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Τροπολογία 47
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ο γενικός στόχος της νομοθεσίας της 
ΕΕ στους τομείς αυτούς είναι να συμβάλει 
στην επίτευξη υψηλού επιπέδου υγείας των 
ανθρώπων, των ζώων και των φυτών σε 
όλη την έκταση της διατροφικής αλυσίδας, 
στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας και ενημέρωσης των 
καταναλωτών και στην επίτευξη υψηλού 
επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος, 
προάγοντας συγχρόνως την 
ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας.

(2) Ο γενικός στόχος της νομοθεσίας της 
ΕΕ στους τομείς αυτούς είναι να συμβάλει 
στην επίτευξη υψηλού επιπέδου υγείας και 
ευεξίας των ανθρώπων, των ζώων και των 
φυτών σε όλη την έκταση της διατροφικής 
αλυσίδας, στην εξασφάλιση υψηλού 
επιπέδου προστασίας και ενημέρωσης των 
καταναλωτών και στην επίτευξη υψηλού 
επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος, 
προάγοντας συγχρόνως την 
ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 48
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η επίτευξη αυτού του γενικού στόχου 
απαιτεί κατάλληλους 
χρηματοοικονομικούς πόρους. Ως εκ 
τούτου, η Ένωση πρέπει να συμβάλει στη 
χρηματοδότηση των μέτρων που 
αναλαμβάνονται στους διάφορους τομείς 
οι οποίοι έχουν σχέση με τον εν λόγω 
γενικό στόχο. Επιπλέον, για την αποδοτική 
στόχευση των πραγματοποιούμενων 
δαπανών, θα πρέπει να καθοριστούν 
ειδικοί στόχοι και δείκτες για την 
αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων 
αυτών.

(3) Η επίτευξη αυτού του γενικού στόχου 
απαιτεί κατάλληλους 
χρηματοοικονομικούς πόρους. Ως εκ 
τούτου, η Ένωση πρέπει να συμβάλει στη 
χρηματοδότηση των μέτρων που 
αναλαμβάνονται στους διάφορους τομείς 
οι οποίοι έχουν σχέση με τον εν λόγω 
γενικό στόχο. Επιπλέον, για την αποδοτική 
στόχευση των πραγματοποιούμενων 
δαπανών, θα πρέπει να καθοριστούν 
ειδικοί στόχοι και δείκτες για την 
αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων 
αυτών. Είναι σημαντικό η 
χρηματοδότηση αυτή να μην οδηγήσει σε 
αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού 
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της ΕΕ, αλλά, αντιθέτως, να προέλθει 
από υφιστάμενες θέσεις του ενωσιακού 
προϋπολογισμού.

Or. en

Τροπολογία 49
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η επίτευξη αυτού του γενικού στόχου 
απαιτεί κατάλληλους 
χρηματοοικονομικούς πόρους. Ως εκ 
τούτου, η Ένωση πρέπει να συμβάλει στη 
χρηματοδότηση των μέτρων που 
αναλαμβάνονται στους διάφορους τομείς 
οι οποίοι έχουν σχέση με τον εν λόγω 
γενικό στόχο. Επιπλέον, για την αποδοτική 
στόχευση των πραγματοποιούμενων 
δαπανών, θα πρέπει να καθοριστούν 
ειδικοί στόχοι και δείκτες για την 
αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων 
αυτών.

(3) Η επίτευξη αυτού του γενικού στόχου 
απαιτεί κατάλληλους 
χρηματοοικονομικούς πόρους. Ως εκ 
τούτου, η Ένωση πρέπει να συμβάλει στη 
χρηματοδότηση των μέτρων που 
αναλαμβάνονται στους διάφορους τομείς 
οι οποίοι έχουν σχέση με τον εν λόγω 
γενικό στόχο. Επιπλέον, για την αποδοτική 
στόχευση των πραγματοποιούμενων 
δαπανών, θα πρέπει να καθοριστούν 
ειδικοί στόχοι και δείκτες για την 
αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων 
αυτών. Όλοι οι δημοσιονομικοί πόροι θα
πρέπει να προέρχονται από τη 
δημοσιονομική γραμμή που προβλέπεται 
στο ΠΔΠ.

Or. en

Τροπολογία 50
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Επιπλέον, στην πρότασή της για το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
περιόδου 2014-2020, η Επιτροπή 
προτείνει τη δημιουργία ενός μηχανισμού 

διαγράφεται
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επείγουσας ανάγκης για την 
αντιμετώπιση κρίσεων. Συνεπώς, σε 
περίπτωση εξαιρετικών περιστάσεων, 
όπως καταστάσεων επείγουσας ανάγκης 
που αφορούν την υγεία των ζώων και των 
φυτών, αν οι πιστώσεις του τομέα 3 του 
προϋπολογισμού δεν επαρκούν, αλλά 
απαιτούνται επείγοντα μέτρα, θα πρέπει 
να μεταφέρονται κονδύλια από το 
αποθεματικό για την αντιμετώπιση 
κρίσεων στον γεωργικό τομέα, σύμφωνα 
με τη διοργανική συμφωνία της … 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και 
τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση10.

__________________
10 ΕΕ C […] της […], σ. […].

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι ελάχιστοι πόροι που διαθέτει ετησίως το αποθεματικό για την αντιμετώπιση κρίσεων
κατανέμονται βάσει του οριζόντιου κανονισμού για την μεταρρύθμιση της ΚΓΠ και
προορίζονται για την αντιμετώπιση των κρίσεων παραγωγής ή διανομής στην αγορά. Ο
οριζόντιος κανονισμός δεν προβλέπει τις δαπάνες που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος
κανονισμού.

Τροπολογία 51
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Επιπλέον, στην πρότασή της για το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
περιόδου 2014-2020, η Επιτροπή 
προτείνει τη δημιουργία ενός μηχανισμού 
επείγουσας ανάγκης για την 
αντιμετώπιση κρίσεων. Συνεπώς, σε 
περίπτωση εξαιρετικών περιστάσεων, 
όπως καταστάσεων επείγουσας ανάγκης 
που αφορούν την υγεία των ζώων και των 

διαγράφεται
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φυτών, αν οι πιστώσεις του τομέα 3 του 
προϋπολογισμού δεν επαρκούν, αλλά 
απαιτούνται επείγοντα μέτρα, θα πρέπει 
να μεταφέρονται κονδύλια από το 
αποθεματικό για την αντιμετώπιση 
κρίσεων στον γεωργικό τομέα, σύμφωνα 
με τη διοργανική συμφωνία της … 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και 
τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση10.
__________________
10 ΕΕ C […] της […], σ. […].

Or. es

Αιτιολόγηση

Οιαδήποτε ενδεχόμενη ανάγκη πόρων από το πρόγραμμα επισιτιστικής ασφάλειας, πέραν των
εγκεκριμένων ποσών πρέπει να καλύπτεται με την εφαρμογή των γενικών μηχανισμών
δημοσιονομικής ευελιξίας, αφού κατ' αρχήν εξετασθεί η δυνατότητα ανακατανομής πιστώσεων
στο πλαίσιο του ίδιου του τομέα 3, στον οποίον είναι εγγεγραμμένη η δαπάνη για την ασφάλεια
των τροφίμων και την υγεία των ζώων. Το αποθεματικό για την αντιμετώπιση κρίσεων δεν
αποσκοπεί για την αντιμετώπιση δαπανών που προκύπτουν από επιδημίες.

Τροπολογία 52
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17 a) Η δυνατότητα αποζημίωσης της 
αξίας των φυτών και των φυτικών 
προϊόντων που καταστράφηκαν στο 
πλαίσιο των μέτρων ελέγχου θα εξεταστεί 
στην πρόταση της Επιτροπής για 
κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου περί προστατευτικών 
μέτρων κατά των επιβλαβών για τα φυτά 
οργανισμών (COM(2013) 267).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να τεθούν οι βάσεις για την αποζημίωση της αξίας των φυτών, όπως οι 
απαιτήσεις κοινοποίησης.

Τροπολογία 53
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα 
πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες για την 
κατάρτιση και την τροποποίηση των 
καταλόγων των νόσων των ζώων και των 
ζωοανθρωπονόσων που είναι επιλέξιμα/-
ες για ενωσιακή χρηματοδότηση, καθώς 
και για την κατάρτιση προγραμμάτων 
εργασίας. Κατά την τροποποίηση του 
καταλόγου των νόσων των ζώων που 
είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση
επειγόντων μέτρων, η Επιτροπή θα πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη τις νόσους των ζώων 
που πρέπει να κοινοποιούνται σύμφωνα 
με την οδηγία 82/894/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1982, 
για την κοινοποίηση των ασθενειών των 
ζώων μέσα στην Κοινότητα15. Οι εν λόγω 
αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή16.

(28) Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα 
πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες για την 
κατάρτιση προγραμμάτων εργασίας και 
αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή
επειγόντων μέτρων. Οι εν λόγω 
αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή16.

__________________ __________________
15 ΕΕ L 378, 31.12.1982, σ. 58. 15 ΕΕ L 378, 31.12.1982, σ. 58.
16 ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13. 16 ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13.

Or. en
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Τροπολογία 54
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Για την έγκριση των αρχικών 
καταλόγων των νόσων των ζώων και των 
ζωοανθρωπονόσων που είναι επιλέξιμα/-
ες για χρηματοδότηση στον τομέα της 
υγείας των ζώων θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί η συμβουλευτική 
διαδικασία, δεδομένου ότι αυτοί οι 
αρχικοί κατάλογοι θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν απλώς, χωρίς 
τροποποιήσεις, τις νόσους των ζώων και 
τις ζωοανθρωπονόσους που πληρούν ήδη 
τις προϋποθέσεις για τη σχετική 
χρηματοδότηση βάσει της απόφασης 
2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης 
Μαΐου 2009, σχετικά με ορισμένες 
δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα17.

διαγράφεται

__________________
17 ΕΕ L 155, 18.6.2009, σ. 30.

Or. en

Τροπολογία 55
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) του γενικού στόχου της συμβολής στην 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υγείας των 
ανθρώπων, των ζώων και των φυτών σε 
όλη την έκταση της διατροφικής αλυσίδας 
και σε συναφείς τομείς και στην 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας
των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, 

(α) του γενικού στόχου της συμβολής στην 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υγείας και 
ευεξίας των ανθρώπων, των ζώων και των 
φυτών σε όλη την έκταση της διατροφικής 
αλυσίδας και σε συναφείς τομείς, μέσω 
της πρόληψης και της εξάλειψης νόσων 
και επιβλαβών οργανισμών, 
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παρέχοντας συγχρόνως στη βιομηχανία 
τροφίμων και ζωοτροφών της Ένωσης τη 
δυνατότητα να λειτουργεί σε περιβάλλον 
που προάγει την ανταγωνιστικότητα και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας·

εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου
προστασία των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος, παρέχοντας συγχρόνως 
στη βιομηχανία τροφίμων και ζωοτροφών 
της Ένωσης τη δυνατότητα να λειτουργεί 
σε περιβάλλον που προάγει τα ασφαλή 
τρόφιμα, την ανταγωνιστικότητα και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 56
Marit Paulsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) του γενικού στόχου της συμβολής στην 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υγείας των 
ανθρώπων, των ζώων και των φυτών σε 
όλη την έκταση της διατροφικής αλυσίδας 
και σε συναφείς τομείς και στην 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, 
παρέχοντας συγχρόνως στη βιομηχανία 
τροφίμων και ζωοτροφών της Ένωσης τη 
δυνατότητα να λειτουργεί σε περιβάλλον 
που προάγει την ανταγωνιστικότητα και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας·

(α) του γενικού στόχου της συμβολής στην 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υγείας των 
ανθρώπων, των ζώων και των φυτών σε 
όλη την έκταση της διατροφικής αλυσίδας 
και σε συναφείς τομείς και στην 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
των καταναλωτών, των ζώων και του 
περιβάλλοντος, παρέχοντας συγχρόνως 
στη βιομηχανία τροφίμων και ζωοτροφών 
της Ένωσης τη δυνατότητα να λειτουργεί 
σε περιβάλλον που προάγει την 
ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας·

Or. sv

Τροπολογία 57
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) του γενικού στόχου της συμβολής στην 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υγείας των 

α) του γενικού στόχου της συμβολής στην 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υγείας των 
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ανθρώπων, των ζώων και των φυτών σε 
όλη την έκταση της διατροφικής αλυσίδας 
και σε συναφείς τομείς και στην 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, 
παρέχοντας συγχρόνως στη βιομηχανία 
τροφίμων και ζωοτροφών της Ένωσης τη 
δυνατότητα να λειτουργεί σε περιβάλλον 
που προάγει την ανταγωνιστικότητα και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας·

ανθρώπων, των ζώων και των φυτών σε 
όλη την έκταση της διατροφικής αλυσίδας 
και σε συναφείς τομείς, με την πρόληψη 
και την καταπολέμηση ασθενειών και 
επιβλαβών οργανισμών  την εξασφάλιση 
επίσης υψηλού επιπέδου προστασίας των 
καταναλωτών και του περιβάλλοντος, 
παρέχοντας συγχρόνως στη βιομηχανία 
τροφίμων και ζωοτροφών της Ένωσης τη 
δυνατότητα να λειτουργεί σε περιβάλλον 
που προάγει την ανταγωνιστικότητα και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας·

Or. it

Τροπολογία 58
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 διαγράφεται
Utilización de la reserva para crisis en el 
sector agrícola
Η συνδρομή της Ένωσης σε μέτρα για
καταστάσεις επείγουσας ανάγκης που
καλύπτονται από το τμήμα 1 του
κεφαλαίου I του τίτλου II και το τμήμα 1 
του κεφαλαίου II του τίτλου II μπορεί
επίσης να χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με
το στοιχείο ε) του άρθρου 4 παράγραφος
2 του κανονισμού (EΕ) αριθ. XXX/201X 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση, 
διαχείριση και παρακολούθηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι ελάχιστοι πόροι που διαθέτει ετησίως το αποθεματικό για την αντιμετώπιση κρίσεων 
κατανέμονται βάσει του οριζόντιου κανονισμού για την μεταρρύθμιση της ΚΓΠ και 
προορίζονται για την αντιμετώπιση των κρίσεων παραγωγής ή διανομής στην αγορά. Ο 
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οριζόντιος κανονισμός δεν προβλέπει τις δαπάνες που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 59
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 διαγράφεται
Χρησιμοποίηση του αποθεματικού 
αντιμετώπισης κρίσεων στον γεωργικό 
τομέα
Η συνδρομή της Ένωσης σε μέτρα για 
καταστάσεις επείγουσας ανάγκης που 
καλύπτονται από το τμήμα 1 του 
κεφαλαίου I του τίτλου II και το τμήμα 1 
του κεφαλαίου II του τίτλου II μπορεί 
επίσης να χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με 
το στοιχείο ε) του άρθρου 4 παράγραφος 
2 του κανονισμού (EΕ) αριθ. XXX/201X 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση, 
διαχείριση και παρακολούθηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οιαδήποτε ενδεχόμενη ανάγκη πόρων από το πρόγραμμα επισιτιστικής ασφάλειας, πέραν των 
εγκεκριμένων ποσών πρέπει να καλύπτεται με την εφαρμογή των γενικών μηχανισμών 
δημοσιονομικής ευελιξίας, αφού κατ' αρχήν εξετασθεί η δυνατότητα ανακατανομής πιστώσεων 
στο πλαίσιο του ίδιου του τομέα 3, στον οποίον είναι εγγεγραμμένη η δαπάνη για την ασφάλεια 
των τροφίμων και την υγεία των ζώων. Το αποθεματικό για την αντιμετώπιση κρίσεων δεν 
αποσκοπεί για την αντιμετώπιση δαπανών που προκύπτουν από επιδημίες.

Τροπολογία 60
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ανώτατα ποσοστά και ελάχιστο ποσό των 
επιδοτήσεων

Ανώτατα ποσοστά των επιδοτήσεων

Or. en

Τροπολογία 61
Franco Bonanini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για διασυνοριακές δραστηριότητες που 
υλοποιούνται από κοινού από δύο ή 
περισσότερα κράτη μέλη με σκοπό τον 
έλεγχο ή την εκρίζωση επιβλαβών 
οργανισμών ή νόσων των ζώων·

α) για διασυνοριακές δραστηριότητες που 
υλοποιούνται από κοινού από δύο ή 
περισσότερα κράτη μέλη με σκοπό την 
καταπολέμηση ή την εκρίζωση επιβλαβών 
οργανισμών ή νόσων των ζώων·

Or. it

Τροπολογία 62
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αφορούν τον έλεγχο σοβαρών κινδύνων 
για την υγεία για την Ένωση·

α) αφορούν τον έλεγχο σοβαρών κινδύνων 
για την υγεία ανθρώπων, ζώων και φυτών 
της Ένωσης καθ' όλο το μήκος της 
διατροφικής αλυσίδας 

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε σε ποιους ακριβώς σοβαρούς κινδύνους αναφερόμαστε, να 
περιλαμβάνονται ρητώς οι φυτοϋγειονομικοί κίνδυνοι, οι κίνδυνοι της υγείας των ζώων, καθώς 
και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.
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Τροπολογία 63
Franco Bonanini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αφορούν τον έλεγχο σοβαρών κινδύνων 
για την υγεία για την Ένωση·

α) αφορούν τον έλεγχο σοβαρών κινδύνων 
για την υγεία για την Ένωση· 

Or. it

Τροπολογία 64
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αφορούν τον έλεγχο σοβαρών κινδύνων 
για την υγεία για την Ένωση·

α) αφορούν τον έλεγχο σοβαρών κινδύνων 
για την υγεία ανθρώπων, ζώων και φυτών 
της Ένωσης καθ' όλο το μήκος της 
διατροφικής αλυσίδας 

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε σε ποιους ακριβώς σοβαρούς κινδύνους αναφερόμαστε, να 
περιλαμβάνονται ρητώς οι φυτοϋγειονομικοί κίνδυνοι, οι κίνδυνοι της υγείας των ζώων, καθώς 
και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Τροπολογία 65
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Δεν χορηγείται επιδότηση μικρότερη διαγράφεται
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από 50 000 ευρώ.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός ελάχιστου ποσού για την συγχρηματοδότηση ενδέχεται να θέτει εν κινδύνω την
ανάπτυξη προγραμμάτων επίβλεψης και ελέγχου, ιδίως στον τομέα της υγείας των φυτών..
Επίσης η εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών είναι υποχρεωτική.

Τροπολογία 66
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Δεν χορηγείται επιδότηση μικρότερη 
από 50 000 ευρώ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 67
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν
επιδοτήσεις έως τα ανώτατα ποσοστά που
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1, 2 και
3 για τα μέτρα που λαμβάνουν σε
περίπτωση επιβεβαίωσης της εκδήλωσης
μιας από τις νόσους των ζώων που
καταγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 8, 
υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα
εφαρμόστηκαν αμέσως και ότι έχουν
τηρηθεί οι εφαρμοστέες διατάξεις της
οικείας νομοθεσίας της ΕΕ.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν
επιδοτήσεις έως τα ανώτατα ποσοστά που
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1, 2 και
3 για τα μέτρα που λαμβάνουν σε
περίπτωση υποψίας και εν συνεχεία
επιβεβαίωσης της εκδήλωσης μιας από τις
νόσους των ζώων που καταγράφονται
σύμφωνα με το άρθρο 8, υπό την
προϋπόθεση ότι τα μέτρα εφαρμόστηκαν
αμέσως και ότι έχουν τηρηθεί οι
εφαρμοστέες διατάξεις της οικείας
νομοθεσίας της ΕΕ.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Από την τροπολογία 11 της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος δεν συνάγεται εάν η 
παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται από την πρόταση του εισηγητή με την διατύπωση 
της παραγράφου 1α. Με την τροπολογία, σε συμφωνία με την πρόταση του εισηγητή, 
επιδιώκεται η διευκρίνιση της παραγράφου.

Τροπολογία 68
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν 
επιδοτήσεις έως τα ανώτατα ποσοστά που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1, 2 και 
3 για τα μέτρα που λαμβάνουν σε 
περίπτωση επιβεβαίωσης της εκδήλωσης 
μιας από τις νόσους των ζώων που 
καταγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 8, 
υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα 
εφαρμόστηκαν αμέσως και ότι έχουν 
τηρηθεί οι εφαρμοστέες διατάξεις της 
οικείας νομοθεσίας της ΕΕ.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν 
επιδοτήσεις έως τα ανώτατα ποσοστά που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1, 2 και 
3 για τα μέτρα που λαμβάνουν σε 
περίπτωση υποψίας και εν συνεχεία
επιβεβαίωσης της εκδήλωσης μιας από τις 
νόσους των ζώων που καταγράφονται 
σύμφωνα με το άρθρο 8, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα μέτρα εφαρμόστηκαν 
αμέσως και ότι έχουν τηρηθεί οι 
εφαρμοστέες διατάξεις της οικείας 
νομοθεσίας της ΕΕ.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση βάσιμης υποψίας σχετικά με μολυσματική νόσο και εν αναμονή επιβεβαίωσης με 
εργαστηριακές εξετάσεις είναι σκόπιμο να γίνονται επειγόντως οι απαραίτητες ενέργειες προς 
τον σκοπό της ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων και της διάδοσης της ασθένειας.

Τροπολογία 69
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) δαπάνες αποζημίωσης των ιδιοκτητών 
για την αξία των ζώων τους τα οποία 

(α) δαπάνες αποζημίωσης των ιδιοκτητών 
για την αξία των ζώων τους τα οποία 
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εσφάγησαν ή θανατώθηκαν στο πλαίσιο 
του εθνικού προγράμματος, έως το ποσό 
της αγοραίας αξίας που είχαν τα ζώα
αμέσως πριν από τη σφαγή ή τη 
θανάτωσή τους·

εσφάγησαν ή θανατώθηκαν στο πλαίσιο 
του εθνικού προγράμματος, έως το ποσό 
της αγοραίας αξίας που θα είχαν τα ζώα
εάν δεν είχαν προσβληθεί από τη νόσο·

Or. en

Τροπολογία 70
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) δαπάνες αποζημίωσης των ιδιοκτητών 
για την αξία των ζώων τους τα οποία 
εσφάγησαν ή θανατώθηκαν στο πλαίσιο 
του εθνικού προγράμματος, έως το ποσό 
της αγοραίας αξίας που είχαν τα ζώα 
αμέσως πριν από τη σφαγή ή τη 
θανάτωσή τους·

(α) δαπάνες αποζημίωσης των ιδιοκτητών 
για την αξία των ζώων τους τα οποία 
εσφάγησαν ή θανατώθηκαν στο πλαίσιο 
του εθνικού προγράμματος, έως το ποσό 
της αγοραίας αξίας που είχαν τα ζώα 
αμέσως πριν από την κοινοποίηση της 
νόσου·

Or. de

Αιτιολόγηση

Σκοπός της αποζημίωσης είναι να επανορθώσει για την απώλεια του ζώου. Για το λόγο αυτό 
πρέπει να βασίζεται στην αγοραστική αξία του ζώου πριν την κοινοποίηση της νόσου.

Τροπολογία 71
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δαπάνες αποζημίωσης των ιδιοκτητών
για την αξία των ζώων τους τα οποία 
εσφάγησαν ή θανατώθηκαν στο πλαίσιο 
του εθνικού προγράμματος, έως το ποσό
της αγοραίας αξίας που είχαν τα ζώα
αμέσως πριν από τη σφαγή ή τη 

α) δαπάνες αποζημίωσης των ιδιοκτητών 
των ζώων τους τα οποία εσφάγησαν ή 
θανατώθηκαν, αξίας κατώτερης ή ίσης
της αγοραίας αξίας που θα είχαν τα ζώα
εάν δεν είχαν προσβληθεί από την 
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θανάτωσή τους· ασθένεια·

Or. it

Τροπολογία 72
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a a) δαπάνες μεταφοράς, θανάτωσης ή 
σφαγής των ζώων·

Or. en

Τροπολογία 73
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) δαπάνες αποζημίωσης των ιδιοκτητών 
για την αξία των ζωικών τους προϊόντων 
που καταστρέφονται, έως το ποσό της 
αγοραίας αξίας που είχαν τα εν λόγω 
προϊόντα αμέσως πριν την καταστροφή 
τους·

(β) δαπάνες αποζημίωσης των ιδιοκτητών 
για την αξία των ζωικών τους προϊόντων 
που καταστρέφονται, έως το ποσό της 
αγοραίας αξίας που είχαν τα εν λόγω 
προϊόντα αμέσως πριν την κοινοποίηση 
της νόσου·

Or. de

Αιτιολόγηση

Σκοπός της αποζημίωσης είναι να επανορθώσει για την απώλεια των προϊόντων που 
καταστρέφονται. Για το λόγο αυτό πρέπει να βασίζεται στην αγοραστική αξία των προϊόντων 
που καταστρέφονται πριν την κοινοποίηση της νόσου.

Τροπολογία 74
Anna Rosbach
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) δαπάνες καθαρισμού, απολύμανσης και 
απεντόμωσης εκμεταλλεύσεων και 
εξοπλισμού·

(γ) δαπάνες καθαρισμού, απολύμανσης και 
απεντόμωσης εκμεταλλεύσεων και 
εξοπλισμού ειδικά για τη συγκεκριμένη 
νόσο·

Or. en

Τροπολογία 75
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) δαπάνες καταστροφής μολυσμένων 
ζωοτροφών και δαπάνες καταστροφής 
μολυσμένου εξοπλισμού, αν αυτός δεν 
μπορεί να απολυμανθεί·

(δ) δαπάνες μεταφοράς και καταστροφής 
μολυσμένων ζωοτροφών και δαπάνες 
καταστροφής μολυσμένου εξοπλισμού, αν 
αυτός δεν μπορεί να απολυμανθεί·

Or. en

Τροπολογία 76
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δαπάνες καταστροφής μολυσμένων 
ζωοτροφών και δαπάνες καταστροφής 
μολυσμένου εξοπλισμού, αν αυτός δεν 
μπορεί να απολυμανθεί·

δ) δαπάνες μεταφοράς και καταστροφής 
μολυσμένων ζωοτροφών και δαπάνες 
καταστροφής μολυσμένου εξοπλισμού, αν 
αυτός δεν μπορεί να απολυμανθεί·

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για δαπάνη η συγχρηματοδότηση της οποίας εξετάζεται στο πλαίσιο της ισχύουσας 
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νομοθεσίας.

Τροπολογία 77
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) δαπάνες αγοράς και χορήγησης 
εμβολίων, αν αποφασίζονται ή εγκρίνονται 
από την Επιτροπή·

(ε) δαπάνες αγοράς και χορήγησης 
εμβολίων, αν αποφασίζονται ή εγκρίνονται 
από την Επιτροπή, και σε εξαιρετικές και 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
δαπάνες για παρεπόμενες απώλειες λόγω 
της χρήσης των εμβολίων αυτών·

Or. de

Αιτιολόγηση

Εάν τα ζώα δεν μπορούν να διατεθούν στο εμπόριο με τον ίδιο τρόπο λόγω της χρήσης
εμβολίων στο πλαίσιο μέτρων επείγουσας ανάγκης, οι απώλειες πρέπει να αποζημιώνονται σε
εξαιρετικές και αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Τροπολογία 78
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) δαπάνες μεταφοράς σφαγίων σε 
μονάδες επεξεργασίας, κατά περίπτωση·

(στ) δαπάνες μεταφοράς και διάθεσης
σφαγίων·

Or. en

Τροπολογία 79
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) δαπάνες μεταφοράς σφαγίων σε 
μονάδες επεξεργασίας, κατά περίπτωση·

στ) δαπάνες μεταφοράς και καταστροφής
σφαγίων σε μονάδες επεξεργασίας, κατά 
περίπτωση·

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για δαπάνη η συγχρηματοδότηση της οποίας εξετάζεται στο πλαίσιο της ισχύουσας 
νομοθεσίας.

Τροπολογία 80
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατ’ εξαίρεση, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 130 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, οι δαπάνες 
είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της εκδήλωσης της νόσου 
από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή.

Κατ’ εξαίρεση, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 130 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, οι δαπάνες 
είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία
εκδήλωσης της υποψίας. Θα είναι 
απαραίτητη η κοινοποίησης της 
εκδήλωσης της νόσου από τα κράτη μέλη 
στην Επιτροπή.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση βάσιμης υποψίας σχετικά με μολυσματική νόσο και εν αναμονή επιβεβαίωσης με 
εργαστηριακές εξετάσεις είναι σκόπιμο να γίνονται επειγόντως οι απαραίτητες ενέργειες προς 
τον σκοπό της ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων και της διάδοσης της ασθένειας.

Τροπολογία 81
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν
επιδοτήσεις για τα ετήσια ή πολυετή 
προγράμματα εκρίζωσης, ελέγχου και 
επιτήρησης των νόσων των ζώων και των 
ζωοανθρωπονόσων που καταγράφονται 
σύμφωνα με το άρθρο 11 (στο εξής:
«εθνικά προγράμματα»).

Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν 
επιδοτήσεις για την εφαρμογή ετήσιων ή 
πολυετών προγραμμάτων εκρίζωσης, 
ελέγχου και επιτήρησης των νόσων των 
ζώων και των ζωοανθρωπονόσων που 
καταγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 11
(στο εξής: «εθνικά προγράμματα»).

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στη διασαφήνιση και στο διαχωρισμό πχ από τη διαδικασία 
σχεδιασμού.

Τροπολογία 82
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Article 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο c

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) δαπάνες αποζημίωσης των ιδιοκτητών 
για την αξία των ζώων τους τα οποία 
εσφάγησαν ή θανατώθηκαν στο πλαίσιο 
του εθνικού προγράμματος, έως το ποσό 
της αγοραίας αξίας που είχαν τα ζώα
αμέσως πριν από τη σφαγή ή τη 
θανάτωσή τους·

(γ) δαπάνες αποζημίωσης των ιδιοκτητών 
για την αξία των ζώων τους τα οποία 
εσφάγησαν ή θανατώθηκαν στο πλαίσιο 
του εθνικού προγράμματος, έως το ποσό 
της αγοραίας αξίας που θα είχαν τα ζώα
αυτά εάν δεν είχαν προσβληθεί από τη 
νόσο·

Or. en

Τροπολογία 83
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) δαπάνες αποζημίωσης των ιδιοκτητών (γ) δαπάνες αποζημίωσης των ιδιοκτητών 
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για την αξία των ζώων τους τα οποία 
εσφάγησαν ή θανατώθηκαν στο πλαίσιο 
του εθνικού προγράμματος, έως το ποσό 
της αγοραίας αξίας που είχαν τα ζώα 
αμέσως πριν από τη σφαγή ή τη 
θανάτωσή τους·

για την αξία των ζώων τους τα οποία 
εσφάγησαν ή θανατώθηκαν στο πλαίσιο 
του εθνικού προγράμματος, έως το ποσό 
της αγοραίας αξίας που είχαν τα ζώα 
αμέσως πριν από την κοινοποίηση της 
νόσου·

Or. de

Αιτιολόγηση

Σκοπός της αποζημίωσης είναι να επανορθώσει για την απώλεια του ζώου. Για το λόγο αυτό
πρέπει να βασίζεται στην αγοραστική αξία του ζώου πριν την κοινοποίηση της νόσου.

Τροπολογία 84
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δαπάνες αποζημίωσης των ιδιοκτητών
για την αξία των ζώων τους τα οποία 
εσφάγησαν ή θανατώθηκαν στο πλαίσιο 
του εθνικού προγράμματος, έως το ποσό
της αγοραίας αξίας που είχαν τα ζώα
αμέσως πριν από τη σφαγή ή τη 
θανάτωσή τους·

γ) δαπάνες αποζημίωσης των ιδιοκτητών 
των ζώων τους τα οποία εσφάγησαν ή 
θανατώθηκαν στο πλαίσιο του εθνικού 
προγράμματος, αξίας κατώτερης ή ίσης
της αγοραίας αξίας που θα είχαν τα ζώα
εάν δεν είχαν προσβληθεί από την 
ασθένεια·

Or. it

Τροπολογία 85
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) δαπάνες αποζημίωσης των ιδιοκτητών 
για την αξία των ζωικών τους προϊόντων 
που καταστρέφονται, έως το ποσό της 
αγοραίας αξίας που είχαν τα εν λόγω 
προϊόντα αμέσως πριν την καταστροφή 

(δ) δαπάνες αποζημίωσης των ιδιοκτητών 
για την αξία των ζωικών τους προϊόντων 
που καταστρέφονται, έως το ποσό της 
αγοραίας αξίας που είχαν τα εν λόγω 
προϊόντα αμέσως πριν την κοινοποίηση 
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τους· της νόσου·

Or. de

Αιτιολόγηση

Σκοπός της αποζημίωσης είναι να επανορθώσει για την απώλεια των προϊόντων που 
καταστρέφονται. Για το λόγο αυτό πρέπει να βασίζεται στην αγοραστική αξία των προϊόντων 
που καταστρέφονται πριν την κοινοποίηση της νόσου.

Τροπολογία 86
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) δαπάνες εμβολιασμού οικόσιτων 
ζώων·

(στ) δαπάνες εμβολιασμού οικόσιτων 
ζώων σε περίπτωση επιδημικής έξαρσης 
νόσου·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι εκούσιοι εμβολιασμοί και τα προληπτικά μέτρα, πέραν της περίπτωσης κρίσης, όπως πχ οι
αντιλυσσικοί εμβολιασμοί πριν το ταξίδι με γάτα ή σκύλο, δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται από
τους  πόρους αυτούς.

Τροπολογία 87
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα ετήσια εθνικά προγράμματα και η 
σχετική χρηματοδότηση εγκρίνονται έως 
τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους με απόφαση 
επιδότησης που αφορά τα μέτρα που 
υλοποιούνται και τις δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 
έως τις 31 Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους. 
Μετά την υποβολή των ενδιάμεσων 

2. Τα ετήσια εθνικά προγράμματα και η 
σχετική χρηματοδότηση εγκρίνονται
τέσσερις εβδομάδες μετά την έγκριση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για το επόμενο 
έτος με απόφαση επιδότησης που αφορά 
τα μέτρα που υλοποιούνται και τις δαπάνες 
που πραγματοποιούνται από την 1η 
Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του εν 
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εκθέσεων για τις οποίες γίνεται λόγος στο 
άρθρο 15, η Επιτροπή μπορεί, αν 
χρειαστεί, να τροποποιήσει τις αποφάσεις 
αυτές για το σύνολο της περιόδου 
επιλεξιμότητας.

λόγω έτους Μετά την υποβολή των 
ενδιάμεσων εκθέσεων για τις οποίες 
γίνεται λόγος στο άρθρο 15, η Επιτροπή 
μπορεί, αν χρειαστεί, να τροποποιήσει τις 
αποφάσεις αυτές για το σύνολο της 
περιόδου επιλεξιμότητας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απόφαση για χρηματοδότηση εθνικών προγραμμάτων πρέπει να λαμβάνεται το ταχύτερο
δυνατόν, αλλά σε κάθε περίπτωση εντός τεσσάρων εβδομάδων από την έγκριση του ετήσιου
προϋπολογισμού για το συγκεκριμένο έτος προϋπολογισμού, για να εξασφαλίζεται σαφήνεια και
ασφάλεια σχεδιασμού για τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 88
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα ετήσια εθνικά προγράμματα και η
σχετική χρηματοδότηση εγκρίνονται έως 
τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους με απόφαση 
επιδότησης που αφορά τα μέτρα που
υλοποιούνται και τις δαπάνες που
πραγματοποιούνται από την 1η 
Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του εν 
λόγω έτους. Μετά την υποβολή των 
ενδιάμεσων εκθέσεων για τις οποίες 
γίνεται λόγος στο άρθρο 15, η Επιτροπή 
μπορεί, αν χρειαστεί, να τροποποιήσει τις 
αποφάσεις αυτές για το σύνολο της 
περιόδου επιλεξιμότητας.

2. Τα ετήσια προγράμματα και οι σχετικές 
χρηματοδοτήσεις εγκρίνονται την 30ή 
Νοεμβρίου για τα προγράμματα η έναρξη 
των οποίων προβλέπεται για το προσεχές 
έτος, με απόφαση επιδότησης η οποία
αφορά τα μέτρα που υλοποιήθηκαν και τις 
δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από την 
1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του
εν λόγω έτους. Μετά την υποβολή των 
ενδιάμεσων εκθέσεων για τις οποίες 
γίνεται λόγος στο άρθρο 15, η Επιτροπή 
μπορεί, αν χρειαστεί, να τροποποιήσει τις 
αποφάσεις αυτές για το σύνολο της 
περιόδου επιλεξιμότητας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση κανονισμού μεταφέρεται η έγκριση των προγραμμάτων στην 31/01 εκάστου 
έτους, οπότε τα περιλαμβανόμενα σε αυτόν μέτρα θα εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου έως 
την 31η Δεκεμβρίου  (ήτοι, κατά την έναρξη εκτέλεσης του προγράμματος δεν θα έχει 
επιβεβαιωθεί επισήμως η έγκρισή του).
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Τροπολογία 89
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα ετήσια εθνικά προγράμματα και η
σχετική χρηματοδότηση εγκρίνονται έως 
τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους με απόφαση 
επιδότησης που αφορά τα μέτρα που
υλοποιούνται και τις δαπάνες που
πραγματοποιούνται από την 1η 
Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του εν 
λόγω έτους. Μετά την υποβολή των 
ενδιάμεσων εκθέσεων για τις οποίες 
γίνεται λόγος στο άρθρο 15, η Επιτροπή 
μπορεί, αν χρειαστεί, να τροποποιήσει τις 
αποφάσεις αυτές για το σύνολο της 
περιόδου επιλεξιμότητας.

2. Τα ετήσια προγράμματα και οι σχετικές 
χρηματοδοτήσεις εγκρίνονται την 30ή 
Νοεμβρίου για τα προγράμματα η έναρξη 
των οποίων προβλέπεται για το προσεχές 
έτος, με απόφαση επιδότησης η οποία
αφορά τα μέτρα που υλοποιήθηκαν και τις 
δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από την 
1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του
εν λόγω έτους. Μετά την υποβολή των 
ενδιάμεσων εκθέσεων για τις οποίες 
γίνεται λόγος στο άρθρο 15, η Επιτροπή 
μπορεί, αν χρειαστεί, να τροποποιήσει τις 
αποφάσεις αυτές για το σύνολο της 
περιόδου επιλεξιμότητας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνουμε να διατηρηθεί η σήμερα ισχύουσα ημερομηνία. Στην πρόταση κανονισμού 
μεταφέρεται η έγκριση των προγραμμάτων στην 31/01 εκάστου έτους, οπότε τα 
περιλαμβανόμενα σε αυτόν μέτρα θα εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου έως την 31η 
Δεκεμβρίου. Τούτο σημαίνει ότι κατά την έναρξη εκτέλεσης του προγράμματος δεν θα έχει 
επιβεβαιωθεί επισήμως η έγκρισή του από την Επιτροπή, το επίπεδο της οικονομικής 
συμμετοχής ούτε και οποιαδήποτε προϋπόθεση από την οποία θα εξαρτάται η οικονομική 
συμμετοχή.

Τροπολογία 90
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα ετήσια εθνικά προγράμματα και η 
σχετική χρηματοδότηση εγκρίνονται έως 

2. Τα ετήσια εθνικά προγράμματα και η 
σχετική χρηματοδότηση εγκρίνονται έως 
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τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους με απόφαση 
επιδότησης που αφορά τα μέτρα που 
υλοποιούνται και τις δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 
έως τις 31 Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους.
Μετά την υποβολή των ενδιάμεσων 
εκθέσεων για τις οποίες γίνεται λόγος στο 
άρθρο 15, η Επιτροπή μπορεί, αν 
χρειαστεί, να τροποποιήσει τις αποφάσεις 
αυτές για το σύνολο της περιόδου 
επιλεξιμότητας.

τις 30 Νοεμβρίου του έτους που 
προηγείται της έναρξής τους, και έπειτα
με απόφαση επιδότησης που αφορά τα 
μέτρα που υλοποιούνται και τις δαπάνες 
που πραγματοποιούνται από την 1η 
Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του 
έτους προγραμματισμού. Μετά την 
υποβολή των ενδιάμεσων εκθέσεων για τις 
οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 15, η 
Επιτροπή μπορεί, αν χρειαστεί, να 
τροποποιήσει τις αποφάσεις αυτές για το 
σύνολο της περιόδου επιλεξιμότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλά κράτη μέλη έχουν δηλώσει ότι δεν μπορούν να επιτύχουν τις προτεινόμενες νέες
προθεσμίες, επομένως η απαίτηση έγκρισης της Επιτροπής έως τις 30 Νοεμβρίου του έτους που
προηγείται της έναρξης του προγράμματος θα εξασφάλιζε ότι τα κράτη μέλη έχουν
χρηματοδοτική ασφάλεια κατά την έναρξη των προγραμμάτων.

Τροπολογία 91
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα πολυετή εθνικά προγράμματα και η 
σχετική χρηματοδότηση εγκρίνονται έως 
τις 31 Ιανουαρίου του πρώτου έτους 
εφαρμογής με απόφαση επιδότησης που 
αφορά τα μέτρα που υλοποιούνται και τις 
δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 
1η Ιανουαρίου του πρώτου έτους 
εφαρμογής έως τη λήξη της περιόδου 
εφαρμογής.

3. Τα πολυετή προγράμματα ερευνών και η 
σχετική χρηματοδότηση εγκρίνονται την 
30ή Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους 
από αυτό της εφαρμογής με απόφαση 
επιδότησης που αφορά τα μέτρα που 
υλοποιούνται και τις δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 
του πρώτου έτους εφαρμογής έως τη λήξη 
της περιόδου εφαρμογής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει χρόνος κατά το προηγούμενο έτος, ώστε τα κράτη μέλη να θέσουν σε 
εφαρμογή τα προγράμματα η εφαρμογή των οποίων αρχίζει το αμέσως επόμενο έτος.



AM\1006631EL.doc 27/38 PE521.690v01-00

EL

Τροπολογία 92
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα πολυετή εθνικά προγράμματα και η 
σχετική χρηματοδότηση εγκρίνονται έως 
τις 31 Ιανουαρίου του πρώτου έτους 
εφαρμογής με απόφαση επιδότησης που 
αφορά τα μέτρα που υλοποιούνται και τις 
δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 
1η Ιανουαρίου του πρώτου έτους 
εφαρμογής έως τη λήξη της περιόδου 
εφαρμογής.

3. Τα πολυετή προγράμματα ερευνών και η 
σχετική χρηματοδότηση εγκρίνονται την 
30ή Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους 
από αυτό της εφαρμογής με απόφαση 
επιδότησης που αφορά τα μέτρα που 
υλοποιούνται και τις δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 
του πρώτου έτους εφαρμογής έως τη λήξη 
της περιόδου εφαρμογής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Διατηρείται η ισχύουσα ημερομηνία.

Τροπολογία 93
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα πολυετή εθνικά προγράμματα και η 
σχετική χρηματοδότηση εγκρίνονται έως 
τις 31 Ιανουαρίου του πρώτου έτους
εφαρμογής με απόφαση επιδότησης που 
αφορά τα μέτρα που υλοποιούνται και τις 
δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 
1η Ιανουαρίου του πρώτου έτους 
εφαρμογής έως τη λήξη της περιόδου 
εφαρμογής.

3. Τα πολυετή εθνικά προγράμματα και η 
σχετική χρηματοδότηση εγκρίνονται έως 
τις 30 Νοεμβρίου του έτους που 
προηγείται της έναρξής τους, και έπειτα
με απόφαση επιδότησης που αφορά τα 
μέτρα που υλοποιούνται και τις δαπάνες 
που πραγματοποιούνται από την 1η 
Ιανουαρίου του πρώτου έτους εφαρμογής 
έως τη λήξη της περιόδου εφαρμογής.

Or. en



PE521.690v01-00 28/38 AM\1006631EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Πολλά κράτη μέλη έχουν δηλώσει ότι δεν μπορούν να επιτύχουν τις προτεινόμενες νέες
προθεσμίες, επομένως η απαίτηση έγκρισης της Επιτροπής έως τις 30 Νοεμβρίου του έτους που
προηγείται της έναρξης του προγράμματος θα εξασφάλιζε ότι τα κράτη μέλη έχουν
χρηματοδοτική ασφάλεια κατά την έναρξη των προγραμμάτων.

Τροπολογία 94
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ετήσιες 
ή πολυετείς κατευθυντήριες γραμμές που
καθορίζουν τις κτηνιατρικές 
προτεραιότητες και τα κριτήρια που θα 
χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των 
εθνικών προγραμμάτων.

5. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, κατόπιν 
διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, ετήσιες ή 
πολυετείς κατευθυντήριες γραμμές που
προτείνουν τις κτηνιατρικές 
προτεραιότητες και τα κριτήρια που θα 
χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των 
εθνικών προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 95
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Τα προγράμματα θα εγκριθούν 
σύμφωνα με τις διαδικασίες εξέτασης 
που προβλέπονται στο άρθρο 39, 
παράγραφος 3, του παρόντος 
Κανονισμού.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να περιληφθεί το σημείο αυτό, το οποίο προβλέπεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία (Απόφαση 2009/470/ΕΚ).
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Τροπολογία 96
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Για κάθε εγκεκριμένο ετήσιο ή πολυετές 
εθνικό πρόγραμμα, τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 31 
Μαρτίου κάθε έτους, ετήσια λεπτομερή 
τεχνική και οικονομική έκθεση για το 
προηγούμενο έτος, συμπεριλαμβανομένων 
των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί, 
τα οποία μετρούνται με βάση τους δείκτες 
που αναφέρονται στο άρθρο 13 
παράγραφος 2 στοιχείο ζ), καθώς και 
αναλυτική κατάσταση των επιλέξιμων 
δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί.

Για κάθε εγκεκριμένο ετήσιο ή πολυετές 
εθνικό πρόγραμμα, τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 30 
Απριλίου κάθε έτους, ετήσια λεπτομερή 
τεχνική και οικονομική έκθεση για το 
προηγούμενο έτος, συμπεριλαμβανομένων 
των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί, 
τα οποία μετρούνται με βάση τους δείκτες 
που αναφέρονται στο άρθρο 13 
παράγραφος 2 στοιχείο ζ), καθώς και 
αναλυτική κατάσταση των επιλέξιμων 
δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί.

Or. es

Αιτιολόγηση

Διατηρείται η ισχύουσα ημερομηνία. Η συντόμευση της προθεσμίας για την έκθεση αυτή 
θεωρείται απαράδεκτη. Είναι απαραίτητο να υπάρχει επαρκής χρόνος για την προσεκτική 
συλλογή όλων των τεχνικών και οικονομικών πληροφοριών των ενεργειών του προηγούμενου 
έτους. Για τον σκοπό αυτό, μετά το πέρας του έτους, είναι ανάγκη να υπάρχει ένα ελάχιστο 
χρονικό διάστημα για την συλλογή, την επιβεβαίωση και τον έλεγχο της καταλληλότητας των 
πληροφοριών, πράγμα το οποίο θα ήταν δύσκολο να συμβεί σε περίπτωση μετάθεσης της 
ημερομηνίας ενωρίτερα.

Τροπολογία 97
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Επιπλέον, για κάθε εγκεκριμένο ετήσιο 
εθνικό πρόγραμμα, τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 31 
Ιουλίου κάθε έτους, ενδιάμεσες τεχνικές 

Επιπλέον, για κάθε εγκεκριμένο ετήσιο 
εθνικό πρόγραμμα, τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 30 
Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ενδιάμεσες 
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και οικονομικές εκθέσεις. τεχνικές και οικονομικές εκθέσεις.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για τα ενδιάμεσα προγράμματα, είναι καλύτερα να περάσει η καλοκαιρινή περίοδος, ιδίως όταν 
πρόκειται για την υγεία των φυτών.

Τροπολογία 98
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) δαπάνες αποζημίωσης των θιγόμενων 
επιχειρηματιών για την καταστροφή και 
την επακόλουθη απόσυρση φυτών, 
φυτικών προϊόντων και άλλων 
αντικειμένων, καθώς επίσης δαπάνες για 
τον καθαρισμό και την απολύμανση 
χώρων, γης, νερού, εδάφους, 
καλλιεργητικών μέσων, εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων και εξοπλισμού·

(γ) εφόσον καθοριστεί το κατάλληλο 
οριζόντιο πλαίσιο για την καταβολή 
αποζημίωσης, δαπάνες αποζημίωσης των 
θιγόμενων επιχειρηματιών για την 
καταστροφή και την επακόλουθη 
απόσυρση φυτών, φυτικών προϊόντων και 
άλλων αντικειμένων, καθώς επίσης 
δαπάνες για τον καθαρισμό και την 
απολύμανση χώρων, γης, νερού, εδάφους, 
καλλιεργητικών μέσων, εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων και εξοπλισμού·

Or. en

Τροπολογία 99
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) -δαπάνες αποζημίωσης των 
θιγόμενων επιχειρηματιών για την αξία 
των φυτών, των φυτικών προϊόντων και 
άλλων προϊόντων που καταστρέφονται 
συνεπεία μέτρων εκρίζωσης ή 
περιορισμού ή άλλων εκτάκτων μέτρων·
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η αποζημίωση θα είναι κατώτερη ή ίση 
με την αγοραία αξία των φυτών αυτών
και προϊόντων υπό κανονικές συνθήκες·

Or. es

Αιτιολόγηση

Θεωρείται απαραίτητο να επεκταθεί στο κεφάλαιο αυτό η αυτή μεταχείριση της οποίας ήδη 
τυγχάνουν οι επιχειρηματίες στον τομέα της υγείας των ζώων.

Τροπολογία 100
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) δαπάνες αποζημίωσης των 
θιγόμενων επιχειρηματιών για την αξία 
των φυτών, των φυτικών προϊόντων και 
άλλων προϊόντων που καταστρέφονται 
συνεπεία μέτρων εκρίζωσης ή 
περιορισμού ή άλλων εκτάκτων μέτρων·
η αποζημίωση θα είναι κατώτερη ή ίση 
με την αγοραία αξία των φυτών αυτών 
και προϊόντων εάν δεν είχαν προσβληθεί 
από ασθένεια ή επιβλαβείς οργανισμούς·

Or. it

Τροπολογία 101
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) δαπάνες αποζημίωσης των 
ιδιοκτητών για την αξία των φυτών και 
των φυτικών προϊόντων που 
καταστρέφονται, έως το ποσό της 
αγοραίας αξίας που είχαν τα εν λόγω 
προϊόντα αμέσως πριν την κοινοποίηση 
της νόσου·
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Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ιδιοκτήτες φυτών και φυτικών προϊόντων πρέπει επίσης να μπορούν να αποζημιωθούν σε
περίπτωση εμφάνισης νόσων για τις απώλειές τους, στο ύψος της αγοαραίας αξίας που είχαν τα
προϊόντα πριν την κοινοποίηση της νόσου.

Τροπολογία 102
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα ετήσια προγράμματα ερευνών και η 
σχετική χρηματοδότηση εγκρίνονται έως 
τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους με απόφαση 
επιδότησης η οποία αφορά τα μέτρα που 
υλοποιούνται και τις δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 
έως τις 31 Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους.
Μετά την υποβολή των ενδιάμεσων 
εκθέσεων για τις οποίες γίνεται λόγος στο 
άρθρο 15, η Επιτροπή μπορεί, αν 
χρειαστεί, να τροποποιήσει τις αποφάσεις 
αυτές για το σύνολο της περιόδου 
επιλεξιμότητας.

2. Τα ετήσια προγράμματα ερευνών και η 
σχετική χρηματοδότηση εγκρίνονται έως 
τις 30 Νοεμβρίου του έτους που 
προηγείται της έναρξής τους, και έπειτα
με απόφαση επιδότησης η οποία αφορά τα 
μέτρα που υλοποιούνται και τις δαπάνες 
που πραγματοποιούνται από την 1η 
Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του 
έτους προγραμματισμού. Μετά την 
υποβολή των ενδιάμεσων εκθέσεων για τις 
οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 15, η 
Επιτροπή μπορεί, αν χρειαστεί, να 
τροποποιήσει τις αποφάσεις αυτές για το 
σύνολο της περιόδου επιλεξιμότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλά κράτη μέλη έχουν δηλώσει ότι δεν μπορούν να επιτύχουν τις προτεινόμενες νέες
προθεσμίες, επομένως η απαίτηση έγκρισης της Επιτροπής έως τις 30 Νοεμβρίου του έτους που
προηγείται της έναρξης του προγράμματος θα εξασφάλιζε ότι τα κράτη μέλη έχουν
χρηματοδοτική ασφάλεια κατά την έναρξη των προγραμμάτων.

Τροπολογία 103
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα πολυετή προγράμματα ερευνών και η 
σχετική χρηματοδότηση εγκρίνονται έως 
τις 31 Ιανουαρίου του πρώτου έτους
εφαρμογής με απόφαση επιδότησης που 
αφορά τα μέτρα που υλοποιούνται και τις 
δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 
1η Ιανουαρίου του πρώτου έτους 
εφαρμογής έως τη λήξη της περιόδου 
εφαρμογής.

3. Τα πολυετή προγράμματα ερευνών και η 
σχετική χρηματοδότηση εγκρίνονται έως 
τις 30 Νοεμβρίου του έτους που 
προηγείται της έναρξής τους, και έπειτα
με απόφαση επιδότησης που αφορά τα 
μέτρα που υλοποιούνται και τις δαπάνες 
που πραγματοποιούνται από την 1η 
Ιανουαρίου του πρώτου έτους εφαρμογής 
έως τη λήξη της περιόδου εφαρμογής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλά κράτη μέλη έχουν δηλώσει ότι δεν μπορούν να επιτύχουν τις προτεινόμενες νέες
προθεσμίες, επομένως η απαίτηση έγκρισης της Επιτροπής έως τις 30 Νοεμβρίου του έτους που
προηγείται της έναρξης του προγράμματος θα εξασφάλιζε ότι τα κράτη μέλη έχουν
χρηματοδοτική ασφάλεια κατά την έναρξη των προγραμμάτων.

Τροπολογία 104
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ετήσιες 
ή πολυετείς κατευθυντήριες γραμμές που
καθορίζουν τις φυτοϋγειονομικές 
προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένων 
ιδιαίτερα των επιβλαβών οργανισμών που 
δεν είναι γνωστό αν απαντούν στο έδαφος 
της Ένωσης και των επιβλαβών 
οργανισμών που θεωρούνται οι πιο 
επικίνδυνοι για το έδαφος της Ένωσης, 
καθώς και τα κριτήρια που θα 
χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των 
προγραμμάτων ερευνών.

5. Η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν 
διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, να 
εγκρίνει ετήσιες ή πολυετείς 
κατευθυντήριες γραμμές που προτείνουν
τις φυτοϋγειονομικές προτεραιότητες, 
συμπεριλαμβανομένων ιδιαίτερα των 
επιβλαβών οργανισμών που δεν είναι 
γνωστό αν απαντούν στο έδαφος της 
Ένωσης και των επιβλαβών οργανισμών 
που θεωρούνται οι πιο επικίνδυνοι για το 
έδαφος της Ένωσης, καθώς και τα 
κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για την 
αξιολόγηση των προγραμμάτων ερευνών.

Or. en
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Τροπολογία 105
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα ετήσια προγράμματα για τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές και οι σχετικές 
χρηματοδοτήσεις εγκρίνονται έως τις 31 
Ιανουαρίου κάθε έτους με απόφαση 
επιδότησης η οποία αφορά τα μέτρα που
υλοποιήθηκαν και τις δαπάνες που
πραγματοποιήθηκαν από την 1η 
Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του εν 
λόγω έτους. Μετά την υποβολή των 
ενδιάμεσων εκθέσεων για τις οποίες 
γίνεται λόγος στο άρθρο 15, η Επιτροπή 
μπορεί, αν χρειαστεί, να τροποποιήσει τις 
αποφάσεις αυτές για το σύνολο της 
περιόδου επιλεξιμότητας.

2. Τα ετήσια προγράμματα για τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές και οι σχετικές 
χρηματοδοτήσεις εγκρίνονται έως τις 30 
Νοεμβρίου του έτους που προηγείται της 
έναρξής τους, και έπειτα με απόφαση 
επιδότησης η οποία αφορά τα μέτρα που
υλοποιήθηκαν τις δαπάνες που
πραγματοποιήθηκαν από την 1η 
Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του 
έτους προγραμματισμού. Μετά την 
υποβολή των ενδιάμεσων εκθέσεων για τις 
οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 15, η 
Επιτροπή μπορεί, αν χρειαστεί, να 
τροποποιήσει τις αποφάσεις αυτές για το 
σύνολο της περιόδου επιλεξιμότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλά κράτη μέλη έχουν δηλώσει ότι δεν μπορούν να επιτύχουν τις προτεινόμενες νέες
προθεσμίες, επομένως η απαίτηση έγκρισης της Επιτροπής έως τις 30 Νοεμβρίου του έτους που
προηγείται της έναρξης του προγράμματος θα εξασφάλιζε ότι τα κράτη μέλη έχουν
χρηματοδοτική ασφάλεια κατά την έναρξη των προγραμμάτων.

Τροπολογία 106
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα πολυετή προγράμματα για τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές και η σχετική 
χρηματοδότηση εγκρίνονται έως τις 31 
Ιανουαρίου του πρώτου έτους εφαρμογής
με απόφαση επιδότησης που αφορά τα 
μέτρα που υλοποιούνται και τις δαπάνες 

3. Τα πολυετή προγράμματα για τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές και η σχετική 
χρηματοδότηση εγκρίνονται έως τις 30 
Νοεμβρίου του έτους που προηγείται της 
έναρξής τους, και έπειτα με απόφαση 
επιδότησης που αφορά τα μέτρα που 



AM\1006631EL.doc 35/38 PE521.690v01-00

EL

που πραγματοποιούνται από την 1η 
Ιανουαρίου του πρώτου έτους εφαρμογής 
έως τη λήξη της περιόδου εφαρμογής.

υλοποιούνται και τις δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 
του πρώτου έτους εφαρμογής έως τη λήξη 
της περιόδου εφαρμογής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλά κράτη μέλη έχουν δηλώσει ότι δεν μπορούν να επιτύχουν τις προτεινόμενες νέες
προθεσμίες, επομένως η απαίτηση έγκρισης της Επιτροπής έως τις 30 Νοεμβρίου του έτους που
προηγείται της έναρξης του προγράμματος θα εξασφάλιζε ότι τα κράτη μέλη έχουν
χρηματοδοτική ασφάλεια κατά την έναρξη των προγραμμάτων.

Τροπολογία 107
Marit Paulsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εργαστήρια αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

Εργαστήρια αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και κέντρο αναφοράς για την 
καλή μεταχείριση των ζώων 

Or. sv

Τροπολογία 108
Marit Paulsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Είναι δυνατή η χορήγηση επιδοτήσεων
στα εργαστήρια αναφοράς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 32 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 για 
την κάλυψη των δαπανών που 
πραγματοποιούν για την εφαρμογή των 
προγραμμάτων εργασίας τα οποία 
εγκρίνονται από την Επιτροπή.

1. Είναι δυνατή η χορήγηση επιδοτήσεων 
στα εργαστήρια αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 32 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και 
στο κέντρο αναφοράς για την καλή 
μεταχείριση των ζώων που αναφέρεται 
στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
xxx/xxx για τη διενέργεια επισήμων 
ελέγχων (...) για την κάλυψη των δαπανών 
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που πραγματοποιούν για την εφαρμογή 
των προγραμμάτων εργασίας τα οποία 
εγκρίνονται από την Επιτροπή

Or. sv

Τροπολογία 109
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) δαπάνες δειγματοληψιών·

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για ένα επιλέξιμο κόστος σε όλα τα προγράμματα υγείας των ζώων, τόσο στην
ισχύουσα νομοθεσία όσο και στην παρούσα πρόταση (άρθρο 12).

Τροπολογία 110
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Ένωση μπορεί επίσης να παράσχει 
χρηματοδοτική συνδρομή προκειμένου να 
στηρίξει πρωτοβουλίες ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης που αποσκοπούν στην 
εξασφάλιση καλύτερης, σύννομης και 
σταθερής συμπεριφοράς κατά την 
εφαρμογή των κανόνων που αναφέρονται 
στο άρθρο 1.

3. Η Ένωση μπορεί επίσης να παράσχει 
χρηματοδοτική συνδρομή προκειμένου να 
στηρίξει πρωτοβουλίες ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ και των κρατών μελών που 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση καλύτερης, 
σύννομης και σταθερής συμπεριφοράς 
κατά την εφαρμογή των κανόνων που 
αναφέρονται στο άρθρο 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση αποσκοπεί στο να αποτρέψει την ανεξέλεγκτη υποβολή αιτήσεων για τη
χρηματοδότηση πρωτοβουλιών ενημέρωσης.
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Τροπολογία 111
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για την εφαρμογή των μέτρων για τα 
οποία γίνεται λόγος στο τμήμα 1 του 
κεφαλαίου I του τίτλου II και στο τμήμα 1 
του κεφαλαίου II του τίτλου II, καθώς και 
όταν χρειάζεται να αντιμετωπιστούν 
απρόβλεπτες εξελίξεις, η Επιτροπή εκδίδει 
ad hoc αποφάσεις χρηματοδότησης 
σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012.

3. Για την εφαρμογή των μέτρων για τα
οποία γίνεται λόγος στο τμήμα 1 του
κεφαλαίου I του τίτλου II και στο τμήμα 1 
του κεφαλαίου II του τίτλου II, καθώς και
όταν χρειάζεται να αντιμετωπιστούν
απρόβλεπτες εξελίξεις, η Επιτροπή εκδίδει
άμεσα εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις
σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 182/2011, σε συνδυασμό με το 
άρθρο 5 αυτού, και ad hoc αποφάσεις 
χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 84 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

Or. en

Τροπολογία 112
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά περίπτωση, οι δικαιούχοι και τα 
οικεία κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
δίνεται επαρκής δημοσιότητα στις 
χρηματοδοτικές ενισχύσεις που 
χορηγούνται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, ώστε να ενημερώνεται το 
κοινό σχετικά με τον ρόλο που 
διαδραματίζει η Ένωση στη 
χρηματοδότηση των μέτρων.

1. Οι δικαιούχοι και τα οικεία κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε να δίνεται επαρκής 
δημοσιότητα στις χρηματοδοτικές 
ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού, ώστε να 
ενημερώνεται το κοινό σχετικά με τον 
ρόλο που διαδραματίζει η Ένωση στη 
χρηματοδότηση των μέτρων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι δικαιούχοι και τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν ενημέρωση για τις 
ενισχύσεις που χορηγούνται.
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Τροπολογία 113
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες 
πληροφόρησης και επικοινωνίας για τα 
χρηματοδοτούμενα μέτρα και τα 
αποτελέσματά τους. Επιπλέον, ο 
προϋπολογισμός που διατίθεται για την 
επικοινωνία στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού καλύπτει επίσης την 
επικοινωνία σχετικά με τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης.

2. Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες 
πληροφόρησης και επικοινωνίας για τα 
χρηματοδοτούμενα μέτρα και τα 
αποτελέσματά τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η επικοινωνία σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στον 
παρόντα κανονισμό.


