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Υπόμνημα για ηα σπηζιμοποιούμενα ζύμβολα 

 * Γηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο 

 *** Γηαδηθαζία έγθξηζεο 

 ***I πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (πξώηε αλάγλσζε) 

 ***II πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (δεύηεξε αλάγλσζε) 

 ***III πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (ηξίηε αλάγλσζε) 

 

(Η ελδεηθλπόκελε δηαδηθαζία ζηεξίδεηαη ζηε λνκηθή βάζε πνπ πξνηείλεηαη 

ζην ζρέδην πξάμεο) 

 

 

 

 

 

Τποπολογίερ ζε ζσέδιο ππάξηρ 

Τξνπνινγίεο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζε δύν ζηήιεο 
 

Η δηαγξαθή θεηκέλνπ ζεκαίλεηαη κε πλάγιοςρ ένηονοςρ ραξαθηήξεο ζηελ 

αξηζηεξή ζηήιε. Η αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ ζεκαίλεηαη κε πλάγιοςρ 

ένηονοςρ ραξαθηήξεο θαη ζηηο δύν ζηήιεο. Σν λέν θείκελν ζεκαίλεηαη κε 

πλάγιοςρ ένηονοςρ ραξαθηήξεο ζηε δεμηά ζηήιε. 

 

Η πξώηε θαη ε δεύηεξε γξακκή ηεο επηθεθαιίδαο θάζε ηξνπνινγίαο 

πξνζδηνξίδνπλ ην ζρεηηθό ηκήκα ηνπ εμεηαδόκελνπ ζρεδίνπ πξάμεο. Δάλ κία 

ηξνπνινγία αλαθέξεηαη ζε ήδε πθηζηάκελε πξάμε ηελ νπνία ην ζρέδην 

πξάμεο απνζθνπεί λα ηξνπνπνηήζεη, ε επηθεθαιίδα πεξηέρεη επηπιένλ θαη κία 

ηξίηε θαη κία ηέηαξηε γξακκή πνπ πξνζδηνξίδνπλ αληίζηνηρα ηελ πθηζηάκελε 

πξάμε θαη ηε δηάηαμή ηεο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ηξνπνινγία. 

 

Τξνπνινγίεο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ κε κνξθή ελνπνηεκέλνπ θεηκέλνπ 

 

Σα λέα ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ ζεκαίλνληαη κε πλάγιοςρ ένηονοςρ 

ραξαθηήξεο. Σα ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ πνπ δηαγξάθνληαη ζεκαίλνληαη κε ην 

ζύκβνιν ▌ ή κε δηαγξαθή. Η αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ ζεκαίλεηαη κε 

πλάγιοςρ ένηονοςρ ραξαθηήξεο πνπ ππνδειώλνπλ ην λέν θείκελν θαη κε 

δηαγξαθή ηνπ θεηκέλνπ πνπ αληηθαζίζηαηαη.  

Καη’ εμαίξεζε, δελ ζεκαίλνληαη νη ηξνπνπνηήζεηο απζηεξά ηερληθήο θύζεο 

πνπ επηθέξνπλ νη ππεξεζίεο θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ ηειηθνύ θεηκέλνπ. 
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ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ζε πξώηε αλάγλσζε ελόςεη ηεο έθδνζεο 

θαλνληζκνύ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο 

κεηαδνηηθέο λόζνπο ησλ δώσλ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη θαηάξγεζε νξηζκέλσλ 

πξάμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ησλ δώσλ («Νόκνο γηα ηελ πγεία ησλ δώσλ») 

(11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD)) 

(Σπλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία: δεύηεξε αλάγλσζε) 

Το Εσρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ηε ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ ζε πξώηε αλάγλσζε (11779/1/2015 – C8-

0008/2016), 

– έρνληαο ππόςε ηελ αηηηνινγεκέλε γλώκε πνπ ππνβιήζεθε από ην Οκνζπνλδηαθό 

πκβνύιην ηεο Απζηξίαο, ζην πιαίζην ηνπ πξσηνθόιινπ αξηζ. 2 ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ αξρώλ ηεο επηθνπξηθόηεηαο θαη ηεο αλαινγηθόηεηαο, κε ηελ νπνία 

ππνζηεξίδεηαη όηη ην ζρέδην λνκνζεηηθήο πξάμεο δελ ζπλάδεη πξνο ηελ αξρή ηεο 

επηθνπξηθόηεηαο, 

– έρνληαο ππόςε ηε γλσκνδόηεζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Δπηηξνπήο ηεο 10εο Γεθεκβξίνπ 2013
1
, 

– αθνύ δήηεζε ηε γλώκε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηώλ, 

– έρνληαο ππόςε ηε ζέζε ηνπ ζε πξώηε αλάγλσζε
2
 επί ηεο πξόηαζεο ηεο Δπηηξνπήο πξνο 

ην Κνηλνβνύιην θαη ην πκβνύιην (COM(2013)0260), 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 294 παξάγξαθνο 7 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 76 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ, 

– έρνληαο ππόςε ηε ζύζηαζε γηα δεύηεξε αλάγλσζε ηεο Δπηηξνπήο Γεσξγίαο θαη 

Αλάπηπμεο ηεο Τπαίζξνπ (A8-0041/2016), 

1. εγθξίλεη ηε ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ ζε πξώηε αλάγλσζε· 

2. εγθξίλεη ηελ θνηλή δήισζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο πνπ 

επηζπλάπηεηαη ζην παξόλ ςήθηζκα· 

3. ιακβάλεη ππόςε ηηο δειώζεηο ηεο Δπηηξνπήο πνπ επηζπλάπηνληαη ζην παξόλ ςήθηζκα· 

4. δηαπηζηώλεη όηη ε πξάμε εθδόζεθε ζύκθσλα κε ηε ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ· 

5. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα ππνγξάςεη ηελ πξάμε, καδί κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ 

                                                 
1
 ΔΔ C 170 ηεο 5.6.2014, ζ. 104. 

2
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2014)0381. 



 

PE575.379v02-00 6/8 RR\1087713EL.doc 

EL 

πκβνπιίνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 297 παξάγξαθνο 1 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· 

6. αλαζέηεη ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ λα ππνγξάςεη ηελ πξάμε, αθνύ πξνεγνπκέλσο 

ειεγρζεί όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο έρνπλ δεόλησο νινθιεξσζεί, θαη λα πξνβεί, ζε 

ζπκθσλία κε ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ, ζηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ 

Επίζημη Εθημερίδα ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης· 

7. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ηε ζέζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζην πκβνύιην, 

ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηα εζληθά θνηλνβνύιηα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

Κοηλή δήιωζε ηοσ Εσρωπαϊθού Κοηλοβοσιίοσ, ηοσ Σσκβοσιίοσ θαη ηες Επηηροπής 

ζτεηηθά κε ηε κηθροβηαθή αληοτή θαη ηε τρήζε ηωλ θηεληαηρηθώλ θαρκάθωλ 

 

Η αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην θαη ην πκβνύιην κε ηίηιν 

« ρέδην δξάζεο θαηά ηνπ απμαλόκελνπ θηλδύλνπ από ηελ κηθξνβηαθή αληνρή» 

(COM(2011)0748) ηνλίδεη ηνλ πξνιεπηηθό ξόιν ηνπ θαλνληζκνύ ζρεηηθά κε ηηο κεηαδνηηθέο 

λόζνπο ησλ δώσλ («λόκνο γηα ηελ πγεία ησλ δώσλ») θαη ηελ επαθόινπζε αλακελόκελε 

κείσζε ηεο ρξήζεο αληηβηνηηθώλ ζε δώα.  Δθηόο από ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξόληνο 

θαλνληζκνύ, ηα θξάηε κέιε θαινύληαη λα δεζκεπζνύλ όηη ζα ζπιιέγνπλ ζρεηηθά, ζπγθξίζηκα 

θαη επαξθώο ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηελ πξαγκαηηθή ρξήζε αληηκηθξνβηαθώλ θαξκάθσλ ζε 

δώα θαη όηη ζα απνζηέιινπλ ηα ζηνηρεία απηά ζηελ Δπηηξνπή ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε πην 

ζπλεηή ρξήζε ησλ αληηκηθξνβηαθώλ θαξκάθσλ ζε δώα, ζπκβάιινληαο έηζη ζηε κείσζε ηνπ 

θηλδύλνπ ηεο κηθξνβηαθήο αληνρήο. 

 

 

Δήιωζε ηες Επηηροπής ζτεηηθά κε ηελ ηαθηηθή σποβοιή εθζέζεωλ γηα ηε τρήζε 

αληηκηθροβηαθώλ θαρκάθωλ ζε δώα ζηελ Έλωζε 

 

Η Δπηηξνπή αλαιακβάλεη ηε δεκνζίεπζε ηαθηηθήο έθζεζεο όζνλ αθνξά ηε ρξήζε 

αληηκηθξνβηαθώλ θαξκάθσλ ζε δώα ζηελ ΔΔ κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνπλ ηα θξάηε 

κέιε. 

 

Δήιωζε ηες Επηηροπής γηα ηελ θαιή κεηατείρηζε ηωλ δώωλ 

 

Ο παξώλ θαλνληζκόο ζεζπίδεη ηνπο θαλόλεο γηα ηελ πξόιεςε θαη ηνλ έιεγρν ησλ λόζσλ ησλ 

δώσλ πνπ κεηαδίδνληαη ζηα δώα ή ζηνλ άλζξσπν θαη δελ πεξηέρεη δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ 

εηδηθά ηελ θαιή κεηαρείξηζε ησλ δώσλ, αλ θαη ε πγεία ησλ δώσλ θαη ε θαιή κεηαρείξηζε 

ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο. Η Έλσζε δηαζέηεη έλα θαιά αλαπηπγκέλν θεθηεκέλν ζρεηηθά κε ηελ 

θαιή κεηαρείξηζε ησλ δώσλ πνπ θαιύπηεη δηάθνξα είδε δώσλ (θνηόπνπια θξεαηνπαξαγσγήο, 

όξληζεο σνπαξαγσγήο, ρνίξνπο, κόζρνπο) ή δξαζηεξηόηεηεο (εθηξνθή, κεηαθνξά, ζθαγή, 

έξεπλα, θ.ιπ.). Η ελ ιόγσ λνκνζεζία γηα ηελ θαιή κεηαρείξηζε ησλ δώσλ ζα εμαθνινπζήζεη 

θαη’ αλάγθε λα εθαξκόδεηαη. Η Δπηηξνπή έρεη δεζκεπζεί λα ιακβάλεη πιήξσο ππόςε ηελ 

θαιή κεηαρείξηζε ησλ δώσλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο πλζήθεο θαη εληόο ησλ νξίσλ πνπ 

θαζνξίδνληαη ζε απηήλ, κεηαμύ άιισλ δηαζθαιίδνληαο ηελ πιήξε εθαξκνγή θαη ηελ 

θαηάιιειε αλάπηπμε ηεο λνκνζεζίαο απηήο. 
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