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Τροπολογία 83
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα ζωικά υποπροϊόντα προέρχονται 
κυρίως από τη σφαγή ζώων για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο και από τη 
διαδικασία διάθεσης των νεκρών ζώων 
λόγω μέτρων ελέγχου των νόσων. 
Ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής 
τους αποτελούν δυνητική απειλή για τη 
δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και το 
περιβάλλον. Η απειλή αυτή πρέπει να 
ελεγχθεί επαρκώς είτε με τη διοχέτευση 
των προϊόντων αυτών σε ασφαλή μέσα 
διάθεσης είτε με τη χρησιμοποίησή τους 
για διάφορους σκοπούς με την προϋπόθεση 
ότι εφαρμόζονται αυστηροί όροι οι οποίοι 
ελαχιστοποιούν τους πιθανούς κινδύνους 
για την υγεία.

(2) Τα ζωικά υποπροϊόντα προέρχονται 
κυρίως από τη σφαγή ζώων για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο, από την 
παραγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης 
όπως γαλακτοκομικών προϊόντων, και 
από τη διαδικασία διάθεσης των νεκρών 
ζώων λόγω μέτρων ελέγχου των νόσων. 
Ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής 
τους αποτελούν δυνητική απειλή για τη 
δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και το 
περιβάλλον. Η απειλή αυτή πρέπει να 
ελεγχθεί επαρκώς είτε με τη διοχέτευση 
των προϊόντων αυτών σε ασφαλή μέσα 
διάθεσης είτε με τη χρησιμοποίησή τους 
για διάφορους σκοπούς με την προϋπόθεση 
ότι εφαρμόζονται αυστηροί όροι οι οποίοι 
ελαχιστοποιούν τους πιθανούς κινδύνους 
για την υγεία.

Or. nl

Τροπολογία 84
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1923/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 
για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 999/2001 για τη θέσπιση 
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κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και 
εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών 
σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών επιτρέπει 
την νόμιμη εξουσιοδότηση εκ νέου, υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις, της 
χρησιμοποίησης ζωικών αλεύρων στην 
διατροφή των μη μηρυκαστικών. Μια 
από τις ρητές προϋποθέσεις για την 
χαλάρωση της ισχύουσας απαγόρευσης 
των ζωικών αλεύρων έγκειται στη 
διάθεση μεθόδων δοκιμών που 
επιτρέπουν να γίνεται διάκριση μεταξύ 
των ζωικών πρωτεϊνών διαφόρων ειδών 
ζώων. Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να εξασφαλίσει την 
διάθεση έγκυρων και ειδικών προς τα 
είδη μεθόδων δοκιμών, προκειμένου να 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ζωικές 
πρωτεΐνες ως αξιόλογη πηγή πρωτεϊνών 
στην διατροφή των μη μηρυκαστικών, 
αποκλείοντας τον κανιβαλισμό.

Or. nl

Τροπολογία 85
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) Η χρησιμοποίηση κατά το παρελθόν 
υπολειμμάτων τροφίμων στις ζωοτροφές 
προκάλεσε επανειλημμένα επιζωοτίες. 
Επίσης, η άδεια χρησιμοποίησης των 
υπολειμμάτων τροφίμων στις ζωοτροφές 
δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι οι ύλες που 
προέρχονται από ζώα συγκεκριμένου 
είδους δεν θα εισέλθουν στις ζωοτροφές 
για ζώα του ιδίου είδους.

Or. nl
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Τροπολογία 86
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Επιπλέον, στους κανόνες που 
καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό 
πρέπει να υπόκεινται τα άγρια ζώα, τα 
σφάγια ή μέρη σφαγίων αυτών των ζώων,
τα οποία υπάρχει πιθανότητα να έχουν 
μολυνθεί από μεταδοτική νόσο, για να 
προληφθούν οι κίνδυνοι που 
παρουσιάζουν. Το γεγονός αυτό δεν 
συνεπάγεται υποχρέωση για τη συλλογή 
και τη διάθεση των νεκρών άγριων ζώων 
τα οποία είτε πέθαναν είτε θηρεύτηκαν στο 
φυσικό τους περιβάλλον. Εφόσον τηρείται
η ορθή κυνηγετική πρακτική, τα εντόσθια 
και άλλα τμήματα του σώματος των 
άγριων θηραμάτων είναι δυνατόν να 
διατίθενται με ασφάλεια επί τόπου. Τα 
ζωικά υποπροϊόντα θηραμάτων υπόκεινται 
στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
μόνον στο βαθμό που η νομοθεσία για την 
υγιεινή των τροφίμων εφαρμόζεται στη 
διάθεση στην αγορά των θηραμάτων 
αυτών και απαιτεί διαδικασίες που 
πραγματοποιούνται από εγκαταστάσεις 
χειρισμού θηραμάτων.

(13) Επιπλέον, στους κανόνες που 
καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό 
πρέπει να υπόκεινται τα άγρια ζώα, τα 
σφάγια ή μέρη σφαγίων αυτών των ζώων, 
τα οποία υπάρχει πιθανότητα να έχουν 
μολυνθεί από μεταδοτική νόσο, για να 
προληφθούν οι κίνδυνοι που 
παρουσιάζουν. Το γεγονός αυτό δεν 
συνεπάγεται υποχρέωση για τη συλλογή 
και τη διάθεση των νεκρών άγριων ζώων 
τα οποία είτε πέθαναν είτε θηρεύτηκαν στο 
φυσικό τους περιβάλλον. Εφόσον 
τηρούνται  οι κυνηγετικές διατάξεις που 
προβλέπει η νομοθεσία, τα εντόσθια και 
άλλα τμήματα του σώματος των άγριων 
θηραμάτων είναι δυνατόν να διατίθενται 
με ασφάλεια επί τόπου. Τα ζωικά 
υποπροϊόντα θηραμάτων υπόκεινται στις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού μόνον 
στο βαθμό που η νομοθεσία για την υγιεινή 
των τροφίμων εφαρμόζεται στη διάθεση 
στην αγορά των θηραμάτων αυτών και 
απαιτεί διαδικασίες που 
πραγματοποιούνται από εγκαταστάσεις 
χειρισμού θηραμάτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση «ορθή κυνηγετική πρακτική» είναι έννοια ακαθόριστη νομικά, και δεν υπάρχει 
στη νομοθεσία για το κυνήγι,και  θα μπορούσε επομένως να προκαλέσει νομική αβεβαιότητα 
και διαφορές. Δεδομένου ότι το κυνήγι εξαρτάται από τις κηνυγετικές διατάξεις της νομοθεσίας 
του εκάστοτε κράτους μέλους, είναι σκόπιμο να δοθεί σαφής ορισμός.
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Τροπολογία 87
John Bowis, Neil Parish

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Τα ζωικά υποπροϊόντα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνον εάν οι κίνδυνοι 
για τη δημόσια υγεία και την υγεία των 
ζώων έχουν ελαχιστοποιηθεί κατά τη 
διάρκεια της μεταποίησής τους και της 
διάθεσης στην αγορά των προϊόντων που 
παρασκευάζονται με βάση τα ζωικά 
υποπροϊόντα. Εάν δεν πληρούται ο όρος 
αυτός, τα ζωικά υποπροϊόντα πρέπει να 
απορρίπτονται υπό συνθήκες ασφάλειας.
Οι διαθέσιμες επιλογές για τη χρήση των 
ζωικών υποπροϊόντων των διαφόρων 
κατηγοριών πρέπει να αποσαφηνίζονται σε 
συνέπεια με την άλλη κοινοτική 
νομοθεσία.

(33) Τα ζωικά υποπροϊόντα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνον εάν οι κίνδυνοι 
για τη δημόσια υγεία και την υγεία των 
ζώων έχουν ελαχιστοποιηθεί κατά τη 
διάρκεια της μεταποίησής τους ή κατά 
τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων 
που παρασκευάζονται με βάση τα ζωικά 
υποπροϊόντα. Οι αρμόδιες αρχές θα 
πρέπει να επιτρέπουν την εν λόγω 
μεταποίηση και διάθεση στην αγορά. Τα 
ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα 
προϊόντα τους που χρησιμοποιούνται με 
τον τρόπο αυτό κατατάσσονται στα 
προϊόντα και όχι στα απόβλητα. Εάν δεν 
είναι δυνατή η ανωτέρω νόμιμη χρήση, 
τα ζωικά υποπροϊόντα πρέπει να 
απορρίπτονται ως απόβλητα υπό 
συνθήκες ασφάλειας. Οι διαθέσιμες 
επιλογές για τη χρήση των ζωικών 
υποπροϊόντων των διαφόρων 
κατηγοριών πρέπει να αποσαφηνίζονται 
σε συνέπεια με την άλλη κοινοτική 
νομοθεσία. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
τηρεί κατάλογο των επιτρεπόμενων 
χρήσεων, τον οποίο να ενημερώνει στο 
πλαίσιο της διαδικασίας της 
επιτροπολογίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επίτευξη της επιθυμητής οριοθέτησης μεταξύ ζωικών υποπροϊόντων και των παράγωγων 
προϊόντων τους ως προϊόντων ή αποβλήτων που υπάγονται στη νομοθεσία για τα απόβλητα.
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Τροπολογία 88
John Bowis, Neil Parish

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η διάθεση των ζωικών υποπροϊόντων 
και των παράγωγων προϊόντων τους πρέπει 
να γίνεται σύμφωνα με την περιβαλλοντική 
νομοθεσία όσον αφορά την υγειονομική 
ταφή και την αποτέφρωση των αποβλήτων.
Για να εξασφαλιστεί η συνέπεια, η 
αποτέφρωση πρέπει να γίνεται σύμφωνα 
με την οδηγία 2000/76/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 2000, για 
την αποτέφρωση των αποβλήτων. Η 
συναποτέφρωση των αποβλήτων – είτε ως 
λειτουργία ανάκτησης είτε ως λειτουργία 
διάθεσης – υπόκεινται σε παρόμοιες 
συνθήκες με την αποτέφρωση αποβλήτων 
όσον αφορά την έγκριση και τη λειτουργία, 
ιδίως σχετικά με τις οριακές τιμές 
εκπομπών στον αέρα, τα λύματα και την 
απόρριψη των καταλοίπων, τις απαιτήσεις 
ελέγχου, παρακολούθησης και μετρήσεων.
Κατά συνέπεια, πρέπει να επιτρέπεται η 
απευθείας συναποτέφρωση, χωρίς να έχει 
προηγηθεί μεταποίηση, και των τριών 
κατηγοριών υλικών.

(34) Η διάθεση ως αποβλήτων των ζωικών 
υποπροϊόντων και των παράγωγων 
προϊόντων τους πρέπει να γίνεται σύμφωνα 
με την περιβαλλοντική νομοθεσία όσον 
αφορά την υγειονομική ταφή και την 
αποτέφρωση των αποβλήτων. Για να 
εξασφαλιστεί η συνέπεια, η αποτέφρωση 
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την οδηγία 
2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
4ης Δεκεμβρίου 2000, για την αποτέφρωση 
των αποβλήτων. Η συναποτέφρωση των 
αποβλήτων – είτε ως λειτουργία 
ανάκτησης είτε ως λειτουργία διάθεσης –
υπόκεινται σε παρόμοιες συνθήκες με την 
αποτέφρωση αποβλήτων όσον αφορά την 
έγκριση και τη λειτουργία, ιδίως σχετικά 
με τις οριακές τιμές εκπομπών στον αέρα, 
τα λύματα και την απόρριψη των 
καταλοίπων, τις απαιτήσεις ελέγχου, 
παρακολούθησης και μετρήσεων. Κατά 
συνέπεια, πρέπει να επιτρέπεται η 
απευθείας συναποτέφρωση, χωρίς να έχει 
προηγηθεί μεταποίηση, και των τριών 
κατηγοριών υλικών, όταν διαπιστώνεται 
ότι πρέπει να διατεθούν ως απόβλητα και 
όχι να μεταποιηθούν ή να 
χρησιμοποιηθούν ως προϊόντα ή 
παράγωγα προϊόντα .

Or. en

Αιτιολόγηση

Επίτευξη της επιθυμητής οριοθέτησης μεταξύ ζωικών υποπροϊόντων και των παράγωγων 
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προϊόντων τους ως προϊόντων ή αποβλήτων που υπάγονται στη νομοθεσία για τα απόβλητα.

Τροπολογία 89
Frieda Brepoels

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Τροπολογία 90
Frieda Brepoels

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Η χρήση ζωικών υποπροϊόντων ή 
παράγωγων προϊόντων τους ως καυσίμων 
στη διαδικασία καύσης πρέπει να
επιτρέπεται και δεν αποτελεί διαδικασία 
διάθεσης αποβλήτων. Ωστόσο, αυτού του 
είδους η χρήση πρέπει να 
πραγματοποιείται υπό συγκεκριμένες 
συνθήκες οι οποίες να εξασφαλίζουν την 
προστασία της δημόσιας υγείας και της 
υγείας των ζώων, καθώς και να τηρούν 
τους ανάλογους περιβαλλοντικούς όρους.

(35) Η χρήση ζωικών υποπροϊόντων ή 
παράγωγων προϊόντων τους ως καυσίμων 
στη διαδικασία καύσης μπορεί να 
επιτρέπεται και δεν αποτελεί διαδικασία 
ανάκτησης. Ωστόσο, αυτού του είδους η 
χρήση πρέπει να πραγματοποιείται υπό 
συγκεκριμένες συνθήκες οι οποίες να 
εξασφαλίζουν την προστασία της δημόσιας 
υγείας και της υγείας των ζώων, στο 
πλαίσιο της τήρησης των 
περιβαλλοντικών διατάξεων της οδηγίας 
2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης

Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την 
αποτέφρωση των αποβλήτων.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Er moet een evenwicht gevonden worden tussen het aanboren van hernieuwbare 
energiebronnen en het veilig verwerken van voor de voedselketen risicovol dierlijk afval. Om 
dit veilig en efficiënt te realiseren, moeten ook voor het gebruiken van dierlijke producten als 
stookbrandstof voor een nuttige toepassing, de milieunormen van richtlijn 2000/76/EG 
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gelden. Het heeft weinig zin hiervoor andere regels te creëren. Een eenduidige toepassing van 
de Afvalverbrandingsrichtlijn is cruciaal. De Kaderrichtlijn Afval 2008/98/EG bevestigt 
overigens de toepassing van richtlijn 2000/76/EG voor wat de verbranding van dierlijke 
bijproducten betreft. Artikel 2, 2, b bepaalt immers dat dierlijke bijproducten inclusief 
verwerkte producten die onder Verordening (EG) nr. 1774/2002 vallen uitgesloten worden uit 
het toepassingsgebied, behalve die welke bestemd zijn om te worden verbrand of gestort of 
voor gebruik in een biogas- of composteerinstallatie. 

Τροπολογία 91
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002
επιτρέπει τη χρήση υλικών της κατηγορίας 
1 για τη σίτιση νεκροφάγων πτηνών που 
κινδυνεύουν να εκλείψουν και ζουν στο 
φυσικό τους περιβάλλον. Αποσκοπώντας 
στην εξεύρεση ενός ικανοποιητικού μέσου 
για τη διατήρηση των ειδών αυτών, ο 
παρών κανονισμός πρέπει να 
εξακολουθήσει να επιτρέπει την πρακτική 
αυτή σίτισης, σύμφωνα με τους όρους που 
καθορίζονται για την αποτροπή της 
εξάπλωσης ασθενειών.

(45) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 
επιτρέπει τη χρήση υλικών της κατηγορίας 
1 για τη σίτιση νεκροφάγων πτηνών που 
κινδυνεύουν να εκλείψουν και ζουν στο 
φυσικό τους περιβάλλον. Αποσκοπώντας 
στην εξεύρεση ενός ικανοποιητικού μέσου 
για τη διαφύλαξη των ειδών αυτών καθώς 
και άλλων ειδών που κινδυνεύουν να 
εκλείψουν ή τελούν υπό προστασία, ο 
παρών κανονισμός πρέπει να 
εξακολουθήσει να επιτρέπει την πρακτική 
αυτή σίτισης, σύμφωνα με τους όρους που 
καθορίζονται για την αποτροπή της 
εξάπλωσης ασθενειών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται να οριστούν προϋποθέσεις για τη διάθεση πτωμάτων ζώων με τον καθιερωμένο 
τρόπο σε ειδικά σημεία σίτισης, που να την περιορίζουν στα νεκροφάγα πτηνά. Άλλα πτηνά που 
τρέφονται περιστασιακά με πτώματα ζώων και κινδυνεύουν ή βρίσκονται υπό προστασία, όπως 
ο γυπαετός και ο βασιλαετός, μπορεί επίσης να σιτίζονται εκεί.

Τροπολογία 92
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Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Η υποχρέωση των κρατών μελών να 
έχουν ικανοποιητική υποδομή διάθεσης 
επιφέρει οικονομικές και άλλες 
δεσμεύσεις. Με σκοπό να εξασφαλίζεται η 
ιχνηλασιμότητα και η συνεργασία μεταξύ 
των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών 
που ελέγχουν τη ροή των υλικών, πρέπει 
να χρησιμοποιείται το σύστημα TRACES 
το οποίο εφαρμόστηκε με την απόφαση 
2004/292/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ης 
Μαρτίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή 
του συστήματος TRACES , ώστε να 
παρέχονται στοιχεία για την αποστολή 
όλων των υλικών της κατηγορίας 1 και της 
κατηγορίας 2 και των παράγωγων 
προϊόντων τους με διαδικασίες 
επεξεργασίας, και επεξεργασμένων ζωικών 
πρωτεϊνών της κατηγορίας 3.

(51) Η υποχρέωση των κρατών μελών να 
έχουν ικανοποιητική υποδομή διάθεσης 
επιφέρει οικονομικές και άλλες 
δεσμεύσεις. Με σκοπό να εξασφαλίζεται η 
ιχνηλασιμότητα και να αποφεύγεται η 
παράνομη αλλαγή επισήμανσης στο 
κρέας και  τα προϊόντα κρέατος, που 
οδήγησαν κατά το παρελθόν σε σκάνδαλα 
με σάπια κρέατα, θα πρέπει να βελτιωθεί 
η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
των κρατών μελών που ελέγχουν τη ροή 
των υλικών, Για το σκοπό αυτό, πρέπει να 
χρησιμοποιείται το σύστημα TRACES το 
οποίο εφαρμόστηκε με την απόφαση 
2004/292/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ης 
Μαρτίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή 
του συστήματος TRACES , ώστε να 
παρέχονται στοιχεία για την αποστολή 
όλων των υλικών της κατηγορίας 1 και της 
κατηγορίας 2 και των παράγωγων 
προϊόντων τους με διαδικασίες 
επεξεργασίας, και επεξεργασμένων ζωικών 
πρωτεϊνών της κατηγορίας 3.

Or. en

Τροπολογία 93
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο (i)

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. es
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Τροπολογία 94
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β)

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο
Or. de

Τροπολογία 95
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) γάλα σε υγρή μορφή, πρωτόγαλα και 
παράγωγα προϊόντα τους, τα οποία 
λαμβάνονται, φυλάσσονται, διατίθενται ή 
χρησιμοποιούνται στην εκμετάλλευση 
προέλευσης των ζώων·

δ) Νωπό γάλα, πρωτόγαλα και παράγωγα 
προϊόντα τους, τα οποία λαμβάνονται, 
φυλάσσονται, διατίθενται ή 
χρησιμοποιούνται στην εκμετάλλευση 
προέλευσης των ζώων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο όρος «γάλα σε υγή μορφή» δεν ορίζεται ούτε στον κανονισμό για τα ζωικά υποπροϊόντα ούτε 
στους κανονισμούς της δέσμης περί υγιεινής. Συνεπώς, κρίνεται πιο σκόπιμη η χρήση του όρου 
«νωπό γάλα».

Η διάκριση από το αφυδατωμένο γάλα, που έγινε και στην οδηγία (ΕΚ) 1774/2002, δεν 
χρειάζεται πλέον, διότι εδώ στην ίδια πρόταση αναφέρονται και τα «παράγωγα προϊόντα τους», 
στα οποία ανήκουν επίσης η σκόνη γάλακτος και το γάλα που παράγεται από αυτή.

Τροπολογία 96
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Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) τα υποπροϊόντα του αυγού που 
παράχθηκαν, διατηρήθηκαν, διατέθηκαν 
ή χρησιμοποιήθηκαν στην εκμετάλλευση 
προέλευσης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να εξομοιωθούν οι χρήσεις που επιτρέπονται για ορισμένα προϊόντα, όπως το γάλα 
και τα παράγωγά του, με άλλα υποπροϊόντα με παρόμοιους κινδύνους, τα οποία διαχειρίζεται η 
εκμετάλλευση προέλευσης, όπως τα αυγά και το κέλυφός τους

Τροπολογία 97
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - σημείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δβ) μικρές ποσότητες υποπροϊόντων της 
κατηγορίας 3, που έχουν παραχθεί σε 
εκμεταλλεύσεις λιανικής, με 
περιθωριακή, τοπικά οριοθετημένη και 
περιορισμένη δραστηριότητα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του εκάστοτε κράτους 
μέλους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να εφαρμοσθούν εξαιρέσεις για τις μικρές ποσότητες προϊόντων της κατηγορίας 3 
που παράγονται σε μικρές εκμεταλλεύσεις λιανικής πώλησης, σύμφωνα με τους εθνικούς 
κανόνες και στα οποία το να εφαρμοσθούν τα μέτρα αποθήκευσης που περιλαμβάνονται στον 
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παρόντα κανονισμό θα ήταν δυσανάλογο σε σχέση με τη φύση και τον όγκο των υποπροϊόντων 
που παράγουν.

Τροπολογία 98
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - σημείο στ - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) στα υπολείμματα τροφίμων, εκτός εάν: στ) στα υπολείμματα τροφίμων και τα 
υπολείμματα λιανικού και χονδρικού 
εμπορίου, εκτός εάν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Animal by-products from retail and wholesale premises represent the same level of risk as 
catering waste. Both materials should therefore be treated in an equivalent manner and thus 
be exempted from the scope of the proposed ABP Regulation.

Exempting retail/wholesale waste from the scope would be coherent with the existing 
legislations (General Food Law Regulation 178/2002/EC and the Hygiene Regulations 852 
and 853 from 2004) which already contain very strict requirements. Therefore retailers 
already have set up systems to comply with these safety rules (for public and animal health) in 
order to provide safe food and to prevent that any ABP will end up in the food supply chain. 
In any way, it must be ensured that any new legislation will be consistent with any existing 
legislation.

Τροπολογία 99
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) στα ελαιοχημικά προϊόντα που έχουν 
παραχθεί σύμφωνα τα προβλεπόμενα στις 

Adlib Express Watermark



PE419.854v01-00 14/68 AM\765117EL.doc

EL

εκτελεστικές διατάξεις, με υδρόλυση, 
σαπωνοποίηση ή υδρογόνωση ζωικών 
λιπών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα ελαιοχημικά προϊόντα που παράγονται με υδρόλυση, σαπωνοποίηση ή υδρογόνωση ζωικών 
λιπών δεν εγκυμονούν πλέον κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων. 

Τροπολογία 100
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) στα ζωικά υποπροϊόντα που 
προορίζονται για τη σίτιση άγριων 
νεκροφάγων ή παμφάγων ζώων τα οποία 
εκτρέφονται από τον άνθρωπο και δεν 
προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση, με ζωικά υποπροϊόντα που 
προέρχονται από το φυσικό διατροφικό 
φάσμα ή αντιστοιχούν σε αυτό, τα οποία 
δεν είναι ζωικά υποπροϊόντα που ενέχουν 
υψηλό κίνδυνο ΜΣΕ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 πρέπει να οριοθετηθεί 
αυστηρότερα: Η εκτροφή, για παράδειγμα, λιονταριών ή αρκούδων με ολόκληρα μοσχάρια ή 
αντιλόπες ή η εκτροφή ερπετών με ποντίκια εντάσσεται στο φυσικό φάσμα διατροφής των ζώων 
αυτών και δεν πρέπει να εμποδίζεται. 

Οι δυνατότητες εξαιρέσων στο άρθρο 27 παράγραφος 2 της παρούσας πρότασης δεν επαρκούν, 
διότι αφορούν αποκλειστικά εξαιρέσεις στη διατροφή ζώων ζωολογικού κήπου -και πάντως όχι 
τσίρκου- με πτώματα ζώων ή τμήματα νεκρών ζώων που περιέχουν υλικό ειδικού κινδύνου. 
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Τροπολογία 101
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζβ) στις τροφές ζώων συντροφιάς που 
καταναλώνονται επιτόπου, προέρχονται 
από ζώα τα οποία σφάζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο στην 
εκμετάλλευση προέλευσης προκειμένου 
να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή 
αποκλειστικά του κατόχου της 
εκμετάλλευσης και της οικογένειάς του, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας·

Or. de

Αιτιολόγηση

Από την πρόταση λείπει η εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002. Η εξαίρεση αυτή θα πρέπει να 
αποκατασταθεί και να επεκταθεί στις ακατέργαστες ζωοτροφές από ζώα τα οποία σφάζονται 
στην εκμετάλλευση.

Τροπολογία 102
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζγ) στις ζωοτροφές που παράγονται σε 
καταχωρημένες μονάδες παραγωγής 
τροφίμων από κατάλληλες πρώτες ύλες 
και υπό τις ίδιες απαιτήσεις υγιεινής που 
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ισχύουν για τα τρόφιμα·

Or. de

Begründung

Οι ζωοτροφές που παράγονται σε καταχωρημένες μονάδες παραγωγής τροφίμων από 
κατάλληλες πρώτες ύλες και υπό τις ίδιες απαιτήσεις υγιεινής που ισχύουν για τα τρόφιμα θα 
πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής. Στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις δεν 
απαιτούνται πρόσθετες ρυθμίσεις βάσει της νομοθεσίας για τα υποπροϊόντα.Οι εγκεκριμένες 
επιχειρήσεις τροφίμων, που έχουν μεγαλύτερη δραστηριότητα και εμβέλεια, θα έπρεπε πάντως -
όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) σε συνάρτηση με το άρθρο 32-
υπέχουν υποχρέωση καταχώρησης.

Τροπολογία 103
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - σημείο ζ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ δ) στις ωμές τροφές οικόσιτων ζώων 
που προέρχονται αποκλειστικά από 
σφάγια κατάλληλα για κατανάλωση, από 
καταστήματα λιανικής πώλησης ή κτίρια 
που γειτνιάζουν με σημεία πώλησης, όπου 
ο τεμαχισμός και η αποθήκευση 
πραγματοποιούνται αποκλειστικά με 
σκοπό την απευθείας πώληση επί τόπου 
στον καταναλωτή· 

Or. de

Αιτιολόγηση

Από την πρόταση λείπει η εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφος 2, στοιχείο α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002. Η εξαίρεση αυτή θα πρέπει 
να αποκατασταθεί και να επεκταθεί στις ακατέργαστες ζωοτροφές από ζώα εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 104
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Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη ορίζουν στην 
επικράτειά τους, τους κανόνες που 
αντιστοιχούν στις δραστηριότητες, τα 
καταστήματα και το προσωπικό που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, στοιχείο 
δ β) του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω 
κανόνες πρέπει να να εξασφαλίζουν την 
εκπλήρωση των στόχων του παρόντος 
κανονισμού.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση της επεξεργασίας των υποπροϊόντων που προέρχονται από καταστήματα λιανικής 
πώλησης (κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία) θα πρέπει να γίνεται σε επίπεδο κράτους μέλους.

Τροπολογία 105
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2, παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται, με 
την επιφύλαξη της κοινοτικής 
κτηνιατρικής νομοθεσίας, έχοντας ως 
στόχο την καταπολέμηση και την 
εξάλειψη των νόσων των ζώων.

4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη των σχετικών κοινοτικών 
διατάξεων στον τομέα της δημόσιας 
υγείας και της υγείας των ζώων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυστηρότερων διατάξεων για την 
πρόληψη, καταπολέμηση και εξάλειψη 
ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών 
εγκεφαλοπαθειών.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της τροπολογίας είναι ακριβέστερη από την έννοια  «κοινοτική κτηνιατρική 
νομοθεσία».

Τροπολογία 106
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 25 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) «Ιλύς από φυγοκέντρηση ή 
διαχωρισμό»: Υλικό που παράγεται ως 
υποπροϊόν του καθαρισμού/διαχωρισμού 
του νωπού γάλακτος σε άπαχο γάλα και 
κρέμα γάλακτος. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την προσθήκη της ανωτέρω παραγράφου 25α, ορίζεται με απόλυτη σαφήνεια το νέο 
στοιχείο ιδ) που προστίθεται στη συνέχεια στο άρθρο 13.

Τροπολογία 107
John Bowis, Neil Parish

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 25 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25β) «Καύση για την παραγωγή 
ενέργειας»: η ελέγχόμενη και ταχεία 
εξώθερμη οξείδωση ζωικών 
υποπροϊόντων ή των παράγωγων 
προϊόντων τους για την παραγωγή 
ωφέλιμης ενέργειας στο πλαίσιο μιας 
επιτρεπτής διαδικασίας αποτέφρωσης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

This condition is not satisfied where a supplementary fossil fuel is needed to achieve the 
necessary exothermic conditions under normal operation; the use of a support fuel to achieve 
safe conditions during start-up and shutdown is allowed. This definition is in accordance with 
the definitions of “Combustion plant” and “Fuel” within the IPPC recast

In addition, the definitions within the IPPC recast of “Waste incineration plant” and “Waste 
Co-incineration plant” clearly differentiate between “Fuel for combustion” and “Waste (Co) 
Incineration”. It is desired to seek the same level of differentiation within the new ABPR. 

Τροπολογία 108
Frieda Brepoels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 25 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) «Καύση γιοα την παραγωγή 
ενέργειας»: Η χρήση ζωικών 
υποπροϊόντων και των παράγωγων 
προϊόντων τους επί τόπου για την 
παραγωγή ενέργειας σε διεργασία καύσης 
στο πλαίσιο της τήρησης των 
πειβαλλοντικών διατάξεων της οδηγίας 
2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης

Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την 
αποτέφρωση των αποβλήτων.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Gezien overweging 35 het gebruik van dierlijke bijproducten en afgeleide producten als 
stookbrandstof introduceert, moet het "verstoken als brandstof" ook gedefinieerd worden. De 
link met de richtlijn 2000/76/EG is hier essentieel.

(Cf. Motivatie amendement op overweging 35): Er moet een evenwicht gevonden worden 
tussen het aanboren van hernieuwbare energiebronnen en het veilig verwerken van voor de 
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voedselketen risicovol dierlijk afval. Om dit veilig en efficiënt te realiseren, moeten ook voor 
het gebruiken van dierlijke producten als stookbrandstof voor een nuttige toepassing, de 
milieunormen van richtlijn 2000/76/EG gelden. Het heeft weinig zin hiervoor andere regels te 
creëren. Een eenduidige toepassing van de Afvalverbrandingsrichtlijn is cruciaal. De 
Kaderrichtlijn Afval 2008/98/EG bevestigt overigens de toepassing van richtlijn 2000/76/EG 
voor wat de verbranding van dierlijke bijproducten betreft. Artikel 2, 2, b bepaalt immers dat 
dierlijke bijproducten inclusief verwerkte producten die onder Verordening (EG) nr. 
1774/2002 vallen uitgesloten worden uit het toepassingsgebied, behalve die welke bestemd 
zijn om te worden verbrand of gestort of voor gebruik in een biogas- of composteerinstallatie. 

Τροπολογία 109
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν 
επαρκή υποδομή στο έδαφός τους με την 
οποία να εξασφαλίζεται ότι τα ζωικά 
υποπροϊόντα:

1. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν 
την ύπαρξη επαρκούς υποδομής στο 
έδαφός τους με την οποία να 
εξασφαλίζεται ότι τα ζωικά υποπροϊόντα:

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας αλλά δεν 
υποχρεούνται να παράσχουν στους εμπόρους τους απαραίτητους πόρους για την εκπλήρωση της 
βασικής αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει". 

Τροπολογία 110
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παρέχουν σύστημα συλλογής και 
διάθεσης ζωικών υποπροϊόντων, το οποίο 
λειτουργεί ικανοποιητικά και το οποίο 

α) εξασφαλίζουν την ύπαρξη και τη 
λειτουργία συστήματος συλλογής και 
διάθεσης ζωικών υποπροϊόντων·
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παρακολουθείται διαρκώς από την 
αρμόδια αρχή· 

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας αλλά δεν 
υποχρεούνται επουδενί να παράσχουν στους επιχειρηματίες τους απαραίτητους πόρους για την 
εν λόγω εφαρμογή.

Τροπολογία 111
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) χειρισμός ή παρασκευή ζωοτροφών 
για ζώα συντροφιάς όπως αναφέρεται στο 
τρίτο εδάφιο του άρθρου 45.

διαγράφεται 

Or. es

Αιτιολόγηση

Consideramos necesario que los usos técnicos distintos de los recogidos en el apartado 3 del 
artículo 2 deban ser autorizados y no registrados y por ello deben incluirse en el artículo 6.

Por otra parte las industrias dedicadas a la producción de alimentos para animales de 
compañía y las dedicadas al almacenamiento de productos de origen animal listos para su 
incorporación como materias primas en la elaboración de piensos, ya están sujetas a 
estrictas medidas de control y autorización por el Reglamento (CE) nº 183/2005 y por tanto 
solo sería necesario registrarlas de acuerdo con el artículo 7 y no autorizarlas.

Τροπολογία 112
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) χειρισμός ή παραγωγή παράγωγων 
προϊόντων άλλων από εκείνα που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, 
με εξαίρεση το χειρισμό ή την παραγωγή  
τροφών για ζώα συντροφιάς και την 
αποθήκευση προϊόντων ζωικής 
προέλευσης για την ενσωμάτωσή τους ως 
ακατέργαστων υλικών στην παραγωγή 
ζωοτροφών·

Or. es

Αιτιολόγηση

Consideramos necesario que los usos técnicos distintos de los recogidos en el apartado 3 del 
artículo 2 deban ser autorizados y no registrados y por ello deben incluirse en el artículo 6.

Por otra parte las industrias dedicadas a la producción de alimentos para animales de 
compañía y las dedicadas al almacenamiento de productos de origen animal listos para su 
incorporación como materias primas en la elaboración de piensos, ya están sujetas a 
estrictas medidas de control y autorización por el Reglamento (CE) nº 183/2005 y por tanto 
solo sería necesario registrarlas de acuerdo con el artículo 7 y no autorizarlas.

Τροπολογία 113
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξαιρέσεις από την απαίτηση έγκρισης Εξαιρέσεις από την απαίτηση έγκρισης και 
καθήκον καταχώρησης

Or. de
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Αιτιολόγηση

Ορισμένες επιχειρήσεις, που δεν υπέχουν υποχρέωση έγκρισης με βάση τον κανονισμό για τα 
ζωικά υποπροϊόντα, πρέπει, πριν από την έναρξη δραστηριότας να καταχωρούνται από την 
αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 32. Από την αιτιολογική σκέψη 23 προκύπτει ότι η εν 
λόγω καταχώρηση θα πρέπει να γίνεται ή είναι αναγκαία. Συνεπώς, στη διατύπωση της 
υποχρέωσης για καταχώρηση θα πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε αναφορά σε αίτηση και 
να αναφέρεται το καθήκον καταχώρησης. Διαφορετικά θα ήταν άνευ αντικειμένου και το άρθρο 
13 (ιδιαίτερα η παράγραφος 2). 

Τροπολογία 114
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) λειτουργίες που καλύπτονται από την 
έγκριση ή την καταχώριση των μονάδων
και των εγκαταστάσεων που έχουν 
εγκριθεί ή καταχωριστεί σύμφωνα με:

α) λειτουργίες που καλύπτονται από την 
έγκριση των εγκαταστάσεων σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004:

ι) τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 ή
ii) τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αναφορά σε «μονάδες» στην παρούσα οδηγία δεν είναι συστηματικά συνεπής (στους 
κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και 183/2005 εγκρίνονται μόνο εγκαταστάσεις, όχι μονάδες). 
Η ελευθερία έγκρισης για την επεξεργασία, την αποθήκευση και το χειρισμό ζωικών 
υποπροϊόντων σε εγκαταστάσεις καταχωρημένες σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 
853/2004 και 183/2005 ή εγκεκριμένες με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005 
απορρίπτεται, διότι στις εγκαταστάσεις αυτές δεν γίνεται πλήρης έλεγχος πριν από την έναρξη 
της δραστηριότητας, γεγονός που συνεπάγεται κενά στην εποπτεία.

Τροπολογία 115
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) λειτουργίες που καλύπτονται από την 
έγκριση ή την καταχώριση των μονάδων 
και των εγκαταστάσεων που έχουν 
εγκριθεί ή καταχωριστεί σύμφωνα με:

α) λειτουργίες που καλύπτονται από την 
έγκριση των εγκαταστάσεων σύμφωνα με:

ι) τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 ή ι) τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 ή

ii) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 183/2005 και ii) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 183/2005 και

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αναφορά σε «εγκαταστάσεις» στη συγκεκριμένη διάταξη έρχεται σε αντίθεση με τη 
συστηματικότητα. Στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και 183/2005 εγκρίνονται μόνο 
εγκαταστάσεις, όχι μονάδες (πρβλ. άρθρο 7 παρ. 1 στοιχείο α) σημείο ιι) του κανονισμού για τα 
ζωικά υποπροϊόντα). Οι όροι θα πρέπει συνεπώς να χρησιμοποιούνται με συνέπεια. Η 
ελευθερία έγκρισης για την επεξεργασία, την αποθήκευση και το χειρισμό ζωικών 
υποπροϊόντων σε εγκαταστάσεις καταχωρημένες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
853/2004 ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005 απορρίπτεται, διότι στις εγκαταστάσεις αυτές 
δεν γίνεται πλήρης έλεγχος πριν από την έναρξη της δραστηριότητας. 

Τροπολογία 116
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 1 - στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μονάδες παραγωγής βιοαερίου και 
μονάδες λιπασματοποίησης στις οποίες 
τα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα 
προϊόντα τους μετασχηματίζονται 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος γ)·

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η γενική ελευθερία έγκρισης για τις μονάδες παραγωγής βιοαερίου και μονάδες 
λιπασματοποίησης στις οποίες τα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα τους 
μετασχηματίζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος γ) 
απορρίπτεται. Αν γίνεται επεξεργασία ύποπτων από πλευράς ζωικών ασθενειών υλικών όπως 
αποβλήτων σφαγείων, ληγμένων τροφίμων ή αποβλήτων τροφίμων, κρίνεται αναγκαία η 
υποχρέωση έγκρισης, προκειμένου να αποφεύγονται οι ενδεχόμενες πηγές κινδύνου ήδη πριν 
από την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης. 

Τροπολογία 117
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 1 - στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μονάδες παραγωγής βιοαερίου και 
μονάδες λιπασματοποίησης στις οποίες 
τα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα 
προϊόντα τους μετασχηματίζονται 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος γ)·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Μολονότι οι εν λόγω μονάδες δεν υπόκεινται σε έγκριση, οι δημόσιες διοικήσεις είναι 
υποχρεωμένες να εξακριβώσουν την συμμόρφωσή τους προς την ισχύουσα νομοθεσία. Η 
εξαίρεσή τους από την απαίτηση έγκρισης ουδόλως συμβάλλει στον στόχο της Επιτροπής για 
τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.

Τροπολογία 118
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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στ) μονάδες και εγκαταστάσεις που 
αναφέρονται στο τμήμα 2 του κεφαλαίου 
VI, εκτός από τις μονάδες που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο στ).

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της υποβληθείσας τροπολογίας με την οποία ενσωματώνεται νέο σημείο στ α στο 
άρθρο 6, παράγραφος 1.

Τροπολογία 119
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Geänderter Text

2. Οι μονάδες και οι εγκαταστάσεις που
εξαιρούνται από τις απαιτήσεις έγκρισης 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχεία α), 
β) και γ) πρέπει να καταχωρίζονται από 
την αρμόδια αρχή ύστερα από αίτηση του
υπευθύνου τους.

2. Επιχειρήσεις των οποίων οι μονάδες ή 
οι εγκαταστάσεις εξαιρούνται από τις 
απαιτήσεις έγκρισης σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ),  πρέπει 
να τις δηλώνουν στην αντίστοιχη αρμόδια 
αρχή για λόγους καταχώρησης πριν από 
την ανάληψη της δραστηριότητας.

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής 
πληροφορίες:

Η επιχείρηση πρέπει στο πλαίσιο αυτό να 
παρέχει τις εξής πληροφορίες:

α) την κατηγορία των ζωικών 
υποπροϊόντων που χρησιμοποιούνται·

α) την κατηγορία των ζωικών 
υποπροϊόντων που χρησιμοποιούνται·

β) τη φύση των λειτουργιών στις οποίες 
χρησιμοποιούνται ζωικά υποπροϊόντα ή 
παράγωγα προϊόντα τους ως πρώτη ύλη 
και για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση.

β) τη φύση των λειτουργιών στις οποίες 
χρησιμοποιούνται ζωικά υποπροϊόντα ή 
παράγωγα προϊόντα τους ως πρώτη ύλη 
και για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Ορισμένες επιχειρήσεις, που δεν υπέχουν υποχρέωση έγκρισης με βάση τον κανονισμό για τα 
ζωικά υποπροϊόντα, πρέπει, πριν από την έναρξη δραστηριότας να καταχωρούνται από την 
αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 32. Συνεπώς, στη διατύπωση της υποχρέωσης για 
καταχώρηση θα πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε αναφορά σε αίτηση και να αναφέρεται το 
καθήκον καταχώρησης. Διαφορετικά θα ήταν άνευ αντικειμένου και το άρθρο 13 (ιδιαίτερα η 
παράγραφος 2). 

Τροπολογία 120
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Επιχειρήσεις που είναι εγκεκριμένες ή 
καταχωρημένες σύμφωνα με άλλες 
κοινοτικές διατάξεις, και αποκομίζουν, 
συλλέγουν, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, 
χειρίζονται ή επεξεργάζονται ζωικά 
υποπροϊόντα πρέπει να τηρούν και τις
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εγκαταστάσεις ή μονάδες εγκεκριμένες ή καταχωρημένες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 853/2004 ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005, δεν χρειάζονται πρόσθετη έγκριση για τη 
δραστηριότητά τους υπό την έννοια του κανονισμού για τα ζωικά υποπροϊόντα. Στην 
αιτιολογική σκέψη 24 αναφέρεται ως αιτιολόγηση, ότι οι άδειες σύμφωνα με τους 
συγκεκριμένους κανονισμούς λαμβάνουν υπόψη τους στόχους του κανονισμού για τα ζωικά 
υποπροϊόντα. Συνεπώς θα πρέπει να προβλεφτεί ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ισχύουν επιπλέον οι 
ρυθμίσεις έγκρισης που προβλέπονται στη νομοθεσία γιατα ζωικά υποπροϊόντα.

Τροπολογία 121
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έγκριση μονάδων έγκριση εγκαταστάσεων και μονάδων

Or. de

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη διάταξη (έγκριση μονάδων μετά από επιτόπου επίσκεψη, υπό όρους έγκριση) 
θα πρέπει να επεκταθεί και στις εγκαταστάσεις. Η διατύπωση θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με 
την παράλληλη διάταξη του άρθρου 31 παράγραφος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004· Θα 
πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι τόσο η προσωρινή όσο και η οριστική έγκριση μπορεί να 
δοθεί υπό όρους.

Τροπολογία 122
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή εγκρίνει μια μονάδα 
εφόσον ο υπεύθυνος υποβάλει μαζί με την 
αίτησή του στοιχεία με τα οποία 
αποδεικνύεται ότι:

1. Η αρμόδια αρχή εγκρίνει μια 
εγκατάσταση ή μια μονάδα εφόσον ο 
υπεύθυνος υποβάλει μαζί με την αίτησή 
του στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται 
ότι:

Or. de

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη διάταξη (έγκριση μονάδων μετά από επιτόπου επίσκεψη, υπό όρους έγκριση) 
θα πρέπει να επεκταθεί και στις εγκαταστάσεις. Η διατύπωση θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με 
την παράλληλη διάταξη του άρθρου 31 παράγραφος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004· Θα 
πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι τόσο η προσωρινή όσο και η οριστική έγκριση μπορεί να 
δοθεί υπό όρους.

Τροπολογία 123
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Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) αν ζωικά υποπροϊόντα σύμφωνα με 
το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
αποθηκεύονται ή υφίστανται 
επεξεργασία, η επεξεργασία των 
προϊόντων αυτών πρέπει να είναι μονίμως 
διαχωρισμένη, με οργανωτικά και δομικά 
μέτρα, από την επεξεργασία προϊόντων 
που προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση, πρέπει δε τα προϊόντα να 
επισημαίνονται ως τρόφιμα ή ζωικά 
υποπροϊόντα· Τα τελικά προϊόντα πρέπει 
να αποθηκεύονται σε ξεχωριστό χώρο ή 
ξεχωριστή κατασκευή, επίσης 
επισημασμένα κατάλληλα. Η επιχείρηση 
πρέπει να διασφαλίζει ότι τα τελικά
προϊόντα δεν καταλήγουν στην 
ανθρώπινη τροφική αλυσίδα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Αν στην ίδια μονάδα υφίστανται επεξεργασία ζωικά προϊόντα σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 1 στοιχείο α) και τρόφιμα, πρέπει για την παραγωγή κάθε ζωικού υποπροϊόντος να 
υπάρχει άδεια και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας να διατηρούνται ξεχωριστές. Ο διαχωρισμός 
δεν χρειάζεται να είναι γεωγραφικός, αν η επεξεργασία γίνεται σε ερμητικά κλειστές διατάξεις ή 
συσκευές, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επεξεργασία ζωικών υποπροϊόντων.

Τροπολογία 124
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η έγκριση χορηγείται στη μονάδα 
μόνον κατόπιν επιτόπιας επίσκεψης της 
αρμόδιας αρχής.

2. Αν μια μονάδα υποβάλει αίτηση 
έγκρισης σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, η αρμόδια αρχή διενεργεί 
επιτόπιο έλεγχο. 

Η αρμόδια αρχή μπορεί να χορηγήσει 
έγκριση υπό όρους εάν φαίνεται ότι η 
μονάδα πληροί όλες τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της 
παραγράφου 1.

Χορηγεί άδεια στην επιχείρηση για τις 
σχετικές δραστηριότητες, μόνο αν η 
επιχείρηση αποδείξει ότι πληροί τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και 
διαθέτει την απαιτούμενη αξιοπιστία.

Η αρμόδια αρχή χορηγεί πλήρη έγκριση 
μόνον εφόσον, έπειτα από νέο επίσημο 
έλεγχο της μονάδας που 
πραγματοποιείται εντός τριών μηνών από 
τη χορήγηση της υπό όρους έγκρισης, 
προκύπτει ότι η εγκατάσταση πληροί τις 
άλλες σχετικές απαιτήσεις.

Η αρμόδια αρχή μπορεί να χορηγήσει 
έγκριση υπό όρους εάν φαίνεται ότι η 
μονάδα πληροί όλες τις απαιτήσεις 
σχετικά με την υποδομή και τον 
εξοπλισμό. Πλήρης έγκριση χορηγείται 
μόνο αν από νέο έλεγχο της 
εγκατάστασης ή της μονάδας, τρεις 
μήνες μετά τη χορήγηση της έγκρισης 
υπό όρους, προκύψει ότι η εγκατάσταση 
ή η μονάδα πληροί τις υπόλοιπες 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.
Εάν έχει σημειωθεί σαφής πρόοδος, αλλά 
η μονάδα εξακολουθεί να μην πληροί όλες 
τις σχετικές απαιτήσεις, η αρμόδια αρχή 
μπορεί να παρατείνει την υπό όρους 
έγκριση. Ωστόσο, η υπό όρους έγκριση δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες συνολικά. 

Εάν έχει σημειωθεί σαφής πρόοδος, αλλά 
η μονάδα εξακολουθεί να μην πληροί όλες 
αυτές τις απαιτήσεις, η αρμόδια αρχή 
μπορεί να παρατείνει την υπό όρους 
έγκριση. Ωστόσο, η υπό όρους έγκριση δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες συνολικά.

Η αρμόδια αρχή αναθεωρεί, στο πλαίσιο 
των υπηρεσιακών ελέγχων, την έγκριση 
μονάδων και εγκαταστάσεων. Αν 
διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις ή 
υποχρεωθεί επανειλημμένα να διακόψει 
την παραγωγή σε μια μονάδα ή 
εγκατάσταση, η δε επιχείρηση δεν είναι 
σε θέση να παράσχει εγγυήσεις σχετικά με 
τη μελλοντική παραγωγή της, η αρμόδια 
αρχή κινεί τη διαδικασία ανάκλησης της 
άδειας της επιχείρησης. Ωστόσο, η 
αρμόδια αρχή μπορεί να αναστείλει την 
άδεια μιας μονάδας ή εγκατάστασης, αν 
η επιχείρηση μπορέσει να εγγυηθεί ότι οι 
ελλείψεις θα εξαλειφθούν μέσα σε εύλογη 
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προθεσμία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη διάταξη (έγκριση μονάδων μετά από επιτόπου επίσκεψη, υπό όρους έγκριση) 
θα πρέπει να επεκταθεί και στις εγκαταστάσεις. Η διατύπωση θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με 
την παράλληλη διάταξη του άρθρου 31 παράγραφος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004· Θα 
πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι τόσο η προσωρινή όσο και η οριστική έγκριση μπορεί να 
δοθεί υπό όρους.

Τροπολογία 125
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος τμήματος με συμπλήρωσή του, 
εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 48 παράγραφος 4.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη διάταξη (έγκριση μονάδων μετά από επιτόπου επίσκεψη, υπό όρους έγκριση) 
θα πρέπει να επεκταθεί και στις εγκαταστάσεις. Η διατύπωση θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με 
την παράλληλη διάταξη του άρθρου 31 παράγραφος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004· Θα 
πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι τόσο η προσωρινή όσο και η οριστική έγκριση μπορεί να 
δοθεί υπό όρους.

Τροπολογία 126
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 12 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) προϊόντα ζωικής προέλευσης τα οποία 
έχουν κριθεί ακατάλληλα για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο λόγω της πιθανής 
παρουσίας φυσικών καταλοίπων στα 
προϊόντα αυτά·

δ) προϊόντα ζωικής προέλευσης τα οποία 
έχουν κριθεί ακατάλληλα για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο λόγω της πιθανής 
παρουσίας ξένων σωμάτων στα προϊόντα 
αυτά·

Or. de

Αιτιολόγηση

Παρέχει αποσαφήνιση.

Τροπολογία 127
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 - στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) ζώα και μέρη ζώων, εκτός από εκείνα 
που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 13, ο 
θάνατος των οποίων δεν οφείλεται σε 
σφαγή με σκοπό την κατανάλωση από τον 
άνθρωπο ή, στην περίπτωση θηραμάτων, 
δεν θανατώθηκαν με σκοπό την 
κατανάλωση από τον άνθρωπο, 
συμπεριλαμβανομένων των ζώων που 
θανατώθηκαν στο πλαίσιο μέτρων για την 
εξάλειψη νόσων, καθώς και των 
κυημάτων και εμβρύων μηρυκαστικών 
και χοίρων και των νεκρών μέσα στο 
αυγό νεοσσών·

στ) ζώα και μέρη ζώων, εκτός από εκείνα 
που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 13, ο 
θάνατος των οποίων δεν οφείλεται σε 
σφαγή με σκοπό την κατανάλωση από τον 
άνθρωπο ή, στην περίπτωση θηραμάτων, 
δεν θανατώθηκαν με σκοπό την 
κατανάλωση από τον άνθρωπο, 
συμπεριλαμβανομένων των ζώων που 
θανατώθηκαν στο πλαίσιο μέτρων για την 
εξάλειψη νόσων ·

Or. es

Αιτιολόγηση

Το τελευταίο μέρος θα πρέπει να περιληφθεί σε ξεχωριστό στοιχείο.
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Τροπολογία 128
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – στοιχείο στ) α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α)  κυήματα και έμβρυα 
μηρυκαστικών και χοίρων και νεκρά 
μέσα στο αυγό νεοσσών·

Or. es

Αιτιολόγηση

Συνέπεια προς την τροπολογία στο άρθρο 12 στοιχείο στ, το τελευταίο μέρος του οποίου έπρεπε 
να περιληφθεί σε ξεχωριστό στοιχείο.

Τροπολογία 129
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 - στοιχείο β) - εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα ακόλουθα μέρη που προέρχονται είτε 
από ζώα τα οποία έχουν θανατωθεί σε 
σφαγείο και έχουν κριθεί κατάλληλα για 
σφαγή με σκοπό την κατανάλωση από τον 
άνθρωπο έπειτα από επιθεώρηση πριν από 
τη σφαγή είτε από θηράματα που 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία:

β) τα ακόλουθα μέρη που προέρχονται είτε 
από ζώα τα οποία έχουν θανατωθεί σε 
σφαγείο και έχουν κριθεί κατάλληλα για 
σφαγή με σκοπό την κατανάλωση από τον 
άνθρωπο έπειτα από επιθεώρηση πριν από 
τη σφαγή, είτε από πουλερικά και 
λαγοειδή που σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 853/2004 έχουν σφαγεί μέσα 
στη γεωργική εκμετάλλευση, είτε από 
θηράματα που προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο σύμφωνα 
με την κοινοτική νομοθεσία:

Or. de
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Αιτιολόγηση

Κατάλληλα για σφαγή και κατανάλωση από τον άνθρωπο είναι και τέτοια ζώα, και για τούτο τα 
αντίστοιχα ζωικά υποπροϊόντα κατατάσσονται ως υλικό της κατηγορίας 3.

Τροπολογία 130
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται 
από την παραγωγή προϊόντων τα οποία 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων των 
απολιπανθέντων οστών και των
κατάλοιπων τήξης λιπών·

δ) ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται 
από την παραγωγή προϊόντων τα οποία 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων ζωικών 
υποπροϊόντων από λιανικό και χονδρικό 
εμπόριο, περιλαμβανομένων των 
απολιπανθέντων οστών και των 
καταλοίπων τήξης λιπών·

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα υπολείμματα λιανικού και χονδρικού εμπορίου ενέχουν κίνδυνο παρόμοιο με αυτόν των 
υπολειμμάτων τροφίμων, και πρέπει επομένως να περιληφθούν ρητά ως υλικά της κατηγορίας 
3. 

Τροπολογία 131
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – στοιχείο ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

e) προϊόντα ζωικής προέλευσης, εκτός των 
υπολειμμάτων τροφίμων, τα οποία αφού 
διατεθούν στην αγορά για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο ή για ζωοτροφή δεν 

e) προϊόντα ζωικής προέλευσης, εκτός των 
υπολειμμάτων τροφίμων, τα οποία αφού 
διατεθούν στην αγορά για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο ή για ζωοτροφή από 
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προορίζονται πλέον για τέτοιου είδους 
κατανάλωση ή χρήση είτε για εμπορικούς 
λόγους είτε λόγω προβλημάτων στην 
παρασκευή ή ελαττωμάτων στη 
συσκευασία ή άλλων ελαττωμάτων τα 
οποία δεν δημιουργούν κινδύνους για τη 
δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων·

υλικό της κατηγορίας 3 δεν προορίζονται 
πλέον για τέτοιου είδους κατανάλωση ή 
χρήση είτε για εμπορικούς λόγους είτε 
λόγω προβλημάτων στην παρασκευή ή 
ελαττωμάτων στη συσκευασία ή άλλων 
ελαττωμάτων τα οποία δεν δημιουργούν 
κινδύνους για τη δημόσια υγεία ή την 
υγεία των ζώων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, […] τα οποία αφού διατεθούν στην αγορά […] για 
ζωοτροφή δεν προορίζονται πλέον για τέτοιου είδους κατανάλωση ή χρήση είτε για εμπορικούς 
λόγους είτε λόγω προβλημάτων στην παρασκευή ή ελαττωμάτων στη συσκευασία ή άλλων 
ελαττωμάτων τα οποία δεν δημιουργούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων, 
δεν προορίζονται πλέον […] για ζωοτροφή, δεν επιτρέπεται να χαρακτηρίζονται συνολικά υλικό 
της κατηγορίας .3.· Σύμφωνα με τη διατύπωση αυτή, θα περιλαμβάνονταν όλα τα προϊόντα που 
προορίζονταν προηγουμένως για ζωοτροφές, άρα και εκείνα που έχουν παραχθεί με υλικά των 
κατηγοριών 1 και 2. Οι πρώην ζωοτροφές με/από κατάλοιπα ζωικής προέλευσης επιτρέπεται να 
παράγονται μόνο με υλικό της κατηγορίας 3 ή υλικό κατάλληλο για τρόφιμα, προκειμένου να 
καταχθούν στην κατηγορία 3.

Τροπολογία 132
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – στοιχείο ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

e) προϊόντα ζωικής προέλευσης, εκτός των 
υπολειμμάτων τροφίμων, τα οποία αφού 
διατεθούν στην αγορά για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο ή για ζωοτροφή δεν 
προορίζονται πλέον για τέτοιου είδους 
κατανάλωση ή χρήση είτε για εμπορικούς 
λόγους είτε λόγω προβλημάτων στην 
παρασκευή ή ελαττωμάτων στη 
συσκευασία ή άλλων ελαττωμάτων τα 
οποία δεν δημιουργούν κινδύνους για τη 
δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων·

e) προϊόντα ζωικής προέλευσης, εκτός των 
υπολειμμάτων τροφίμων,  και των 
υπολειμμάτων του λιανικού και του 
χονδρικού εμπορίου, τα οποία αφού 
διατεθούν στην αγορά για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο ή για ζωοτροφή δεν 
προορίζονται πλέον για τέτοιου είδους 
κατανάλωση ή χρήση είτε για εμπορικούς 
λόγους είτε λόγω προβλημάτων στην 
παρασκευή ή ελαττωμάτων στη 
συσκευασία ή άλλων ελαττωμάτων τα 
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οποία δεν δημιουργούν κινδύνους για τη 
δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας 1.

Τροπολογία 133
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

j) χερσαία ασπόνδυλα εκτός από τα είδη 
που είναι παθογόνα για τον άνθρωπο ή τα 
ζώα·

j) χερσαία και υδρόβια ασπόνδυλα εκτός 
από τα είδη που είναι παθογόνα για τον 
άνθρωπο ή τα ζώα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην πανίδα των υδροβιοτόπων και τα παραπροϊόντα της περιλαμβάνονται και υδρόβια ζώα 
άλλα από τα αναφερόμενα, ιδιαίτερα δε ασπόνδυλα σε διάφορα στάδια ζωής, όπως προνύμφες 
εντόμων και σκουλήκια, που χρησιμοποιούνται για παράδειγμα στην παρασκευή τροφών για 
κατοικίδια ζώα.

Τροπολογία 134
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

j) χερσαία ασπόνδυλα εκτός από τα είδη 
που είναι παθογόνα για τον άνθρωπο ή τα 
ζώα·

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το υλικό της Κατηγορίας 3 πρέπει καταρχήν να είναι κατάλληλο προς χρήση ως τροφή και κατά 
συνέπεια να μην περιλαμβάνει υλικό αμφίβολης προέλευσης.

Τροπολογία 135
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) πτώματα ζώων και μέρη αυτών που 
ανήκουν στις τάξεις των τρωκτικών 
(Rodentia) και των λαγόμορφων 
(Lagomorpha), εκτός από το υλικό της 
κατηγορίας 1 και το υλικό της 
κατηγορίας 2 όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 12 στοιχεία α) έως ζ)·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το υλικό της Κατηγορίας 3 πρέπει καταρχήν να είναι κατάλληλο προς χρήση ως τροφή και κατά 
συνέπεια να μην περιλαμβάνει υλικό αμφίβολης προέλευσης.

Τροπολογία 136
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 στοιχείο ιγ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

m) υπολείμματα τροφίμων, εκτός από 
εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 11 
στοιχείο ε).

m) υπολείμματα τροφίμων και 
υπολείμματα του λιανικού και του 
χονδρικού εμπορίου, εκτός από εκείνα που 
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αναφέρονται στο άρθρο 11 στοιχείο ε).

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας 1.

Τροπολογία 137
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 - στοιχείο -ιγ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ a) Ιλύς φυγοκέντρησης ή διαχωρισμού 
από την επεξεργασία γάλακτος, μετά την 
εφαρμογή θερμικής κατεργασίας 
σύμφωνα με το παράρτημα VIII 
κεφάλαιο I στοιχείο H (μέθοδος 8)

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αιτιολογικές σκέψεις της Επιτροπής -αιτιολογική σκέψη 36- πρέπει να 
επιτρέπεται η χρήση σε ζωοτροφές των υλικών που υποβάλλονται σε διαδικασία 
αποτοξινοποίησης που καθορίζεται σύμφωνα με την οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2002, σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες 
στις ζωοτροφές. Μετά την εφαρμογή της διαδικασίαςσύμφωνα με το παράρτημα VIII κεφάλαιο 
I στοιχείο H (μέθοδος 8)  που περιγράφεται αργότερα στο παρόν, η ιλύς φυγοκέντρησης ή 
διαχωρισμού πρέπει να θεωρείται αποτοξινοποιημένηυπό την έννοια της αιτιολογικής σκέψης 
36. 

Τροπολογία 138
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14 διαγράφεται
Αλλαγές κατηγοριών

Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει τα 
άρθρα 11, 12 και 13 με σκοπό να ληφθεί 
υπόψη η πρόοδος της επιστήμης όσον 
αφορά την εκτίμηση του βαθμού 
επικινδυνότητας, με την προϋπόθεση ότι 
η πρόοδος αυτή μπορεί να προσδιοριστεί 
με βάση την εκτίμηση επικινδυνότητας 
που πραγματοποιεί ο κατάλληλος 
επιστημονικός οργανισμός. Jedoch 
dürfen keine in diesen Artikeln 
aufgeführten tierischen Nebenprodukte 
aus diesen Listen gestrichen werden; es 
dürfen nur Änderungen der Einstufung 
solcher Produkte vorgenommen oder 
zusätzliche tierische Nebenprodukte 
hinzugefügt werden.
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 48, 
παράγραφος 4.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα της Επιτροπής να αλλάζει κατηγορία σε ζωικά υποπροϊόντα με την κανονιστική 
διαδικασία του άρθρου 48 παράγραφος 4, χωρίς να έχουν δυνατότητα παρέμβασης στις 
λεπτομέρεις το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στο πλαίσιο της επιτροπολογίας, απορρίπτεται, 
διότι στις περιπτώσεις αυτές διακυβεύονται θεμελιώδη θέματα (έως και η επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής του κανονισμού), η σημασία των οποίων στο πλαίσιο της βασικής νομοθεσίας 
επιβάλλει μια διαδικασία με επαρκή συμμετοχή του Συμβουλίου. 

Τροπολογία 139
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Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
εξασφαλίζουν ότι τα ζωικά υποπροϊόντα 
και τα παράγωγα προϊόντα τους 
συνοδεύονται κατά τη μεταφορά τους από 
εμπορικό έγγραφο και, όταν αυτό 
απαιτείται από τον παρόντα κανονισμό ή 
από μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 5, από υγειονομικό 
πιστοποιητικό.

2. Όσοι μεταφέρουν ζωικά υποπροϊόντα ή 
προϊόντα παραγόμενα από αυτά πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τα ζωικά υποπροϊόντα 
και τα παράγωγα προϊόντα τους 
συνοδεύονται από εμπορικό έγγραφο και, 
όταν αυτό απαιτείται από τον παρόντα 
κανονισμό ή από μέτρα που θεσπίζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 5, από 
υγειονομικό πιστοποιητικό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνιστεί, ποιος είναι υπεύθυνος για τα συνοδευτικά έγγραφα, προκειμένου να 
καθίσταται δυνατή η εφαρμογή της παρούσας διάταξης και η πάταξη των παραβάσεων. Και την 
ευθύνη εδώ πρέπει να φέρουν οι μεταφορείς.

Τροπολογία 140
Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για τη μεταφορά ζωικών 
υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων 
τους στην επικράτειά τους, τα κράτη 
μέλη μπορούν ωστόσο να εγκρίνουν 
εναλλακτικό σύστημα χωρίς συνοδευτικά 
έγγραφα.  Σε τέτοια συστήματα, που 
υπόκεινται σε έγκριση από την αρμόδια 
αρχή, πρέπει να διασφαλίζεται η πλήρης 
ιχνηλασιμότητα όλων των ζωικών 
υποπροϊόντων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική χρήση συνοδευτικών εγγράφων συνεπάγεται υψηλό διοικητικό κόστος, που σε 
ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μειωθεί με την εφαρμογή εναλλακτικών διαδικασιών, με τις 
οποίες να διασφαλίζεται η απαιτούμενη ιχνηλασιμότητα των υποπροϊόντων. Στις περιπτώσεις 
αυτές τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν εναλλακτικά μέτρα. Τα 
μέτρα αυτά πρέπει να περιορίζονται αποκλειστικά στις μεταφορές μέσα στην επικράτεια του 
εκάστοτε κράτους μέλους.  Σε τέτοια συστήματα, που υπόκεινται σε έγκριση από την αρμόδια 
αρχή, πρέπει να διασφαλίζεται η πλήρης ιχνηλασιμότητα όλων των ζωικών υποπροϊόντων. 

Τροπολογία 141
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 - παράγραφος 3 - νέο εδάφιο μετά το πρώτο:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εμπορικά έγγραφα του πρώτου 
εδαφίου μπορούν να παράγονται και 
ηλεκτρονικά. Σε τέτοια περίπτωση, 
πρέπει ο παραγωγός, ο μεταφορέας και ο 
παραλήπτης των ζωικών υποπροϊόντων ή 
των παράγωγων προϊόντων τους να έχουν 
μαζί τους όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή. Οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να βρίσκονται 
στη διάθεση των αρμόδιων αρχών ανά 
πάσα στιγμή, και να διαβιβάζονται μετά 
από σχετικό αίτημα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν προβλέπεται -όπως και στον τρέχοντα κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 – η δυνατότητα 
ηλεκτρονικών εμπορικών εγγράφων. Πρέπει να προβλεφτεί τέτοια δυνατότητα, για διευκόλυνση 
των οικονομικών συναλλαγών.
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Τροπολογία 142
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οποιοδήποτε άτομο αποστέλλει, μεταφέρει 
ή παραλαμβάνει ζωικά υποπροϊόντα ή 
παράγωγα προϊόντα τους τηρεί μητρώο 
αποστολών και φυλάσσει τα σχετικά 
εμπορικά έγγραφα και υγειονομικά 
πιστοποιητικά.

Οποιοσδήποτε αποστέλλει, μεταφέρει ή 
παραλαμβάνει ζωικά υποπροϊόντα τηρεί 
μητρώο αποστολών. Αν τα στοιχεία του 
μητρώου περιλαμβάνονται στα εμπορικά 
έγγραφα ή τα υγειονομικά πιστοποιητικά, 
περιττεύει η περαιτέρω καταγραφή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τήρηση μητρώου των εμπορικών εγγράφων δεν πρέπει να αποτελεί υποχρέωση. Αν τα 
καταγραφόμενα στοιχεία περιλαμβάνονται στα εμπορικά έγγραφα ή τα υγειονομικά 
πιστοποιητικά, περιττεύει η περαιτέρω καταγραφή. 

Τροπολογία 143
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη μορφή των μητρώων που τηρούνται· α) το ελάχιστο περιεχόμενο των μητρώων 
που τηρούνται·

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι λογικό να καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο από την επιτροπολογία, αλλά η μορφή θα 
πρέπει οπωσδήποτε να ρυθμίζεται από τα κράτη μέλη
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Τροπολογία 144
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
εξασφαλίζουν ότι από τη μονάδα δεν 
φεύγει κανένα υλικό για το οποίο υπάρχει 
υπόνοια ή βεβαιότητα ότι δεν 
συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό, εκτός εάν προορίζεται για 
τελική διάθεση, πριν να υποβληθεί σε νέα 
μεταποίηση υπό την επίβλεψη της 
αρμόδιας αρχής και σε νέα επίσημη 
δειγματοληψία σύμφωνα με τα άρθρα 11 
και 12 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 882/2004.

2. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
εξασφαλίζουν ότι από τη μονάδα δεν 
φεύγει κανένα υλικό για το οποίο υπάρχει 
υπόνοια ή βεβαιότητα ότι δεν 
συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό, εκτός εάν προορίζεται για 
τελική διάθεση, πριν να υποβληθεί σε νέα 
μεταποίηση.

Or. es

Αιτιολόγηση

Μόνο όταν διαπιστώνεται ότι μια παρτίδα έχει φυγει από τη μονάδα μπορούν οι αρμόδιες αρχές 
να παρεμβαίνουν και να ελέγχουν την ανάκληση και τη νέα μεταποίηση ή καταστροφή της 
παρτίδας αυτής.

Τροπολογία 145
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) εφαρμόζουν σύστημα που εξασφαλίζει 
την ιχνηλασιμότητα της κάθε παρτίδας 
που έχει αποσταλεί.

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η διασφάλιση προέλευσης του άρθρου 42 του κανονισμού ισχύει μόνο για άλλα παράγωγα 
προϊόντα που δεν υπόκεινται σε ρυθμίσεις ή άλλες κοινοτικές διατάξεις. Για λόγους ασφάλειας 
των τροφίμων και των ζωοτροφών, πρέπει ωστόσο οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που 
ασχολούνται με ζωικά υποπροϊόντα να διασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα κάθε αποστελλόμενης 
παρτίδας. Οι διατάξεις περί ιχνηλασιμότητας αντιστοιχούν στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 178/2002. Το άρθρο 17α παράγραφος 4 (νέο) ισχύει επομένως και για τη σήμανση 
σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 5 στοιχείο γ), που ρυθμίζει ειδικά τη σήμανση του υλικού 
με χρώματα. 

Τροπολογία 146
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17α
Ιχνηλασιμότητα

1. Η ιχνηλασιμότητα των ζωικών 
υποπροϊόντων πρέπει να διασφαλίζεται σε 
όλα τα στάδια της παραγωγής, της 
επεξεργασίας και της διανομής.
2. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων πρέπει 
να είναι σε θέση να προσδιορίζουν όλα τα 
πρόσωπα στα οποία έχουν λάβει ζωικά 
υποπροϊόντα. Για το σκοπό αυτό οι 
υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
καθιερώνουν συστήματα και διαδικασίες 
που καθιστούν τις πληροφορίες αυτές 
διαθέσιμες στις αρμόδιες αρχές, εάν 
αυτές το ζητήσουν.
3. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
καθιερώνουν συστήματα και διαδικασίες 
για την αναγνώριση των άλλων 
επιχειρήσεων στις οποίες προμηθεύουν τα 
προϊόντα τους. Αυτές οι πληροφορίες 
είναι διαθέσιμες στις αρμόδιες αρχές, εάν 
αυτές το ζητήσουν.
4. Τα ζωικά υποπροϊόντα που διατίθενται 
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ή ενδέχεται να διατεθούν στην αγορά της 
Κοινότητας πρέπει να φέρουν κατάλληλη 
επισήμανση ή σήμα αναγνώρισης ώστε 
να διευκολύνεται η ιχνηλασιμότητά τους, 
μέσω κατάλληλων εγγράφων ή 
πληροφοριών, σύμφωνα με τις σχετικές 
απαιτήσεις των ειδικότερων διατάξεων.
5. Οι διατάξεις για την εφαρμογή των 
απαιτήσεων του παρόντος άρθρου όσον 
αφορά συγκεκριμένους τομείς είναι 
δυνατό να θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του 
άρθρου 48 παράγραφος 4.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διασφάλιση προέλευσης του άρθρου 42 του κανονισμού ισχύει μόνο για άλλα παράγωγα 
προϊόντα που δεν υπόκεινται σε ρυθμίσεις ή άλλες κοινοτικές διατάξεις. Για λόγους ασφάλειας 
των τροφίμων και των ζωοτροφών, πρέπει ωστόσο οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που 
ασχολούνται με ζωικά υποπροϊόντα να διασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα κάθε αποστελλόμενης 
παρτίδας. Οι διατάξεις περί ιχνηλασιμότητας αντιστοιχούν στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 178/2002. Το άρθρο 17α παράγραφος 4 (νέο) ισχύει επομένως και για τη σήμανση 
σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 5 στοιχείο γ), που ρυθμίζει ειδικά τη σήμανση του υλικού 
με χρώματα.

Τροπολογία 147
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 - παράγραφος 1 - νέο εδάφιο μετά το πρώτο:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου (β), τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα 
υπολείμματα τροφίμων να 
καταστρέφονται από εξουσιοδοτημένες 
επιχειρήσεις, αποστειρώνονται και 
αποτίθενται με ασφάλεια με κατάλληλες 
εργασίες. Η χρήση υπολειμμάτων 
τροφίμων ως τροφής χοίρων μπορεί να 
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επιτρέπεται από τα κράτη μέλη μόνο υπό 
την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει πλήρης 
εποπτεία όλων των πτυχών της ασφαλούς 
ανάκτησης, της αποστείρωσης και της 
συμμόρφωσης προς τις λοιπές διατάξεις 
του κανονισμού αυτού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα επιμείνει στο ότι η ασφαλής ανάκτηση, αποστείρωση και 
διάθεση υπολειμμάτων τροφίμων είναι απαραίτητη προκειμένου να εφαρμοστεί η γενική 
απαγόρευση των ζωοτροφών (βλ. θέση του ΕΚ στην νομοθετική διαδικασία για τη θέσπιση του 
Κανονισμού αριθ. 1774/2002/ΕΚ και τη θέση του στην πρώτη ανάγνωση της οδηγίας πλαισίου 
για τα απόβλητα, που εγκρίθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2007). 

Τροπολογία 148
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 - παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η σίτιση εκτρεφόμενων ειδών, εκτός 
των γουνοφόρων ζώων, με υπολείμματα 
τροφίμων ή ζωοτροφές που περιέχουν ή 
προέρχονται από υπολείμματα τροφίμων·

β) η σίτιση εκτρεφόμενων ειδών, εκτός 
των γουνοφόρων ζώων, με υπολείμματα 
τροφίμων, αποστειρωμένων ή όχι, ή 
ζωοτροφές που περιέχουν ή προέρχονται 
από τέτοια υπολείμματα τροφίμων· 

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η χρησιμοποίηση υπολειμμάτων τροφίμων στις ζωοτροφές ενέχει οπωσδήποτε κίνδυνο 
επιζωοτιών. Τούτο συνέβη επανειλημμένα στο παρελθόν. Εξάλλου, η άδεια χρησιμοποίησης 
των υπολειμμάτων τροφίμων στις ζωοτροφές δεν αποκλείει τον κίνδυνο κανιβαλισμού, εφόσον 
δεν είναι δυνατόν να εξασφαλισθεί η απουσία πρωτεϊνών ιδίων ειδών στις τροφές αυτές.

.
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Τροπολογία 149
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 - παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η σίτιση εκτρεφόμενων ειδών, εκτός 
των γουνοφόρων ζώων, με υπολείμματα 
τροφίμων ή ζωοτροφές που περιέχουν ή 
προέρχονται από υπολείμματα τροφίμων·

β) η σίτιση εκτρεφόμενων ειδών, εκτός 
των γουνοφόρων ζώων, με μη 
αποστειρωμένα υπολείμματα τροφίμων ή 
ζωοτροφές που περιέχουν ή προέρχονται 
από τέτοια υπολείμματα τροφίμων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα επιμείνει στο ότι η ασφαλής ανάκτηση, αποστείρωση και 
διάθεση υπολειμμάτων τροφίμων είναι απαραίτητη προκειμένου να εφαρμοστεί η γενική 
απαγόρευση των ζωοτροφών (βλ. θέση του ΕΚ στην νομοθετική διαδικασία για τη θέσπιση του 
Κανονισμού αριθ. 1774/2002/ΕΚ και τη θέση του στην πρώτη ανάγνωση της οδηγίας πλαισίου 
για τα απόβλητα, που εγκρίθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2007). 

Τροπολογία 150
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 - παράγραφος 1 - στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η σίτιση εκτρεφόμενων ζώων με 
κτηνοτροφικό χόρτο, είτε με απευθείας 
βόσκηση είτε με χόρτο που έχει κοπεί για 
ζωοτροφή, από έδαφος στο οποίο έχουν 
διασπαρεί οργανικά λιπάσματα ή 
βελτιωτικά εδάφους εκτός της κόπρου·

γ) η διασπορά λιπασμάτων και 
βελτιωτικών εδάφους που έχουν παραχθεί 
με χρήση ζωικών υποπροϊόντων εκτός 
κόπρου και περιεχομένου του πεπτικού 
συστήματος, σε λιβάδια·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι η ρύθμιση αφορά μόνο τη σίτιση με χλόη από εκτάσεις λιπασμένες με ζωικά 
υποπροϊόντα (εκτός από κόπρο) δεν ανταποκρίνεται στο μέγεθος του κινδύνου. Θα πρέπει 
επομένως να θεσπιστεί απαγόρευση της χρήσης οργανικών λιπασμάτων και βελτιωτικών 
εδάφους εκτός κόπρου και περιεχομένων του πεπτικού συστήματος σε χορτολιβαδικές εκτάσεις. 
Δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να καθορίζονται χρόνοι αναμονής, δεδομένου ότι 
εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες και δεν είναι δυνατόν να ελεχθούν. Ούτε είναι πρακτικά 
ελέγξιμη η απαγόρευση σίτισης με χλόη από τέτοιες εκτάσεις. 

Τροπολογία 151
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η σίτιση εκτρεφόμενων ψαριών με 
μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη που 
προέρχεται από πτώματα ή μέρη 
πτωμάτων εκτρεφόμενων ψαριών του 
ίδιου είδους.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές, τι σημαίνει ο όρος „εκτρεφόμενα ψάρια», διότι δεν υπάρχει ορισμός. 
Επιπλέον, δεν υπάρχει τεχνικό υπόβαθρο για την απαγόρευση της σίτισης ψαριών ενός είδους 
με ιχθυάλευρο από υπολείμματα του ίδιου είδους ψαριού. Στην πράξη η ρύθμιση θα σήμαινε ότι 
τα εργοστάσια παραγωγής ιχθυαλεύρου θα υποχρεώνονταν να προβαίνουν σε διαλογή και να 
παράγουν ξεχωριστά ιχθυάλευρα για κάθε είδος. Αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Με τη συγκεκριμένη 
ρύθμιση θα περιοριζόταν τελικά μια σημαντική πηγή πρωτεΐνης που θα περιόριζε τουλάχιστον 
σε μικρό ποσοστό το πρόβλημα της παραγωγής ιχθυαλεύρου από τις θάλασσες του κόσμου.

Τροπολογία 152
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18α
Απόθεση των υποπροϊόντων

Το υλικό των κατηγοριών 1, 2 και 3:
α) διατίθενται ως απόβλητα σε 
εγκεκριμένη ή καταχωρισμένη σε μητρώο 
μονάδα αποτέφρωσης, ως εξής:
ι)  άμεσα, χωρίς προηγούμενη 
επεξεργασία, ή
ii) μετά από μεταποίηση σε εγκεκριμένη 
μονάδα, εάν το απαιτεί η αρμόδια αρχή 
με αποστείρωση υπό πίεση και ανεξίτηλη 
επισήμανση του υλικού που προκύπτει·
β) -εάν πρόκειται για απόβλητα -
διατίθενται ή υποβάλλονται σε ανάκτηση 
σε εγκεκριμένη ή καταχωρισμένη σε 
μητρώο μονάδα:
ι)  άμεσα, χωρίς προηγούμενη 
επεξεργασία, ή
ii) μετά από μεταποίηση σε εγκεκριμένη 
μονάδα, εάν το απαιτεί η αρμόδια αρχή 
με αποστείρωση υπό πίεση και ανεξίτηλη 
επισήμανση του υλικού που προκύπτει·
γ) διατίθενται σε εγκεκριμένο χώρο 
υγειονομικής ταφής, έπειτα από 
μεταποίηση με αποστείρωση υπό πίεση 
σε εγκεκριμένη μονάδα και ανεξίτηλη 
επισήμανση του υλικού που προκύπτει·

Or. es

Αιτιολόγηση

Για την αποφυγή της επανάληψης της τελικής διάθεσης για κάθε υποπροϊόν, που είναι ίδια για 
όλες τις κατηγορίες, προστίθεται νέο άρθρο, στο οποίο περιγράφονται μαζί οι δυνατότητες 
διάθεσης για όλα τα είδη υποπροϊόντων.
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Τροπολογία 153
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κανόνες για την εξασφάλιση της 
ενιαίας εφαρμογής των απαγορεύσεων που 
καθορίζονται στην παράγραφο 1 
θεσπίζονται από την Επιτροπή, όπως και
τα μέτρα που επιτρέπουν:

2.  Οι κανόνες για την εξασφάλιση της 
ενιαίας εφαρμογής των απαγορεύσεων που 
καθορίζονται στην παράγραφο 1 
θεσπίζονται από την Επιτροπή, ενώ 
καθορίζονται επίσης οριακές τιμές για τις 
ζωοτροφές, κάτω από τις οποίες 
θεωρείται αμελητέα η τυχαία και 
αδύνατο να αποτραπεί με συνήθη τεχνικά 
μέσα μόλυνση με ζωική πρωτεΐνη, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχεία α 
και δ.

α) η σίτιση εκτρεφόμενων ψαριών με 
μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη που 
προέρχεται από πτώματα ή μέρη 
πτωμάτων εκτρεφόμενων ψαριών του 
ίδιου είδους.
β) τη σίτιση εκτρεφόμενων ζώων με 
κτηνοτροφικό χόρτο από έδαφος στο 
οποίο έχουν διασπαρεί οργανικά 
λιπάσματα ή βελτιωτικά εδάφους, με την 
προϋπόθεση ότι η βόσκηση ή η κοπή 
πραγματοποιείται αφού έχει μεσολαβήσει 
περίοδος αναμονής η οποία εξασφαλίζει 
επαρκή έλεγχο των κινδύνων για τη 
δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, 
κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 
στοιχείο γ).
Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος τμήματος με συμπλήρωσή του, 
εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 48 παράγραφος 4.

Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος τμήματος με συμπλήρωσή του, 
εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 48 παράγραφος 4.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις σχετικά με τη σίτιση γουνοφόρων ζώων με μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2, και τη χρήση εκτάσεων λιπασμένων με οργανικά 
λιπάσματα είναι θεμελιώδους σημασίας στον παρόντα κανονισμό. Δεν θα πρέπει να ρυθμίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 των μέτρων εφαρμογής. Αντίθετα, θα πρέπει να 
ρυθμίζονται στον παρόντα κανονισμό οι τεχνικές λεπτομέρειες για την τήρηση της απαγόρευσης 
και των οριακών τιμών κατά τη μόλυνση ζωοτροφών με ζωική πρωτεΐνη. 

Τροπολογία 154
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 - σημείο ε - στοιχείο ιι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) εάν πρόκειται για κόπρο, περιεχόμενο 
του πεπτικού συστήματος που έχει 
αποχωριστεί από το πεπτικό σύστημα, 
γάλα, προϊόντα με βάση το γάλα και
πρωτόγαλα, εφόσον η αρμόδια αρχή κρίνει 
ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης 
σοβαρών μεταδοτικών νόσων, έπειτα από 
μεταποίηση ή χωρίς προηγούμενη 
μεταποίηση·

ii) εάν πρόκειται για κόπρο, περιεχόμενο 
του πεπτικού συστήματος, γάλα, προϊόντα 
με βάση το γάλα, το πρωτόγαλα, τα αυγά 
και τα προϊόντα αυγών , εφόσον η 
αρμόδια αρχή κρίνει ότι δεν υπάρχει 
κίνδυνος μετάδοσης σοβαρών μεταδοτικών 
νόσων, έπειτα από μεταποίηση ή χωρίς 
προηγούμενη μεταποίηση·

Or. es

Αιτιολόγηση

Η χρησιμοποίηση του περιεχομένου του πεπτικού συστήματος για εγκαταστάσεις βιοαερίου και 
λιπασματοποίησης δεν πρέπει να υποχρεώνει τους επιχειρηματίες να προβαίνουν σε δαπανηρό 
και περιττό προηγούμενο διαχωρισμό. Το πεπτικό σύστημα, αφού ξεχωριστεί και καθαρισθεί, 
θα μπορούσε να κατανεμηθεί ως υλικό της κατηγορίας 3. Προτείνεται περαιτέρω να 
αντιμετωπίζονται τα αυγά και τα προϊόντα αυγών με τον ίδιο τρόπο όπως το γάλα και τα μη 
μεταποιημένα προϊόντα όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις. 

Τροπολογία 155
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 20 - στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) διασπείρονται στο έδαφος, εάν 
πρόκειται για κόπρο, περιεχόμενο του 
πεπτικού συστήματος που έχει 
αποχωριστεί από το πεπτικό σύστημα, 
γάλα, προϊόντα με βάση το γάλα και
πρωτόγαλα, εφόσον η αρμόδια αρχή κρίνει 
ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης 
σοβαρών μεταδοτικών νόσων·

στ) στ) διασπείρονται στο έδαφος, εάν 
πρόκειται για κόπρο, περιεχόμενο του 
πεπτικού συστήματος που έχει 
αποχωριστεί από το πεπτικό σύστημα, 
γάλα, προϊόντα με βάση το γάλα, το
πρωτόγαλα, τα αυγά και τα προϊόντα 
αυγών, εφόσον η αρμόδια αρχή κρίνει ότι 
δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης σοβαρών 
μεταδοτικών νόσων·

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να αντιμετωπίζονται τα αυγά και τα προϊόντα αυγών κατά τον ίδιο τρόπο με το 
γάλα και τα μη μεταποιημένα προϊόντα όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις.

Τροπολογία 156
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 - στοιχείο γ - περίπτωση i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) ως υλικά ζωοτροφών για εκτρεφόμενα 
ζώα ή για τη σίτιση εκτρεφόμενων ζώων, 
εκτός των γουνοφόρων ζώων, και 
διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με το 
άρθρο 24, εκτός εάν πρόκειται για υλικά 
που αναφέρονται στο άρθρο 13 στοιχεία 
ιβ) και ιγ)·

ι) ως υλικά ζωοτροφών ή για τη σίτιση 
εκτρεφόμενων ζώων, εκτός των 
γουνοφόρων ζώων, και διατίθενται στην 
αγορά σύμφωνα με το άρθρο 24, εκτός εάν 
πρόκειται για υλικά που αναφέρονται στο 
άρθρο 13 στοιχεία ιβ) και ιγ)·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού στο σημείο αυτό είναι ασαφής, δεδομένου ότι δεν φαίνεται, για ποιο 
λόγο στο σημείο ι) γίνεται λόγος για «υλικά ζωοτροφών για εκτρεφόμενα ζώα ή για τη σίτιση 
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εκτρεφόμενων ζώων, εκτός των γουνοφόρων ζώων» (πρβλ. άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο 
στ) και άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ι), όπου γίνεται επίσης αναφορά σε υλικά 
ζωοτροφών για εκτρεφόμενα ζώα. Η διατύπωση θα πρέπει να είναι ενιαία, διαφορετικά θα 
πρέπει στις αιτιολογικές σκέψεις να φαίνεται, για ποιο λόγο είναι διαφορετική.

Τροπολογία 157
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 - σημείο ε - στοιχείο ιι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) για τη σίτιση ζώων συντροφιάς· διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση υλικού της κατηγορίας 2 ως τροφής για ζώα συντροφιάς.

Τροπολογία 158
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 - σημείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα)  να χρησιμοποιούνται για τη σίτιση 
ζώων συντροφιάς, στην περίπτωση του 
υλικού της κατηγορίας 3, υπό την 
προϋπόθεση της έγκρισης της αρμόδιας 
αρχής·

Or. es

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να καταργηθεί η μνεία στη χρήση της κατηγορίας υλικών 1 και 2 ως τροφής για 
ζώα συντροφιάς.
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Τροπολογία 159
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 - στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) εάν πρόκειται για υλικά της κατηγορίας 
3 που αναφέρονται στο άρθρο 13 στοιχείο 
στ) και άλλα ζωικά υποπροϊόντα τα οποία 
αφαιρέθηκαν στη διάρκεια χειρουργικής 
επέμβασης σε ζώντα ζώα, εφόσον η 
αρμόδια αρχή έχει δώσει έγκριση, να 
διατίθενται επί τόπου στο αγρόκτημα.

στ) εάν πρόκειται για υλικά της κατηγορίας 
3 που αναφέρονται στο άρθρο 13 στοιχείο 
στ) και άλλα ζωικά υποπροϊόντα τα οποία 
αφαιρέθηκαν στη διάρκεια χειρουργικής 
επέμβασης σε ζώντα ζώα, εφόσον το 
επιτρέπει η εθνική νομοθεσία, να 
διατίθενται επί τόπου στο αγρόκτημα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμο, να πρέπει ο κτηνίατρος μετά από κάθε χειρουργική επέμβαση να ρωτάει τις 
αρμόδιες αρχές, τι να κάνει τα υπολείμματα της εγχείρισης.

Τροπολογία 160
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις μεθόδους μεταποίησης για τα 
ζωικά υποπροϊόντα εκτός της 
αποστείρωσης υπό πίεση, ιδίως όσον 
αφορά το χρόνο, τη θερμοκρασία και τις 
παραμέτρους πίεσης που εφαρμόζονται 
γι’ αυτές τις μεθόδους μεταποίησης·

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα της Επιτροπής να αλλάζει κατηγορία στην επεξεργασία ζωικών υποπροϊόντων με 
την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 48 παράγραφος 4, χωρίς να έχουν δυνατότητα 
παρέμβασης στις λεπτομέρεις το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στο πλαίσιο της 
επιτροπολογίας, απορρίπτεται, διότι στις περιπτώσεις αυτές διακυβεύονται θεμελιώδη θέματα , 
η σημασία των οποίων στο πλαίσιο της βασικής νομοθεσίας επιβάλλει μια διαδικασία με 
επαρκή συμμετοχή του Συμβουλίου.

Τροπολογία 161
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) τη μεταφορά, επεξεργασία, χρήση ή 
διάθεση υπολειμμάτων τροφίμων· τα 
υπολείμματα αυτά θα πρέπει, έως την 
έκδοση κοινοτικών διατάξεων με βάση 
την εθνική νομοθεσία να είναι δυνατόν να 
μεταφέρονται, να υφίστανται 
επεξεργασία, να χρησιμοποιούνται ή να 
αποτίθενται.

Or. de

Τροπολογία 162
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή μπορεί, κατά 
παρέκκλιση από τα τμήματα 1 και 2, να 
εγκρίνει υπό όρους οι οποίοι εγγυώνται τον 
έλεγχο των κινδύνων για τη δημόσια υγεία 
και την υγεία των ζώων, τη συλλογή και τη 
χρήση:

1. Η αρμόδια αρχή μπορεί, κατά 
παρέκκλιση από τα τμήματα 1 και 2, να 
εγκρίνει υπό όρους οι οποίοι εγγυώνται τον 
έλεγχο των κινδύνων για τη δημόσια υγεία 
και την υγεία των ζώων, τη συλλογή και/ή
τη χρήση:
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επιτρέπει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν υλικό των κατηγοριών 2 και 3 
για τη σίτιση άγριων ζώων (άρθρο 27, παράγραφος 1, στοιχείο β), σημείο ν), χωρίς να είναι 
υποχρεωτικό να το συλλέγουν. Για τους λόγους που εξηγούνται κατωτέρω (βλ. τροπολογία 169) 
η πρόβλεψη τέτοιας εξαίρεσης έχει ιδιαίτερη σημασία για τα κράτη μέλη στα οποία, για την 
αποτελεσματική διατήρηση απειλούμενων ή προστατευόμενων ειδών νεκροφάγων άγριων 
θηλαστικών και πτηνών, απαιτείται να μπορούν να βρίσκουν πτώματα στην ύπαιθρο. Τα νεκρά 
ζώα από εκτατική κτηνοτροφία αποτελούν σημαντική πηγή για το σκοπο αυτό. 

Τροπολογία 163
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27α 
Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν 
μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων 
του παρόντος άρθρου, προκειμένου να 
εξαιρούνται από τη συλλογή ορισμένες 
περιοχές του δικτύου «Natura 2000» ή 
άλλες περιοχές στις οποίες είναι αναγκαία 
τα μέτρα αυτά, για την τήρηση των 
διατάξεων των οδηγιών 79/409/ΕΟΚ και 
92/43/ΕΟΚ, και για τη διατήρηση 
απειλούμενων και προστατευόμενων 
ειδών ή προστατευόμενων νεκροφάγων 
πτηνών· η Επιτροπή ενημερώνεται 
σχετικά. Οι εν λόγω εξαιρέσεις πρέπει να 
επιτρέπονται υπό συνθήκες που δεν 
παρουσιάζουν απαράδεκτους κινδύνους 
για τη δημόσια υγεία και την υγεία των 
ζώων· 
Η απόφαση 2005/830/ΕΚ και οι 
εξαιρέσεις που ορίζονται στο άρθρο 27 
παράγραφος 2 δεν επηρεάζονται από τις 
εξαιρέσεις αυτές. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment deals with the fact that it is known that only using feeding stations, or 
‘muladares’, is not enough to maintain the current populations of carrion-feeding birds (e.g. 
100,000 Griffon Vultures in Spain). In Spain, particularly in the north, extensive goat and 
sheep farming is widespread, and dead livestock help to maintain carrion-feeding bird 
populations. 

Furthermore, some of these feeding stations already attract thousands of vultures to feed, and 
there are inherent risks in relying on them too heavily as a food source for necrophagous 
birds. This carries grave risks if there were to be a poisoning incident at one of these 
locations. Evidence of mass death of millions of vultures in India has highlighted the extreme 
vulnerability of these populations where carrion is contaminated, causing increases in rabid 
dogs and therefore rabies in humans.

Τροπολογία 164
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει, 
κατά παρέκκλιση των τμημάτων 1 και 2 
και σύμφωνα με τους όρους που 
καθορίζονται βάσει της παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου, τη σίτιση ζώων 
ζωολογικών κήπων και ειδών νεκροφάγων 
πτηνών που είτε κινδυνεύουν να 
εκλείψουν είτε προστατεύονται και τα 
οποία ζουν στο φυσικό τους περιβάλλον με 
υλικά της κατηγορίας 1 που αναφέρονται 
στο άρθρο 11 στοιχείο β) σημείο ii).

2. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει, 
κατά παρέκκλιση των τμημάτων 1 και 2 
και σύμφωνα με τους όρους που 
καθορίζονται βάσει της παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου, τη σίτιση ζώων 
ζωολογικών κήπων, ειδών που 
κινδυνεύουν να εκλείψουν και ειδών 
νεκροφάγων πτηνών τα οποία ζουν στο 
φυσικό τους περιβάλλον με υλικά της 
κατηγορίας 1 που αναφέρονται στο άρθρο 
11 στοιχείο β) σημείο ii).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επιτρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα είδη νεκροφάγων πτηνών τα οποία 
προστεύονται με βάση την κοινοτική ή την εθνική νομοθεσία, καθώς και άλλων ειδών (π.χ. 
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θηκαστικών) που τρέφονται επίσης με πτώματα και αυτή τη στιγμή απειλούνται, όπως για 
παράδειγμα η καφέ αρκούδα (Ursus arctos), και για τα οποία δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή 
εξαίρεση στη νομοθεσία.

Τροπολογία 165
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει, 
κατά παρέκκλιση των τμημάτων 1 και 2 
και σύμφωνα με τους όρους που 
καθορίζονται βάσει της παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου, τη σίτιση ζώων 
ζωολογικών κήπων και ειδών νεκροφάγων 
πτηνών που είτε κινδυνεύουν να 
εκλείψουν είτε προστατεύονται και τα 
οποία ζουν στο φυσικό τους περιβάλλον με 
υλικά της κατηγορίας 1 που αναφέρονται 
στο άρθρο 11 στοιχείο β) σημείο ii).

2. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει, 
κατά παρέκκλιση των τμημάτων 1 και 2 
και σύμφωνα με τους όρους που 
καθορίζονται βάσει της παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου, τη σίτιση ζώων 
ζωολογικών κήπων και ειδών που είτε 
κινδυνεύουν να εκλείψουν είτε 
προστατεύονται και τα οποία ζουν στο 
φυσικό τους περιβάλλον με υλικά της 
κατηγορίας 1 που αναφέρονται στο άρθρο 
11 στοιχείο β) σημείο ii).

Or. es

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα σίτισης νεκροφάγων πτηνών με ζωικά υποπροϊόντα θα πρέπει να διαμορφώνεται 
στον κανονισμό με μεγαλύτερη ευελιξία και να επεκταθεί, διότι διαπιστώθηκε ότι 
προβλεπόμενες εξαιρέσεις είναι ανεπαρκείς για την πρόληψη της υποχώρησης των πληθυσμών 
των πτηνών. Πρέπει επίσης να προβλεφτεί παρόμοια εξαίρεση για τη σίτιση άλλων 
προστατευόμενων ειδών,  στα οποία διαπιστώνεται έλλειψη τροφής και μείωση των πληθυσμών 
και τα οποία δεν προορίζονται σε καμιά περίπτωση για τη διατροφή ανθρώπων ή ζώων.

Τροπολογία 166
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 - παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει, 
κατά παρέκκλιση των τμημάτων 1 και 2 
και σύμφωνα με τους όρους που 
καθορίζονται βάσει της παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου, τη σίτιση ζώων 
ζωολογικών κήπων και ειδών νεκροφάγων 
πτηνών που είτε κινδυνεύουν να εκλείψουν 
είτε προστατεύονται και τα οποία ζουν στο 
φυσικό τους περιβάλλον με υλικά της 
κατηγορίας 1 που αναφέρονται στο άρθρο 
11 στοιχείο β) σημείο ii).

2. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει, 
κατά παρέκκλιση των τμημάτων 1 και 2 
και σύμφωνα με τους όρους που 
καθορίζονται βάσει της παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου, τη σίτιση ειδών 
νεκροφάγων πτηνών που είτε κινδυνεύουν 
να εκλείψουν είτε προστατεύονται και τα 
οποία ζουν στο φυσικό τους περιβάλλον με 
υλικά της κατηγορίας 1 που αναφέρονται 
στο άρθρο 11 στοιχείο β) σημείο ii).

Or. de

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 πρέπει να οριοθετηθεί 
αυστηρότερα: Η εκτροφή, για παράδειγμα, λιονταριών ή αρκούδων με ολόκληρα μοσχάρια ή 
αντιλόπες ή η εκτροφή ερπετών με ποντίκια εντάσσεται στο φυσικό φάσμα διατροφής των ζώων 
αυτών και δεν πρέπει να εμποδίζεται. 
Οι δυνατότητες εξαιρέσων στο άρθρο 27 παράγραφος 2 της παρούσας πρότασης δεν επαρκούν, 
διότι αφορούν αποκλειστικά εξαιρέσεις στη διατροφή ζώων ζωολογικού κήπου -και πάντως όχι 
τσίρκου- με πτώματα ζώων ή τμήματα νεκρών ζώων που περιέχουν υλικό ειδικού κινδύνου. 

Τροπολογία 167
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) των ειδών των νεκροφάγων πτηνών σε 
ορισμένα κράτη μέλη, τα οποία σιτίζονται 
με τα υλικά αυτά·

ι) των ειδών σε ορισμένα κράτη μέλη, τα 
οποία σιτίζονται με τα υλικά αυτά·

Or. es

Τροπολογία 168
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Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 - παράγραφος 3 - σημείο β - στοιχείο ιι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) των μέτρων που απαιτούνται για να 
εξασφαλίζουν ότι αποκλείεται η 
πρόσβαση άλλων ειδών στα υλικά αυτά.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται να οριστούν προϋποθέσεις για τη διάθεση πτωμάτων ζώων με τον καθιερωμένο 
τρόπο σε ειδικά σημεία σίτισης, που να την περιορίζουν στα νεκροφάγα πτηνά, διότι και άλλλα 
πτηνά που τρέφονται περιστασιακά με πτώματα ζώων και κινδυνεύουν ή βρίσκονται υπό 
προστασία, όπως ο γυπαετός και ο βασιλαετός, μπορεί επίσης να σιτίζονται εκεί.

Τροπολογία 169
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 - παράγραφος 3 - σημείο β - στοιχείο ιι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) των μέτρων που απαιτούνται για να
εξασφαλίζουν ότι αποκλείεται η 
πρόσβαση άλλων ειδών στα υλικά αυτά.

ii) των ειδικών συνθηκών για την 
πρόληψη των κινδύνων για τη δημόσια 
υγεία και την υγεία των ζώων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία, παρέχεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα δημιουργίας σημείων 
σίτισης χωρίς περιττή γραφειοκρατία. Οποιοδήποτε κράτος μέλος θα μπορούσε έτσι να 
δημιουργεί θέσεις σίτισης χωρίς να πρέπει να προσέξει αν έχουν πρόσβαση σε αυτές άλλα είδη 
ζώων. Η ευελιξία αυτή έχει σημασία, για παράδειγμα στη Βόρεια Ισπανία, όπου ορισμένες 
θέσεις σίτισης νεκροφάγων πτηνών μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από καφέ αρκούδες 
(Ursus arctos).
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Τροπολογία 170
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 - παράγραφος 3 - στοιχείο β - σημείο iiα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιια) των συνθηκών που απαιτούνται για 
να αποφεύγονται οι κίνδυνοι για την 
δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια της τροπολογίας για την απαλοιφή της παραγράφου 3 στοιχείο β) σημείο ιι), τα 
κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και την υγεία 
των ζώων.

Τροπολογία 171
Åsa Westlund, Jens Holm, Chris Davies, Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) με ταφή νεκρών ζώων συντροφιάς· α) με ταφή νεκρών ζώων συντροφιάς και 
ιπποειδών·

Or. en

Τροπολογία 172
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 - παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σ’ ένα κράτος μέλος η έκταση των 
απόμερων περιοχών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β) δεν μπορεί να 
υπερβαίνει ένα ποσοστό της έκτασης του 
εδάφους του.

2. Σ’ ένα κράτος μέλος η έκταση των 
απόμερων περιοχών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β) δεν μπορεί να 
υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσοστό σε 
συνάρτηση με γεωγραφικά κριτήρια και 
το μέγεθος του πληθυσμού ζωικού 
κεφαλαίου της περιοχής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το κριτήριο της έκτασης δεν αρκεί για να διευρυνθεί ο ορισμός των απόμερων περιοχών. Θα 
πρέπει να προβλεφθούν άλλες πτυχές όπως η πυκνότητα του ζωικού κεφαλαίου ή η γεωγραφική 
απόσταση.

Τροπολογία 173
Satu Hassi, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) με την επιφύλαξη του άρθρου 15(1), οι 
αρμόδιες αρχές μπορούν να εγκρίνουν 
μέτρα για τον προσωρινό περιορισμό των 
ζώων και των τμημάτων ζώων που 
πληρούν τον ορισμό του Άρθρου 12(στ) 
υπό όρους που αποτρέπουν κινδύνους για 
την δημόσια υγεία και την υγεία των 
ζώων πριν από τη διάθεσή τους σύμφωνα 
με το Άρθρο 20 του παρόντος 
Κανονισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή του περιορισμού αυξάνει την ευελιξία για τη συλλογή ζωικών υποπροϊόντων χωρίς 
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να διακινδυνεύει η δημόσια υγεία και η υγεία των ζώων. Αυτή η ευελιξία θα βελτιώσει την 
αειφορία και το περιβαλλοντικό προφίλ της συλλογής ζωικών υποπροϊόντων λόγω της 
περιορισμένης συχνότητας της συλλογής και πιθανώς των περιορισμένων προς συλλογή 
ποσοτήτων.

Τροπολογία 174
Satu Hassi, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τους όρους για την επί τόπου καύση και 
ταφή με τους οποίους εξασφαλίζεται ο 
έλεγχος των κινδύνων για τη δημόσια 
υγεία και την υγεία των ζώων·

α) τους όρους για την επί τόπου καύση και 
ταφή υλικού και τον προσωρινό 
περιορισμό των ζώων ή τμημάτων ζώων 
εν αναμονή της διάθεσής τους, με τους 
οποίους εξασφαλίζεται ο έλεγχος των 
κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την 
υγεία των ζώων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή του περιορισμού αυξάνει την ευελιξία για τη συλλογή ζωικών υποπροϊόντων χωρίς 
να διακινδυνεύει η δημόσια υγεία και η υγεία των ζώων. Αυτή η ευελιξία θα βελτιώσει την 
αειφορία και το περιβαλλοντικό προφίλ της συλλογής ζωικών υποπροϊόντων λόγω της 
περιορισμένης συχνότητας της συλλογής και πιθανώς των περιορισμένων προς συλλογή 
ποσοτήτων.

Τροπολογία 175
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το ανώτατο ποσοστό εδάφους που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2·

διαγράφεται
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Or. es

Αιτιολόγηση

Το κριτήριο της έκτασης δεν αρκεί για να διευρυνθεί ο ορισμός των απόμερων περιοχών. Θα 
πρέπει να προβλεφθούν άλλες πτυχές όπως η πυκνότητα του ζωικού κεφαλαίου ή η γεωγραφική 
απόσταση. Ο ορισμός του ανώτατου ποσοστού του εδάφους που μπορεί να θεωρηθεί ως 
απόμακρη ζώνη πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη και όχι στην Επιτροπή.

Τροπολογία 176
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 - παράγραφος 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 
του παρόντος άρθρου, απαιτείται εθνική 
έγκριση από το εκάστοτε κράτος μέλος 
για μεθόδους που χωρίς να συνεπάγονται 
αλλαγή της επεξεργασίας επιβάλλουν την 
τροποποίηση των παραμέτρων 
εγκεκριμένων μεθόδων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία έγκρισης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για τροποιήσεις των παραμέτρων 
ήδη εγκεκριμένων μεθόδων.

Τροπολογία 177
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το σύνολο της αλυσίδας ζωικών 

Adlib Express Watermark



AM\765117EL.doc 65/68 PE419.854v01-00

EL

υποπροϊόντων από τον τόπο παραγωγής 
στην επεξεργασία, χρήση ή διάθεση 
υπόκειται σε επίσημους ελέγχους.

Or. de

Τροπολογία 178
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν από τους επίσημους ελέγχους και 
τις επιθεωρήσεις που πραγματοποιεί η 
αρμόδια αρχή διαπιστωθεί ότι δεν 
τηρούνται μια ή περισσότερες απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια αρχή 
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα.

1. Αν δεν τηρούνται απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού, η αρμόδια αρχή 
μπορεί να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη διάταξη μπορεί να διατυπωθεί καλύτερα. Δεν είναι σαφές, για ποιο λόγο 
μπορούν να λαμβάνονται μέτρα μόνο σε συνέχεια υπηρεσιακών ελέγχων και μέτρων εποπτείας. 
Η λήψη μέτρων θα πρέπει να είναι δυνατή και σε άλλες περιπτώσεις, αν η κατάσταση είναι 
αρκετά σαφής. Πάντως ο κανόνας αυτός πρέπει να διατυπωθεί ως προληπτική διάταξη, 
δεδομένου ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες γίνονται παραβάσεις περιορισμένης κλίμακας, 
που δεν απαιτούν τη λήψη μέτρων. Το ότι μπορούν να λαμβάνονται σε κάθε περίπτωση μόνο τα 
ενδεδειγμένα μέτρα είναι απόρροια της αρχής της αναλογικότητας και δεν χρειάζεται να 
αναφέρεται ρητά.

Τροπολογία 179
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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1. Εάν ο υπεύθυνος επιχείρησης σκοπεύει 
να αποστείλει υλικά της κατηγορίας 1, 
υλικά της κατηγορίας 2 ή κρεατάλευρα και 
οστεάλευρα ή ζωικό λίπος που παράγεται 
από υλικά της κατηγορίας 1 σε άλλο 
κράτος μέλος, η αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους προορισμού αποφασίζει 
ως εξής σχετικά με την αίτηση του 
υπεύθυνου:

1. Εάν ο υπεύθυνος επιχείρησης σκοπεύει 
να περιλάβει υλικά της κατηγορίας 1, 
υλικά της κατηγορίας 2 ή κρεατάλευρα και 
οστεάλευρα ή ζωικό λίπος που παράγεται 
από υλικά της κατηγορίας 1 από άλλο 
κράτος μέλος, το κοινοποιεί στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους του, η οποία 
αποφασίζει: 

Or. es

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο σύστημα προκαλεί δυσκολίες σε σχέση με τη γλώσσα και τον καθορισμό των 
αρμόδιων αρχών, και για τούτο θα ήταν ευκολότερο οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν τα 
προϊόντα αυτά κοινοποιούν τις διαδικασίες στις αρμόδιες αρχές του.

Τροπολογία 180
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν πληροφορείται την αποστολή η 
αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού, 
ενημερώνει την αρμόδια αρχή του τόπου 
προέλευσης για την άφιξη κάθε 
αποστολής μέσω του συστήματος 
TRACES.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο σύστημα προκαλεί δυσκολίες, διότι δεν είναι δυνατόν να γίνονται τέτοιες 
ανακοινώσεις μέσω του συστήματος TRACES.

Τροπολογία 181
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Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 - παράγραφος 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Ζωικά υποπροϊόντα που διατίθενται 
για να χρησιμοποιηθούν ως τεχνικά 
προϊόντα για την ανάπτυξη, την έρευνα 
και την παρασκευή φαρμακευτικών 
προϊόντων ή ως αντιδραστήρια για 
άλλους διαγνωστικούς ή ερευνητικούς 
σκοπούς εξαιρούνται από την εφαρμογή 
των παραγράφων 2 έως 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

The Regulation should clearly distinguish between animal by-products moved in large 
volumes between Member States and at risk of entering the food or feed chain and specialist 
animal by-products for pharmaceutical and other diagnostic and research use. The latter are 
safe-sourced, high-value products, which are transported between Member States in very 
small volumes to and from registered suppliers, processors and users. There is negligible risk 
of these specialist products entering the food or feed chain. Paragraphs 2 to 4 would 
constitute a heavy and disproportionate regulatory burden on, as well as excessive 
compliance costs for suppliers, processors and users.)

Τροπολογία 182
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα εν λόγω προϊόντα: α) τα εν λόγω προϊόντα:

ι) δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν 
ως υλικό ζωοτροφών για τη σίτιση 
εκτρεφόμενων ζώων ή για διασπορά στο 
έδαφος από το οποίο θα λάβουν την τροφή 
τους αυτά τα ζώα, ή

ι) δεν προορίζονται για διασπορά στο 
έδαφος από το οποίο θα λάβουν την τροφή 
τους εκτρεφόμενα ζώα,
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ii) προορίζονται για ζωοτροφές 
γουνοφόρων ζώων και·

Or. de

Αιτιολόγηση

Με βάση τον τίτλο, εδώ πρόκειται για διατάξεις σχετικά με τη διάθεση άλλων παράγωγων 
προϊόντων εκτός της διατροφικής αλυσσίδας των ζώων. Συνεπώς, οι περιορισμοί περιττεύουν.
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