
PR\729030EL.doc PE407.923v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

2008/0050(COD)

24.6.2008

***I
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ζωοτροφών
(COM(2008)0124 – C6-0128/2008 – 2008/0050(COD))

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Εισηγητής: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf



PE407.923v01-00 2/31 PR\729030EL.doc

EL

PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.



PR\729030EL.doc 3/31 PE407.923v01-00

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ......5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ....................................................................................................28



PE407.923v01-00 4/31 PR\729030EL.doc

EL



PR\729030EL.doc 5/31 PE407.923v01-00

EL

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ζωοτροφών
(COM(2008)0124 – C6-0128/2008 – 2008/0050(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0124),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 37 και 152 παράγραφος 4 της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0128/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
(A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Οι κρίσεις στον τομέα των τροφίμων 
οφείλονταν έως τώρα, ως επί το πλείστον,
σε μολυσμένες ζωοτροφές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι μεγάλες κρίσεις στον τομέα των τροφίμων στα τελευταία 10 χρόνια οφείλονταν σχεδόν 
πάντοτε σε ζωοτροφές (κρεατοστεοάλευρα στην περίπτωση της ΣΕΒ, διοξίνη στις ζωοτροφές 
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χοίρων, ορμόνες σε βιομηχανικά σακχαρώδη διαλύματα που έχουν χρησιμοποιηθεί ως 
ζωοτροφές κ.ά.).

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Ως συνέπεια της κρίσης της ΣΕΒ 
και της κρίσης της διοξίνης, καθιερώθηκε, 
το 2002, η υποχρεωτική αναγραφή του 
ποσοστό κατά βάρος όλων των πρώτων 
υλών ζωοτροφών που ενσωματώνονται 
στις σύνθετες ζωοτροφές. Παράλληλα, το 
επίπεδο ασφάλειας των τροφίμων και των 
ζωοτροφών βελτιώθηκε σημαντικά στο 
μεσοδιάστημα, λόγω των κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 178/2002 και αριθ. 183/2005 
και των εκτελεστικών μέτρων τους, ιδίως 
λόγω της έμφασης που δόθηκε στην 
ευθύνη των υπευθύνων επιχειρήσεων 
τροφίμων και ζωοτροφών, του 
βελτιωμένου συστήματος 
ανιχνευσιμότητας, της εισαγωγής της 
αρχής HACCP στις επιχειρήσεις 
ζωοτροφών και των οδηγών ορθής 
πρακτικής σχετικά με την υγιεινή στις 
επιχειρήσεις ζωοτροφών. Αυτές οι θετικές 
εξελίξεις, οι οποίες ανατανακλώνται στις 
κοινοποιήσεις προς το σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις 
ζωοτροφές, δικαιολογούν τη θέση ότι η 
υποχρεωτική αναγραφή του ποσοστού 
κατά βάρος όλων των πρώτων υλών που 
ενσωματώνονται στις σύνθετες ζωοτροφές 
πρέπει να καταργηθεί. Τα ακριβή ποσοστά 
θα μπορούσαν να παρέχονται προαιρετικά.

(17) Ως συνέπεια της κρίσης της ΣΕΒ 
και της κρίσης της διοξίνης, καθιερώθηκε, 
κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου το 2002, η υποχρεωτική 
αναγραφή του ποσοστό κατά βάρος όλων 
των πρώτων υλών ζωοτροφών που 
ενσωματώνονται στις σύνθετες ζωοτροφές. 
Το επίπεδο ασφάλειας των τροφίμων και 
των ζωοτροφών βελτιώθηκε σημαντικά 
στο μεσοδιάστημα, λόγω των κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 178/2002 και αριθ. 183/2005 
και των εκτελεστικών μέτρων τους, ιδίως 
λόγω της έμφασης που δόθηκε στην 
ευθύνη των υπευθύνων επιχειρήσεων 
τροφίμων και ζωοτροφών, του 
βελτιωμένου συστήματος 
ανιχνευσιμότητας, της εισαγωγής της 
αρχής HACCP στις επιχειρήσεις 
ζωοτροφών και των οδηγών ορθής 
πρακτικής σχετικά με την υγιεινή στις 
επιχειρήσεις ζωοτροφών. Αυτές οι θετικές 
εξελίξεις, οι οποίες ανατανακλώνται στις 
κοινοποιήσεις προς το σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις 
ζωοτροφές, δικαιολογούν τη θέση ότι η 
υποχρεωτική αναγραφή του ποσοστού 
κατά βάρος όλων των πρώτων υλών που 
ενσωματώνονται στις σύνθετες ζωοτροφές 
πρέπει να καταργηθεί. Τα ακριβή ποσοστά 
μπορούν να παρέχονται προαιρετικά, αλλά 
πρέπει να γνωστοποιούνται στις αρχές 
και θα πρέπει να διατίθενται στους 
ενδιαφερόμενους καταναλωτές εφόσον το 
ζητούν.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η ανοικτή δήλωση των πρώτων υλών των ζωοτροφών πρέπει α εξακολουθήσει να 
εξασφαλίζεται παρέχοντας πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες, μολονότι τα στοιχεία στην 
ετικέτα αναφέρονται μόνο προαιρετικά.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Σε ορισμένους τομείς, όπου ο 
παραγωγός δεν είναι υποχρεωμένος να 
αναγράφει ενδείξεις, ο πελάτης πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να ζητεί πρόσθετες 
πληροφορίες. Ωστόσο, η αναγραφή των 
πρώτων υλών ζωοτροφών που είναι 
ενσωματωμένες στις σύνθετες ζωοτροφές 
κατά φθίνουσα σειρά βάρους παρέχει ήδη 
σημαντικές πληροφορίες για τα στοιχεία 
σχετικά με τη σύνθεση. Σύμφωνα με τις 
πρόσφατες εξελίξεις στην κοινοτική 
νομοθεσία, που παρέχουν αυξημένες 
εγγυήσεις όσον αφορά ιδίως τη HACCP, 
την ιχνηλασιμότητα, τους αυστηρούς 
κανόνες υγιεινής και την εκπόνηση 
κοινοτικών οδηγών ορθής πρακτικής 
σχετικά με την υγιεινή, ο κατασκευαστής 
πρέπει να έχει το δικαίωμα να απορρίπτει 
το αίτημα, εάν θεωρεί ότι η προτεινόμενη 
δημοσιοποίηση παραβιάζει τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας που έχει. Αυτό 
δεν θα επηρεάσει την ασφάλεια των 
τροφίμων και των ζωοτροφών, αφού οι 
αρμόδιες αρχές έχουν πάντα το δικαίωμα 
να λαμβάνουν τα ακριβή ποσοστά για όλες 
τις πρώτες ύλες.

(19) Σε ορισμένους τομείς, όπου ο 
παραγωγός δεν είναι υποχρεωμένος να 
αναγράφει ενδείξεις, ο πελάτης πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να ζητεί πρόσθετες 
πληροφορίες. Ωστόσο, η αναγραφή των 
πρώτων υλών ζωοτροφών που είναι 
ενσωματωμένες στις σύνθετες ζωοτροφές 
κατά φθίνουσα σειρά βάρους παρέχει ήδη 
σημαντικές πληροφορίες για τα στοιχεία 
σχετικά με τη σύνθεση. Σύμφωνα με τις 
πρόσφατες εξελίξεις στην κοινοτική 
νομοθεσία, που παρέχουν αυξημένες 
εγγυήσεις όσον αφορά ιδίως τη HACCP, 
την ιχνηλασιμότητα, τους αυστηρούς 
κανόνες υγιεινής και την εκπόνηση 
κοινοτικών οδηγών ορθής πρακτικής 
σχετικά με την υγιεινή, ο κατασκευαστής 
πρέπει να έχει το δικαίωμα να περιορίζει 
το αίτημα για παροχή πληροφοριών όσον 
αφορά πρώτες ύλες που συνιστούν άνω 
του 2% του βάρους της σύνθετης 
ζωοτροφής, εάν μπορεί να αποδείξει ότι η 
προτεινόμενη δημοσιοποίηση παραβιάζει 
τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 
που έχει. Αυτό δεν θα επηρεάσει την 
ασφάλεια των τροφίμων και των 
ζωοτροφών, αφού οι αρμόδιες αρχές έχουν 
πάντα το δικαίωμα να λαμβάνουν τα 
ακριβή ποσοστά για όλες τις πρώτες ύλες, 
και οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
διαβιβάζουν επίσης τις πληροφορίες 
αυτές σε καταναλωτές σε περίπτωση 
θεμελιώδους υπόνοιας για παραβάσεις 
της σχετικής νομοθεσίας.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Ο παρασκευαστής θα πρέπει να μπορεί να επικαλείται το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του 
μόνον εφόσον μπορεί να το πιστοποιήσει. Πέραν τούτου, σύμφωνα με στοιχεία του 
παρασκευαστή, η πνευματική ιδιοκτησία μπορεί να αφορά μόνο μικροσυστατικά που συνιστούν 
αναλογία μικρότερη του 2% της σύνθετης ζωοτροφής.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Σε περίπτωση που το 
κρεατοστεάλευρο της κατηγορίας 3 υπό 
το πρίσμα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1774/2002 από υπόλοιπα σφάγιων ζώων,
που ενδείκνυνται για την ανθρώπινη 
διατροφή, μπορεί να χρησιμοποιείται ως 
πρώτη ύλη ζωοτροφής για μη 
μηρυκαστικά υπό συγκεκριμένους όρους 
που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1774/2002 και στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 999/2001, πρέπει να διασφαλίζεται 
σαφής επισήμανση του 
κρεατοοστεάλευρου σε σύνθετες 
ζωοτροφές. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή έχει εξαγγείλει τροποποίηση του κανονισμού 999/2001 που θα μπορούσε να έχει 
ως αποτέλεσμα την έγκριση κρεατοστεαλεύρου της κατηγορίας 3 σε συγκεκριμένες ζωοτροφές 
που προορίζονται για μη μηρυκαστικά. Σε μια τέτοια περίπτωση θα έπρεπε να εξασφαλίζεται η 
σαφής επισήμανση του κρεατοστεαλεύρου σε ζωοτροφές - πέραν της απαρίθμησης των 
χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών ζωοτροφών σύμφωνα με το άρθρο 17.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η οδηγία 2002/32/ΕΚ Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Μαΐου 2002, σχετικά με τις 
ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές δεν 
ρυθμίζει την επισήμανση ζωοτροφών με 
υπερβολικά επίπεδα ανεπιθύμητων ουσιών. 
Ως εκ τούτου, πρέπει να θεσπιστούν 
κατάλληλες διατάξεις.

(20) Η οδηγία 2002/32/ΕΚ Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Μαΐου 2002, σχετικά με τις 
ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές δεν 
ρυθμίζει την επισήμανση ζωοτροφών με 
υπερβολικά επίπεδα ανεπιθύμητων ουσιών. 
Ως εκ τούτου, πρέπει να θεσπιστούν 
κατάλληλες διατάξεις, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η τήρηση της 
απαγόρευσης της αραίωσης σύμφωνα με 
το άρθρο 5 της οδηγίας 2002/32/ΕΚ και 
προκειμένου να αποκλείεται η διάθεση 
στην αγορά ορισμένων παρτίδων που 
προορίζονται για αποτοξικοποίηση ή 
απομάκρυνση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι μολυσμένες ζωοτροφές δεν θα πρέπει να εισχωρούν στην τροφική αλυσίδα.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων 
στην κατάρτιση προτύπων μέσω 
κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών στον 
τομέα της υγιεινής των ζωοτροφών υπήρξε 
συνολικά θετική εμπειρία. Η κατάρτιση 
ενός πιο εκτεταμμένου καταλόγου από 
τους ενδιαφερόμενους θα μπορούσε να 
είναι πιο ευέλικτη και να ανταποκρίνεται 
καλύτερα στις ανάγκες ενημέρωσης του 
χρήστη απ’ ό,τι αν είχε αναληφθεί από το 
νομοθέτη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

(24) Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων 
στην κατάρτιση προτύπων μέσω 
κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών στον 
τομέα της υγιεινής των ζωοτροφών υπήρξε 
συνολικά θετική εμπειρία. Η κατάρτιση 
ενός πιο εκτεταμμένου καταλόγου από 
τους ενδιαφερόμενους θα μπορούσε να 
είναι πιο ευέλικτη και να ανταποκρίνεται 
καλύτερα στις ανάγκες ενημέρωσης του 
χρήστη απ’ ό,τι αν είχε αναληφθεί από το 
νομοθέτη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
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αποφασίσουν ποιες προσπάθειες θα 
καταβάλουν, ανάλογα με την αξία του 
καταλόγου πρώτων υλών ζωοτροφών. Οι 
ισχύοντες κατάλογοι πρώτων υλών 
ζωοτροφών που περιλαμβάνονται στις 
οδηγίες 96/25/ΕΚ και 82/471/ΕΟΚ πρέπει 
να αποτελέσουν την αρχική μορφή του 
κοινοτικού καταλόγου πρώτων υλών 
ζωοτροφών, ο οποίος θα ολοκληρωθεί από 
τους ενδιαφερομένους σύμφωνα με τα 
συμφέροντά τους. Η χρήση του 
καταλόγου πρέπει να είναι προαιρετική, 
αλλά, για να αποφευχθεί η παραπλάνηση 
του αγοραστή ως προς την πραγματική 
ταυτότητα του προϊόντος, ο 
παρασκευαστής πρέπει να αναφέρει εάν 
χρησιμοποιεί ορισμούς που εμφανίζονται
στον κατάλογο παρά το γεγονός ότι δεν 
τον εφαρμόζει.

αποφασίσουν ποιες προσπάθειες θα 
καταβάλουν, ανάλογα με την αξία του 
καταλόγου πρώτων υλών ζωοτροφών. Οι 
ισχύοντες κατάλογοι πρώτων υλών 
ζωοτροφών που περιλαμβάνονται στις 
οδηγίες 96/25/ΕΚ και 82/471/ΕΟΚ πρέπει 
να αποτελέσουν την αρχική μορφή του 
κοινοτικού καταλόγου πρώτων υλών 
ζωοτροφών, ο οποίος θα ολοκληρωθεί από 
τους ενδιαφερομένους σύμφωνα με τις 
πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν. Η 
τήρηση των κριτηρίων που καθορίζονται 
στον κατάλογο για πρώτες ύλες 
ζωοτροφών πρέπει να είναι προαιρετική.
Ωστόσο, για να αποφευχθεί η 
παραπλάνηση του αγοραστή ως προς την 
πραγματική ταυτότητα του προϊόντος, ο 
παρασκευαστής πρέπει να αναφέρει εάν 
δεν τηρεί τα κριτήρια που καθορίζονται 
στον κατάλογο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Κάθε πρώτη ύλη ζωοτροφής που χρησιμοποιείται σε σύνθετες ζωοτροφές πρέπει να αναφέρεται 
στον κατάλογο.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η σύγχρονη επισήμανση 
διευκολύνει τη διαμόρφωση ενός 
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος αγοράς, 
στο οποίο οι δυναμικοί, αποτελεσματικοί 
και καινοτόμοι οικονομικοί παράγοντες 
μπορούν να χρησιμοποιούν πλήρως την 
επισήμανση για να πωλούν τα προϊόντα 
τους. Όσον αφορά τη διεπιχειρησιακή 
σχέση για τη διάθεση ζωοτροφών στην 
αγορά και τη σχέση μεταξύ του 
παρασκευαστή και του αγοραστή 

(25) Η σύγχρονη επισήμανση 
διευκολύνει τη διαμόρφωση ενός 
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος αγοράς, 
στο οποίο οι δυναμικοί, αποτελεσματικοί 
και καινοτόμοι οικονομικοί παράγοντες 
μπορούν να χρησιμοποιούν πλήρως την 
επισήμανση για να πωλούν τα προϊόντα 
τους. Όσον αφορά τη διεπιχειρησιακή 
σχέση για τη διάθεση ζωοτροφών στην 
αγορά και τη σχέση μεταξύ του 
παρασκευαστή και του αγοραστή 
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ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς, οι 
κώδικες ορθής επισήμανσης για τους εν 
λόγω δύο τομείς μπορούν να αποβούν 
χρήσιμα μέσα για την επίτευξη των στόχων 
της σύγχρονης επισήμανσης. Οι εν λόγω 
κώδικες μπορούν να ερμηνεύουν το 
πλαίσιο που διέπει την προαιρετική 
επισήμανση.

ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς, οι 
κώδικες ορθής επισήμανσης για τους εν 
λόγω δύο τομείς μπορούν να αποβούν 
χρήσιμα μέσα για την επίτευξη των στόχων 
της σύγχρονης επισήμανσης. Οι εν λόγω 
κώδικες αποτελούν χρήσιμο μέσο που 
βοηθά τις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν τις 
διατάξεις για την επισήμανση των 
ζωοτροφών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να επισημαίνεται ότι οι οδηγίες και οι κώδικες συμπεριφοράς συμβάλλουν στην 
έμπρακτη εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων. Μπορούν να διευκολύνουν την ερμηνεία 
περιθωρίων ελιγμών που προβλέπονται στη νομοθεσία αλλά δεν συνιστούν μέσο ελαστικότερης 
εφαρμογής.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) της οδηγίας 90/167/ΕΟΚ· α) της οδηγίας 90/167/ΕΟΚ για τον 
καθορισμό των όρων παρασκευής, 
διάθεσης στην αγορά και χρήσης των 
φαρμακούχων ζωοτροφών στην 
Κοινότητα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Διευκρινιστική τροπολογία.
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) της οδηγίας 2002/32/ΕΚ· β) της οδηγίας 2002/32/ΕΚ σχετικά 
με τις ανεπιθύμητες ουσίες στις 
ζωοτροφές·

Or. de

Αιτιολόγηση

Διευκρινιστική τροπολογία.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ζωοτροφές συμμορφώνονται με
τις τεχνικές διατάξεις σχετικά με τις 
προσμείξεις και άλλους χημικούς 
καθοριστικούς παράγοντες που 
παρατίθενται στο παράρτημα I.

3. Οι ζωοτροφές συμμορφώνονται με 
τις τεχνικές διατάξεις σχετικά με τις 
προσμείξεις και άλλους χημικούς 
καθοριστικούς παράγοντες που 
παρατίθενται στο άρθρο 6α.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που παρεμποδίζουν τη χρησιμοποίηση προσμείξεων και χημικών επιβαρύνσεων 
στις ζωοτροφές αφορούν άμεσα την ασφάλεια των τροφίμων και, για το λόγο αυτό, δεν πρέπει 
να επαφίενται στην κατάρτιση του καταλόγου και συνεπώς στην αυτορύθμιση της βιομηχανίας.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν στους 
καταναλωτές τις πληροφορίες που 
παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 
2, εφόσον κρίνουν ότι η υπόνοιά τους για 
παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας 
δικαιολογεί τη διαβίβαση πληροφοριών 
κατόπιν αιτήματος σύμφωνα με την 
παράγραφο 2β) του άρθρου 17. 
Ενδεχομένως, η αρχή θέτει ως 
προϋπόθεση για τη διαβίβαση 
πληροφοριών την υπογραφή δήλωσης 
εμπιστευτικότητας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ανοικτή δήλωση των πρώτων υλών ζωοτροφών πρέπει να εξασφαλίζεται παρέχοντας σε 
περίπτωση θεμελιώδους υπόνοιας πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές μολονότι τα στοιχεία 
αναφέρονται στην ετικέτα προαιρετικά..

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 2 - εδάφιο 2α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για λόγους επιτακτικής ανάγκης, η 
Επιτροπή μπορεί να προσφεύγει στη 
διαδικασία κατεπείγοντος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4α του
άρθρου 29 προκειμένου να διασφαλίζει 
υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Για λόγους προστασίας των καταναλωτών, πρέπει να έχει η Επιτροπή τη δυνατότητα να εκδίδει 
απαγορεύσεις άμεσης ισχύος για ορισμένα υλικά στις ζωοτροφές. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει 
να εφαρμόζεται η διαδικασία κατεπείγοντος.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Καθορισμός οριακών τιμών για 
προσμίξεις και βοηθητικά μέσα 

επεξεργασίας
Λαμβάνοντας υπόψη επιστημονικά 
πορίσματα, την τεχνική πρόοδο, τις 
κοινοποιήσεις στο πλαίσιο του 
συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για 
τρόφιμα και ζωοτροφές ή τα 
αποτελέσματα επίσημων ελέγχων 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
882/2004, η Επιτροπή καθορίζει οριακές 
τιμές για προσμείξεις που προκύπτουν 
από τη διαδικασία παρασκευής και για 
βοηθητικά μέσα επεξεργασίας στις 
ζωοτροφές.
Τα εν λόγω μέτρα για την τροποποίηση 
μη ουσιωδών διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού μέσω προσθήκης εκδίδονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 29.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ανώτατες ποσότητες για χημικές προσμείξεις που προκύπτουν από τη διαδικασία 
παρασκευής καθώς και για βοηθητικά μέσα επεξεργασίας πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με 
την πρόταση της Επιτροπής στον κατάλογο με την ευθύνη του κατασκευαστή (βλ. παράρτημα Ι). 
Δεδομένου ότι οι χημικές αυτές προσμείξεις και τα βοηθητικά μέσα επεξεργασίας μπορούν 
ενδεχομένως να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ασφάλεια των τροφίμων, ο καθορισμός των 



PR\729030EL.doc 15/31 PE407.923v01-00

EL

οριακών τιμών πρέπει να πραγματοποιείται από την Επιτροπή και να υπόκειται στον έλεγχο του 
νομοθέτη.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 29 παράγραφος 2, η Επιτροπή 
δύναται να εγκρίνει κατευθυντήριες 
γραμμές που αποσαφηνίζουν τη διάκριση 
μεταξύ πρώτων υλών ζωοτροφών, 
πρόσθετων υλών ζωοτροφών και 
κτηνιατρικών φαρμάκων.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 29 παράγραφος 4, η Επιτροπή 
δύναται να εγκρίνει κατευθυντήριες 
γραμμές που αποσαφηνίζουν τη διάκριση 
μεταξύ πρώτων υλών ζωοτροφών, 
πρόσθετων υλών ζωοτροφών και 
κτηνιατρικών φαρμάκων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η διευκρίνιση του πεδίου ισχύος του παρόντος κανονισμού αφορά μέτρα γενικής 
εμβέλειας που συνεπάγονται, μεταξύ άλλων, τροποποίηση ουσιωδών διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού μέσω προσθήκης, τα εν λόγω μέτρα πρέπει να εκδίδονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των όρων χρήσης που 
προβλέπονται στον κανονισμό δυνάμει του 
οποίου χορηγείται άδεια στην οικεία 
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών, οι 
συμπληρωματικές ζωοτροφές δεν 
περιλαμβάνουν πρόσθετες ύλες 
ζωοτροφών που ενσωματώνονται σε 
επίπεδα υπερεκατονταπλάσια της σχετικής 
ορισμένης μέγιστης περιεκτικότητας σε 
πλήρεις ζωοτροφές ή πενταπλάσια σε 
περίπτωση κοκκιδιοστατικών και 

Με την επιφύλαξη των όρων χρήσης που 
προβλέπονται στον κανονισμό δυνάμει του 
οποίου χορηγείται άδεια στην οικεία 
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών, οι 
συμπληρωματικές ζωοτροφές δεν 
περιλαμβάνουν πρόσθετες ύλες 
ζωοτροφών που ενσωματώνονται σε 
επίπεδα υπερπεντηκονταπλάσια της 
σχετικής ορισμένης μέγιστης 
περιεκτικότητας σε πλήρεις ζωοτροφές ή 
πενταπλάσια σε περίπτωση 
κοκκιδιοστατικών και ιστομονοστατικών.
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ιστομονοστατικών. Μπορούν να χρησιμοποιούνται σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις υψηλότερες 
δόσεις συμπληρωματικών ζωοτροφών ή 
ειδικών μιγμάτων μετά την έγκριση του 
αρμόδιου κτηνιάτρου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε υπερβολικά συμπυκνωμένες συμπληρωματικές ζωοτροφές υπάρχει κίνδυνος να χορηγηθούν 
λανθασμένες δόσεις πρόσθετων ουσιών. Τούτο δεν ισχύει μόνο για τα κοκιδιοστατικά και τα 
ιστομονοστατικα. Εξαιρέσεις για υψηλές δόσεις συμπληρωματικών ζωοτροφών πρέπει να 
χορηγούνται από τον αρμόδιο κτηνίατρο.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν, με βάση τα διαθέσιμα 
επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία, η 
Επιτροπή έχει λόγους να πιστεύει ότι η 
χρήση των συγκεκριμένων ζωοτροφών 
ενδέχεται να μην ικανοποιεί τον ιδιαίτερο 
επιδιωκόμενο διατροφικό σκοπό ή μπορεί 
να έχει δυσμενείς επιπτώσεις για την υγεία 
των ζώων, την ανθρώπινη υγεία, το 
περιβάλλον και την ευεξία των ζώων, η 
Επιτροπή διαβιβάζει αίτημα αξιολόγησης, 
παράλληλα με το φάκελο, προς την 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων (στο εξής «η Αρχή») εντός 
τριών μηνών. Η Αρχή γνωμοδοτεί εντός 
έξι μηνών από την παραλαβή του 
αιτήματος. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται 
εάν η Αρχή ζητήσει συμπληρωματικές
πληροφορίες από τον αιτούντα.

4. Εάν, με βάση τα διαθέσιμα 
επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία, η 
Επιτροπή ή ένα κράτος μέλος έχει λόγους 
να πιστεύει ότι η χρήση των 
συγκεκριμένων ζωοτροφών ενδέχεται να 
μην ικανοποιεί τον ιδιαίτερο επιδιωκόμενο 
διατροφικό σκοπό ή μπορεί να έχει 
δυσμενείς επιπτώσεις για την υγεία των 
ζώων, την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον 
και την ευεξία των ζώων, η Επιτροπή ή το 
κράτος μέλος διαβιβάζει αίτημα 
αξιολόγησης, παράλληλα με το φάκελο, 
προς την Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής «η 
Αρχή») εντός τριών μηνών. Η Αρχή 
γνωμοδοτεί εντός έξι μηνών από την 
παραλαβή του αιτήματος. Η προθεσμία 
αυτή παρατείνεται εάν η Αρχή ζητήσει 
συμπληρωματικές πληροφορίες από τον 
αιτούντα.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να μπορούν να ζητούν τον επιστημονικό έλεγχο των στοιχείων 
του παρασκευαστή από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στο πλαίσιο της επιχείρησης που 
βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους, οι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών 
εξασφαλίζουν ότι οι υποχρεωτικές 
ενδείξεις επισήμανσης μπορούν να 
διαβιβάζονται σε όλη την τροφική 
αλυσίδα, έτσι ώστε να παρέχονται οι 
πληροφορίες στον τελικό χρήστη σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό.

5. Στο πλαίσιο της επιχείρησης που 
βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους, οι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών 
εξασφαλίζουν ότι οι υποχρεωτικές 
ενδείξεις επισήμανσης διαβιβάζονται σε 
όλη την τροφική αλυσίδα, έτσι ώστε να 
παρέχονται οι πληροφορίες στον τελικό 
χρήστη σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διαβίβαση πληροφοριών σε όλη την τροφική αλυσίδα συνιστά μια από τις θεμελιώδεις 
προϋποθέσεις για την ιχνηλασιμότητα και την ασφάλεια των τροφίμων.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 - παράγραφος 1 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το πρόσωπο που είναι αρμόδιο για 
την επισήμανση τεκμηριώνει 
επιστημονικά, κατόπιν αιτήματος της 
αρμόδιας αρχής, το αληθές του 
ισχυρισμού, είτε μέσω επιστημονικών 
στοιχείων που διατίθενται στο κοινό είτε 
μέσω εμπεριστατωμένης εταιρικής 
έρευνας. Η επιστημονική τεκμηρίωση 
διατίθεται τη στιγμή κατά την οποία οι 

β) το πρόσωπο που είναι αρμόδιο για 
την επισήμανση τεκμηριώνει 
επιστημονικά, κατόπιν αιτήματος της 
αρμόδιας αρχής, το αληθές του 
ισχυρισμού, είτε μέσω επιστημονικών 
στοιχείων που διατίθενται στο κοινό είτε 
μέσω εμπεριστατωμένης εταιρικής 
έρευνας. Η επιστημονική τεκμηρίωση 
διατίθεται τη στιγμή κατά την οποία οι 
ζωοτροφές διατίθενται στην αγορά. Μετά 
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ζωοτροφές διατίθενται στην αγορά. τη στιγμή αυτή, οι καταναλωτές έχουν το 
δικαίωμα να λαμβάνουν από την αρμόδια 
αρχή την επιστημονική τεκμηρίωση ή να 
καλούν την αρχή να διαβιβάσει μια 
τέτοιου είδους τεκμηρίωση του 
παρασκευαστή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι διαφημιστικές δηλώσεις και σχετικοί ισχυρισμοί πρέπει να μπορούν να πιστοποιούνται. 
Είναι κατά τα φαινόμενα σκόπιμο να προβλέπεται η επιστημονική τεκμηρίωση τέτοιων 
δηλώσεων όχι ως θέμα αρχής αλλά κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής. Ωστόσο, θα πρέπει 
να έχουν επίσης τη δυνατότητα οι καταναλωτές να λαμβάνουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία από 
την αρχή ή να ζητούν από την αρχή να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία εκ μέρους του 
παρασκευαστή.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 
1, οι ισχυρισμοί σχετικά με τη 
βελτιστοποίηση της διατροφής και τη 
στήριξη ή την προστασία των συνθηκών 
φυσιολογίας επιτρέπονται εάν δεν 
βασίζονται σε φαρμακολογική ή 
ανοσολογική δράση.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 
1, οι ισχυρισμοί σχετικά με τη 
βελτιστοποίηση της διατροφής και τη 
στήριξη ή την προστασία των συνθηκών 
φυσιολογίας επιτρέπονται εάν δεν 
βασίζονται σε φαρμακολογική ή ειδική 
ανοσολογική δράση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να επιτρέπονται δηλώσεις σχετικά με γενική ανοσολογική δράση εφόσον μπορούν να 
πιστοποιούνται υπό το πρίσμα της παραγράφου 1. Τούτο ισχύει αποκλειστικά για γενικούς 
ισχυρισμούς, όπως "ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα", όχι όμως για την υποτιθέμενη 
παρεμπόδιση, θεραπεία ή ίαση ασθένειας (όπως στην περίπτωση εμβολίου), που αποκλείεται 
σαφώς βάσει της παραγράφου 3.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 - στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατά περίπτωση, ο αριθμός 
έγκρισης μονάδας που χορηγείται 
σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ή το άρθρο 10 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005. Εάν ένας 
παρασκευαστής έχει αρκετούς αριθμούς, 
χρησιμοποιεί εκείνον που απέκτησε 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
183/2005·

γ) ο αριθμός έγκρισης μονάδας που 
χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 17 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ή το 
άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
183/2005. Εάν ένας παρασκευαστής έχει 
αρκετούς αριθμούς, χρησιμοποιεί εκείνον 
που απέκτησε δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 183/2005. Η αρμόδια αρχή 
εκδίδει, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 183/2005, για εγγεγραμμένες 
επιχειρήσεις, κατόπιν αιτήσεως του 
παρασκευαστή, ατομικό αριθμό 
αναγνώρισης στη μορφή που προβλέπει 
το παράρτημα V, κεφάλαιο ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΚ) 183/2005.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι αριθμοί έγκρισης και ταυτοποίησης των μονάδων πρέπει, όπως προβλέπεται ως τώρα στις 
οδηγίες 95/69/ΕΚ και 98/51/ΕΚ, να παρέχονται σε ενιαία μορφή. Οι αριθμοί έγκρισης μονάδας 
που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 183/2005 για την υγιεινή των ζωοτροφών μολονότι 
δίδονται σε ενιαία μορφή, δεν χορηγούνται σε μονάδες παραγωγής ζωοτροφών για ζώα 
συντροφιάς που δεν υπόκεινται στην υποχρέωση έγκρισης υπό το πρίσμα του παρόντος 
κανονισμού. Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου παρασκευαστή θα πρέπει να δίδεται ένας 
τέτοιος αριθμός για να εξασφαλίζεται η ενιαία επισήμανση και η ιχνηλασιμότητα των 
προϊόντων.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν η χρησιμοποιούμενη ονομασία 
της πρώτης ύλης ζωοτροφών αντιστοιχεί 
σε μία από τις ονομασίες που 
περιλαμβάνονται στον κοινοτικό κατάλογο 

3. Εάν η χρησιμοποιούμενη ονομασία 
της πρώτης ύλης ζωοτροφών αντιστοιχεί 
σε μία από τις ονομασίες που 
περιλαμβάνονται στον κοινοτικό κατάλογο 
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που αναφέρεται στο άρθρο 25, αλλά το 
πρόσωπο που είναι αρμόδιο για την 
επισήμανση δεν εφαρμόζει τις διατάξεις 
του εν λόγω καταλόγου, τούτο 
επισημαίνεται σαφώς στην ετικέτα.

που αναφέρεται στο άρθρο 25, αλλά το 
πρόσωπο που είναι αρμόδιο για την 
επισήμανση δεν εφαρμόζει τις διατάξεις 
του εν λόγω καταλόγου, ή το προϊόν δεν 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια που 
καθορίζει ο κατάλογος, τούτο 
επισημαίνεται σαφώς στην ετικέτα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στον κατάλογο καθορίζονται ποιοτικά κριτήρια για ορισμένες πρώτες ύλες (λ.χ. περιεκτικότητα 
των πίτουρων σιταριού σε πρωτεΐνη). Σε περίπτωση που ένας παρασκευαστής χρησιμοποιεί τις 
έννοιες του καταλόγου αλλά δεν τηρεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τούτο πρέπει να αναφέρεται 
σαφώς (λ.χ. πίτουρα σιταριού: "άμυλο x%).

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 - παράγραφος 2 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εάν τα ποσοστά κατά βάρος των 
πρώτων υλών ζωοτροφών που 
ενσωματώνονται σε σύνθετες ζωοτροφές 
για ζώα που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή τροφίμων δεν αναγράφονται 
στην ετικέτα, ο παρασκευαστής παρέχει, 
κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες σχετικά 
με την ποσοτική σύνθεση εντός κλίμακας 
+/- 15% της τιμής σύμφωνα με τη 
σύνθεση των ζωοτροφών, εκτός εάν 
θεωρεί ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι 
εμπορικά ευαίσθητες και ότι η 
δημοσιοποίησή τους θα μπορούσε να 
παραβιάσει τα δικαιώματά του 
διανοητικής ιδιοκτησίας·

β) εάν τα ποσοστά κατά βάρος των 
πρώτων υλών ζωοτροφών που 
ενσωματώνονται σε σύνθετες ζωοτροφές 
για ζώα που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή τροφίμων δεν αναγράφονται 
στην ετικέτα, ο παρασκευαστής παρέχει, 
στον αγοραστή, κατόπιν αιτήματος, 
πληροφορίες σχετικά με την ακριβή 
ποσοτική σύνθεση σύμφωνα με τη 
πραγματική σύνθεση των ζωοτροφών, Η 
εν λόγω διάταξη δεν ισχύει για πρώτες 
ύλες ζωοτροφών που συνιστούν αναλογία 
ύψους 2% του βάρους ή μικρότερη 
αναλογία της σύνθετης ζωοτροφής, εάν ο 
παρασκευαστής θεωρεί ότι οι εν λόγω 
πληροφορίες είναι εμπορικά ευαίσθητες 
και μπορεί να παράσχει τεκμηριωμένα 
στοιχεία ότι η δημοσιοποίησή τους θα 
παραβίαζε τα δικαιώματά του διανοητικής 
ιδιοκτησίας·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Ο παρασκευαστής θα πρέπει να μπορεί να επικαλείται το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του 
μόνον εφόσον μπορεί να το πιστοποιήσει. Πέραν τούτου, σύμφωνα με στοιχεία του 
παρασκευαστή, η πνευματική ιδιοκτησία μπορεί να αφορά μόνο μικροσυστατικά που συνιστούν 
αναλογία μικρότερη του 2% της σύνθετης ζωοτροφής. Η κλίμακα διακύμανσης που προβλέπεται 
στον ισχύοντα κανονισμό της τάξεως του + 15% της τιμής έχει ως σκοπό να παρέχει στον 
παρασκευαστή (εκ των προτέρων) κάποιο βαθμό ευελιξίας κατά την εκτύπωση ετικετών. Στην 
περίπτωση που ζητούνται (εκ των υστέρων) πληροφορίες δεν είναι γνωστή η ακριβής σύνθεση 
και για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η ευελιξία αυτή.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην ετικέτα ζωοτροφών για ζώα 
συντροφιάς αναγράφεται δωρεάν αριθμός 
τηλεφώνου, ώστε να δίνεται στον πελάτη η 
δυνατότητα να λάβει πληροφορίες πέραν 
των υποχρεωτικών ενδείξεων σχετικά με 
τα εξής στοιχεία:

Στην ετικέτα ζωοτροφών για ζώα 
συντροφιάς αναγράφεται η δυνατότητα 
δωρεάν επικοινωνίας, ώστε να δίνεται 
στον πελάτη η δυνατότητα να ασκεί το 
δικαίωμά του να λάβει πληροφορίες πέραν 
των υποχρεωτικών ενδείξεων σχετικά με 
τα εξής στοιχεία:

Or. de

Αιτιολόγηση

Ένας δωρεάν αριθμός τηλεφώνου συνιστά μια μόνο από πολλές δυνατότητες για να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση του πελάτη σε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ακριβή σύνθεση 
της ζωοτροφής για ζώα συντροφιάς. Η διάθεση ενός δωρεάν αριθμού τηλεφώνου (πιθανότατα 
σε πολλές επίσημες γλώσσες της ΕΕ) συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση ιδίως για τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Για ποσότητες ζωοτροφών για ζώα 
συντροφιάς οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 
ημερήσιο σιτηρέσιο του αντίστοιχου 
είδους ζώου και οι οποίες πωλούνται σε 

7. Για περιέκτες ζωοτροφών για ζώα 
συντροφιάς οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 
ημερήσιο σιτηρέσιο του αντίστοιχου 
είδους ζώου και οι οποίες πωλούνται σε 
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συσκευασίες με αρκετούς περιέκτες, οι 
ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 
στοιχεία β), γ) και στ) και στο άρθρο 17 
παράγραφος 1 στοιχεία γ), ε) και στ) 
μπορούν να αναγράφονται μόνο στη 
συσκευασία αντί σε κάθε περιέκτη.

συσκευασίες με αρκετούς περιέκτες, οι 
ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 
στοιχεία β), γ) και στ) και στο άρθρο 17 
παράγραφος 1 στοιχεία γ), ε) και στ) 
μπορούν να αναγράφονται μόνο στη 
συσκευασία αντί σε κάθε περιέκτη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πολλές ζωοτροφές για ζώα συντροφιάς πωλούνται σε μεγάλες συσκευασίες με πολλούς 
περιέκτες. Στην περίπτωση αυτή είναι σκόπιμο να αναγράφονται οι υποχρεωτικές ενδείξεις 
μόνο στη συσκευασία.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ένα παρασκευαστής που επιθυμεί να 
χρησιμοποιήσει πρώτη ύλη ζωοτροφής 
που δεν αναγράφεται στον κατάλογο, 
πρέπει να ζητήσει προηγουμένως τη 
συμπερίληψη της εν λόγω πρώτη ύλης 
στον κατάλογο σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 27.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος δεν αποτελεί επίσημα αναγνωρισμένο κατάλογο εγκεκριμένων προϊόντων, αλλά 
καταρτίζεται από τη βιομηχανία η οποία είναι υπεύθυνη για την κατάρτισή του. Μια νέα πρώτη 
ύλη ζωοτροφής που χρησιμοποιείται από παρασκευαστή πρέπει ωστόσο να περιληφθεί στον 
κατάλογο κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των ενδιαφερομένων της αγοράς και των αρμόδιων 
αρχών.
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή ενθαρρύνει την 
εκπόνηση δύο κοινοτικών κωδίκων ορθών 
πρακτικών επισήμανσης (στο εξής «οι 
κωδικοί»): ο ένας θα αφορά τις ζωοτροφές 
για τα ζώα συντροφιάς και ο άλλος τις 
ζωοτροφές για τα ζώα που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
τροφίμων. Οι κώδικες αυτοί αναφέρονται 
στο πεδίο εφαρμογής της προαιρετικής 
επισήμανσης που προβλέπεται στο άρθρο 
22 και βελτιώνουν την καταλληλότητα 
της επισήμανσης.

1. Η Επιτροπή ενθαρρύνει την 
εκπόνηση δύο κοινοτικών κωδίκων ορθών 
πρακτικών επισήμανσης (στο εξής «οι 
κωδικοί»): ο ένας θα αφορά τις ζωοτροφές 
για τα ζώα συντροφιάς και ο άλλος τις 
ζωοτροφές για τα ζώα που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
τροφίμων. Οι κώδικες αυτοί στηρίζουν 
τους παρασκευαστές κατά την έμπρακτη 
εφαρμογή των διατάξεων επισήμανσης 
και διευκρινίζουν τις λεπτομέρειες της 
προαιρετικής επισήμανσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 22.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να επισημαίνεται ότι οι οδηγίες και οι κώδικες συμπεριφοράς συμβάλλουν στην 
έμπρακτη εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων. Μπορούν να διευκολύνουν την ερμηνεία 
περιθωρίων ελιγμών που προβλέπονται στη νομοθεσία αλλά δεν συνιστούν μέσο ελαστικότερης 
εφαρμογής.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 - παράγραφος 1 - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κατάλογος και οι κώδικες, όταν 
δημιουργούνται, καταρτίζονται και 
τροποποιούνται, κατά περίπτωση, από 
όλους τους κατάλληλους εκπροσώπους του 
ευρωπαϊκού τομέα επιχειρήσεων 
ζωοτροφών:

Ο κατάλογος και οι κώδικες, όταν 
δημιουργούνται, καταρτίζονται και 
τροποποιούνται, κατά περίπτωση, από 
όλους τους κατάλληλους εκπροσώπους του 
ευρωπαϊκού τομέα επιχειρήσεων 
ζωοτροφών (παρασκευαστές και 
καταναλωτές):

Or. de
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Αιτιολόγηση

Κατά την κατάρτιση και τροποποίηση του καταλόγου και των κωδίκων συμπεριφοράς πρέπει να 
μετέχουν τόσο οι παρασκευαστές όσο και οι καταναλωτές.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 - παράγραφος 2 - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εγκρίνει τον κατάλογο, τα 
σχέδια κωδίκων και τα σχέδια 
τροποποιήσεών τους, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 29 παράγραφος 2,
με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Η Επιτροπή εγκρίνει τον κατάλογο, τα 
σχέδια κωδίκων και τα σχέδια 
τροποποιήσεών τους, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 29 παράγραφος 4,
με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά την κατάρτιση και τροποποίηση του καταλόγου και των κωδίκων συμπεριφοράς 
λαμβάνονται μέτρα γενικής εμβέλειας που συνεπάγονται την τροποποίηση μη ουσιωδών 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων, μέσω προσθήκης. Τα εν λόγω μέτρα 
πρέπει συνεπώς να εκδίδονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δημοσιεύει τους 
τίτλους και τα στοιχεία αναφοράς του 
καταλόγου και των κωδίκων στη σειρά C 
της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

3. Η Επιτροπή δημοσιεύει τον 
κατάλογο και τους κώδικες στη σειρά C 
της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η δημοσίευση συμβάλλει στη διαφάνεια.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 - παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Σε περίπτωση παραπομπής σε αυτή 
την παράγραφο, εφαρμόζονται οι 
παράγραφοι 1, 2, 4 και 6 του άρθρου 5α 
καθώς και το άρθρο 7 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ λαμβάνοντας υπόψη το 
άρθρο 8 της εν λόγω απόφασης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θεσπίζεται η διαδικασία κατεπείγοντος προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα στην Επιτροπή 
να επιβάλλει απαγορεύσεις άμεσης ισχύος σύμφωνα με το άρθρο 6.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πρώτες ύλες ζωοτροφών πρέπει, 
σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές 
παρασκευής που προβλέπονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005, να είναι 
απαλλαγμένες από χημικές προσμείξεις 
που απορρέουν από τη διεργασία 
παρασκευής τους και από τα βοηθητικά 
μέσα επεξεργασίας, εκτός εάν ορίζεται 
συγκεκριμένη μέγιστη περιεκτικότητα 
στον κατάλογο για τον οποίο γίνεται λόγος
στο άρθρο 25.

1. Οι πρώτες ύλες ζωοτροφών πρέπει, 
σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές 
παρασκευής που προβλέπονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005, να είναι 
απαλλαγμένες από χημικές προσμείξεις 
που απορρέουν από τη διεργασία 
παρασκευής τους και από τα βοηθητικά 
μέσα επεξεργασίας, εκτός εάν ορίζεται 
συγκεκριμένη μέγιστη περιεκτικότητα 
σύμφωνα με το άρθρο 6α.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός μέγιστων τιμών για χημικές προσμίξεις που απορρέουν από τη διαδικασία 
παρασκευής καθώς και από τα βοηθητικά μέσα επεξεργασίας είναι ουσιώδους σημασίας για την 
ασφάλεια των τροφίμων και θα πρέπει να προβλέπεται στο νομοθετικό κείμενο.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V - Κεφάλαιο Ι - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επιχείρησης 
ζωοτροφών που διαθέτει τις ζωοτροφές 
στην αγορά πρέπει να αποκαλύπτει στον 
πελάτη, εάν το ζητήσει, τις ονομασίες των 
πρόσθετων υλών ζωοτροφών που δεν 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Ο υπεύθυνος επιχείρησης 
ζωοτροφών που διαθέτει τις ζωοτροφές 
στην αγορά πρέπει να αποκαλύπτει στον 
πελάτη, εάν το ζητήσει, τις ονομασίες των 
πρόσθετων υλών ζωοτροφών και άλλα 
στοιχεία σύμφωνα με την παράγραφο 1 
σχετικά με τις πρόσθετες ύλες 
ζωοτροφών που δεν αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, θα πρέπει κατ' αρχήν να εξασφαλίζεται η πρόσβαση 
σε πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των ζωοτροφών καθώς και σχετικά με τη χρήση των 
πρόσθετων ζωοτροφών κατόπιν σχετικού αιτήματος, ακόμη και αν δεν απαιτείται να 
αναγράφονται οι ενδείξεις στην ετικέτα.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙ - Κεφάλαιο Ι - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο υπεύθυνος επιχείρησης ζωοτροφών 
που διαθέτει τις ζωοτροφές στην αγορά 
πρέπει να αποκαλύπτει στον πελάτη, εάν 
το ζητήσει, τις ονομασίες των πρόσθετων 
υλών ζωοτροφών και άλλα στοιχεία 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 σχετικά με 
τις πρόσθετες ύλες ζωοτροφών που δεν 



PR\729030EL.doc 27/31 PE407.923v01-00

EL

αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, θα πρέπει κατ' αρχήν να εξασφαλίζεται η πρόσβαση 
σε πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των ζωοτροφών καθώς και σχετικά με τη χρήση των 
πρόσθετων ζωοτροφών κατόπιν σχετικού αιτήματος, ακόμη και αν δεν απαιτείται να 
αναγράφονται οι ενδείξεις στην ετικέτα.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει την εκ των βάθρων αναδιατύπωση της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας για τις ζωοτροφές. Πρόκειται τόσο για την απλούστευση της νομοθεσίας όσο και 
για την εναρμόνιση της νομοθεσίας που διέπει τις ζωοτροφές με τις διατάξεις για τα τρόφιμα. 
Τα ακόλουθα στοιχεία που εξετάζονται εκτενώς βρίσκονται στο επίκεντρο της νομοθετικής 
πρότασης.

1. Η "ανοικτή δήλωση" των πρώτων υλών των ζωοτροφών

Η παρουσίαση των πρώτων υλών από τις οποίες αποτελείται μια σύνθεση ζωοτροφή και η 
ακριβής αναγραφή των ποσοτήτων τους (ή "ανοικτή δήλωση") ήταν μια από τις βασικές 
απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την κρίση της ΣΕΒ και στο πλαίσιο των 
αιτημάτων που υπέβαλε η Εξεταστική Επιτροπή για τη ΣΕΒ προς την Επιτροπή (βλ. ψήφισμα 
της 19ης Φεβρουαρίου 1997 σχετικά με τα συμπεράσματα της προσωρινής εξεταστικής 
επιτροπής για την ΣΕΒ).

Το Κοινοβούλιο απέδωσε μεγάλη σημασία τόσο στην υποχρέωση να παρέχεται στους 
καταναλωτές η βέλτιστη δυνατή προστασία όσο και στην ανάγκη να μπορούν να 
αποφασίζουν μόνοι τους με τη βοήθεια σαφούς και διαφανούς επισήμανσης, ποιά τρόφιμα 
ποιάς προέλευσης θα επιλέγουν με γνώμονα την ασφάλεια και την υγεία. Το ίδιο ισχύει και 
για τους κτηνοτρόφους οι οποίοι χρειάζονται σαφή επισήμανση όταν πρόκειται να αγοράσουν 
σύνθετες ζωοτροφές.

Με τη νομοθετική της πρόταση για τη μεταγενέστερη οδηγία αριθ. 2002/2/ΕΚ για την 
κυκλοφορία των σύνθετων ζωοτροφών, η Επιτροπή υπέβαλε αντίστοιχη πρόταση η οποία 
προέβλεπε την απαρίθμηση των πρώτων υλών ζωοτροφών με αναγραφή των ακριβών 
ποσοστιαίων αναλογιών κατά βάρος. Ενώ το ΕΚ ενέκρινε τα μέτρα αυτά κατά την πρώτη και 
τη δεύτερη ανάγνωση, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις κατά της ανοικτής δήλωσης εκ μέρους 
του Συμβουλίου. Εν συνεχεία, στο πλαίσιο της Επιτροπής Συνδιαλλαγής, το Συμβούλιο και 
το Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συνεννόηση προβλέποντας, αφενός, την υποχρεωτική δήλωση 
των πρώτων υλών στην ετικέτα ή στις οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευασία με αναγραφή 
της ποσοστιαίας αναλογίας κατά βάρος, με, αφετέρου, επιτρεπόμενο ποσοστό ανοχής + 15% 
της δηλούμενης τιμής (άρθρο 1, παράγραφος 4 της οδηγίας 2002/2/ΕΚ). Ωστόσο, ο πελάτης 
δικαιούται, εφόσον το ζητεί, να λαμβάνει στοιχεία για την ακριβή σύνθεση των σύνθετων 
ζωοτροφών (άρθρο 1, παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/2/ΕΚ)1.

Η εν λόγω νομοθετική διάταξη έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από επιχειρήσεις και πολλά κράτη μέλη. Το Δικαστήριο, στην 
απόφασή του της 6ης Δεκεμβρίου 2005, επιβεβαίωσε ρητώς τη νομιμότητα της οδηγίας και 
απέρριψε ως αβάσιμες τις περισσότερες επικρίσεις των εναγόντων. Μόνο σε ένα σημείο το 
Δικαστήριο δέχθηκε την επιχειρηματολογία των εναγόντων και κατέκρινε τη διάταξη που 
αναφέρεται στην παράγραφο του άρθρου 1, όσον αφορά σαφείς πληροφορίες κατόπιν 
αιτήσεως του ενδιαφερομένου, ως μη αναλογική σε σχέση με το δεδηλωμένο στόχο της 
οδηγίας (προστασία της υγείας), ενώ στο πλαίσιο αυτό το Δικαστήριο έχει σταθμίσει την 

                                               
1 Βλέπε εκθέσεις Α5-0233/2000, Α5-0079/2001 και Α5-0421/2001
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επιπρόσθετη αξία που έχει για την προστασία της υγείας η ακριβής πληροφόρηση κατόπιν 
αιτήσεως με τη δαπάνη που συνεπάγεται η εν λόγω πληροφόρηση για τον παραγωγό.

Στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας που βασίζεται στην εν λόγω απόφαση1 για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2002/2/ΕΚ το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξαγγελθείσες προτάσεις για τη συνεκτική αναμόρφωση της 
νομοθεσίας για τις ζωοτροφές να μην επιφέρουν τροποποιήσεις στη βασική νομοθετική 
πράξη που θα υπερβαίνουν το πεδίο εφαρμογής της απόφασης του Δικαστηρίου δεδομένου 
ότι "αναμένουν ότι στο πλαίσιο αυτό θα αξιολογηθεί εκ νέου σε βάθος και το ζήτημα της 
λεγόμενης "ανοικτής δήλωσης συστατικών ουσιών" και αναμένουν σχετικά νέες προτάσεις από 
την Επιτροπή, που θα λαμβάνουν υπόψη τόσο τα συμφέροντα των γεωργών για μια ακριβή και 
λεπτομερή ενημέρωση όσον αφορά τα συστατικά των ζωοτροφών όσο και τα συμφέροντα των 
επιχειρήσεων όσον αφορά την επαρκή προστασία των επιχειρηματικών απορρήτων2".

Η παρούσα πρόταση κανονισμού έχει καταρτιστεί λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες 
παραμέτρους. Προβλέπει την αναγραφή των πρώτων υλών των ζωοτροφών κατά φθίνουσα 
σειρά βάρους, ενώ η αναγραφή των ποσοστών βάρους παραμένει προαιρετική. Σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 του άρθρου 17, ο αγοραστής μπορεί να λαμβάνει, εφόσον το ζητεί, 
πληροφορίες από τον παρασκευαστή σχετικά με τη σύνθεση των ζωοτροφών. Ωστόσο, ο 
παρασκευαστής, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, έχει τη δυνατότητα να αρνείται να 
παράσχει τις πληροφορίες αυτές εφόσον "πιστεύει ότι η δημοσιοποίησή τους θα μπορούσε να 
παραβιάσει τα δικαιώματά του διανοητικής ιδιοκτησίας".

Ο εισηγητής υποστηρίζει την άποψη ότι, υπό το πρίσμα της απόφασης του Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την επισήμανση των ζωοτροφών, πρέπει να λαμβάνεται 
μέριμνα ώστε να διασφαλιστεί, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το δικαίωμα του αγοραστή στην 
παροχή πληροφοριών όσο και το νόμιμο συμφέρον του παρασκευαστή να διαφυλάσσει την 
πνευματική του ιδιοκτησία. Ωστόσο, η απόφαση ως προς το ότι θα πρέπει να ικανοποιείται 
αίτημα του πελάτη δεν θα πρέπει να επαφίεται αποκλειστικά στην κρίση του παρασκευαστή.

Η αρχή της "ανοικτής δήλωσης" θα πρέπει να ερμηνεύεται στο πλαίσιο της απόφασης του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της παρούσας νομοθετικής πρότασης με 
τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχεται στον αγοραστή, ενδεχομένως κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος, η βασική δυνατότητα να λαμβάνει πληροφορίες στο πλαίσιο νομοθετικά 
καθορισμένης διαδικασίας.

Οι τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής προβλέπουν τα ακόλουθα μέτρα:
1. Η αναγραφή όλων των πρώτων υλών πραγματοποιείται υποχρεωτικά κατά 

φθίνουσα σειρά βάρους, η δε αναγραφή των ποσοστών βάρους παραμένει 
προαιρετική, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 
2 (1) του άρθρου 17.

2. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να ζητεί από τον παρασκευαστή την αναγραφή 
των ποσοστών κατά βάρος. Η αναγραφή πρέπει να είναι ακριβής δεδομένου ότι η 

                                               
1 για περαιτέρω λεπτομέρειες βλ. έκθεση Α6-0411/2006
2 Απόφαση αριθ. 623/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2007 για 
την τροποποίηση της οδηγίας 2002/2/ΕΚ που τροποποιεί την οδηγία 79/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί 
κυκλοφορίας των σύνθετων ζωοτροφών, ΕΕ L 154 της 14.06.2007.
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κλίμακα διακύμανσης + 15% εκ των υστέρων, δηλαδή μετά τη διαδικασία 
παραγωγής, δεν θεωρείται σκόπιμη.

3. Ο παρασκευαστής μπορεί να αρνείται να παρέχει πληροφορίες εφόσον μπορεί 
βάσει στοιχείων να αποδεικνύει ότι τούτο θα παραβίαζε το δικαίωμα πνευματικής 
ιδιοκτησίας του, δηλαδή όταν μπορεί να αποδεικνύει ότι διαθέτει πραγματικά 
προστατευόμενη πνευματική ιδιοκτησία που πιστοποιείται με δική του έρευνα ή 
με πορίσματα έρευνας που έχει πληρώσει. Ωστόσο, για τα βασικά συστατικά των 
σύνθετων ζωοτροφών που συνιστούν άνω του 2% του βάρους του προϊόντος, η 
δυνατότητα αυτή αποκλείεται δεδομένου ότι, σύμφωνα με στοιχεία της 
βιομηχανίας, δεν είναι δυνατόν να ισχύουν στον τομέα αυτό συμφέροντα 
πνευματικής ιδιοκτησίας.

4. Σε περίπτωση που ο παρασκευαστής επικαλείται του δικαιώματός του να αρνείται 
να αναφέρει τις αναλογίες βάρους των συστατικών που συνιστούν αναλογία 
μικρότερη του 2% του προϊόντος, μπορεί να απευθυνθεί ο αγοραστής στην 
αρμόδια αρχή. Η αρχή εξουσιοδοτείται, αφενός, οποτεδήποτε, να λαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με την ακριβή σύνθεση της σύνθετης ζωοτροφής και 
μπορεί, αφετέρου, να εξετάσει την επικαλούμενη αξίωση για δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας. Μετά την εξέταση των επικαλούμενων αξιώσεων του
παρασκευαστή για την προστασία της πνευματικής του ιδιοκτησίας, η αρχή 
μπορεί να θέτει ως προϋπόθεση για την παροχή στοιχείων σχετικά με την ακριβή 
σύνθεση της ζωοτροφής την υπογραφή δήλωσης εμπιστευτικότητας.

2. Επισήμανση πρόσθετων υλών των ζωοτροφών

Η Επιτροπή προτείνει την υποχρεωτική επισήμανση πρόσθετων υλών, η έγκριση των οποίων 
προβλέπει οριακή τιμή, οι οποίες δρουν ζωοτεχνικώς ή κατά ορισμένων παρασίτων. Η 
επισήμανση άλλων πρόσθετων υλών μπορεί να πραγματοποιείται προαιρετικά. Πέραν 
τούτου, πρέπει επίσης να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη χρήση πρόσθετων υλών 
εφόσον το ζητούν οι πελάτες. Ο εισηγητής προτείνει να συγκεκριμενοποιηθεί η διατύπωση 
της διάταξης αυτής.

3. Αυτορύθμιση στο πλαίσιο κωδίκων ή κατευθυντηρίων γραμμών

Η πείρα που έχει αποκομισθεί από τη νομοθεσία για την υγιεινή των τροφίμων (κανονισμοί 
(ΕΚ) αριθ. 852/2003 και αριθ. 853/2003) καθώς και σχετικά με την υγιεινή των ζωοτροφών 
(κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 183/2005) δείχνει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές και οι κώδικες που 
έχουν καταρτιστεί από τη βιομηχανία μπορούν να συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην 
έμπρακτη εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων. Στον τομέα της επισήμανσης ζωοτροφών 
τέτοιου είδους κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να διαδραματίσουν αξιόλογο ρόλο. Θα 
πρέπει ωστόσο να επισημανθεί σαφώς στο νομοθετικό κείμενο ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές ή οι εν λόγω κώδικες δεν έχουν ημι - νομοθετικό χαρακτήρα. Πρέπει απλώς να 
διευκολύνουν την έμπρακτη εφαρμογή του κανονισμού και ενδεχομένως να ερμηνεύουν τα 
προβλεπόμενα περιθώρια ελιγμών στον κανονισμό, αλλά δεν πρέπει να λειτουργούν 
καταχρηστικά με στόχο την ελαστικότερη εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων.

4. Μολυσμένες πρώτες ύλες

Δεδομένου ότι αποδείχθηκε κατά το παρελθόν ότι μολυσμένες ουσίες απομακρύνθηκαν 
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συχνά από την αγορά στο πλαίσιο αξιοσημείωτων εγκληματικών ενεργειών, οι κανόνες για 
μολυσμένες πρώτες ύλες πρέπει να διατυπωθούν με εξαιρετική σαφήνεια. Η κοινοτική νομική 
βάση έχει βελτιωθεί αναμφισβήτητα με τη θέσπιση της οδηγίας 2002/32/ΕΚ μετά από το 
σκάνδαλο της διοξίνης. Με την απαγόρευση της αραίωσης που προβλέπει ειδικότερα το 
άρθρο 5 τέθηκε τέρμα στην ευρέως διαδεδομένη απαράδεκτη πρακτική που ασκούνταν την 
εποχή εκείνη: στην ανάμιξη μολυσμένων τμημάτων με μη μολυσμένων υλικών ώστε να 
μειωθεί η οριακή τιμή.

Οι διατάξεις της οδηγίας 2002/32/ΕΚ προβλέπουν ότι οι μολυσμένες ουσίες δεν μπορούν να 
χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές. Ωστόσο, δεν έχει διατυπωθεί σαφώς τί συμβαίνει με τις 
ουσίες μετά την απόσυρσή τους από την κυκλοφορία. Το άρθρο 8 παρέχει στα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να εφαρμόζουν ορισμένες διαδικασίες αποτοξίνωσης για μολυσμένες πρώτες 
ύλες (λ.χ. φιλτράλισμα του ιχθυελαίου με ενεργό άνθρακα για τη μείωση της περιεκτικότητας 
σε διοξίνη ή επεξεργασία με αμμωνία γα την απομάκρυνση αφλατοξινών).

Η Επιτροπή προτείνει συνεπώς να προβλέπεται σαφής επισήμανση για μολυσμένες 
ζωοτροφές ή πρώτες ύλες ζωοτροφών (βλ. άρθρο 20). Ωστόσο, πέραν των διατάξεων για την 
επισήμανση, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι εν λόγω μολυσμένες ουσίες δεν θα 
χρησιμοποιούνται παρανόμως και ότι θα τηρείται η απαγόρευση αραίωσης.

5. Εκτελεστικές διατάξεις (επιτροπολογία)

Η απόφαση του Συμβουλίου αριθ. 1999/468/ΕΚ προβλέπει ότι σε περίπτωση βασικής 
νομοθετικής πράξης που εγκρίνεται στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης τα μέτρα 
γενικής εμβέλειας για την τροποποίηση μη ουσιαστικών διατάξεων της εν λόγω νομοθετικής 
πράξης, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής ορισμένων από τις διατάξεις αυτές ή της 
προσθήκης νέων μη ουσιαστικών διατάξεων, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
κανονιστικής επιτροπής με έλεγχο. Για το λόγο αυτό, ο εισηγητής προτείνει να θεσπίζονται οι 
διατάξεις για τον καθορισμό οριακών τιμών προσμείξεων και βοηθητικών μέσων 
επεξεργασίας (σύμφωνα με το άρθρο 6α), τη θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών για την 
αποσαφήνιση του πεδίου ισχύος (σύμφωνα με το άρθρο 7) καθώς και την έγκριση του 
καταλόγου και των κωδίκων σύμφωνα με το άρθρο 27 σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο. Όλα τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια της απόφασης αριθ. 1999/468/ΕΚ για την εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας.

Είναι ωστόσο σκόπιμο να εφαρμόζεται η διαδικασία κατεπείγοντος για την επέκταση του 
καταλόγου απαγορευμένων πρώτων υλών που προβλέπεται στο άρθρο 6 ούτως ώστε να 
μπορεί η Επιτροπή να επιβάλλει απαγορεύσεις άμεσης ισχύος για ορισμένες ύλες στις 
ζωοτροφές.
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