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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/.../ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της

για την τροποποίηση των οδηγιών 90/425/ΕΚ και 92/118/ΕΚ του Συµβουλίου
όσον αφορά τις υγειονοµικές απαιτήσεις για τα ζωικά υποπροϊόντα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη για την ίδρυση 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,

Έχοντας ζητήσει τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 62 Ε, της 27.2.2001, σελ. 166.
2 ΕΕ C 193 της 10.7.2001, σελ. 31.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2001 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην

Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της �. (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ....... (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα :

(1) Πολυάριθµες κοινοτικές πράξεις θεσπίζουν κανόνες για την υγεία των ζώων και τη δηµόσια

υγεία, οι οποίοι διέπουν την επεξεργασία και τη διάθεση ζωικών αποβλήτων και την

παραγωγή, τη διάθεση στην αγορά, το εµπόριο και την εισαγωγή προϊόντων ζωικής

προέλευσης που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

(2) Ο κανονισµός (ΕΚ)αριθ. .../2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της [...]

για τον καθορισµό των υγειονοµικών κανόνων που διέπουν τα ζωικά υποπροϊόντα τα οποία

δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο 1 αντικατέστησε τους κανόνες που

περιέχονται στις πράξεις αυτές.

(3) Κατά συνέπεια, προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι νέοι αυτοί κανόνες, θα πρέπει να

τροποποιηθούν αναλόγως η οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990,

σχετικά µε τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρµόζονται στο

ενδοκοινοτικό εµπόριο ορισµένων ζώντων ζώων και προϊόντων µε προοπτική την υλοποίηση

της εσωτερικής αγοράς 2 και η οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της

17ης ∆εκεµβρίου 1992, για τον καθορισµό των όρων υγειονοµικού ελέγχου καθώς και των

υγειονοµικών όρων που διέπουν το εµπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που

δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους προαναφερόµενους όρους, στις ειδικές κοινοτικές ρυθµίσεις

που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήµατος Α της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και, όσον

αφορά τους παθογόνους παράγοντες, της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ 3,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

                                                
1 ΕΕ L .....
2 ΕΕ L 224, της 18.8.1990, σελ. 29. Η τελευταία τροποποίηση της οδηγίας έγινε µε την οδηγία

92/118/ΕΟΚ (ΕΕ L 62, της 15.3.1993, σελ. 49).
3 ΕΕ L 62, της 15.3.1993, σελ. 49. Η τελευταία τροποποίηση της οδηγίας έγινε µε την απόφαση

2001/7/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 2, της 5.1.2001, σελ. 27).
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Άρθρο 1

Η έβδοµη περίπτωση του Τµήµατος 1 του Κεφαλαίου Ι του Παραρτήµατος Α της οδηγίας

90/425/ΕΟΚ αντικαθίσταται από τα εξής :

«Κανονισµός (ΕΚ)αριθ. /2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της ......

σχετικά µε τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων για τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται

για κατανάλωση από τον άνθρωπο (ΕΕ L � της �.).»

Άρθρο 2

Η οδηγία 92/118/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής :

(1) Στο άρθρο 2, διαγράφονται τα σηµεία (ε) και (ζ).

(2) Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής :

(α) στην πρώτη περίπτωση, απαλείφονται οι ακόλουθες λέξεις :

«καθώς και των ζελατινών που δεν προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου», και
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(β) η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από τα εξής :

«το εµπόριο ή οι εισαγωγές κάθε νέου προϊόντος ζωικής προέλευσης, προοριζόµενου

για ανθρώπινη κατανάλωση, του οποίου επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά ενός

κράτους µέλους, µετά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 20, να µπορούν να

διενεργούνται µόνον αφού ληφθεί απόφαση σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο του

άρθρου 15, µετά από αξιολόγηση, ενδεχοµένως ύστερα από γνωµοδότηση της

Επιστηµονικής Κτηνιατρικής Επιτροπής που έχει συσταθεί µε την απόφαση

81/651/ΕΟΚ, του πραγµατικού κινδύνου εξάπλωσης σοβαρών µεταδοτικών ασθενειών,

ο οποίος ενδέχεται να ανακύψει από την κυκλοφορία του προϊόντος, όχι µόνον στο

είδος από το οποίο προέρχεται το προϊόν, αλλά και σε άλλα είδη που µπορεί να είναι

φορείς της ασθενείας ή να καταστούν εστίες ασθενείας ή κίνδυνοι για την ανθρώπινη

υγεία».

(3) Στο άρθρο 10 παράγραφος 2, το εδάφιο (β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«(β) πλην αντιθέτων ειδικών διατάξεων του Παραρτήµατος ΙΙ, τα προϊόντα πρέπει να

προέρχονται από εγκαταστάσεις που περιέχονται σε κοινοτικό κατάλογο ο οποίος θα

καταρτισθεί µε τη διαδικασία του άρθρου 18,».

(4) Το Παράρτηµα I τροποποιείται ως εξής :

(α) διαγράφονται τα Κεφάλαια 1, 3 και 4,
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(β) το Κεφάλαιο 5 τροποποιείται ως εξής :

(i) στον τίτλο, προστίθενται οι εξής λέξεις :

«που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο»,

(ii) στο Μέρος A, διαγράφονται τα εξής :

«A. Εάν προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου ή των ζώων».

(iii) το Μέρος Β διαγράφεται.

(γ) το Κεφάλαιο 6 τροποποιείται ως εξής :

(i) στον τίτλο, προστίθενται οι ακόλουθες λέξεις :

«που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο».

(ii) το Μέρος I τροποποιείται ως εξής :

- η παράγραφος (A) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«A. όσον αφορά το εµπόριο, στην προσκόµιση του εγγράφου ή του

πιστοποιητικού που προβλέπεται στην οδηγία 77/99/ΕΟΚ το οποίο

αναφέρει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας,»,
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- στην παράγραφο (B) σηµείο 1, το στοιχείο (α) αντικαθίσταται από το

ακόλουθο κείµενο :

«(α) τα προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 80/215/ΕΟΚ,»,

(δ) το Κεφάλαιο 7, Μέρος ΙΙ διαγράφεται και

(ε) τα Κεφάλαια 8, 10 και 12 έως 15 διαγράφονται.

Άρθρο 3

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις

για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία στις �. ♣♣♣♣ , πληροφορούν δε την Επιτροπή αµέσως.

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα

οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της

αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 4

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

                                                
♣♣♣♣ Η ηµεροµηνία αυτή πρέπει να αντιστοιχεί στην ηµεροµηνία εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)

αριθ. .../2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τον καθορισµό
υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωϊκά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο.
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Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

H Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τον Οκτώβριο του 2000, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση των
οδηγιών 90/425/ΕΟΚ και 92/118/ΕΟΚ όσον αφορά τους υγειονοµικούς κανόνες για τα ζωικά
υποπροϊόντα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε γνώµη σχετικά µε την προτεινόµενη οδηγία σε πρώτη
ανάγνωση στις 12 Ιουνίου 2001. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της
στις 26 Απριλίου 2001.1

Αφού µελέτησε τις γνώµες αυτές, το Συµβούλιο καθόρισε κοινή θέση στις
20 Νοεµβρίου 2001.

II. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ

Η προτεινόµενη οδηγία αποτελεί µέτρο νοικοκυρέµατος, αποβλέπει δε συγκεκριµένα στην
αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων µεταξύ του προτεινόµενου κανονισµού για τον καθορισµό
υγειονοµικών κανόνων για τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από
τον άνθρωπο 2 και δύο υπαρχουσών οδηγιών.

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Α. Ηµεροµηνία υλοποίησης

Σύµφωνα µε την πρόταση της Επιτροπής, τα κράτη µέλη οφείλουν να υλοποιήσουν τα
οριζόµενα στην οδηγία µέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2003, διότι αυτή την ηµεροµηνία
έναρξης εφαρµογής έχει προτείνει η Επιτροπή στον κανονισµό για τον καθορισµό
υγειονοµικών κανόνων για τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προτείνει να έχει εφαρµογή ο κανονισµός από
1ης Ιανουαρίου 2002, και ως εκ τούτου έχει προτείνει και τροπολογία στην προκείµενη
οδηγία, µε την οποία υποχρεούνται τα κράτη µέλη να υλοποιήσουν τις διατάξεις της
µέχρι την ίδια ηµεροµηνία.

                                                
1 Η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να µη γνωµοδοτήσει.
2 Το Συµβούλιο καθόρισε κοινή θέση µε σκοπό την έκδοση του κανονισµού και ταυτόχρονα

κοινή θέση µε σκοπό την έκδοση της οδηγίας.
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Το Συµβούλιο συµφωνεί απόλυτα µε το πνεύµα των δύο τροπολογιών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, ότι δηλαδή και οι δύο πράξεις θα πρέπει να τεθούν σε εφαρµογή  όσο το
δυνατόν συντοµότερα, πιστεύει δε ότι ο κανονισµός θα πρέπει να εφαρµοστεί έξι µήνες
αφού τεθεί σε ισχύ και ότι η ίδια προθεσµία θα πρέπει να τεθεί για την υλοποίηση της
οδηγίας.

Ως εκ τούτου, η κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο εν όψει της έκδοσης της
οδηγίας επιτάσσει στα κράτη µέλη να υλοποιήσουν τις διατάξεις της οδηγίας µέχρι την
ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής του κανονισµού.

Β. Νέα προϊόντα

Σε σχέση µε την πρόταση της Επιτροπής, η κοινή θέση προβλέπει άλλη µία
τροποποίηση του άρθρου 3 της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ. Πρόκειται για επακόλουθο
διατάξεων του κανονισµού για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων για τα ζωικά
υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, και αποβλέπει
στην αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων µεταξύ αυτού και της τροποποιούµενης οδηγίας.

Στην κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο εν όψει της έκδοσης του κανονισµού
περιλαµβάνεται ένα νέο άρθρο 3 παράγραφος 2, που καθιστά σαφές ότι τα κράτη µέλη
µπορούν να θεσπίζουν ρυθµίσεις σχετικά µε την εισαγωγή και τη διάθεση στην αγορά
προϊόντων για τα οποία δεν περιλαµβάνονται κανόνες στα Παραρτήµατα του
κανονισµού.

Ως εκ τούτου, ο αντίστοιχος κανόνας στο άρθρο 3 της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ περιττεύει
πλέον, η δε κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο περιορίζει την έκτασή του στα
προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο χαίρει διότι µπόρεσε να ενσωµατώσει στην κοινή του θέση το πνεύµα της
τροπολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Συµβούλιο ελπίζει ότι αυτό θα συντελέσει
στο να εκδοθούν σύντοµα και ταυτόχρονα η οδηγία και ο συναφής κανονισµός για τα ζωικά
υποπροϊόντα.

________________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 27.11.2001
SEC(2001) 1910τελικό

2000/0230 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

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

σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών του Συµβουλίου 90/425/ΕΟΚ και

92/118/ΕΟΚ όσον αφορά τους υγειονοµικούς κανόνες για τα ζωικά υποπροϊόντα
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2000/0230 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

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

σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών του Συµβουλίου 90/425/ΕΟΚ και

92/118/ΕΟΚ όσον αφορά τους υγειονοµικούς κανόνες για τα ζωικά υποπροϊόντα

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο
Συµβούλιο

(έγγραφο COM(2000) 573τελικό 2000/0230 COD):

19.10.2000.

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Οικονοµικής και Κοινωνικής

Επιτροπής:
26.4.2001.

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
πρώτη ανάγνωση:

12.6.2001.

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 20.11.2001.

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η πρόταση αυτή προβαίνει στις απαραίτητες αλλαγές στις οδηγίες 90/425/ΕΟΚ και
92/118/ΕΟΚ, κατόπιν της έκδοσης του κανονισµού σχετικά µε τα ζωικά

υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, έτσι ώστε να
αποφεύγεται η αλληλοκάλυψη µεταξύ του κανονισµού και των δύο οδηγιών.

3. ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

Καθώς το Συµβούλιο συµφωνεί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε µια

προγενέστερη ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ του κανονισµού σχετικά µε τα ζωικά
υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, η κοινή θέση

θεσπίζει ότι η ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ αυτής της οδηγίας πρέπει να αντιστοιχεί
προς την ηµεροµηνία εφαρµογής του κανονισµού.

Περαιτέρω, καθώς το Συµβούλιο συµφωνεί να διασαφηνίσει στο πεδίο εφαρµογής
του κανονισµού σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα ότι τα κράτη µέλη µπορούν να

ρυθµίζουν την εισαγωγή και την διάθεση στην αγορά των προϊόντων για τα οποία τα
παραρτήµατα του κανονισµού δεν προβλέπουν κανόνες, η κοινή θέση τροποποιεί το

άρθρο 3 της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ έτσι ώστε να καταργηθεί ο παρόµοιος κανόνας.

Η Επιτροπή δεν έχει αντίρρηση ως προς την παραπάνω θέση του Συµβουλίου.
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή υποστηρίζει το κείµενο της Προεδρίας σχετικά µε την κοινή θέση.


