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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Θέμα: Θέση του Συμβουλίου σε π ρώτη ανάγνωση ενόψει έκδοσης  του 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τους επ ίσημους  ελέγχους  και τις  άλλες  επ ίσημες  
δραστηριότητες  π ου διενεργούνται με σκοπ ό την εξασφάλιση της  
εφαρμογής  της  νομοθεσίας  για τα τρόφιμα και τις  ζωοτροφές  και των 
κανόνω ν για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των 
φυτών και τα φυτοπ ροστατευτικά π ροϊόντα, για την τροπ οπ οίηση τω ν 
κανονισμώ ν (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 
1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 
652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπ αϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και 
(ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου και των οδηγιών 98/58/ΕΚ, 
1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, 
και την κατάργηση των κανονισμώ ν (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 
882/2004 του Ευρωπ αϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 
89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ 
και 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου και της  απ όφασης 92/438/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (κανονισμός  για τους επ ίσημους  ελέγχους) 
– Σκεπ τικό του Συμβουλίου 
– Εγκρίθηκε απ ό το Συμβούλιο στις 19 Δεκεμβρίου 2016 
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 6 Μαΐου 2013 η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο την 

εν θέματι πρόταση, βάσει του άρθρου 43 παράγραφος 2, του άρθρου 114 και του άρθρου 168 

παράγραφος 4 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

(συνήθης νομοθετική διαδικασία)1.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 

15 Απριλίου 20142. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η 

Επιτροπή των Περιφερειών κλήθηκαν να δώσουν τη γνώμη τους, την οποία διατύπωσαν 

στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2013 και στις 29 Νοεμβρίου 2013, αντιστοίχως.

3. Η κοινή Ομάδα «Εμπειρογνώμονες στον κτηνιατρικό τομέα» και «Εμπειρογνώμονες 

σε φυτοϋγειονομικά θέματα», η Ομάδα «Προϊστάμενοι κτηνιατρικών υπηρεσιών» και η 

Ομάδα Συμβούλων/Ακολούθων για γεωργικά θέματα εξέτασαν την πρόταση σε τριάντα επτά 

συνεδριάσεις υπό διάφορες Προεδρίες.

4. Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα) συμφώνησε επί της αρχικής 

διαπραγματευτικής εντολής, η οποία στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε ως γενική προσέγγιση του 

Συμβουλίου στις 26 Οκτωβρίου 20153. Η εντολή αυτή αναθεωρήθηκε ακολούθως στις 18 

Μαΐου 20164 και στις 10 Ιουνίου 20165.

5. Μετά από αρκετές συνεδριάσεις τεχνικού χαρακτήρα και άτυπους τριμερείς διαλόγους κατά 

τη διάρκεια της λουξεμβουργιανής και της ολλανδικής Προεδρίας, στις 15 Ιουνίου 2016, 

κατά τον δέκατο τριμερή διάλογο, επιτεύχθηκε προσωρινή συμφωνία μεταξύ των 

συννομοθετών επί συμβιβαστικού κειμένου με σκοπό να επιτευχθεί έγκαιρα συμφωνία σε 

δεύτερη ανάγνωση. Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα) ενέκρινε το εν 

λόγω συμβιβαστικό κείμενο στις 22 Ιουνίου 20166.

1 έγγρ. 9464/13 + ADD1 +ADD 2
2 εγγρ. 8304/14
3 έγγρ. 13242/15+ 13181/15 + 13209/15
4 έγγρ. 8121/16+ ADD1 έως ADD5
5 εγγρ. 8346/16
6 έγγρ. 10248/16 + ADD 1
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6. Στις 12 Ιουλίου 2016 ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας 

και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απηύθυνε επιστολή στον 

Πρόεδρο της Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων, στην οποία ανέφερε ότι, εάν το 

Συμβούλιο εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση σύμφωνα με το συνημμένο στην 

επιστολή κείμενο, εκείνος θα εισηγηθεί στην Ολομέλεια να γίνει αποδεκτή η θέση του 

Συμβουλίου χωρίς τροπολογίες, με την επιφύλαξη του νομικού και γλωσσικού ελέγχου, 

κατά τη δεύτερη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

7. Στις 10 Οκτωβρίου 2016 το Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία επί του 

συμβιβαστικού κειμένου7.

II. ΣΤΟΧΟΣ

Γενικός στόχος του προτεινόμενου κανονισμού είναι η απλούστευση και ο εξορθολογισμός 

του υφιστάμενου νομικού πλαισίου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, με την 

ενσωμάτωση σχεδόν όλων των τομέων της αγροδιατροφικής αλυσίδας σε μια ενιαία δέσμη 

κανόνων που θα εφαρμόζονται στους επίσημους ελέγχους. Σε ορισμένους τομείς, όπως η 

υγεία των φυτών, το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, τα ζωικά υποπροϊόντα και η βιολογική 

παραγωγή, ισχύουν επί του παρόντος ξεχωριστοί κανόνες για τους ελέγχους. Ο κανονισμός 

στοχεύει επίσης στη βελτίωση της αποδοτικότητας των επίσημων ελέγχων που διενεργούν 

τα κράτη μέλη κατά τα στάδια της αγροδιατροφικής αλυσίδας, προκειμένου να καταστεί 

δυνατή η ταχεία αντίδραση σε συνθήκες κρίσης, με παράλληλη μείωση στο ελάχιστο της 

επιβάρυνσης για τους υπεύθυνους επιχειρήσεων. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται η διενέργεια 

τέτοιων ελέγχων σε όλους τους υπεύθυνους επιχειρήσεων, με βάση τον κίνδυνο και με 

κατάλληλη συχνότητα.

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

1. Γενικά

Το συμβιβαστικό κείμενο επί του οποίου επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία στο πλαίσιο του 

Συμβουλίου αντανακλά πλήρως τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των συννομοθετών. 

Διατηρεί τους στόχους της πρότασης της Επιτροπής και παράλληλα λαμβάνει υπόψη τις 

σημαντικότερες τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση.

7 έγγρ. 12175/16 + ADD 1
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2. Κυριότερα ζητήματα

α) Πεδίο εφαρμογής

Η Επιτροπή υπενθύμισε ότι μολονότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 παρέχει γενικό 

πλαίσιο για τους επίσημους ελέγχους στους τομείς της νομοθεσίας για τις ζωοτροφές και τα 

τρόφιμα, και των κανόνων για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, για ιστορικούς 

λόγους, οι έλεγχοι σχετικά με την υγεία των ζώων (τόσο σε εγχώρια όσο και σε εισαγόμενα 

αγαθά) και οι έλεγχοι σε κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρμάκων τελούσαν υπό ξεχωριστό 

ρυθμιστικό καθεστώς. Επιπλέον, επισήμανε ότι οι έλεγχοι σε ορισμένους άλλους τομείς που 

σχετίζονται με την αγροδιατροφική αλυσίδα, όπως η υγεία των φυτών, το φυτικό 

αναπαραγωγικό υλικό (PRM) και τα ζωικά υποπροϊόντα (ABP), δεν συμπεριλαμβάνονταν 

στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και ότι αναπτύχθηκαν ειδικά 

ξεχωριστά τομεακά καθεστώτα για αυτούς. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρότεινε να διευρυνθεί 

το πεδίο εφαρμογής του υφιστάμενου νομικού πλαισίου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 

προκειμένου να ενσωματωθούν οι τομείς αυτοί, καθώς και για να καταστεί σαφές ότι 

καλύπτονται η βιολογική παραγωγή, οι προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, οι 

προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα και 

οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ).

Το Συμβούλιο έκρινε ότι ήταν πολύ νωρίς, στο στάδιο αυτό, να συμπεριληφθούν στον 

παρόντα κανονισμό οι επίσημοι έλεγχοι για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, δεδομένου 

ότι εκκρεμεί νέα πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό. 

Το Συμβούλιο συμφώνησε να περιοριστούν οι επίσημοι έλεγχοι για τους ΓΤΟ που 

ελευθερώνονται σκοπίμως στο περιβάλλον σε όσους αφορούν την παραγωγή ζωοτροφών και 

τροφίμων, καθώς και να αποκλεισθούν οι ειδικοί έλεγχοι του εξοπλισμού εφαρμογής 

φυτοφαρμάκων. Επιπλέον, το Συμβούλιο διευκρίνισε ότι ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει 

να εφαρμόζεται στην επαλήθευση της συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 

(κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων), αλλά θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν 

δόλιες ή παραπλανητικές πρακτικές όσον αφορά τα πρότυπα εμπορίας εντοπίζονται κατά 

τη διάρκεια ελέγχων που διενεργούνται δυνάμει του άρθρου 89 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1306/2013.
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β) Χρηματοδότηση των επίσημων ελέγχων

Η πρόταση της Επιτροπής διατηρεί την ισχύουσα γενική αρχή ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διαθέτουν κατάλληλους οικονομικούς πόρους για τους επίσημους ελέγχους, ωστόσο 
προσέθετε ότι η υπάρχουσα υποχρέωση να εισπράττονται τέλη από ορισμένους μόνον 
υπεύθυνους επιχειρήσεων θα πρέπει να επεκταθεί σε όλους τους υπεύθυνους επιχειρήσεων 
στους τομείς που καλύπτει ο κανονισμός. Στόχος είναι η πλήρης ανάκτηση των δαπανών που 
οφείλονται στη διενέργεια επίσημων ελέγχων από όλους τους τομείς και παράλληλα η 
πρόβλεψη εξαιρέσεων για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την πρόταση της 
Επιτροπής, δεν θα πρέπει να διατηρηθούν τα υφιστάμενα σταθερά επίπεδα τελών για την 
υποχρεωτική επιθεώρηση των υπεύθυνων επιχειρήσεων χειρισμού κρέατος, αλιευτικών 
προϊόντων και παραγωγής γάλακτος, για την έγκριση των εγκαταστάσεων ζωοτροφών και για 
την πλειονότητα των ελέγχων στα σύνορα. Αντιθέτως, θα πρέπει τα κράτη μέλη να ορίσουν 
τα επίπεδα αυτά με βάση ενιαίες και διαφανείς μεθόδους.

Το Συμβούλιο έκρινε ότι καμία αλλαγή του πεδίου εφαρμογής του συστήματος 
υποχρεωτικών τελών δεν είναι αναγκαία και ότι τα υφιστάμενα σταθερά επίπεδα θα πρέπει να 
διατηρηθούν διότι συνολικά το σύστημα ήταν ικανοποιητικό. Ωστόσο, το Συμβούλιο 
συμφώνησε ότι τα κράτη μέλη που επιθυμούν να επιβάλουν τέλη με βάση τις δαπάνες που 
προκύπτουν και όχι με βάση ένα σταθερό ποσό θα πρέπει να τηρούν εναρμονισμένους 
κανόνες σχετικά με τις μεθόδους κάλυψης και υπολογισμού των δαπανών. Το Συμβούλιο 
συμφώνησε επίσης ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να προωθούν τη διαφάνεια 
του υπολογισμού, της είσπραξης και του καθορισμού των τελών ή των επιβαρύνσεων, καθώς 
και της διαβούλευσης με τους σχετικούς φορείς.

γ) Καθήκοντα του επίσημου κτηνιάτρου

Η Επιτροπή πρότεινε ευέλικτη προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη έχουν τη 
δυνατότητα να ορίζουν το προσωπικό που κρίνουν ότι είναι το πλέον καταρτισμένο για τη 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων, και παράλληλα υποχρεούνται να παρέχουν κατάλληλη 
κατάρτιση στο σύνολο του προσωπικού.

Το Συμβούλιο συμφώνησε ότι, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική 
οργάνωση των επίσημων ελέγχων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη διακριτική ευχέρεια 
να ορίζουν το πλέον κατάλληλο προσωπικό για τη διενέργεια τέτοιων ελέγχων, με την 
προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και της 
υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων σε ολόκληρη την αγροδιατροφική αλυσίδα, 
καθώς και ότι τηρούνται τα διεθνή πρότυπα και υποχρεώσεις.
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Ωστόσο, το Συμβούλιο έκρινε αναγκαίο να απαιτείται από τα κράτη μέλη να απευθύνονται σε 
επίσημους κτηνιάτρους σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου οι ιδιαίτερες δεξιότητές τους είναι 
απαραίτητες για να εξασφαλιστεί άρτιο αποτέλεσμα των επίσημων ελέγχων (π.χ. για τα ζώντα 
ζώα, το κρέας και ορισμένα άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης). Το Συμβούλιο εκτιμά ότι 
αυτό δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα των κρατών μελών να χρησιμοποιούν επίσημους 
κτηνιάτρους, μεταξύ άλλων για επίσημους ελέγχους σε πουλερικά και λαγόμορφα, ή άλλα 
ειδικά καθορισμένα πρόσωπα, και σε περιπτώσεις όπου αυτό δεν απαιτείται σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό.

δ) Κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές αρμοδιότητες

Η προτεινόμενη πράξη θα αποτελεί κανονισμό-πλαίσιο που θα εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να 
καθορίσει σημαντικό μέρος των λεπτομερειών του με κατ’ εξουσιοδότηση ή/και εκτελεστικές 
πράξεις. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης στο πλαίσιο του Συμβουλίου, δόθηκε ιδιαίτερη 
προσοχή στις προτεινόμενες εξουσιοδοτήσεις της Επιτροπής. Το Συμβούλιο δεν αμφισβήτησε 
ούτε μετέβαλε την αρχή ενός κανονισμού-πλαισίου, ωστόσο πολλά άρθρα αναδιατυπώθηκαν 
προκειμένου να καθορισθούν καλύτερα τα όρια εξουσιοδότησης της Επιτροπής.
Επιπλέον, όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με ειδικούς πρόσθετους κανόνες για τους 
επίσημους ελέγχους σε σχέση με συγκεκριμένους τομείς (άρθρα 18 έως 27), όπως η 
παραγωγή κρέατος για ανθρώπινη κατανάλωση, η καλή μεταχείριση των ζώων, τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή η υγεία των φυτών, το Συμβούλιο εισήγαγε πολλά ουσιώδη 
στοιχεία στη βασική πράξη και κατέστησε δυνατή την εξουσιοδότηση της Επιτροπής, κατά 
περίπτωση.

Τέλος, εισήχθησαν μεταβατικές περίοδοι προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ορισμένες 
«βασικές» κατ’εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που είναι απαραίτητες για την ορθή 
εφαρμογή του κανονισμού θα εκδοθούν πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του 
κανονισμού. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί ότι οι υφιστάμενες διατάξεις που θα 
αντικατασταθούν από τις προαναφερόμενες πράξεις θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται έως 
ότου οι τελευταίες εκδοθούν από την Επιτροπή. Η εν λόγω έκδοση θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο 3 έτη μετά την ημερομηνία 
εφαρμογής του κανονισμού. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρξει κενό και παράλληλα θα 
δοθεί επαρκής χρόνος στην Επιτροπή να προετοιμάσει τις εν λόγω πράξεις.
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ε) Αναφορά παραβάσεων

Μετά την έντονη απαίτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο συμφώνησε να 

συμπεριληφθούν στον παρόντα κανονισμό διατάξεις που υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να 

διαθέτουν μηχανισμούς που επιτρέπουν την αναφορά πραγματικών ή ενδεχόμενων 

παραβάσεων του παρόντος κανονισμού, τη συνέχεια που πρέπει να δίδεται σε τέτοιου είδους 

αναφορές και την προστασία από αντίποινα, διακρίσεις ή άλλου είδους άδικη μεταχείριση για 

τα πρόσωπα που αναφέρουν παραβάσεις (άρθρο 140).

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντανακλά πλήρως τη συμφωνία που 

επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο συννομοθετών, όπως επιβεβαιώθηκε με την προαναφερόμενη 

επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 

Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής των Μόνιμων 

Αντιπροσώπων με ημερομηνία 12 Ιουλίου 2016. Στη συνέχεια εγκρίθηκε, με τη μορφή 

πολιτικής συμφωνίας, από το Συμβούλιο στις 10 Οκτωβρίου 2016.
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A»  
Απ οστολέας : Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου 
Απ οδέκτης : Επ ιτροπ ή των Μονίμω ν Αντιπ ροσώπ ων / Συμβούλιο 
Θέμα: Σχέδιο κανονισμού του Ευρωπ αϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τους  επ ίσημους  ελέγχους  και τις άλλες  επ ίσημες  δραστηριότητες  π ου 
διενεργούνται με σκοπ ό την εξασφάλιση της  εφαρμογής  της  νομοθεσίας  
για τα τρόφιμα και τις  ζωοτροφές  και των κανόνω ν για την υγεία και την 
καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα 
φυτοπ ροστατευτικά π ροϊόντα, για την τροπ οπ οίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) 
αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 
2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπ αϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 
του Συμβουλίου και των οδηγιών 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 
2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, και για την κατάργηση των 
κανονισμώ ν (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπ αϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 
90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ του 
Συμβουλίου και της  απ όφασης  92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός  
για τους  επ ίσημους  ελέγχους) (π ρώτη ανάγνωσ η)  
- Έγκριση της  θέσης  του Συμβουλίου σε π ρώτη ανάγνωση και του 
σκεπ τικού του Συμβουλίου 
= Δήλωση 
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Δήλωση της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Δανίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, 

της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας, της Σουηδίας, 

της Φινλανδίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου

Διαπιστώνεται ότι οι αγγλικοί όροι «harmful organism» και «pest» ( στα ελληνικά «επιβλαβής 

οργανισμός») στις νομικές πράξεις της ΕΕ αναφέρονται στην ίδια έννοια και χρησιμοποιούνται 

ισοδύναμα.

Σκεπτικό:

Δεδομένου ότι στις ισχύουσες νομικές πράξεις της Επιτροπής και στους κανονισμούς και στις 

οδηγίες του Συμβουλίου (λ.χ. στην οδηγία 93/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου, στον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στην εκτελεστική 

απόφαση 2012/138/ΕΕ της Επιτροπής) οι όροι «harmful organism» και «pest» χρησιμοποιούνται με 

την ίδια έννοια και κατά ισοδύναμο τρόπο, θα πρέπει να επισημανθεί ρητά ότι οι όροι «pest» και 

«harmful organism» είναι συνώνυμοι, προς αποφυγήν ενδεχόμενων αμφιβολιών κατά την 

εφαρμογή των ισχυουσών νομικών πράξεων της ΕΕ και του νέου κανονισμού της ΕΕ για την υγεία 

των φυτών καθώς και του νέου κανονισμού για τους επίσημους ελέγχους.
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Διοργανικός  φάκελος : 
2013/0140 (COD)  

  

 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A»  
Απ οστολέας : Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου 
Απ οδέκτης : Επ ιτροπ ή των Μονίμω ν Αντιπ ροσώπ ων / Συμβούλιο 
Θέμα: Σχέδιο κανονισμού του Ευρωπ αϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τους  επ ίσημους  ελέγχους  και τις άλλες  επ ίσημες  δραστηριότητες  π ου 
διενεργούνται με σκοπ ό την εξασφάλιση της  εφαρμογής  της  νομοθεσίας  
για τα τρόφιμα και τις  ζωοτροφές  και των κανόνω ν για την υγεία και την 
καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα 
φυτοπ ροστατευτικά π ροϊόντα, για την τροπ οπ οίηση των κανονισμών του 
Ευρωπ αϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) 
αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 
1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των 
κανονισμώ ν του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 
και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 
2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ, και για την κατάργηση των κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπ αϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών του Συμβουλίου 
89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ 
και 97/78/ΕΚ και της  απ όφασης  92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός  
για τους  επ ίσημους  ελέγχους) (Πρώτη ανάγνωση)  
- Έγκριση της  θέσης  του Συμβουλίου σε π ρώτη ανάγνωση και του 
σκεπ τικού του Συμβουλίου 

 

1. Στις 6 Μαΐου 2013, η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο την 
προαναφερόμενη πρόταση, βάσει του άρθρου 43 παράγραφος 2, του άρθρου 114 και του 
άρθρου 168 παράγραφος 4 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ)1.

1 9464/13+ADD1+ADD2
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2. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή γνωμοδότησε στις 16 Οκτωβρίου 20131. Η Επιτροπή 

των Περιφερειών διετύπωσε τη γνώμη της στις 29 Νοεμβρίου 20132.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 

20143.

4. Κατά την 3487η σύνοδό του στις 10 Οκτωβρίου 2016, το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας 

κατέληξε σε πολιτική συμφωνία ως προς τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 

σχετικά με τον ως άνω κανονισμό4.

5. Η Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων καλείται να εισηγηθεί στο Συμβούλιο:

- να εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση και το σκεπτικό του 

Συμβουλίου ως έχουν στα έγγραφα 10755/16 και 10755/16 ADD 1 αντίστοιχα, ως 

σημείο «Α» της ημερήσιας διάταξης προσεχούς του συνόδου, με αποχή της 

αντιπροσωπείας της Αυστρίας.

- να καταχωρίσει στα πρακτικά της εν λόγω συνόδου τη δήλωση που περιλαμβάνεται στην 

προσθήκη του παρόντος σημειώματος.

1 ΕΕ C 67 της 6.3.2014, σ. 166.
2 ΕΕ C 114 της 15.4.2014, σ. 96
3 8304/14
4 Σύμφωνα με την επιστολή της 12ης Ιουλίου 2016, που απηύθυνε ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει, σε δεύτερη ανάγνωση, τη θέση του 
Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση χωρίς τροπολογίες.



 

EL    EL 

 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Βρυξέλλες, 6.1.2017  

COM(2017) 6 final 

2013/0140 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 

σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

σχετικά με τη 

θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού για τους 

επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό 

την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και 

των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών, 

τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 

396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (ΕΕ) αριθ. 

652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) 

αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 

1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ, και την κατάργηση των 

κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 

και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 

90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 

92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου  

 (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) 
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2013/0140 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 

σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

σχετικά με τη 

θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού για τους 

επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό 

την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και 

των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών, 

τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 

396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (ΕΕ) αριθ. 

652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) 

αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 

1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ, και την κατάργηση των 

κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 

και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 

90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 

92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου  

 (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ημερομηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο [έγγραφο COM(2013) 

265 final – 2013/0140 COD]: 

6 Μαΐου 2013. 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

και Κοινωνικής Επιτροπής: 

16-17 Οκτωβρίου 2013 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής των 

Περιφερειών: 

 

Ημερομηνία καθορισμού της θέσης του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση: 

29 Νοεμβρίου 2013 

 

15 Απριλίου 2014 

Ημερομηνία διαβίβασης της τροποποιημένης πρότασης: * 

Ημερομηνία έκδοσης της θέσης του Συμβουλίου: 19 Δεκεμβρίου 2016 

* Με βάση την πορεία των άτυπων συνομιλιών μεταξύ του Συμβουλίου και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο, η 

Επιτροπή δεν κατάρτισε τροποποιημένη πρόταση, αλλά εξέφρασε τις απόψεις 

της σχετικά με τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου στο έγγραφο 

«Communication de la Commission sur les suites données aux avis et 
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résolutions adoptés par le Parlement européen lors de la session d'avril 2014» 

[έγγραφο SP(2014)471], που εστάλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 9 

Ιουλίου 2014. 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Στόχος της πρότασης είναι να εκσυγχρονίσει και να βελτιώσει την 

αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος επίσημων ελέγχων σε 

όλα τα κράτη μέλη. Οι επίσημοι έλεγχοι χρησιμεύουν για να εξασφαλίζουν υψηλά 

επίπεδα ασφάλειας και ποιότητας σε όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα, επιβάλλονται 

με συνέπεια και ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των εμπορικών εταίρων της ΕΕ.  

Η πρόταση αντικαθιστά τον ισχύοντα κανονισμό του 2004 για τους επίσημους 

ελέγχους. Διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των ελέγχων για να καλύπτονται η υγεία 

των φυτών και τα ζωικά υποπροϊόντα, που μέχρι τώρα διέπονταν κυρίως από 

τομεακούς κανόνες, ώστε να προσφέρεται μια πιο συνεκτική και ολοκληρωμένη 

προσέγγιση όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους σε ολόκληρη την αγροδιατροφική 

αλυσίδα.  

Η πρόταση εφαρμόζει για τους επίσημους ελέγχους την προσέγγιση με βάση τον 

κίνδυνο. Επίσης, έχει ως στόχο τη μείωση των κανονιστικών και διοικητικών 

επιβαρύνσεων για τις αρχές και τους υπευθύνους επιχειρήσεων. Ειδικότερα, η 

πρόταση αφορά τις ανεπάρκειες στο σύστημα επίσημων ελέγχων για τα κατάλοιπα 

κτηνιατρικών φαρμάκων σε ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης. Βελτιώνει το 

μηχανισμό διοικητικής συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών 

ελέγχου για την πιο αποτελεσματική διεκπεραίωση διασυνοριακών περιπτώσεων μη 

συμμόρφωσης. Οι απαιτήσεις διαπίστευσης στα πρότυπα ISO για τα επίσημα 

εργαστήρια διατηρούνται σε ισχύ. Ωστόσο, προβλέπονται μεταβατικά μέτρα και 

προσωρινές ή μόνιμες παρεκκλίσεις, κατά περίπτωση. 

Η πρόταση προβλέπει ένα σύνολο κοινών κανόνων για όλες τις δραστηριότητες 

ελέγχου που πρέπει να ασκούνται στα σύνορα της ΕΕ, όσον αφορά ζώα και αγαθά 

από τρίτες χώρες, τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή για την επίτευξη της 

προστασίας της υγείας. Έτσι θα αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός των ισχυόντων 

κανόνων και θα καταστεί το σύστημα ελέγχων λιγότερο επαχθές για τις αρχές και τις 

επιχειρήσεις. Παράλληλα με τη συστηματική πραγματοποίηση ελέγχων τεκμηρίωσης 

σε ζώα και αγαθά που πρέπει να ελέγχονται στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, 

κοινά κριτήρια θα εξασφαλίζουν τη διενέργεια ελέγχων ταυτοποίησης ή φυσικών 

ελέγχων, με συχνότητα που θα αντικατοπτρίζει τους κινδύνους που εγκυμονούν τα 

εν λόγω ζώα ή αγαθά. 

Ενισχυμένοι κανόνες διαφάνειας αποσκοπούν στην αύξηση της λογοδοσίας των 

αρμόδιων αρχών προς τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις σχετικά με τον τρόπο 

με τον οποίο εφαρμόζονται και επιβάλλονται οι κανόνες για την αγροδιατροφική 

αλυσίδα. 

Μια νέα απαίτηση για τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου να διεξάγουν, επίσης, 

τακτικούς και αιφνιδιαστικούς ελέγχους για τον εντοπισμό δόλιων πρακτικών σε όλη 

την αγροδιατροφική αλυσίδα, καθώς και αυστηρότερες οικονομικές κυρώσεις για 

δόλιες συμπεριφορές, αποτελεί ένα περαιτέρω σημαντικό βήμα στην καταπολέμηση 

της απάτης και στην προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των 

επιχειρήσεων. 
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Η πρόταση αξιοποιεί το υφιστάμενο σύστημα των υποχρεωτικών τελών για τους 

επίσημους ελέγχους, ώστε να διατίθενται επαρκείς πόροι για τα εθνικά συστήματα 

ελέγχου, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα συμφέροντα των μικρών επιχειρήσεων. 

Η πρόταση προβλέπει μια σειρά εξουσίες της Επιτροπής να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις, ώστε να συμπληρώνει ή να 

προσδιορίζει απαιτήσεις ελέγχου και επιβολής σε ορισμένους βασικούς τομείς της 

αγροδιατροφικής αλυσίδας. Έτσι θα δοθεί η δυνατότητα θέσπισης ειδικών 

εκτελεστικών ρυθμίσεων, μεταξύ άλλων, για ελάχιστες συχνότητες για τη διενέργεια 

ελέγχων, όταν αυτό απαιτείται από ειδικούς κινδύνους ή κινδύνους σε έναν ορισμένο 

τομέα. Ταυτόχρονα, οι εξουσιοδοτήσεις θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να 

προσαρμόσει ορισμένα στοιχεία του συστήματος ελέγχων στους εν λόγω τομείς, σε 

περίπτωση που οι συνθήκες αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. 

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

3.1. Γενικές παρατηρήσεις 

Η πρόταση της Επιτροπής διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο στις 6 Μαΐου 2013. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση 

του σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014. Το ΕΚ υποστηρίζει τους 

κύριους στόχους της πρότασης της Επιτροπής. Συγκεκριμένα, το Κοινοβούλιο 

συμφώνησε με την ανάγκη να υιοθετηθεί μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση 

για τους επίσημους ελέγχους, ώστε να ξεπεραστούν ο κατακερματισμός και οι 

επικαλύψεις των κανόνων, και με την ανάγκη διενέργειας ελέγχων βάσει των 

κινδύνων. Συμφώνησε επίσης με την ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης των 

επίσημων ελέγχων και στο ότι ο τρόπος υπολογισμού των τελών πρέπει να 

δημοσιοποιείται.  

Σε σχέση με τον τομέα βιολογικής παραγωγής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

υποστήριξε την προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά την εξουσιοδότηση της 

Επιτροπής, στο πλαίσιο του κανονισμού για τους επίσημους ελέγχους, για τη 

θέσπιση κανόνων ελέγχου που θα καλύπτουν ειδικά τον τομέα βιολογικής 

παραγωγής. Η προσέγγιση αυτή δεν αντανακλάται στη γενική προσέγγιση του 

Συμβουλίου, στην οποία καταργούνται οι εξουσιοδοτήσεις και εισάγεται ένας 

σημαντικός αριθμός ειδικών κανόνων (και αντίστοιχων εξουσιοδοτήσεων) 

στην πρόταση για τον τομέα βιολογικής παραγωγής. Για να διευκολυνθεί η 

συμφωνία των συννομοθετών, και ύστερα από προσεκτική μελέτη για τη μη 

διακύβευση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων, η Επιτροπή δέχθηκε 

μικρότερο αριθμό εξουσιοδοτήσεων, στο πλαίσιο του κανονισμού για τους 

επίσημους ελέγχους, για τον τομέα βιολογικής παραγωγής.  

Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλάμβανε 319 τροπολογίες στην 

αρχική πρόταση της Επιτροπής.  

Δεν εκδόθηκε τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής. Στο έγγραφο 

«Communication de la Commission sur les suites données aux avis et 

résolutions adoptés par le Parlement européen lors de la session d'avril 2014» 

[έγγραφο SP(2014)471], το οποίο εστάλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 9 

Ιουλίου 2016, η Επιτροπή ανέφερε ότι μπορούσε να δεχτεί πλήρως, εν μέρει, 

επί της αρχής ή κατόπιν επαναδιατύπωσης 129 από τις 319 τροπολογίες, αφού 

θεωρούσε ότι οι εν λόγω τροπολογίες θα μπορούσαν να αποσαφηνίσουν ή να 

βελτιώσουν την πρόταση της Επιτροπής και ήταν σύμφωνες με τους γενικούς 

στόχους της. 
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Μετά την έγκριση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη 

ανάγνωση, συνεχίστηκαν οι άτυπες συζητήσεις ανάμεσα στις αντιπροσωπείες 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Προεδρίας του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας στο στάδιο της κοινής θέσης 

(«συμφωνία σε πρώιμη δεύτερη ανάγνωση»).  

Οι συζητήσεις αυτές υπήρξαν επιτυχείς και αντικατοπτρίζονται στην κοινή 

θέση του Συμβουλίου, η οποία εκδόθηκε με ειδική πλειοψηφία στις 19 

Δεκεμβρίου 2016. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινή θέση του Συμβουλίου 

αντικατοπτρίζει τους αρχικούς στόχους της πρότασης της Επιτροπής και 

λαμβάνει υπόψη πολλές ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η 

Επιτροπή, αν και σε ορισμένα σημεία η κοινή θέση διαφέρει από την αρχική 

πρότασή της, θεωρεί ότι συνιστά έναν προσεκτικά ισορροπημένο συμβιβασμό 

και είναι ικανοποιημένη γιατί καλύπτει όλα τα θέματα που έκρινε ουσιώδη 

κατά την έκδοση της πρότασής της. 

3.2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την 

Επιτροπή και ενσωματώθηκαν πλήρως, εν μέρει ή επί της αρχής στη θέση 

του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 

Προστασία των καταναλωτών από παραπλάνηση ως προς τη φύση και την 

ποιότητα των τροφίμων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εισήγαγε τροπολογία 

που απαιτεί από τις αρχές επιβολής της νομοθεσίας να λαμβάνουν υπόψη, κατά 

την εκτέλεση των ελέγχων βάσει κινδύνου, το ενδεχόμενο παραπλάνησης των 

καταναλωτών ως προς τη φύση, την ταυτότητα και τις ιδιότητες των τροφίμων. 

Η τροπολογία αυτή γίνεται δεκτή από την Επιτροπή και το Συμβούλιο, καθώς 

συνάδει με τον γενικό στόχο για αποτελεσματική αντιμετώπιση της 

παραβίασης των κανόνων μέσω δόλιων ή παραπλανητικών πρακτικών. 

Ευρωπαϊκά κέντρα αναφοράς για την αυθεντικότητα και την ακεραιότητα 

της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε τη 

δημιουργία ευρωπαϊκών κέντρων αναφοράς για την αυθεντικότητα και την 

ακεραιότητα της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Τα κέντρα αυτά θα επικουρούν 

την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στην πρόληψη, τον εντοπισμό και την 

καταπολέμηση δόλιων πρακτικών που συνδέονται με την αγροδιατροφική 

αλυσίδα, μέσω της παροχής εξειδικευμένων γνώσεων και ειδικών αναλύσεων. 

Η πρόταση αυτή έγινε δεκτή από την Επιτροπή και το Συμβούλιο. 

Προστασία των πληροφοριοδοτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εισήγαγε 

τροπολογία που αποσκοπεί στην προστασία των ατόμων που καταγγέλλουν 

ενδεχόμενες παραβάσεις. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη θα υποχρεούνται να 

διαθέτουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την προστασία των 

πληροφοριοδοτών από αντίποινα, διακρίσεις ή άλλου είδους άδικη 

μεταχείριση. Η πρόταση αυτή έγινε δεκτή από την Επιτροπή και το Συμβούλιο. 

Ευρωπαϊκά κέντρα αναφοράς για την καλή μεταχείριση των ζώων που 

πρότεινε η Επιτροπή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εισήγαγε τροπολογία που 

καθιστά τη δημιουργία αυτών των κέντρων νομική υποχρέωση. Επιπλέον, το 

Κοινοβούλιο πρότεινε ότι η συντονισμένη επιστημονική βοήθεια που 

παρέχεται από τα κέντρα θα πρέπει να προσφέρεται τόσο στις αρμόδιες αρχές 

και στους ενδιαφερόμενους φορείς. Αυτό έγινε δεκτό από την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο, αφού τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Επιτροπή μέσω της 

ερευνητικής εργασίας και των μελετών επισημαίνουν την ανάγκη δημιουργίας 

παρόμοιων κέντρων αναφοράς. 
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3.3. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που απορρίφθηκαν από την 

Επιτροπή και ενσωματώθηκαν πλήρως, εν μέρει ή επί της αρχής στη θέση 

του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 

Απόσυρση του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από το πεδίο εφαρμογής. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει την απόσυρση των επίσημων ελέγχων 

όσον αφορά τους κανόνες για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό από το πεδίο 

εφαρμογής του κανονισμού. Η Επιτροπή θα προτιμούσε να περιληφθούν οι 

έλεγχοι αυτοί στο πεδίο εφαρμογής, ώστε να καταστεί δυνατή μια πιο 

ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους και την 

εναρμόνιση των κανόνων ελέγχου στον τομέα αυτό σε όλα τα κράτη μέλη. 

Ωστόσο, το Συμβούλιο υποστήριξε την τροπολογία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Με συμβιβαστικό πνεύμα, η Επιτροπή αποδέχεται τη θέση του 

Συμβουλίου. 

3.4. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την 

Επιτροπή πλήρως, εν μέρει ή επί της αρχής, αλλά δεν ενσωματώθηκαν στη 

θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 

Επίσημοι έλεγχοι σχετικά με τα πρότυπα εμπορίας για τα γεωργικά 

προϊόντα. Η Επιτροπή αποδέχθηκε την τροπολογία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου σχετικά με τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της πρότασης 

στα πρότυπα εμπορίας και τους κανόνες για τα γεωργικά προϊόντα που 

διέπονται από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Αυτό δεν 

ήταν πλήρως αποδεκτό από το Συμβούλιο, με αποτέλεσμα μια συμβιβαστική 

λύση, βάσει της οποίας το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για τους 

επίσημους ελέγχους θα καλύπτει τους ελέγχους που πραγματοποιούνται στο 

πλαίσιο της νομοθεσίας για τα πρότυπα εμπορίας και εντοπίζουν πιθανές 

δόλιες ή παραπλανητικές πρακτικές. Η Επιτροπή μπορεί να συμφωνήσει με τη 

θέση του Συμβουλίου, δεδομένου ότι σημαντικός αριθμός ενισχυμένων 

κανόνων για τους επίσημους ελέγχους, με στόχο τον εντοπισμό και την 

αποτροπή δόλιων πρακτικών, θα ισχύει για τα προϊόντα αυτά. 

Καθορισμός των χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται για δόλιες 

παραπλανητικές πρακτικές σε ποσό που είναι τουλάχιστον διπλάσιο σε 

σχέση με το οικονομικό πλεονέκτημα που επιδίωκε ο παραβάτης. Η 

Επιτροπή αποδέχθηκε την τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 

αυστηρότερες οικονομικές κυρώσεις για δόλιες συμπεριφορές. Η θέση του 

Συμβουλίου οδήγησε σε συμβιβασμό, σύμφωνα με τον οποίο οι οικονομικές 

κυρώσεις πρέπει να αντανακλούν το οικονομικό πλεονέκτημα ή ποσοστό του 

κύκλου εργασιών του επιχειρηματία. Το σκεπτικό βασιζόταν στην εκτίμηση 

ότι θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να υπολογιστεί επακριβώς το επιδιωκόμενο 

οικονομικό πλεονέκτημα. Η Επιτροπή μπορεί να συμφωνήσει με τη θέση του 

Συμβουλίου, δεδομένου ότι η συμβιβαστική λύση οδηγεί σε ακόμη 

αυστηρότερους κανόνες για τις οικονομικές κυρώσεις, για την καλύτερη 

αποτροπή δόλιων ή παραπλανητικών πρακτικών. 

3.5. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που απορρίφθηκαν από την 

Επιτροπή και δεν ενσωματώθηκαν στη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη 

ανάγνωση 

Απάλειψη κανόνων σχετικά  με τα υποχρεωτικά τέλη για επίσημους 

ελέγχους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εισήγαγε τροπολογίες που απέρριπταν 

τα υποχρεωτικά τέλη και προέκριναν τη διακριτική ευχέρεια των κρατών 
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μελών για την επιβολή τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε επίσης την 

απαλλαγή των πολύ μικρών επιχειρήσεων από τα υποχρεωτικά τέλη. Οι 

τροπολογίες απορρίφθηκαν από την Επιτροπή διότι θα αντιστρατεύονταν τον 

στόχο της Επιτροπής να διασφαλιστεί η βιώσιμη χρηματοδότηση των αρχών 

ελέγχου, καθώς και η πιο ισόρροπη συμμετοχή των επιχειρηματιών στη 

χρηματοδότηση του συστήματος ελέγχου. Οι τροπολογίες απορρίφθηκαν 

επίσης από το Συμβούλιο, το οποίο στη θέση του απαιτεί, αντ’ αυτού, 

υποχρεωτικά τέλη σε τομείς στους οποίους, βάσει του κινδύνου, απαιτούνται 

έλεγχοι μεγαλύτερης έντασης πόρων, όπως οι έλεγχοι σε σφαγεία και σε 

εισαγωγές. Επιπλέον, η θέση του Συμβουλίου επιτρέπει στα κράτη μέλη να 

λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα των μικρών επιχειρήσεων ώστε να μειωθούν 

τα τέλη. Η Επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί τη θέση του Συμβουλίου, αφού θα 

επιφέρει βιώσιμη εισροή χρηματοδοτικών πόρων σε τομείς της 

αγροδιατροφικής αλυσίδας, όπου οι έλεγχοι είναι πιο αναγκαίοι και ο κίνδυνος 

στρέβλωσης της αγοράς ελλείψει υποχρεωτικών τελών είναι υψηλότερος. 

Επίσης, οι προτάσεις της Επιτροπής για τους κανόνες σχετικά με τη διαφάνεια 

των τελών έχουν, σε μεγάλο βαθμό, διατηρηθεί. Οι εν λόγω κανόνες θα 

συμβάλουν στην επίτευξη μεγαλύτερης συνέπειας στην επιβολή των τελών σε 

ολόκληρη την ΕΕ.  

Μόνιμη παρουσία επίσημου κτηνιάτρου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

πρότεινε να απαιτείται η μόνιμη παρουσία επίσημου κτηνιάτρου κατά τις 

επιθεωρήσεις πριν και μετά τη σφαγή. Επίσης, πρότεινε η δυνατότητα 

συμμετοχής του προσωπικού του σφαγείου κατά τους επίσημους ελέγχους, υπό 

την επίβλεψη επίσημου κτηνιάτρου, να περιορίζεται στα πουλερικά και τα 

λαγόμορφα. Η Επιτροπή απέρριψε αυτές τις τροπολογίες, δεδομένου ότι θα 

υπονόμευαν τον στόχο της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των πόρων για 

τους ελέγχους και της μείωσης του φόρτου για τις αρμόδιες αρχές - χωρίς να 

μειώνεται το επίπεδο της ασφάλειας των τροφίμων. Με παρόμοιο σκεπτικό, το 

Συμβούλιο απέρριψε, επίσης, τις περισσότερες από αυτές τις τροπολογίες. 

Σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου, οι όροι για την ευελιξία θα 

καθορίζονται με κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις. 

Υποχρεωτική διοχέτευση και συστηματικοί επίσημοι έλεγχοι όσον αφορά 

«τρόφιμα που περιέχουν προϊόντα ζωικής προέλευσης» τα οποία 

εισέρχονται στην Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε να 

προστεθούν «οι τροφές που περιέχουν προϊόντα ζωικής προέλευσης» στις 

κατηγορίες των προϊόντων που πρέπει να υπόκεινται σε υποχρεωτικούς 

συστηματικούς ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου. Η Επιτροπή 

απέρριψε την τροπολογία αυτή, δεδομένου ότι δεν παρουσιάζουν όλα «τα 

τρόφιμα που περιέχουν προϊόντα ζωικής προέλευσης» επίπεδο κινδύνου το 

οποίο απαιτεί να διοχετεύονται και να ελέγχονται συστηματικά σε συνοριακό 

σταθμό ελέγχου. Το Συμβούλιο απέρριψε επίσης αυτές τις τροπολογίες, 

δεδομένου ότι θα ήταν δυσανάλογες και θα επέφεραν αναίτια αναστάτωση των 

εμπορικών συναλλαγών. 

Κτηνιατρικοί έλεγχοι σε όλα τα προϊόντα ζωικής προέλευσης στα σύνορα. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εισήγαγε τροπολογίες που προβλέπουν την 

υποχρέωση διενέργειας φυσικών ελέγχων σε ζώα και σε όλα τα προϊόντα 

ζωικής προέλευσης που εισέρχονται στην Ένωση από επίσημο κτηνίατρο. Η 

Επιτροπή απέρριψε τις τροπολογίες αυτές, δεδομένου ότι οι φυσικοί έλεγχοι σε 

ορισμένα προϊόντα ζωικής προέλευσης, όπως γάλα σε σκόνη και 
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κονσερβοποιημένο κρέας, δεν απαιτούν κατ’ ανάγκην κτηνιατρική 

εμπειρογνωμοσύνη. Επιπλέον, αυτό θα ερχόταν σε αντίθεση με έναν από τους 

θεμελιώδεις στόχους της πρότασης, δηλαδή στην αποτελεσματικότερη 

χρησιμοποίηση των πόρων ελέγχου. Με παρόμοιο σκεπτικό, το Συμβούλιο 

απέρριψε, επίσης, αυτές τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η 

συμβιβαστική θέση του Συμβουλίου απαιτεί από τους επίσημους κτηνιάτρους 

να πραγματοποιούν φυσικούς ελέγχους σε φορτία ζώων και σε φορτία κρέατος 

και βρώσιμων εντοσθίων. Η Επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί τον συμβιβασμό 

διότι, αν και πιο περιοριστικός από την πρόταση της Επιτροπής, επιτρέπει την 

αποτελεσματικότερη κατανομή των κτηνιατρικών πόρων. 

3.6. Νέες διατάξεις που εισήγαγε το Συμβούλιο 

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των επίσημων ελέγχων, έγιναν ουσιαστικές 

τροποποιήσεις από το Συμβούλιο, σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής, 

κυρίως με την εισαγωγή καθεστώτος υποχρεωτικών τελών παρόμοιου με αυτό 

που ισχύει σήμερα. Η Επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί (όπως εξηγείται 

ανωτέρω) τη θέση του Συμβουλίου, αφού εξασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη 

οικονομική βιωσιμότητα των επίσημων ελέγχων με τη μεγαλύτερη ένταση 

πόρων. Επιπλέον, ουσιαστικά διατηρούνται όπως προτείνονται από την 

Επιτροπή οι κανόνες σχετικά με τη διαφάνεια των τελών, δηλαδή τον 

υπολογισμό τους. Επιπλέον, το Συμβούλιο εισήγαγε πολλές τροπολογίες που 

αναπτύσσουν περαιτέρω άλλους κύριους στόχους της πρότασης, όπως την 

υποχρέωση για τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των 

αρμόδιων αρχών και των αρχών επιβολής της νομοθεσίας και μεταξύ 

εισαγγελέων και δικαστικών αρχών.  

Οι ακόλουθες διατάξεις διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής και τις απαιτήσεις της 

πρότασης. 

Παρεκκλίσεις για την επιθεώρηση κρεάτων ορισμένων ειδών. Το 

Συμβούλιο προσέθεσε την εξουσιοδότηση της Επιτροπής να θεσπίζει ειδικές 

παρεκκλίσεις από τους κανόνες για την επιθεώρηση κρέατος όσον αφορά τους 

ταράνδους (Rangifer tarandus tarandus) και τους τσαλαπετεινούς (Lagopus 

lagopus και Lagopus mutus), ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση τοπικών και 

παραδοσιακών εθίμων σε ορισμένα μέρη της Ένωσης. Δεδομένου ότι η 

παρέκκλιση μπορεί να επιτρέπεται μόνον υπό τον όρο ότι δεν θα θίγει την 

επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί να δεχθεί 

τη διάταξη αυτή με πνεύμα συμβιβασμού. 

Παρεκκλίσεις για τους συνοριακούς ελέγχους ακατέργαστων κορμών και 

πριστής και πελεκημένης ξυλείας. Το Συμβούλιο προσέθεσε την 

εξουσιοδότηση της Επιτροπής να καθορίζει τις περιπτώσεις και τους όρους 

υπό τους οποίους οι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου που έχουν οριστεί για τις 

εισαγωγές ακατέργαστων κορμών και πριστής και πελεκημένης ξυλείας 

μπορούν να απαλλάσσονται από ορισμένες απαιτήσεις, όσον αφορά, για 

παράδειγμα, τους χώρους, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό. Η Επιτροπή 

μπορεί να αποδεχθεί την τροπολογία αυτή, καθώς είναι απαραίτητο να 

λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των αρμόδιων αρχών που είναι επιφορτισμένες 

με τους επίσημους ελέγχους και υπόκεινται σε ειδικούς γεωγραφικούς 

περιορισμούς, με ταυτόχρονη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης των ελέγχων.  
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινή θέση που εξέδωσε το Συμβούλιο με ειδική 

πλειοψηφία αντικατοπτρίζει τους αρχικούς στόχους της πρότασης της Επιτροπής και 

λαμβάνει υπόψη πολλές ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή, αν 

και σε ορισμένα σημεία η κοινή θέση διαφέρει από την αρχική πρότασή της, θεωρεί 

ότι συνιστά έναν προσεκτικά ισορροπημένο συμβιβασμό και είναι ικανοποιημένη 

γιατί καλύπτει όλα τα θέματα που έκρινε ουσιώδη κατά την έκδοση της πρότασής 

της. 

Για τους προαναφερθέντες λόγους, η Επιτροπή υποστηρίζει την κοινή θέση που 

εκδόθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2016. 
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