.

I.4 Στη συνεδρίαση της 12 Φεβpouáρίου 2001,το Συµβούλιο ενέκρινε την κοινή θέση

σύµφωνα µε το άρθρο 251της συνθήκης ΕΚ.

II. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ

Η οδηγία 95/53/ΕΚ καθορίζει τις αρχές που διέπουν τους επίσηµους ελέγχους στον τοµέα της
διατροφής των ζώων. Καλύπτει τόσο τα κοινοτικά προϊόντα όσο και τα προϊόντα τρίτων

χωρών. Η οδηγία τέθηκε σε ισχύ το Μάιο του 1998.

Η οδηγία 1999/29/ΕΚ σχετικά µε τα ανεπιθύµητα προϊόντα και ουσίες στη διατροφή των

ζώων προβλέπει, µεταξύ άλλων, µια διαδικασία κοινοποίησης για τη µόλυνση των
ζωοτροφών.

1
ΕΕ L 265, 08.11.1995σ.17

2
ΕΕC
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Η πρόταση, που αποτελεί ένα από τα µέτρα για την ασφάλεια των ζωοτροφών που
ανακοίνωσε η Επιτροπή στη λευκή βίβλο για την ασφάλεια των τροφίµων, έχει στόχο να

συµπληρώσει τις υπάρχουσες νοµοθετικές διατάξεις ως εξής:

Τα κράτη µέλη θα υποχρεωθούν να ακολουθήσουν τα ενδεικνυόµενα σχέδια έκτακτης

ανάγκης για την αντιµετώπιση σοβαρών κινδύνων που αφορούν τις ζωοτροφές.

Σε περίπτωση που ανακύψουν σοβαροί κίνδυνοι για τη δηµόσια υγεία, την υγεία των ζώων ή

για το περιβάλλον, η Επιτροπή θα είναι σε θέση να λάβει προσωρινά µέτρα προστασίας για
τις ζωοτροφές και τα προϊόντα που χρησιµοποιούνται στη διατροφή των ζώων και

παράγονται εντός της Κοινότητας.

Σύµφωνα µε µια εναρµονισµένη διαδικασία τα κράτη µέλη υποχρεούνται να ενηµερώνουν

την Επιτροπή αµέσως µόλις διαπιστωθεί σοβαρή µόλυνση ή κίνδυνος µόλυνσης και
εξαπλωθεί στην αλυσίδα παραγωγής ζωοτροφών και τροφίµων ή εφόσον είναι πιθανόν να

εξαπλωθεί σε άλλες χώρες.

Τα κράτη µέλη υποχρεούνται να ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε την αύξηση της

συχνότητας κάποιας συγκεκριµένης µόλυνσης ή κινδύνου.

Τα κράτη µέλη υποχρεούνται να περιλαµβάνουν στην ετήσια έκθεση που υποβάλλουν στην

Επιτροπή σχετικά µε τους ελέγχους στον τοµέα των ζωοτροφών όλα τα στοιχεία που
αφορούν περιστασιακές και περιορισµένες µολύνσεις ή κινδύνους.

Με βάση τις εκθέσεις αυτές η Επιτροπή θα προβαίνει κατά προτίµηση στην έκδοση
απόφασης, παρά σύστασης, ως το κατάλληλο νοµικό µέσο για να εξασφαλιστεί η εφαρµογή

των συντονισµένων προγραµµάτων ελέγχου του επόµενου έτους.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν προϊόντα

διατροφής των ζώων θα πραγµατοποιείται µε το υφιστάµενο σύστηµα ταχείας ειδοποίησης
για τα τρόφιµα.

Θα δηµιουργηθεί µια νοµική βάση για τη διαβίβαση όλων των πληροφοριών που αφορούν
τους ελέγχους και την ασφάλεια των ζωοτροφών.

III. Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Επιτροπή µπορεί να δεχθεί όλες τις τροπολογίες του Συµβουλίου για τους εξής λόγους:

(1) Άρθρο 1:- αυτή αφορά απλώς τον εκσυγχρονισµό του ορισµού σε άλλη σχετική

οδηγία για τη διατροφή των ζώων.

(2) Άρθρο 2 παράγραφος 1) στοιχείο β):-αυτή διευκρινίζει τον ορισµό του προϊόντος.

(3) Άρθρο 2 παράγραφος 1) σχετικά µε τα µέτρα για την ασφάλεια:- η αναδιατύπωση
του Συµβουλίου σέβεται το πνεύµα της πρότασης της Επιτροπής, αν και αφαιρεί την

απαίτηση για προσοµοιώσεις παντός ενδεχοµένου.

(4) Άρθρο 2 παράγραφος 3) για τους ελέγχους στον τόπο προορισµού:- αυτή

εξασφαλίζει την καλύτερη πραγµατοποίηση όλων των απαραίτητων ελέγχων.
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(5) Άρθρο 2 παράγραφος 4) σχετικά µε τη ρήτρα διασφάλισης:- αυτή επιτρέπει στην
Επιτροπή να λαµβάνει σύντοµα προσωρινά µέτρα προστασίας σε περιπτώσεις

έκτακτης ανάγκης.

Η κοινή θέση λαµβάνει επίσης υπόψη το ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

να περιορίσει την τυχόν χρήση επικίνδυνων προϊόντων και το αίτηµά του για άµεση
κοινοποίηση όπως αναφέρεται στις τροπολογίες 17και 18.

(6) Άρθρο 2 παράγραφος 5) για το σύστηµα πληροφόρησης:- η αναδιατύπωση του
Συµβουλίου προβλέπει επίσης επίσηµους ελέγχους των εισαγωγών και στοιχεία

σχετικά µε τους ελέγχους και έτσι διευρύνει το πλαίσιο. Η νέα διατύπωση σχετικά µε
την ευθύνη για την επικοινωνία µε τις αρµόδιες αρχές σε περίπτωση προβλήµατος

αρµόζει στο πλαίσιο αυτό. Λαµβάνει υπόψη τις ανησυχίες που διαφαίνονται στην
τροπολογία 6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που επιχειρεί να εξασφαλίσει

προστασία από ύποπτες εµπορικές πρακτικές.

Το Συµβούλιο δέχθηκε επίσης το αίτηµα του Κοινοβουλίου σχετικά µε την

κοινοποίηση των περιστάσεων έκτακτης ανάγκης όπως διαγράφονται στην
τροπολογία 22.

(7) Άρθρο 2 παράγραφος 6) σχετικά µε τη διάδοση εµπιστευτικών πληροφοριών:- αυτή
ασχολείται µε την ουσία της τροπολογίας 23.

(8) Άρθρο 2 παράγραφος 7) σχετικά µε τους ελέγχους:- η πρόταση της Επιτροπής
σχετικά µε τις ενδιάµεσες εκθέσεις και η τροποποίηση της ισχύουσας νοµικής

µορφής για τα συντονισµένα προγράµµατα ελέγχου από σύσταση σε απόφαση δεν
αποτελούν θεµελιώδη ζητήµατα της πολιτικής για τους ελέγχους.

(9) Άρθρο 3:- αυτή αφορά απλώς τον εκσυγχρονισµό του ορισµού σε άλλη σχετική
οδηγία για τη διατροφή των ζώων.

Το θέµα των επιτόπιων ελέγχων διεκπεραιώθηκε ήδη στην πρόταση (COM (1998) 602
τελικό) στην οποία συµφώνησαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο κατά τη

διαδικασία συνδιαλλαγής και η οποία σύντοµα πρόκειται να εγκριθεί. Η κοινή θέση του
Συµβουλίου δεν λαµβάνει καθόλου υπόψη τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου, οι οποίες θα

µπορούσαν να θεωρηθούν ως γλωσσικές τροπολογίες και τις οποίες έχει δεχθεί η Επιτροπή.

Αν και η Επιτροπή θα επιθυµούσε να είχε δεχθεί το Συµβούλιο τις τροπολογίες του

Κοινοβουλίου τις οποίες η ίδια είχε εγκρίνει, πιστεύει ότι οι κύριοι στόχοι της πρότασης,
ιδίως οι διατάξεις που αφορούν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, η ρήτρα διασφάλισης σε

περίπτωση έκτακτης ανάγκης και το σύστηµα ταχείας ειδοποίησης τηρήθηκαν και
βελτιώθηκαν.
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IV ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή δέχεται την οµόφωνη κοινή θέση του Συµβουλίου επειδή σέβεται τόσο το

πνεύµα της αρχικής πρότασης όσο και ορισµένες από τις σηµαντικές τροπολογίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση.

Βρυξέλλες,

Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο Πρόεδρος


