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Τροπολογία 59
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

▌ Πρόταση ▌ Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες 
επίσημες δραστηριότητες που 
διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση 
της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των 
κανόνων για την υγεία και την καλή 
μεταχείριση των ζώων, την υγεία των 
φυτών, το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό 
και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα,
καθώς και για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 999/2001, 
1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 
834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 
1107/2009, των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1151/2012, [….]/2013 [Office of 
Publication, please insert number of 
Regulation laying down provisions for the 
management of expenditure relating to the 
food chain, animal health and animal 
welfare, and relating to plant health and 
plant reproductive material] και των 
οδηγιών 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 
2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ, 2008/120/ΕΚ 
και 2009/128/ΕΚ (κανονισμός για τους 
επίσημους ελέγχους)

για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες 
επίσημες δραστηριότητες που 
διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση 
της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των 
κανόνων για την υγεία και την καλή 
μεταχείριση των ζώων, καθώς και για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 
396/2005, 834/2007, 1099/2009, 
1069/2009, 1107/2009, των κανονισμών 
(ΕΕ) αριθ. 1151/2012, [….]/2013 [Office 
of Publication, please insert number of 
Regulation laying down provisions for the 
management of expenditure relating to the 
food chain, animal health and animal 
welfare, and relating to plant health and 
plant reproductive material] και των 
οδηγιών 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 
2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ, 2008/120/ΕΚ 
και 2009/128/ΕΚ (κανονισμός για τους 
επίσημους ελέγχους)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

Or. de
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Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στο νέο προτεινόμενο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.

Τροπολογία 60
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες 
επίσημες δραστηριότητες που 
διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση 
της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των 
κανόνων για την υγεία και την καλή 
μεταχείριση των ζώων, την υγεία των 
φυτών, το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό 
και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 
καθώς και για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 999/2001, 
1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 
834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 
1107/2009, των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1151/2012, [….]/2013 [Office of 
Publication, please insert number of 
Regulation laying down provisions for the 
management of expenditure relating to the 
food chain, animal health and animal 
welfare, and relating to plant health and 
plant reproductive material] και των 
οδηγιών 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 
2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ, 2008/120/ΕΚ 
και 2009/128/ΕΚ (κανονισμός για τους 
επίσημους ελέγχους)

για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες 
επίσημες δραστηριότητες που 
διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση 
της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των 
κανόνων για την υγεία και την καλή 
μεταχείριση των ζώων, τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, καθώς και 
για την τροποποίηση των κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 999/2001, 1829/2003, 
1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 
1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, 
[….]/2013 [Office of Publication, please 
insert number of Regulation laying down 
provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material] και των οδηγιών 
98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 
2008/119/ΕΚ, 2008/120/ΕΚ και 
2009/128/ΕΚ (κανονισμός για τους 
επίσημους ελέγχους)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

(Η παρούσα τροπολογία εφαρμόζεται σε 
ολόκληρο το κείμενο. Πρέπει να 
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προσαρμοστούν και οι αιτιολογικές 
σκέψεις.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Κανένας από τους δύο τομείς (ούτε η υγεία των φυτών ούτε το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό) 
δεν συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών. Το χαρακτηριστικό 
που καθορίζει το τρόφιμο ή τη ζωοτροφή αποκτάται μόνο μετά τη διαδικασία πρωτογενούς 
παραγωγής και απαιτεί τη συνειδητή απόφαση του υπεύθυνου επιχείρησης. Ειδική νομοθεσία 
ρυθμίζει τους ελέγχους και στους δύο τομείς, επομένως η υπαγωγή και των δύο τομέων στον εν 
λόγω κανονισμό θα είναι δυσανάλογη. Φυσικά, από τη στιγμή που ένα τρόφιμο ή μια ζωοτροφή 
εισέρχεται στην τροφική αλυσίδα, εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

Τροπολογία 61
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Συνθήκη απαιτεί τη διασφάλιση 
υψηλού επιπέδου προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας κατά τον καθορισμό 
και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και 
δράσεων της Ένωσης. Η επίτευξη του εν 
λόγω στόχου θα πρέπει να επιδιώκεται, 
μεταξύ άλλων, μέσω μέτρων στον 
κτηνιατρικό και τον φυτοϋγειονομικό
τομέα που αποσκοπούν άμεσα στην 
προστασία της υγείας του ανθρώπου.

(1) Η Συνθήκη απαιτεί τη διασφάλιση 
υψηλού επιπέδου προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας κατά τον καθορισμό 
και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και 
δράσεων της Ένωσης. Η επίτευξη του εν 
λόγω στόχου θα πρέπει να επιδιώκεται, 
μεταξύ άλλων, μέσω μέτρων στον 
κτηνιατρικό τομέα που αποσκοπούν άμεσα 
στην προστασία της υγείας του ανθρώπου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων για την υγεία των φυτών, το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η διεύρυνση αυτή δεν είναι 
απαραίτητη.
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Τροπολογία 62
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η νομοθεσία της Ένωσης προβλέπει 
ένα σύνολο εναρμονισμένων κανόνων για 
να διασφαλίζει ότι τα τρόφιμα και οι 
ζωοτροφές είναι ασφαλή και υγιεινά και 
ότι οι δραστηριότητες οι οποίες θα 
μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην 
ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας ή στην 
προστασία των συμφερόντων των 
καταναλωτών σε σχέση με τα τρόφιμα και 
την ενημέρωση για τα τρόφιμα 
εκτελούνται σύμφωνα με συγκεκριμένες 
απαιτήσεις. Οι κανόνες της Ένωσης 
υπάρχουν επίσης για να διασφαλίζουν 
υψηλό επίπεδο υγείας των ανθρώπων, των 
ζώων και των φυτών καθώς και την καλή 
μεταχείριση των ζώων σε όλη την τροφική 
αλυσίδα και σε όλους εκείνους τους τομείς 
δραστηριότητας στους οποίους 
πρωταρχικός στόχος είναι η καταπολέμηση 
της πιθανής διασποράς των νόσων των 
ζώων, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις 
μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο, ή 
επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά 
προϊόντα οργανισμών και να 
διασφαλίζουν την προστασία του 
περιβάλλοντος από την επικινδυνότητα 
που ενδέχεται να προκύψει από τους ΓΤΟ 
και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Οι 
κανόνες της Ένωσης εγγυώνται επίσης 
την ταυτότητα και την ποιότητα του 
φυτικού αναπαραγωγικού υλικού. Η 
σωστή εφαρμογή των κανόνων αυτών, οι 
οποίοι στο εξής αναφέρονται συνολικά ως 
«νομοθεσία της Ένωσης για την 
αγροδιατροφική αλυσίδα», συμβάλλει στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(3) Η νομοθεσία της Ένωσης προβλέπει 
ένα σύνολο εναρμονισμένων κανόνων για 
να διασφαλίζει ότι τα τρόφιμα και οι 
ζωοτροφές είναι ασφαλή και υγιεινά και 
ότι οι δραστηριότητες οι οποίες θα 
μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην 
ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας ή στην 
προστασία των συμφερόντων των 
καταναλωτών σε σχέση με τα τρόφιμα και 
την ενημέρωση για τα τρόφιμα 
εκτελούνται σύμφωνα με συγκεκριμένες 
απαιτήσεις. Οι κανόνες της Ένωσης 
υπάρχουν επίσης για να διασφαλίζουν 
υψηλό επίπεδο υγείας των ανθρώπων και 
των ζώων, καθώς και την καλή 
μεταχείριση των ζώων σε όλη την τροφική 
αλυσίδα και σε όλους εκείνους τους τομείς 
δραστηριότητας στους οποίους 
πρωταρχικός στόχος είναι η καταπολέμηση 
της πιθανής διασποράς των νόσων των 
ζώων, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις 
μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο. Η 
σωστή εφαρμογή των κανόνων αυτών, οι 
οποίοι στο εξής αναφέρονται συνολικά ως 
«νομοθεσία της Ένωσης για την 
αγροδιατροφική αλυσίδα», συμβάλλει στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Λόγω του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων για την υγεία των φυτών, το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η διεύρυνση αυτή δεν είναι 
απαραίτητη.

Τροπολογία 63
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι βασικοί κανόνες της Ένωσης 
σχετικά τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές 
καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 
2002, για τον καθορισμό των γενικών 
αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για 
τα τρόφιμα, για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών 
σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων10. 
Εκτός από αυτούς τους κανόνες, η πιο 
ειδική νομοθεσία για τις ζωοτροφές και τα 
τρόφιμα καλύπτει διάφορους τομείς όπως 
η διατροφή των ζώων, 
συμπεριλαμβανομένων των φαρμακούχων 
ζωοτροφών, η υγιεινή των ζωοτροφών και 
των τροφίμων, οι ζωοανθρωπονόσοι, τα 
ζωικά υποπροϊόντα, τα κατάλοιπα 
κτηνιατρικών φαρμάκων, οι προσμείξεις, ο 
έλεγχος και η εκρίζωση των νόσων των 
ζώων οι οποίες έχουν αντίκτυπο στην 
ανθρώπινη υγεία, η επισήμανση των 
τροφίμων και των ζωοτροφών, τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα 
πρόσθετα ζωοτροφών και τροφίμων, οι 
βιταμίνες, τα ανόργανα άλατα, τα 
ιχνοστοιχεία και άλλες πρόσθετες ύλες, τα 
υλικά που έρχονται σε επαφή με τα 
τρόφιμα, οι απαιτήσεις ποιότητας και 
σύνθεσης, το πόσιμο νερό, ο ιονισμός, τα 
νέα τρόφιμα και οι γενετικώς 
τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ).

(4) Οι βασικοί κανόνες της Ένωσης 
σχετικά τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές 
καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 
2002, για τον καθορισμό των γενικών 
αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για 
τα τρόφιμα, για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών 
σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων10. 
Εκτός από αυτούς τους κανόνες, η πιο 
ειδική νομοθεσία για τις ζωοτροφές και τα 
τρόφιμα καλύπτει διάφορους τομείς όπως 
η διατροφή των ζώων, 
συμπεριλαμβανομένων των φαρμακούχων 
ζωοτροφών, η υγιεινή των ζωοτροφών και 
των τροφίμων, οι ζωοανθρωπονόσοι, τα 
ζωικά υποπροϊόντα, τα κατάλοιπα 
κτηνιατρικών φαρμάκων, οι προσμείξεις, ο 
έλεγχος και η εκρίζωση των νόσων των 
ζώων οι οποίες έχουν αντίκτυπο στην 
ανθρώπινη υγεία, η επισήμανση των 
τροφίμων και των ζωοτροφών, τα 
πρόσθετα ζωοτροφών και τροφίμων, οι 
βιταμίνες, τα ανόργανα άλατα, τα 
ιχνοστοιχεία και άλλες πρόσθετες ύλες, τα 
υλικά που έρχονται σε επαφή με τα 
τρόφιμα, οι απαιτήσεις ποιότητας και 
σύνθεσης, το πόσιμο νερό, ο ιονισμός και
τα νέα τρόφιμα.



PE526.075v01-00 8/131 AM\1013302EL.doc

EL

__________________ __________________
10 ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1. 10 ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων για την υγεία των φυτών, το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η διεύρυνση αυτή δεν είναι 
απαραίτητη.

Τροπολογία 64
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η νομοθεσία της Ένωσης για την 
υγεία των φυτών ρυθμίζει την είσοδο, την 
εγκατάσταση και τη διασπορά επιβλαβών 
για τα φυτά οργανισμών οι οποίοι δεν 
υπάρχουν, ή δεν απαντούν ευρέως, στην 
Ένωση. Στόχος της είναι να 
προστατεύσει την υγεία των καλλιεργειών 
της Ένωσης και τη δημόσια υγεία καθώς 
και τους ιδιωτικούς τόπους πρασίνου και 
τα δάση, διαφυλάσσοντας επίσης τη 
βιοποικιλότητα της Ένωσης και το 
περιβάλλον και εξασφαλίζοντας την 
ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων 
και των ζωοτροφών που προέρχονται από 
τα φυτά.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων για την υγεία των φυτών, το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η ανάλυση αυτή δεν είναι 
απαραίτητη.
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Τροπολογία 65
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η νομοθεσία της Ένωσης για την 
υγεία των φυτών ρυθμίζει την είσοδο, την 
εγκατάσταση και τη διασπορά επιβλαβών 
για τα φυτά οργανισμών οι οποίοι δεν 
υπάρχουν, ή δεν απαντούν ευρέως, στην 
Ένωση. Στόχος της είναι να 
προστατεύσει την υγεία των καλλιεργειών 
της Ένωσης και τη δημόσια υγεία καθώς 
και τους ιδιωτικούς τόπους πρασίνου και 
τα δάση, διαφυλάσσοντας επίσης τη 
βιοποικιλότητα της Ένωσης και το 
περιβάλλον και εξασφαλίζοντας την 
ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων 
και των ζωοτροφών που προέρχονται από 
τα φυτά.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 66
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η νομοθεσία της Ένωσης για το 
φυτικό αναπαραγωγικό υλικό ρυθμίζει 
την παραγωγή ενόψει της διάθεσης στην 
αγορά και τη διάθεση στην αγορά 
φυτικού αναπαραγωγικού υλικού το οποίο 
καλύπτει γεωργικά, κηπευτικά, δασικά, 
οπωροφόρα και καλλωπιστικά φυτά και 
αμπέλους. Στόχος των κανόνων αυτών 
είναι να διασφαλίζεται η ταυτότητα, η 
υγεία και η ποιότητα του φυτικού 
αναπαραγωγικού υλικού για τους χρήστες 
του, και η παραγωγικότητα, ποικιλότητα, 

διαγράφεται
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υγεία και ποιότητα της αγροδιατροφικής 
αλυσίδας καθώς και η συμβολή στην 
προστασία της βιοποικιλότητας και του 
περιβάλλοντος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων για την υγεία των φυτών, το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η ανάλυση αυτή δεν είναι 
απαραίτητη.

Τροπολογία 67
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η νομοθεσία της Ένωσης για το 
φυτικό αναπαραγωγικό υλικό ρυθμίζει 
την παραγωγή ενόψει της διάθεσης στην 
αγορά και τη διάθεση στην αγορά 
φυτικού αναπαραγωγικού υλικού το οποίο 
καλύπτει γεωργικά, κηπευτικά, δασικά, 
οπωροφόρα και καλλωπιστικά φυτά και 
αμπέλους. Στόχος των κανόνων αυτών 
είναι να διασφαλίζεται η ταυτότητα, η 
υγεία και η ποιότητα του φυτικού 
αναπαραγωγικού υλικού για τους χρήστες 
του, και η παραγωγικότητα, ποικιλότητα, 
υγεία και ποιότητα της αγροδιατροφικής 
αλυσίδας καθώς και η συμβολή στην 
προστασία της βιοποικιλότητας και του 
περιβάλλοντος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 68
Horst Schnellhardt
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η επιβολή ορισμένων διατάξεων της 
νομοθεσίας της Ένωσης για την 
αγροδιατροφική αλυσίδα δεν διέπεται, ή 
διέπεται μόνο εν μέρει, από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004. 
Ειδικότερα, ειδικοί κανόνες για τους 
επίσημους ελέγχους εξακολουθούν να 
προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία 
για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό και 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2002, 
περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά 
υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που 
δεν προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/200212. Η 
υγεία των φυτών επίσης βρίσκεται σε 
μεγάλο βαθμό εκτός του πεδίου 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
882/2004 καθώς ορισμένοι κανόνες για 
τους επίσημους ελέγχους καθορίζονται 
στην οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά 
της εισαγωγής στην Κοινότητα 
οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα 
φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής 
τους στο εσωτερικό της Κοινότητας13.

διαγράφεται

__________________
12 ΕΕ L 300 της 14.11.09, σ. 1.
13 ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων για την υγεία των φυτών, το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η ανάλυση αυτή δεν είναι 
απαραίτητη.
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Τροπολογία 69
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η επιβολή ορισμένων διατάξεων της 
νομοθεσίας της Ένωσης για την 
αγροδιατροφική αλυσίδα δεν διέπεται, ή 
διέπεται μόνο εν μέρει, από τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 882/2004. Ειδικότερα, ειδικοί 
κανόνες για τους επίσημους ελέγχους 
εξακολουθούν να προβλέπονται στην 
ενωσιακή νομοθεσία για το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2002, περί υγειονομικών 
κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και 
παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται 
για ανθρώπινη κατανάλωση και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1774/200212. Η υγεία των φυτών 
επίσης βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό εκτός 
του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 882/2004 καθώς ορισμένοι 
κανόνες για τους επίσημους ελέγχους 
καθορίζονται στην οδηγία 2000/29/ΕΚ 
του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, 
περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην 
Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα 
φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της 
εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της 
Κοινότητας13.

(14) Η επιβολή ορισμένων διατάξεων της 
νομοθεσίας της Ένωσης για την 
αγροδιατροφική αλυσίδα δεν διέπεται, ή 
διέπεται μόνο εν μέρει, από τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 882/2004. Ειδικότερα, ειδικοί 
κανόνες για τους επίσημους ελέγχους 
εξακολουθούν να προβλέπονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2002, 
περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά 
υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που 
δεν προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/200212.

__________________ __________________
12 ΕΕ L 300, της 14.11.09, σ. 1. 12 ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1.
13 ΕΕ L 169, της 10.07.00, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 70
Horst Schnellhardt
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για τον εξορθολογισμό και την 
απλούστευση του γενικότερου 
νομοθετικού πλαισίου και την επίτευξη, 
παράλληλα, του στόχου για βελτίωση της 
νομοθεσίας, οι κανόνες που εφαρμόζονται 
στους επίσημους ελέγχους σε 
συγκεκριμένους τομείς θα πρέπει να 
ενσωματωθούν σε ένα ενιαίο νομοθετικό 
πλαίσιο για τους επίσημους ελέγχους. Για 
τον σκοπό αυτό, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
882/2004 και άλλες πράξεις που επί του 
παρόντος διέπουν τους επίσημους ελέγχους 
σε συγκεκριμένους τομείς θα πρέπει να 
καταργηθούν και να αντικατασταθούν από 
τον παρόντα κανονισμό.

(16) Για τον εξορθολογισμό και την 
απλούστευση του γενικότερου 
νομοθετικού πλαισίου και την επίτευξη, 
παράλληλα, του στόχου για βελτίωση της 
νομοθεσίας, οι κανόνες που εφαρμόζονται 
στους επίσημους ελέγχους να ενοποιηθούν 
σε μεγαλύτερο βαθμό, εφόσον έχουν την 
ίδια στοχοθεσία όσον αφορά τις 
δραστηριότητες ελέγχου. Για τον σκοπό 
αυτό, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 
και άλλες πράξεις που επί του παρόντος 
διέπουν τους επίσημους ελέγχους σε 
συγκεκριμένους τομείς θα πρέπει να 
καταργηθούν και να αντικατασταθούν από 
τον παρόντα κανονισμό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι τομεακές διατάξεις ελέγχου που έχουν στόχο διαφορετικό από τη διατήρηση της ασφάλειας 
τροφίμων δεν θα έπρεπε να ενσωματωθούν στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 71
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η νομοθεσία της Ένωσης για την 
αγροδιατροφική αλυσίδα αναθέτει στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
εξειδικευμένα καθήκοντα τα οποία πρέπει 
να εκτελούν για την προστασία της υγείας 
των ζώων, της υγείας των φυτών και της 
καλής μεταχείρισης των ζώων, για την 
προστασία του περιβάλλοντος από τους 
ΓΤΟ και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
καθώς και για τη διασφάλιση της 

(20) Η νομοθεσία της Ένωσης για την 
αγροδιατροφική αλυσίδα αναθέτει στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
εξειδικευμένα καθήκοντα τα οποία πρέπει 
να εκτελούν για την προστασία της υγείας 
των ζώων και της καλής μεταχείρισης των 
ζώων. Τα καθήκοντα αυτά είναι 
δραστηριότητες δημόσιου συμφέροντος τις 
οποίες οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών πρέπει να εκτελούν με σκοπό την 
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ταυτότητας και της υψηλής ποιότητας του 
φυτικού αναπαραγωγικού υλικού. Τα 
καθήκοντα αυτά είναι δραστηριότητες 
δημόσιου συμφέροντος τις οποίες οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει 
να εκτελούν με σκοπό την εξάλειψη, τον 
περιορισμό ή τη μείωση της 
επικινδυνότητας που ενδέχεται να 
προκύψει για την υγεία των ανθρώπων, 
των ζώων ή των φυτών, για την καλή 
μεταχείριση των ζώων ή για το 
περιβάλλον. Οι εν λόγω δραστηριότητες, οι 
οποίες περιλαμβάνουν την έγκριση, την 
έρευνα, την επιτήρηση και την 
παρακολούθηση των προϊόντων, μεταξύ 
άλλων και για επιδημιολογικούς σκοπούς, 
καθώς και την εκρίζωση, τον περιορισμό 
και άλλες εργασίες για τον έλεγχο των 
νόσων καθώς και άλλα καθήκοντα ελέγχου 
των νόσων διέπονται από τους ίδιους 
τομεακούς κανόνες που εφαρμόζονται 
μέσω των επίσημων ελέγχων.

εξάλειψη, τον περιορισμό ή τη μείωση της 
επικινδυνότητας που ενδέχεται να 
προκύψει για την υγεία των ανθρώπων, 
των ζώων ή της καλής μεταχείρισης των 
ζώων. Οι εν λόγω δραστηριότητες, οι 
οποίες περιλαμβάνουν την έγκριση, την 
έρευνα, την επιτήρηση και την 
παρακολούθηση των προϊόντων, μεταξύ 
άλλων και για επιδημιολογικούς σκοπούς, 
καθώς και την εκρίζωση, τον περιορισμό 
και άλλες εργασίες για τον έλεγχο των 
νόσων καθώς και άλλα καθήκοντα ελέγχου 
των νόσων διέπονται από τους ίδιους 
τομεακούς κανόνες που εφαρμόζονται 
μέσω των επίσημων ελέγχων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων για την υγεία των φυτών, το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η διεύρυνση αυτή δεν είναι 
απαραίτητη.

Τροπολογία 72
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η νομοθεσία της Ένωσης για την 
αγροδιατροφική αλυσίδα αναθέτει στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
εξειδικευμένα καθήκοντα τα οποία πρέπει 
να εκτελούν για την προστασία της υγείας 
των ζώων, της υγείας των φυτών και της 
καλής μεταχείρισης των ζώων, για την 

(20) Η νομοθεσία της Ένωσης για την 
αγροδιατροφική αλυσίδα αναθέτει στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
εξειδικευμένα καθήκοντα τα οποία πρέπει 
να εκτελούν ιδίως για την προστασία της 
υγείας των ζώων, της υγείας των φυτών 
και της καλής μεταχείρισης των ζώων, για 
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προστασία του περιβάλλοντος από τους 
ΓΤΟ και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
καθώς και για τη διασφάλιση της 
ταυτότητας και της υψηλής ποιότητας του 
φυτικού αναπαραγωγικού υλικού. Τα 
καθήκοντα αυτά είναι δραστηριότητες 
δημόσιου συμφέροντος τις οποίες οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει 
να εκτελούν με σκοπό την εξάλειψη, τον 
περιορισμό ή τη μείωση της 
επικινδυνότητας που ενδέχεται να 
προκύψει για την υγεία των ανθρώπων, 
των ζώων ή των φυτών, για την καλή 
μεταχείριση των ζώων ή για το 
περιβάλλον. Οι εν λόγω δραστηριότητες, 
οι οποίες περιλαμβάνουν την έγκριση, την 
έρευνα, την επιτήρηση και την 
παρακολούθηση των προϊόντων, μεταξύ 
άλλων και για επιδημιολογικούς σκοπούς, 
καθώς και την εκρίζωση, τον περιορισμό 
και άλλες εργασίες για τον έλεγχο των 
νόσων καθώς και άλλα καθήκοντα ελέγχου 
των νόσων διέπονται από τους ίδιους 
τομεακούς κανόνες που εφαρμόζονται 
μέσω των επίσημων ελέγχων.

την προστασία του περιβάλλοντος από 
τους ΓΤΟ και τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα καθώς και για τη διασφάλιση της 
ταυτότητας και της υψηλής ποιότητας του 
φυτικού αναπαραγωγικού υλικού. Τα 
καθήκοντα αυτά είναι δραστηριότητες 
δημόσιου συμφέροντος τις οποίες οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει 
να εκτελούν με σκοπό την εξάλειψη, τον 
περιορισμό ή τη μείωση της 
επικινδυνότητας που ενδέχεται να 
προκύψει για την υγεία των ανθρώπων, 
των ζώων ή των φυτών, για την καλή 
μεταχείριση των ζώων ή για το 
περιβάλλον. Οι εν λόγω δραστηριότητες, 
οι οποίες περιλαμβάνουν την έγκριση, την 
έρευνα, την επιτήρηση και την 
παρακολούθηση των προϊόντων, μεταξύ 
άλλων και για επιδημιολογικούς σκοπούς, 
καθώς και την εκρίζωση, τον περιορισμό 
και άλλες εργασίες για τον έλεγχο των 
νόσων καθώς και άλλα καθήκοντα ελέγχου 
των νόσων διέπονται από τους ίδιους 
τομεακούς κανόνες που εφαρμόζονται 
μέσω των επίσημων ελέγχων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η έννοια των «άλλων επίσημων δραστηριοτήτων», που ορίζεται στο σημείο 2 του άρθρου 2, 
δεν θα πρέπει να καλύπτει μόνο την υγεία των ζώων και των φυτών και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Θα πρέπει να επεκταθεί στο σύνολο των τομέων που προβλέπονται στο σημείο 
2 του άρθρου 1 έτσι ώστε να καλύπτει, για παράδειγμα, τις έρευνες που πραγματοποιούνται 
όσον αφορά τη θεμιτότητα και την ασφάλεια.

Τροπολογία 73
Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για τη διενέργεια των επίσημων 
ελέγχων που στόχο έχουν την εξακρίβωση 

(23) Για τη διενέργεια των επίσημων 
ελέγχων που στόχο έχουν την εξακρίβωση 
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της σωστής εφαρμογής της νομοθεσίας της 
Ένωσης για την αγροδιατροφική αλυσίδα 
και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων 
με τις οποίες έχουν επιφορτιστεί οι αρχές 
των κρατών μελών βάσει της εν λόγω 
νομοθεσίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ορίσουν αρμόδιες αρχές οι οποίες 
λειτουργούν προς το δημόσιο συμφέρον,
διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους και 
τα κατάλληλα μέσα και παρέχουν 
εγγυήσεις αμεροληψίας και 
επαγγελματισμού. Οι αρμόδιες αρχές θα 
πρέπει να διασφαλίζουν την ποιότητα, τη 
συνέπεια και την αποτελεσματικότητα 
των επίσημων ελέγχων.

της σωστής εφαρμογής της νομοθεσίας της 
Ένωσης για την αγροδιατροφική αλυσίδα 
και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων 
με τις οποίες έχουν επιφορτιστεί οι αρχές 
των κρατών μελών βάσει της εν λόγω 
νομοθεσίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ορίσουν αρμόδιες δημόσιες αρχές οι 
οποίες λειτουργούν προς το δημόσιο 
συμφέρον και διασφαλίζουν την 
ποιότητα, τη συνέπεια και την 
αποτελεσματικότητα των επίσημων 
ελέγχων. Η εξουσιοδοτημένη αρμόδια 
αρχή ή οι εξουσιοδοτημένες αρμόδιες 
αρχές πρέπει να διαθέτουν τους 
κατάλληλους πόρους και τα κατάλληλα 
μέσα και τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε 
θέση να διασφαλίζουν την αμεροληψία 
και τον επαγγελματισμό τους, 
διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία τους 
από κάθε υπεύθυνο επιχείρησης που 
δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της 
αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα σε εκείνους που διενεργούν 
επίσημους ελέγχους και στους υπευθύνους επιχειρήσεων που υπόκεινται σε αυτούς τους 
ελέγχους ή σε άλλες επίσημες δραστηριότητες. Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι οι αρμόδιες αρχές και τα άλλα εξουσιοδοτημένα όργανα που είναι επιφορτισμένα με τη 
διενέργεια επίσημων ελέγχων είναι εντελώς ανεξάρτητα από τους υπεύθυνους επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

Τροπολογία 74
Marusya Lyubcheva

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για τη διενέργεια των επίσημων 
ελέγχων που στόχο έχουν την εξακρίβωση 
της σωστής εφαρμογής της νομοθεσίας της 
Ένωσης για την αγροδιατροφική αλυσίδα 

(23) Για τη διενέργεια των επίσημων 
ελέγχων που στόχο έχουν την εξακρίβωση 
της σωστής εφαρμογής της νομοθεσίας της 
Ένωσης για την αγροδιατροφική αλυσίδα 
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και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων 
με τις οποίες έχουν επιφορτιστεί οι αρχές 
των κρατών μελών βάσει της εν λόγω 
νομοθεσίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ορίσουν αρμόδιες αρχές οι οποίες 
λειτουργούν προς το δημόσιο συμφέρον, 
διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους και 
τα κατάλληλα μέσα και παρέχουν 
εγγυήσεις αμεροληψίας και 
επαγγελματισμού. Οι αρμόδιες αρχές θα 
πρέπει να διασφαλίζουν την ποιότητα, τη 
συνέπεια και την αποτελεσματικότητα των 
επίσημων ελέγχων.

και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων 
με τις οποίες έχουν επιφορτιστεί οι αρχές 
των κρατών μελών βάσει της εν λόγω 
νομοθεσίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ορίσουν αρμόδιες αρχές σε όλους τους 
τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού, οι οποίες 
οφείλουν να λειτουργούν προς το δημόσιο 
συμφέρον, διαθέτουν τους κατάλληλους 
πόρους και τα κατάλληλα μέσα και 
παρέχουν εγγυήσεις αμεροληψίας και 
επαγγελματισμού. Οι αρμόδιες αρχές θα 
πρέπει να διασφαλίζουν την ποιότητα, τη 
συνέπεια και την αποτελεσματικότητα των 
επίσημων ελέγχων.

Or. bg

Τροπολογία 75
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για τη διενέργεια των επίσημων 
ελέγχων που στόχο έχουν την εξακρίβωση 
της σωστής εφαρμογής της νομοθεσίας της 
Ένωσης για την αγροδιατροφική αλυσίδα 
και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων 
με τις οποίες έχουν επιφορτιστεί οι αρχές 
των κρατών μελών βάσει της εν λόγω 
νομοθεσίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ορίσουν αρμόδιες αρχές οι οποίες 
λειτουργούν προς το δημόσιο συμφέρον, 
διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους και 
τα κατάλληλα μέσα και παρέχουν 
εγγυήσεις αμεροληψίας και 
επαγγελματισμού. Οι αρμόδιες αρχές θα 
πρέπει να διασφαλίζουν την ποιότητα, τη 
συνέπεια και την αποτελεσματικότητα των 
επίσημων ελέγχων.

(23) Για τη διενέργεια των επίσημων 
ελέγχων που στόχο έχουν την εξακρίβωση 
της σωστής εφαρμογής της νομοθεσίας της 
Ένωσης για την αγροδιατροφική αλυσίδα 
και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων 
με τις οποίες έχουν επιφορτιστεί οι αρχές 
των κρατών μελών βάσει της εν λόγω 
νομοθεσίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ορίσουν αρμόδιες αρχές οι οποίες 
λειτουργούν προς το δημόσιο συμφέρον, 
διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους και 
τα κατάλληλα μέσα και παρέχουν 
εγγυήσεις ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και 
επαγγελματισμού. Οι αρμόδιες αρχές θα 
πρέπει να διασφαλίζουν την ποιότητα, τη 
συνέπεια και την αποτελεσματικότητα των 
επίσημων ελέγχων.

Or. en
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Τροπολογία 76
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Οι έλεγχοι που πραγματοποιούν οι 
αρμόδιες αρχές ή πραγματοποιούνται 
κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών 
για τη διασφάλιση της τήρησης του 
παρόντος κανονισμού μπορούν να 
βασίζονται σε διεθνή πρότυπα όταν οι 
απαιτήσεις των εν λόγω προτύπων 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να θεσπίσουν εσωτερικούς ελέγχους ώστε να βελτιώσουν την 
οργάνωση και τη λειτουργία τους. Ορισμένα σημεία του κανονισμού παρουσιάζουν ομοιότητες 
με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO/CEI 17020 ή 17065 (πρώην πρότυπο EN 45011) και, 
συνεπώς, απαιτείται η αξιοποίηση των δράσεων που αναλαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές βάσει 
διεθνών προτύπων σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Τροπολογία 77
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων έχουν το 
δικαίωμα να προσφεύγουν κατά των 
αποφάσεων που λαμβάνονται από τις 
αρμόδιες αρχές και να ενημερώνονται 
σχετικά με το δικαίωμα αυτό.

(25) Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων έχουν το 
δικαίωμα να προσφεύγουν κατά των 
αποφάσεων που λαμβάνονται από τις 
αρμόδιες αρχές. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει 
να ενημερώνουν τους υπευθύνους 
επιχειρήσεων σχετικά με αυτό τους το 
δικαίωμα.
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Or. de

Τροπολογία 78
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοι που είναι 
αρμόδιοι για τους επίσημους ελέγχους δεν 
αποκαλύπτουν πληροφορίες που 
λαμβάνουν κατά την εκτέλεση των εν 
λόγω ελέγχων οι οποίες καλύπτονται από 
το επαγγελματικό απόρρητο. Εκτός εάν 
υπάρχει ανώτερο συμφέρον που να 
δικαιολογεί την αποκάλυψη στοιχείων, το 
επαγγελματικό απόρρητο θα πρέπει να 
καλύπτει και πληροφορίες που θα 
μπορούσαν να υπονομεύσουν τον σκοπό 
των επιθεωρήσεων, ερευνών ή ελέγχων, 
την προστασία των εμπορικών 
συμφερόντων και την προστασία των 
δικαστικών διαδικασιών και τις νομικές 
συμβουλές. Ωστόσο, το επαγγελματικό 
απόρρητο δεν θα πρέπει να εμποδίζει τις 
αρμόδιες αρχές να αποκαλύπτουν
πραγματικά στοιχεία σχετικά με την 
έκβαση των επίσημων ελέγχων που 
αφορούν συγκεκριμένους υπευθύνους 
επιχειρήσεων στην περίπτωση που οι 
τελευταίοι είχαν το δικαίωμα να 
σχολιάσουν τα στοιχεία αυτά πριν από την 
αποκάλυψή τους και τα σχόλια αυτά 
λαμβάνονται υπόψη ή δημοσιεύονται μαζί 
με τα στοιχεία που αποκαλύπτουν οι 
αρμόδιες αρχές. Η ανάγκη για τήρηση του 
επαγγελματικού απορρήτου δεν θίγει την 
υποχρέωση να ενημερώνεται το ευρύ 
κοινό στην περίπτωση που υπάρχουν 
βάσιμοι λόγοι υπόνοιας ότι τα τρόφιμα ή 
οι ζωοτροφές ενδέχεται να εγκυμονούν 
κίνδυνο για την υγεία σύμφωνα με το 
άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
178/2002. Η υποχρέωση των αρμόδιων 

(26) Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοι που είναι 
αρμόδιοι για τους επίσημους ελέγχους δεν 
αποκαλύπτουν πληροφορίες που 
λαμβάνουν κατά την εκτέλεση των εν 
λόγω ελέγχων οι οποίες καλύπτονται από 
το επαγγελματικό απόρρητο, 
εξαιρουμένων των περιπτώσεων 
υποχρέωσης εσωτερικής υποβολής 
στοιχείων. Εάν υπάρχει υπόνοια 
διακύβευσης της υγείας των ανθρώπων ή 
των ζώων ή άλλων σοβαρών 
παραβιάσεων της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
προβούν στις κατάλληλες ενέργειες για να 
ενημερώσουν το κοινό. Κατά την 
ενημέρωση πρέπει να τηρηθεί η 
αναλογικότητα των λαμβανομένων 
μέτρων ως προς τη σοβαρότητα της 
παραβίασης, ιδίως όσον αφορά την 
αναφορά ονομασιών προϊόντων ή 
εμπλεκομένων επιχειρήσεων. Πραγματικά
στοιχεία σχετικά με την έκβαση των 
επίσημων ελέγχων που αφορούν 
συγκεκριμένους υπευθύνους επιχειρήσεων 
μπορούν να δημοσιοποιούνται στην 
περίπτωση που οι τελευταίοι είχαν το 
δικαίωμα να σχολιάσουν τα στοιχεία αυτά 
πριν από την αποκάλυψή τους και τα 
σχόλια αυτά λαμβάνονται υπόψη και 
παράλληλα δημοσιεύονται μαζί με τα 
στοιχεία που αποκαλύπτουν οι αρμόδιες 
αρχές. Η υποχρέωση των αρμόδιων αρχών 
να ενημερώνουν το ευρύ κοινό στις 
περιπτώσεις όπου υπάρχουν βάσιμοι λόγοι 
υπόνοιας ότι τρόφιμα ή ζωοτροφές 
ενδέχεται να είναι επικίνδυνα για την υγεία 
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αρχών να ενημερώνουν το ευρύ κοινό στις 
περιπτώσεις όπου υπάρχουν βάσιμοι λόγοι 
υπόνοιας ότι τρόφιμα ή ζωοτροφές 
ενδέχεται να είναι επικίνδυνα για την υγεία 
των ανθρώπων ή των ζώων, σύμφωνα με 
το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
178/2002, και το δικαίωμα των ατόμων για 
προστασία των προσωπικών τους 
δεδομένων όπως προβλέπεται στην οδηγία 
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
1995, για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών16 δεν θα πρέπει να θίγονται από τον 
παρόντα κανονισμό.

των ανθρώπων ή των ζώων, σύμφωνα με 
το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
178/2002, και το δικαίωμα των ατόμων για 
προστασία των προσωπικών τους 
δεδομένων όπως προβλέπεται στην οδηγία 
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
1995, για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών16 δεν θα πρέπει να θίγονται από τον 
παρόντα κανονισμό.

__________________ __________________
16 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31. 16 ΕΕ L 281 της 23.11.95, σ. 31.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εάν υπάρχει υπόνοια διακύβευσης της υγείας των ανθρώπων ή των ζώων ή άλλων σοβαρών 
παραβιάσεων των ισχυουσών διατάξεων, το κοινό πρέπει να ενημερώνεται από τις αρμόδιες 
αρχές. Ο τρόπος ενημέρωσης πρέπει να προσαρμόζεται στη βαρύτητα της παραβίασης, 
προκειμένου να μην επιβαρύνονται επιχειρήσεις κατά λάθος ή για μεγαλύτερο διάστημα από το 
απαιτούμενο για να διορθωθεί η κατάσταση.

Τροπολογία 79
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα των επίσημων 
ελέγχων κατά την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης, δεν θα πρέπει να δίνεται 
προειδοποίηση σχετικά με τη διενέργεια
ελέγχων, εκτός εάν το απαιτεί η φύση των 
ελεγκτικών δραστηριοτήτων (κυρίως στην 

(28) Για να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα των επίσημων 
ελέγχων κατά την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης, δεν θα πρέπει να δίνεται 
προειδοποίηση σχετικά με τον χρόνο 
διενέργειας των ελέγχων, εκτός εάν το 
απαιτεί η φύση των ελεγκτικών 
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περίπτωση δραστηριοτήτων εποπτικού 
ελέγχου).

δραστηριοτήτων (κυρίως στην περίπτωση 
δραστηριοτήτων εποπτικού ελέγχου).

Or. de

Αιτιολόγηση

Για την προετοιμασία ενός αποτελεσματικού επίσημου ελέγχου, οι επιχειρήσεις πρέπει συχνά να 
ετοιμάσουν συγκεκριμένα έγγραφα, τα οποία τους ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές πριν από τη 
διεξαγωγή του ελέγχου. Εάν μια τέτοια προηγούμενη επαφή είναι απολύτως απαραίτητη, πρέπει 
παρ’ όλα αυτά να μην γνωστοποιείται στην επιχείρηση ο ακριβής χρόνος του ελέγχου.

Τροπολογία 80
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Οι αρμόδιες αρχές λειτουργούν προς 
το συμφέρον των υπευθύνων επιχειρήσεων 
και του ευρέος κοινού, διασφαλίζοντας ότι 
τα υψηλά πρότυπα προστασίας που 
προβλέπονται στη νομοθεσία της Ένωσης 
για την αγροδιατροφική αλυσίδα 
τηρούνται με συνέπεια και προστατεύονται 
με τα κατάλληλα μέτρα επιβολής και ότι η 
συμμόρφωση με τους κανόνες αυτούς 
επιβεβαιώνεται σε όλη την 
αγροδιατροφική αλυσίδα μέσω επίσημων 
ελέγχων. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει, 
συνεπώς, να είναι υπόλογες έναντι των 
υπευθύνων επιχειρήσεων και του κοινού 
για την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των επίσημων 
ελέγχων που διενεργούν. Θα πρέπει να 
παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες οι 
οποίες αφορούν την οργάνωση και τη 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων κι 
άλλων επίσημων δραστηριοτήτων και να 
δημοσιεύουν σε τακτική βάση 
πληροφορίες σχετικά με τους επίσημους 
ελέγχους και τα αποτελέσματά τους. Οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει επίσης, υπό 

(32) Οι αρμόδιες αρχές λειτουργούν προς 
το συμφέρον των υπευθύνων επιχειρήσεων 
και του ευρέος κοινού, διασφαλίζοντας ότι 
τα υψηλά πρότυπα προστασίας που 
προβλέπονται στη νομοθεσία της Ένωσης 
για την αγροδιατροφική αλυσίδα 
τηρούνται με συνέπεια και προστατεύονται 
με τα κατάλληλα μέτρα επιβολής και ότι η 
συμμόρφωση με τους κανόνες αυτούς 
επιβεβαιώνεται σε όλη την 
αγροδιατροφική αλυσίδα μέσω επίσημων 
ελέγχων. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει, 
συνεπώς, να είναι υπόλογες έναντι των 
υπευθύνων επιχειρήσεων και του κοινού 
για την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των επίσημων 
ελέγχων που διενεργούν. Θα πρέπει να 
παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες οι 
οποίες αφορούν την οργάνωση και τη 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων κι 
άλλων επίσημων δραστηριοτήτων και να 
δημοσιεύουν σε τακτική βάση 
πληροφορίες σχετικά με τους επίσημους 
ελέγχους και τα αποτελέσματά τους. Οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει επίσης, υπό 
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ορισμένους όρους, να έχουν το δικαίωμα
να δημοσιεύουν ή να κοινοποιούν 
πληροφορίες σχετικά με την κατάταξη των 
επιμέρους υπευθύνων επιχειρήσεων με 
βάση το αποτέλεσμα των επίσημων 
ελέγχων.

ορισμένους όρους, να δημοσιεύουν ή να 
κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με την 
κατάταξη των επιμέρους υπευθύνων 
επιχειρήσεων με βάση το αποτέλεσμα των 
επίσημων ελέγχων.

Or. en

Τροπολογία 81
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Για να διευκολυνθεί ο εντοπισμός 
περιπτώσεων μη συμμόρφωσης και ο 
εξορθολογισμός της λήψης διορθωτικών 
μέτρων από τον οικείο υπεύθυνο 
επιχείρησης, το αποτέλεσμα των επίσημων 
ελέγχων θα πρέπει να καταγράφεται σε μία 
έκθεση, αντίγραφο της οποίας θα 
παραδίδεται στον υπεύθυνο επιχείρησης. 
Στην περίπτωση που οι επίσημοι έλεγχοι 
απαιτούν τη συνεχή ή τακτική παρουσία 
των υπαλλήλων της αρμόδιας αρχής για 
την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων 
του υπευθύνου επιχείρησης, η έκθεση 
σχετικά με κάθε μεμονωμένη επιθεώρηση 
ή επίσκεψη στον υπεύθυνο επιχείρησης θα 
ήταν δυσανάλογη. Σε τέτοιες περιπτώσεις 
οι εκθέσεις θα πρέπει να εκπονούνται με 
τέτοια συχνότητα που να επιτρέπει στις 
αρμόδιες αρχές και στον υπεύθυνο 
επιχείρησης να ενημερώνονται σε τακτικά 
διαστήματα σχετικά με το επίπεδο 
συμμόρφωσης και αμέσως να 
κοινοποιούνται οι ελλείψεις που τυχόν 
εντοπίζονται.

(34) Για να διευκολυνθεί ο εντοπισμός 
περιπτώσεων μη συμμόρφωσης και ο 
εξορθολογισμός της λήψης διορθωτικών 
μέτρων από τον οικείο υπεύθυνο 
επιχείρησης, το αποτέλεσμα εκείνων των 
επίσημων ελέγχων, κατά τους οποίους 
διαπιστώθηκαν παραβιάσεις των 
ισχυουσών διατάξεων, θα πρέπει να 
καταγράφεται σε μία έκθεση. Αντίγραφο 
της έκθεσης θα παραδίδεται στον 
υπεύθυνο επιχείρησης. Στην περίπτωση 
που οι επίσημοι έλεγχοι απαιτούν τη 
συνεχή ή τακτική παρουσία των 
υπαλλήλων της αρμόδιας αρχής για την 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του 
υπευθύνου επιχείρησης, η έκθεση σχετικά 
με κάθε μεμονωμένη επιθεώρηση ή 
επίσκεψη στον υπεύθυνο επιχείρησης θα 
ήταν δυσανάλογη. Σε τέτοιες περιπτώσεις 
οι εκθέσεις θα πρέπει να εκπονούνται με 
τέτοια συχνότητα που να επιτρέπει στις 
αρμόδιες αρχές και στον υπεύθυνο 
επιχείρησης να ενημερώνονται σε τακτικά 
διαστήματα σχετικά με το επίπεδο 
συμμόρφωσης και αμέσως να 
κοινοποιούνται οι ελλείψεις που τυχόν 
εντοπίζονται. Επιπροσθέτως, για τη 
μείωση του διοικητικού φόρτου πρέπει να 
αρκεί η καταγραφή των αποτελεσμάτων 
των επισήμων ελέγχων στους 
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συνοριακούς σταθμούς ελέγχου στο κοινό 
υγειονομικό έγγραφο εισόδου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο συνολικός αριθμός των ελέγχων και τα αποτελέσματά τους δημοσιεύονται σύμφωνα με το 
άρθρο 10 της πρότασης της Επιτροπής, προκειμένου αυτή η στατιστική να δίνει πληροφορίες 
για τους ελέγχους χωρίς αιτιάσεις. Στην περίπτωση αυτή δεν πρέπει να απαιτείται περαιτέρω 
εκπόνηση έκθεσης.

Τροπολογία 82
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Ο κανονισμός καθορίζει ένα ενιαίο
νομοθετικό πλαίσιο για την οργάνωση των 
επίσημων ελέγχων για την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες για την 
αγροδιατροφική αλυσίδα σε όλους τους 
τομείς που καλύπτουν οι εν λόγω κανόνες. 
Σε ορισμένους από αυτούς τους τομείς, η 
νομοθεσία της Ένωσης καθορίζει 
λεπτομερείς απαιτήσεις προς 
συμμόρφωση, γεγονός που απαιτεί ειδικές 
δεξιότητες και συγκεκριμένα μέσα για τη 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων. Για να 
αποφευχθούν οι αποκλίνουσες πρακτικές 
επιβολής που θα μπορούσαν να οδηγήσουν 
σε άνιση προστασία της υγείας των 
ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, της 
καλής μεταχείρισης των ζώων και, όσον 
αφορά τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, του 
περιβάλλοντος, να διαταράξουν τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για τα 
ζώα και τα αγαθά που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού και να 
στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό, η 
Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να 
συμπληρώνει τους κανόνες που 

(36) Ο κανονισμός καθορίζει ένα 
νομοθετικό πλαίσιο για την οργάνωση των 
επίσημων ελέγχων για την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες για την 
αγροδιατροφική αλυσίδα σε όλους τους 
τομείς που καλύπτουν οι εν λόγω κανόνες. 
Σε ορισμένους από αυτούς τους τομείς, η 
νομοθεσία της Ένωσης καθορίζει 
λεπτομερείς απαιτήσεις προς 
συμμόρφωση, γεγονός που απαιτεί ειδικές 
δεξιότητες και συγκεκριμένα μέσα για τη 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων. Για να 
αποφευχθούν οι αποκλίνουσες πρακτικές 
επιβολής που θα μπορούσαν να οδηγήσουν 
σε άνιση προστασία της υγείας των 
ανθρώπων και των ζώων, καθώς και της 
καλής μεταχείρισης των ζώων, να 
διαταράξουν τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς για τα ζώα και τα αγαθά που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν 
λόγω κανονισμού και να στρεβλώσουν τον 
ανταγωνισμό, η Επιτροπή θα πρέπει να 
είναι σε θέση να συμπληρώνει τους 
κανόνες που καθορίζονται στον κανονισμό 
μέσω της έκδοσης ειδικών κανόνων για 
τους επίσημους ελέγχους που να 
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καθορίζονται στον κανονισμό μέσω της 
έκδοσης ειδικών κανόνων για τους 
επίσημους ελέγχους που να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ελέγχων 
στους εν λόγω τομείς. Συγκεκριμένα, οι εν 
λόγω κανόνες θα πρέπει να καθορίζουν τις 
ειδικές απαιτήσεις για τη διενέργεια 
επίσημων ελέγχων και ελάχιστων 
συχνοτήτων για τους ελέγχους αυτούς, τα 
ειδικά ή πρόσθετα μέτρα, επιπλέον αυτών 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, τα οποία θα πρέπει να 
λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές σε 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, τις ειδικές 
αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των 
αρμόδιων αρχών επιπλέον αυτών που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και 
ειδικά κριτήρια για την δρομολόγηση των 
μηχανισμών διοικητικής συνδρομής που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Σε 
άλλες περιπτώσεις, τέτοιοι πρόσθετοι 
κανόνες ενδέχεται να καταστούν αναγκαίοι 
για να προβλεφθεί ένα πιο λεπτομερές 
πλαίσιο για τη διενέργεια των επίσημων 
ελέγχων σε σχέση με τα τρόφιμα και τις 
ζωοτροφές, εάν προκύψουν νέα στοιχεία 
σχετικά με την επικινδυνότητα για την 
υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή, σε 
σχέση με τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για το 
περιβάλλον, δεδομένου ότι, στην 
περίπτωση απουσίας κοινών 
προδιαγραφών για τη διενέργεια επίσημων 
ελέγχων σε όλα τα κράτη μέλη, οι έλεγχοι 
δεν παράγουν το αναμενόμενο επίπεδο 
προστασίας από την εν λόγω 
επικινδυνότητα, όπως προβλέπει η 
νομοθεσία της Ένωσης για την 
αγροδιατροφική αλυσίδα.

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ελέγχων 
στους εν λόγω τομείς. Συγκεκριμένα, οι εν 
λόγω κανόνες θα πρέπει να καθορίζουν τις 
ειδικές απαιτήσεις για τη διενέργεια 
επίσημων ελέγχων και ελάχιστων 
συχνοτήτων για τους ελέγχους αυτούς, τα 
ειδικά ή πρόσθετα μέτρα, επιπλέον αυτών 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, τα οποία θα πρέπει να 
λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές σε 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, τις ειδικές 
αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των 
αρμόδιων αρχών επιπλέον αυτών που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και 
ειδικά κριτήρια για την δρομολόγηση των 
μηχανισμών διοικητικής συνδρομής που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Σε 
άλλες περιπτώσεις, τέτοιοι πρόσθετοι 
κανόνες ενδέχεται να καταστούν αναγκαίοι 
για να προβλεφθεί ένα πιο λεπτομερές 
πλαίσιο για τη διενέργεια των επίσημων 
ελέγχων σε σχέση με τα τρόφιμα και τις 
ζωοτροφές, εάν προκύψουν νέα στοιχεία 
σχετικά με την επικινδυνότητα για την 
υγεία των ανθρώπων ή των ζώων, 
δεδομένου ότι, στην περίπτωση απουσίας 
κοινών προδιαγραφών για τη διενέργεια 
επίσημων ελέγχων σε όλα τα κράτη μέλη, 
οι έλεγχοι δεν παράγουν το αναμενόμενο 
επίπεδο προστασίας από την εν λόγω 
επικινδυνότητα, όπως προβλέπει η 
νομοθεσία της Ένωσης για την 
αγροδιατροφική αλυσίδα.

(Η παρούσα τροποποίηση ισχύει για 
ολόκληρο το κείμενο.)

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων για την υγεία των φυτών, το φυτικό 
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αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η διεύρυνση αυτή δεν είναι 
απαραίτητη.

Τροπολογία 83
Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
μπορούν να αναθέτουν ορισμένα από τα 
καθήκοντά τους σε άλλα όργανα. Θα 
πρέπει να καθοριστούν οι κατάλληλες 
προϋποθέσεις που να εγγυώνται ότι 
διασφαλίζονται η αμεροληψία, η ποιότητα 
και η συνέπεια των επίσημων ελέγχων και 
των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων. 
Ειδικότερα, το εξουσιοδοτημένο όργανο 
θα πρέπει να είναι διαπιστευμένο σύμφωνα 
με το πρότυπο ISO για τη διενέργεια 
επιθεωρήσεων.

(37) Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
μπορούν να αναθέτουν ορισμένα από τα 
καθήκοντά τους σε άλλα δημόσια όργανα. 
Θα πρέπει να καθοριστούν οι κατάλληλες 
προϋποθέσεις που να εγγυώνται ότι 
διασφαλίζονται η αμεροληψία, η ποιότητα 
και η συνέπεια των επίσημων ελέγχων και 
των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων. 
Ειδικότερα, το εξουσιοδοτημένο όργανο 
θα πρέπει να είναι διαπιστευμένο σύμφωνα 
με το πρότυπο ISO για τη διενέργεια 
επιθεωρήσεων, να μην υπόκειται σε 
κανενός είδους σύγκρουση συμφέροντος 
και να είναι ανεξάρτητο από όποιον 
υπεύθυνο επιχείρησης δραστηριοποιείται 
στο πλαίσιο της αγροδιατροφικής 
αλυσίδας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα σε εκείνους που διενεργούν 
επίσημους ελέγχους και στους υπευθύνους επιχειρήσεων που υπόκεινται σε αυτούς τους 
ελέγχους ή σε άλλες επίσημες δραστηριότητες. Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι οι αρμόδιες αρχές και τα άλλα εξουσιοδοτημένα όργανα που είναι επιφορτισμένα με τη 
διενέργεια επίσημων ελέγχων είναι εντελώς ανεξάρτητα από τους υπεύθυνους επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

Τροπολογία 84
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και 
η συνέπεια των επίσημων ελέγχων και των 
άλλων επίσημων δραστηριοτήτων στο 
σύνολο της Ένωσης, οι μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται για τη δειγματοληψία 
και τις εργαστηριακές αναλύσεις, τις 
δοκιμές και τις διαγνώσεις θα πρέπει να 
πληρούν τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά 
πρότυπα, να ικανοποιούν τις ειδικές 
ανάγκες ανάλυσης, δοκιμών και διάγνωσης 
των εμπλεκόμενων εργαστηρίων και να 
παρέχουν σωστά και αξιόπιστα 
αποτελέσματα ανάλυσης, δοκιμών και 
διάγνωσης. Θα πρέπει να καθοριστούν 
σαφείς κανόνες για την επιλογή της 
μεθόδου που θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
στην περίπτωση που περισσότερες της μίας 
μεθόδου είναι διαθέσιμες από διαφορετικές 
πηγές, όπως ο Διεθνής Οργανισμός 
Τυποποίησης (ISO), η Ευρωπαϊκή και 
Μεσογειακή Οργάνωση για την 
Προστασία των Φυτών (EPPO), η 
διεθνής σύμβαση για την προστασία των 
φυτών (CIPV), ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
για την Υγεία των Ζώων (OIE), τα 
εργαστήρια αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των κρατών μελών ή οι 
εθνικοί κανόνες.

(38) Για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και 
η συνέπεια των επίσημων ελέγχων και των 
άλλων επίσημων δραστηριοτήτων στο 
σύνολο της Ένωσης, οι μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται για τη δειγματοληψία 
και τις εργαστηριακές αναλύσεις, τις 
δοκιμές και τις διαγνώσεις θα πρέπει να 
πληρούν τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά 
πρότυπα, να ικανοποιούν τις ειδικές 
ανάγκες ανάλυσης, δοκιμών και διάγνωσης 
των εμπλεκόμενων εργαστηρίων και να 
παρέχουν σωστά και αξιόπιστα 
αποτελέσματα ανάλυσης, δοκιμών και 
διάγνωσης. Θα πρέπει να καθοριστούν 
σαφείς κανόνες για την επιλογή της 
μεθόδου που θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
στην περίπτωση που περισσότερες της μίας 
μεθόδου είναι διαθέσιμες από διαφορετικές 
πηγές, όπως ο Διεθνής Οργανισμός 
Τυποποίησης (ISO), ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων 
(OIE), τα εργαστήρια αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών ή οι εθνικοί κανόνες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων για την υγεία των φυτών, το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η διεύρυνση αυτή δεν είναι 
απαραίτητη.

Τροπολογία 85
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων των 
οποίων τα ζώα ή τα αγαθά υπόκεινται σε 
δειγματοληψία, ανάλυση, δοκιμές ή 
διάγνωση στο πλαίσιο των επίσημων 
ελέγχων θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα 
να ζητούν δεύτερη πραγματογνωμοσύνη η 
οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τη λήψη 
δεύτερου δείγματος για να διεξαχθεί 
ανάλυση, δοκιμές ή διάγνωση 
αντιπαραβολής, εκτός εάν είναι τεχνικά 
αδύνατη ή άσκοπη μια τέτοια δεύτερη 
δειγματοληψία. Αυτό θα συνέβαινε, 
ειδικότερα, στην περίπτωση που ο 
επιπολασμός του κινδύνου είναι ιδιαίτερα 
χαμηλός στο ζώο ή στο αγαθό ή η 
κατανομή του είναι ιδιαίτερα αραιή ή μη 
τακτική. Για τους λόγους αυτούς η 
Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των 
Φυτών (IPPC) απορρίπτει τη χρήση 
δειγμάτων αντιπαραβολής για την 
αξιολόγηση της παρουσίας επιβλαβών 
οργανισμών καραντίνας σε φυτά ή φυτικά 
προϊόντα.

(39) Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων των 
οποίων τα ζώα ή τα αγαθά υπόκεινται σε 
δειγματοληψία, ανάλυση, δοκιμές ή 
διάγνωση στο πλαίσιο των επίσημων 
ελέγχων θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα 
να ζητούν δεύτερη πραγματογνωμοσύνη η 
οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τη λήψη 
δεύτερου δείγματος για να διεξαχθεί 
ανάλυση, δοκιμές ή διάγνωση 
αντιπαραβολής, εκτός εάν είναι τεχνικά 
αδύνατη ή άσκοπη μια τέτοια δεύτερη 
δειγματοληψία. Αυτό θα συνέβαινε, 
ειδικότερα, στην περίπτωση που ο 
επιπολασμός του κινδύνου είναι ιδιαίτερα 
χαμηλός στο ζώο ή στο αγαθό ή η 
κατανομή του είναι ιδιαίτερα αραιή ή μη 
τακτική.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων για την υγεία των φυτών, το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η διεύρυνση αυτή δεν είναι 
απαραίτητη.

Τροπολογία 86
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Για να διασφαλιστεί η ευελιξία και η 
αναλογικότητα της προσέγγισης, 
ειδικότερα για τα εργαστήρια που 

(43) Για να διασφαλιστεί η ευελιξία και η 
αναλογικότητα της προσέγγισης, 
ειδικότερα για τα εργαστήρια που 
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ασχολούνται με την υγεία των ζώων και 
των φυτών, θα πρέπει να προβλεφθεί η 
έγκριση παρεκκλίσεων με σκοπό να 
επιτρέπεται σε ορισμένα εργαστήρια να 
μην λαμβάνουν διαπίστευση για όλες τις 
μεθόδους που χρησιμοποιούν. Επιπλέον, η 
διαπίστευση ενός εργαστηρίου για όλες τις 
μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιεί ως 
επίσημο εργαστήριο ενδέχεται να μην είναι 
άμεσα διαθέσιμη σε ορισμένες περιπτώσεις 
στις οποίες πρέπει να χρησιμοποιούνται 
νέες ή πρόσφατα τροποποιηθείσες μέθοδοι 
και σε περιπτώσεις αναδυόμενων κινδύνων 
ή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις, τα επίσημα 
εργαστήρια θα πρέπει συνεπώς να έχουν το 
δικαίωμα να διενεργούν αναλύσεις, 
δοκιμές και διαγνώσεις για τις αρμόδιες 
αρχές προτού λάβουν τη σχετική 
διαπίστευση.

ασχολούνται με την υγεία των ζώων, θα 
πρέπει να προβλεφθεί η έγκριση 
παρεκκλίσεων με σκοπό να επιτρέπεται σε 
ορισμένα εργαστήρια να μην λαμβάνουν 
διαπίστευση για όλες τις μεθόδους που 
χρησιμοποιούν. Επιπλέον, η διαπίστευση 
ενός εργαστηρίου για όλες τις μεθόδους 
που πρέπει να χρησιμοποιεί ως επίσημο 
εργαστήριο ενδέχεται να μην είναι άμεσα 
διαθέσιμη σε ορισμένες περιπτώσεις στις 
οποίες πρέπει να χρησιμοποιούνται νέες ή 
πρόσφατα τροποποιηθείσες μέθοδοι και σε 
περιπτώσεις αναδυόμενων κινδύνων ή σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις, τα επίσημα 
εργαστήρια θα πρέπει συνεπώς να έχουν το 
δικαίωμα να διενεργούν αναλύσεις, 
δοκιμές και διαγνώσεις για τις αρμόδιες 
αρχές προτού λάβουν τη σχετική 
διαπίστευση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων για την υγεία των φυτών, το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η διεύρυνση αυτή δεν είναι 
απαραίτητη.

Τροπολογία 87
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Λόγω της επικινδυνότητας που 
ενδέχεται να ενέχουν ορισμένα ζώα ή 
αγαθά για την υγεία των ανθρώπων, των 
ζώων και των φυτών, για την καλή 
μεταχείριση των ζώων ή για το 
περιβάλλον, θα πρέπει αυτά να υπόκεινται 
σε ειδικούς επίσημους ελέγχους οι οποίοι 
θα πρέπει να διενεργούνται σ’ αυτά κατά 
την είσοδό τους στην Ένωση. Οι ισχύοντες 

(45) Λόγω της επικινδυνότητας που 
ενδέχεται να ενέχουν ορισμένα ζώα ή 
αγαθά για την υγεία των ανθρώπων, των 
ζώων, ή για την καλή μεταχείριση των 
ζώων, θα πρέπει αυτά να υπόκεινται σε 
ειδικούς επίσημους ελέγχους οι οποίοι θα 
πρέπει να διενεργούνται σ’ αυτά κατά την 
είσοδό τους στην Ένωση. Οι ισχύοντες 
κανόνες της Ένωσης απαιτούν να 
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κανόνες της Ένωσης απαιτούν να 
διενεργούνται επίσημοι έλεγχοι στα 
σύνορα της Ένωσης για να εξακριβώνεται 
ότι τηρούνται τα πρότυπα για την υγεία 
των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και 
τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων 
που εφαρμόζονται στα ζώα, τα προϊόντα 
ζωικής προέλευσης, στο ζωικό 
αναπαραγωγικό υλικό και τα ζωικά 
υποπροϊόντα και ότι τα φυτά και τα 
φυτικά προϊόντα συμμορφώνονται με τις 
φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις. Αυξημένοι 
έλεγχοι κατά την είσοδο στην Ένωση 
διενεργούνται επίσης σε ορισμένα άλλα 
αγαθά όταν αυτό δικαιολογείται από 
αναδυόμενους ή γνωστούς κινδύνους. Οι 
ιδιαιτερότητες των εν λόγω ελέγχων, οι 
οποίοι διέπονται επί του παρόντος από τις 
διατάξεις της οδηγίας 97/78/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, 
για καθορισμό των αρχών οργάνωσης των 
κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που 
εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες 
χώρες18, της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, για 
τον καθορισμό των βασικών αρχών 
σχετικά με την οργάνωση των 
κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων 
προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται 
στην Κοινότητα και περί τροποποίησης 
των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ 
και 90/675/ΕΟΚ19, την οδηγία 2000/29 του 
Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
669/2009 της Επιτροπής για την εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, όσον αφορά το αυξημένο 
επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις 
εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και 
τροφίμων μη ζωικής προέλευσης και για 
την τροποποίηση της απόφασης 
2006/504/ΕΚ20, θα πρέπει να προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό.

διενεργούνται επίσημοι έλεγχοι στα 
σύνορα της Ένωσης για να εξακριβώνεται 
ότι τηρούνται τα πρότυπα για την υγεία 
των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και 
τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων 
που εφαρμόζονται στα ζώα, τα προϊόντα 
ζωικής προέλευσης, στο ζωικό 
αναπαραγωγικό υλικό και τα ζωικά 
υποπροϊόντα. Αυξημένοι έλεγχοι κατά την 
είσοδο στην Ένωση διενεργούνται επίσης 
σε ορισμένα άλλα αγαθά όταν αυτό 
δικαιολογείται από αναδυόμενους ή 
γνωστούς κινδύνους. Οι ιδιαιτερότητες των 
εν λόγω ελέγχων, οι οποίοι διέπονται επί 
του παρόντος από τις διατάξεις της οδηγίας 
97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 1997, για καθορισμό των 
αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών 
ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται 
στην Κοινότητα από τρίτες χώρες18, της 
οδηγίας 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των 
βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση 
των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων 
προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται 
στην Κοινότητα και περί τροποποίησης 
των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ 
και 90/675/ΕΟΚ19, την οδηγία 2000/29 του 
Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
669/2009 της Επιτροπής για την εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, όσον αφορά το αυξημένο 
επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις 
εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και 
τροφίμων μη ζωικής προέλευσης και για 
την τροποποίηση της απόφασης 
2006/504/ΕΚ20, θα πρέπει να προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό.

__________________ __________________
18 ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9. 18 ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9.
19 ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56. 19 ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56.
20 ΕΕ L 194 της 25.7.2009, σ. 11. 20 ΕΕ L 194 της 25.7.2009, σ. 11.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων για την υγεία των φυτών, το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η διεύρυνση αυτή δεν είναι 
απαραίτητη.

Τροπολογία 88
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι 
διατίθενται πάντα επαρκείς χρηματικοί 
πόροι για την επαρκή στελέχωση και 
εξοπλισμό των αρμόδιων αρχών που 
διενεργούν επίσημους ελέγχους και άλλες 
δραστηριότητες ελέγχου. Αν και οι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων φέρουν την 
πρωταρχική ευθύνη για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης των δραστηριοτήτων τους 
με τους κανόνες της Ένωσης για την 
αγροδιατροφική αλυσίδα, το σύστημα των 
ιδίων ελέγχων που θεσπίζουν για τον 
σκοπό αυτό πρέπει να συμπληρώνεται από 
ένα ειδικό σύστημα επίσημων ελέγχων που 
συντηρείται από κάθε κράτος μέλος για να 
διασφαλίζεται η αποτελεσματική εποπτεία 
της αγοράς σε όλη την αγροδιατροφική 
αλυσίδα. Ένα τέτοιο σύστημα είναι, από τη 
φύση του, πολύπλοκο και απαιτεί πολλούς 
πόρους και θα πρέπει να διαθέτει σταθερή 
εισροή πόρων για τους επίσημους ελέγχους 
σε ένα επίπεδο που θα ανταποκρίνεται ανά 
πάσα στιγμή στις ανάγκες επιβολής. Για να 
περιοριστεί η εξάρτηση του συστήματος 
επίσημων ελέγχων από τα δημόσια 
οικονομικά, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 
να εισπράττουν τέλη για να καλύψουν τις 
δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τη 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων από 
ορισμένοι υπεύθυνοι επιχειρήσεων και για 

(54) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι 
διατίθενται πάντα επαρκείς χρηματικοί 
πόροι για την επαρκή στελέχωση και 
εξοπλισμό των αρμόδιων αρχών που 
διενεργούν επίσημους ελέγχους και άλλες 
δραστηριότητες ελέγχου. Αν και οι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων φέρουν την 
πρωταρχική ευθύνη για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης των δραστηριοτήτων τους 
με τους κανόνες της Ένωσης για την 
αγροδιατροφική αλυσίδα, το σύστημα των 
ιδίων ελέγχων που θεσπίζουν για τον 
σκοπό αυτό πρέπει να συμπληρώνεται από 
ένα ειδικό σύστημα επίσημων ελέγχων που 
συντηρείται από κάθε κράτος μέλος για να 
διασφαλίζεται η αποτελεσματική εποπτεία 
της αγοράς σε όλη την αγροδιατροφική 
αλυσίδα. Ένα τέτοιο σύστημα είναι, από τη 
φύση του, πολύπλοκο και απαιτεί πολλούς 
πόρους και θα πρέπει να διαθέτει σταθερή 
εισροή πόρων για τους επίσημους ελέγχους 
σε ένα επίπεδο που θα ανταποκρίνεται ανά 
πάσα στιγμή στις ανάγκες επιβολής.
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ορισμένες δραστηριότητες για τις οποίες 
η νομοθεσία της Ένωσης για την 
αγροδιατροφική αλυσίδα απαιτεί 
καταχώριση ή έγκριση σύμφωνα με τους 
κανόνες για την υγιεινή των τροφίμων και 
των ζωοτροφών ή τους κανόνες που 
διέπουν την υγεία των φυτών και το 
φυτικό αναπαραγωγικό υλικό. Τα τέλη θα 
πρέπει επίσης να καταβάλλονται από τους 
υπευθύνους επιχειρήσεων για την 
αντιστάθμιση των δαπανών που 
συνεπάγονται οι επίσημοι έλεγχοι που 
διενεργούνται με σκοπό την έκδοση 
επίσημου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης 
και των δαπανών των επίσημων ελέγχων 
που διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές 
σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 89
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι 
διατίθενται πάντα επαρκείς χρηματικοί 
πόροι για την επαρκή στελέχωση και 
εξοπλισμό των αρμόδιων αρχών που 
διενεργούν επίσημους ελέγχους και άλλες 
δραστηριότητες ελέγχου. Αν και οι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων φέρουν την 
πρωταρχική ευθύνη για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης των δραστηριοτήτων τους 
με τους κανόνες της Ένωσης για την 
αγροδιατροφική αλυσίδα, το σύστημα των 
ιδίων ελέγχων που θεσπίζουν για τον 
σκοπό αυτό πρέπει να συμπληρώνεται από 
ένα ειδικό σύστημα επίσημων ελέγχων που 
συντηρείται από κάθε κράτος μέλος για να
διασφαλίζεται η αποτελεσματική εποπτεία 
της αγοράς σε όλη την αγροδιατροφική 
αλυσίδα. Ένα τέτοιο σύστημα είναι, από τη 

(54) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι 
διατίθενται πάντα επαρκείς χρηματικοί 
πόροι για την επαρκή στελέχωση και 
εξοπλισμό των αρμόδιων αρχών που 
διενεργούν επίσημους ελέγχους και άλλες 
δραστηριότητες ελέγχου. Αν και οι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων φέρουν την 
πρωταρχική ευθύνη για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης των δραστηριοτήτων τους 
με τους κανόνες της Ένωσης για την 
αγροδιατροφική αλυσίδα, το σύστημα των 
ιδίων ελέγχων που θεσπίζουν για τον 
σκοπό αυτό πρέπει να συμπληρώνεται από 
ένα ειδικό σύστημα επίσημων ελέγχων που 
συντηρείται από κάθε κράτος μέλος για να 
διασφαλίζεται η αποτελεσματική εποπτεία 
της αγοράς σε όλη την αγροδιατροφική 
αλυσίδα. Ένα τέτοιο σύστημα είναι, από τη 
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φύση του, πολύπλοκο και απαιτεί πολλούς 
πόρους και θα πρέπει να διαθέτει σταθερή 
εισροή πόρων για τους επίσημους ελέγχους 
σε ένα επίπεδο που θα ανταποκρίνεται ανά 
πάσα στιγμή στις ανάγκες επιβολής. Για να 
περιοριστεί η εξάρτηση του συστήματος 
επίσημων ελέγχων από τα δημόσια 
οικονομικά, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 
να εισπράττουν τέλη για να καλύψουν τις 
δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τη
διενέργεια των επίσημων ελέγχων από 
ορισμένοι υπεύθυνοι επιχειρήσεων και για 
ορισμένες δραστηριότητες για τις οποίες η 
νομοθεσία της Ένωσης για την 
αγροδιατροφική αλυσίδα απαιτεί 
καταχώριση ή έγκριση σύμφωνα με τους 
κανόνες για την υγιεινή των τροφίμων και 
των ζωοτροφών ή τους κανόνες που 
διέπουν την υγεία των φυτών και το 
φυτικό αναπαραγωγικό υλικό. Τα τέλη θα 
πρέπει επίσης να καταβάλλονται από τους 
υπευθύνους επιχειρήσεων για την 
αντιστάθμιση των δαπανών που 
συνεπάγονται οι επίσημοι έλεγχοι που 
διενεργούνται με σκοπό την έκδοση 
επίσημου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης και 
των δαπανών των επίσημων ελέγχων που 
διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές σε 
συνοριακούς σταθμούς ελέγχου.

φύση του, πολύπλοκο και απαιτεί πολλούς 
πόρους και θα πρέπει να διαθέτει σταθερή 
εισροή πόρων για τους επίσημους ελέγχους 
σε ένα επίπεδο που θα ανταποκρίνεται ανά 
πάσα στιγμή στις ανάγκες επιβολής. Για να 
περιοριστεί η εξάρτηση του συστήματος 
επίσημων ελέγχων από τα δημόσια 
οικονομικά, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 
να μπορούν να εισπράττουν τέλη ή 
επιβαρύνσεις για να καλύψουν τις δαπάνες 
που πραγματοποιούνται κατά τη διενέργεια 
των επίσημων ελέγχων ορισμένων 
υπευθύνων επιχειρήσεων και για 
ορισμένες δραστηριότητες για τις οποίες η 
νομοθεσία της Ένωσης για την 
αγροδιατροφική αλυσίδα απαιτεί 
καταχώριση ή έγκριση σύμφωνα με τους 
κανόνες για την υγιεινή των τροφίμων και 
των ζωοτροφών . Τα τέλη ή οι 
επιβαρύνσεις θα πρέπει επίσης να 
καταβάλλονται από τους υπευθύνους 
επιχειρήσεων για την αντιστάθμιση των 
δαπανών που συνεπάγονται οι επίσημοι 
έλεγχοι που διενεργούνται με σκοπό την 
έκδοση επίσημου πιστοποιητικού ή 
βεβαίωσης και των δαπανών των επίσημων 
ελέγχων που διενεργούνται από τις 
αρμόδιες αρχές σε συνοριακούς σταθμούς 
ελέγχου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στις προτεινόμενες τροποποιήσεις του κεφαλαίου VI για τη χρηματοδότηση των 
επισήμων ελέγχων.

Τροπολογία 90
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Τα τέλη θα πρέπει να καλύπτουν, (55) Τα τέλη ή οι επιβαρύνσεις θα πρέπει 
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χωρίς να υπερβαίνουν, τις δαπάνες που 
πραγματοποιούν οι αρμόδιες αρχές για τη 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων. Οι 
δαπάνες αυτές θα πρέπει να υπολογίζονται 
με βάση κάθε μεμονωμένο επίσημο έλεγχο 
ή με βάση όλους τους επίσημους ελέγχους 
που διενεργούνται σε μια δεδομένη 
χρονική περίοδο. Στην περίπτωση που τα 
τέλη εφαρμόζονται με βάση το 
πραγματικό κόστος των επιμέρους 
επίσημων ελέγχων, στους υπευθύνους 
επιχειρήσεων με καλό ιστορικό 
συμμόρφωσης θα πρέπει να επιβάλλονται 
οι χαμηλότερες συνολικές επιβαρύνσεις σε 
σχέση με τους μη συμμορφούμενους 
υπευθύνους επιχειρήσεων, καθώς θα 
πρέπει να υποβάλλονται με μικρότερη 
συχνότητα σε επίσημους ελέγχους. Για να 
προαχθεί η συμμόρφωση όλων των 
υπευθύνων επιχειρήσεων με τη νομοθεσία 
της Ένωσης, ανεξάρτητα από τη μέθοδο 
(με βάση τις πραγματικές δαπάνες ή ένα 
εφάπαξ ποσό) που θα επιλέξει κάθε 
κράτος μέλος για τον υπολογισμό των 
τελών, όταν τα τέλη υπολογίζονται με 
βάση τις συνολικές δαπάνες που 
πραγματοποιούν οι αρμόδιες αρχές για 
μια δεδομένη χρονική περίοδο και οι 
οποίες επιβαρύνουν όλους τους 
υπευθύνους επιχειρήσεων ανεξάρτητα 
από το αν υποβλήθηκαν ή όχι σε επίσημο 
έλεγχο κατά την περίοδο αναφοράς, τα 
τέλη αυτά θα πρέπει να υπολογίζονται με 
τέτοιο τρόπο ώστε να επιβραβεύουν τους 
υπευθύνους επιχειρήσεων που εμφανίζουν
σταθερά καλό ιστορικό συμμόρφωσης με 
τη νομοθεσία της Ένωσης για την 
αγροδιατροφική αλυσίδα.

να καλύπτουν, χωρίς να υπερβαίνουν, τις 
δαπάνες που πραγματοποιούν οι αρμόδιες 
αρχές για τη διενέργεια των επίσημων 
ελέγχων. Οι δαπάνες αυτές θα πρέπει να 
υπολογίζονται με βάση τους επίσημους 
ελέγχους που διενεργούνται σε μια 
δεδομένη χρονική περίοδο. Στους
υπευθύνους επιχειρήσεων με καλό 
ιστορικό συμμόρφωσης θα πρέπει να 
επιβάλλονται οι χαμηλότερες συνολικές 
επιβαρύνσεις σε σχέση με τους μη 
συμμορφούμενους υπευθύνους 
επιχειρήσεων, καθώς θα πρέπει να 
υποβάλλονται με μικρότερη συχνότητα σε 
επίσημους ελέγχους. Για να προαχθεί η 
συμμόρφωση όλων των υπευθύνων 
επιχειρήσεων με τη νομοθεσία της 
Ένωσης, ανεξάρτητα από τη μέθοδο 
χρηματοδότησης, τα τέλη ή οι 
επιβαρύνσεις θα πρέπει να μπορούν να 
διαμορφωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 
επιβραβεύουν τους υπευθύνους 
επιχειρήσεων που τήρησαν σταθερά τις 
διατάξεις. Κατά τον καθορισμό των 
τελών ή επιβαρύνσεων, τα κράτη μέλη 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ιδιαίτερη 
κατάσταση της εκάστοτε επιχείρησης 
αναφορικά με τους παράγοντες κινδύνου, 
τη διεκπεραιωτικότητα, τις μεθόδους 
παραγωγής και επεξεργασίας, καθώς και 
της γεωγραφικής της θέσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στις προτεινόμενες τροποποιήσεις του κεφαλαίου VI για τη χρηματοδότηση των 
επισήμων ελέγχων.
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Τροπολογία 91
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(56) Η άμεση ή έμμεση επιστροφή των 
τελών που εισπράττονται από τις 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
απαγορεύεται καθώς αυτό θα έθετε σε 
μειονεκτική θέση τους υπευθύνους 
επιχειρήσεων που δεν επωφελούνται από 
αποζημίωση και θα δημιουργούσε, 
δυνητικά, στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού. Ωστόσο, για την 
υποστήριξη των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, θα πρέπει να προβλέπεται 
η εξαίρεσή τους από την καταβολή των 
τελών που εισπράττονται σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 92
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(56) Η άμεση ή έμμεση επιστροφή των 
τελών που εισπράττονται από τις αρμόδιες 
αρχές θα πρέπει να απαγορεύεται καθώς 
αυτό θα έθετε σε μειονεκτική θέση τους 
υπευθύνους επιχειρήσεων που δεν 
επωφελούνται από αποζημίωση και θα 
δημιουργούσε, δυνητικά, στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού. Ωστόσο, για την 
υποστήριξη των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, θα πρέπει να προβλέπεται 
η εξαίρεσή τους από την καταβολή των 
τελών που εισπράττονται σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό.

(56) Η άμεση ή έμμεση επιστροφή των 
τελών που εισπράττονται από τις αρμόδιες 
αρχές θα πρέπει να απαγορεύεται καθώς 
αυτό θα έθετε σε μειονεκτική θέση τους 
υπευθύνους επιχειρήσεων που δεν 
επωφελούνται από αποζημίωση και θα 
δημιουργούσε, δυνητικά, στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού.
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Or. en

Τροπολογία 93
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(56) Η άμεση ή έμμεση επιστροφή των 
τελών που εισπράττονται από τις αρμόδιες 
αρχές θα πρέπει να απαγορεύεται καθώς 
αυτό θα έθετε σε μειονεκτική θέση τους 
υπευθύνους επιχειρήσεων που δεν 
επωφελούνται από αποζημίωση και θα 
δημιουργούσε, δυνητικά, στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού. Ωστόσο, για την 
υποστήριξη των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, θα πρέπει να προβλέπεται 
η εξαίρεσή τους από την καταβολή των 
τελών που εισπράττονται σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό.

(56) Η άμεση ή έμμεση επιστροφή των 
τελών που εισπράττονται από τις αρμόδιες 
αρχές θα πρέπει να απαγορεύεται καθώς 
αυτό θα έθετε σε μειονεκτική θέση τους 
υπευθύνους επιχειρήσεων που δεν 
επωφελούνται από αποζημίωση και θα
δημιουργούσε, δυνητικά, στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 94
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(56) Η άμεση ή έμμεση επιστροφή των 
τελών που εισπράττονται από τις αρμόδιες 
αρχές θα πρέπει να απαγορεύεται καθώς 
αυτό θα έθετε σε μειονεκτική θέση τους 
υπευθύνους επιχειρήσεων που δεν 
επωφελούνται από αποζημίωση και θα 
δημιουργούσε, δυνητικά, στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού. Ωστόσο, για την 
υποστήριξη των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, θα πρέπει να προβλέπεται η 
εξαίρεσή τους από την καταβολή των 

(56) Η άμεση ή έμμεση επιστροφή των 
τελών που εισπράττονται από τις αρμόδιες 
αρχές θα πρέπει να απαγορεύεται καθώς 
αυτό θα έθετε σε μειονεκτική θέση τους 
υπευθύνους επιχειρήσεων που δεν 
επωφελούνται από αποζημίωση και θα 
δημιουργούσε, δυνητικά, στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού. Για την υποστήριξη των 
πολύ μικρών επιχειρήσεων, θα πρέπει να 
προβλέπεται η εξαίρεσή τους από την 
καταβολή των τελών που εισπράττονται 
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τελών που εισπράττονται σύμφωνα με τον
παρόντα κανονισμό.

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. 
Ωστόσο, ο χαρακτηρισμός των εν λόγω 
επιχειρήσεων με βάση το ετήσιο 
εισόδημά τους σε ευρώ θα οδηγήσει σε 
έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό εξαιρέσεων 
σε ορισμένα κράτη μέλη και ενδέχεται να 
δημιουργήσει πρόσθετη οικονομική 
επιβάρυνση στις εθνικές αρχές των 
φτωχότερων κρατών μελών. Συνεπώς, 
κάθε κράτος μέλος πρέπει να καθορίσει 
τα κριτήρια εξαίρεσης για τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις στο έδαφός του.

Or. en

Τροπολογία 95
Marusya Lyubcheva

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60) Οι επίσημοι έλεγχοι και οι άλλες 
επίσημες δραστηριότητες θα πρέπει να 
βασίζονται σε μεθόδους ανάλυσης, 
δοκιμών και διάγνωσης που να 
ανταποκρίνονται στα τελευταία 
επιστημονικά πρότυπα και να παρέχουν 
σωστά, αξιόπιστα και συγκρίσιμα 
αποτελέσματα στο σύνολο της Ένωσης. 
Συνεπώς, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
από τα επίσημα εργαστήρια καθώς και η 
ποιότητα και η ομοιομορφία των στοιχείων 
ανάλυσης, δοκιμών και διάγνωσης που 
παράγονται από αυτές θα πρέπει να 
βελτιώνονται συνεχώς. Για τον σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να 
ορίζει τα εργαστήρια αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να βασίζεται 
στην εξειδικευμένη συνδρομή τους, σε 
όλους εκείνους τους τομείς της τροφικής 
αλυσίδας όπου απαιτούνται ακριβή και 
αξιόπιστα αποτελέσματα αναλύσεων,
δοκιμών και διαγνώσεων. Τα εργαστήρια 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
πρέπει, ειδικότερα, να διασφαλίζουν ότι τα 

(60) Οι επίσημοι έλεγχοι και οι άλλες 
επίσημες δραστηριότητες θα πρέπει να 
βασίζονται σε μεθόδους ανάλυσης, 
δοκιμών και διάγνωσης που να 
ανταποκρίνονται στα τελευταία 
επιστημονικά πρότυπα και να παρέχουν 
σωστά, αξιόπιστα και συγκρίσιμα 
αποτελέσματα στο σύνολο της Ένωσης. 
Συνεπώς, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
από τα επίσημα εργαστήρια καθώς και η 
ποιότητα και η ομοιομορφία των στοιχείων 
ανάλυσης, δοκιμών και διάγνωσης που 
παράγονται από αυτές θα πρέπει να 
βελτιώνονται συνεχώς. Για τον σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να
ορίζει τα εργαστήρια αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να βασίζεται 
κατά περίπτωση στην 
πραγματογνωμοσύνη τους, σε όλους 
εκείνους τους τομείς της τροφικής 
αλυσίδας όπου πρέπει να διενεργούνται 
ακριβείς και αξιόπιστες αναλύσεις για 
σκοπούς δοκιμών και διαγνώσεων. Τα 
εργαστήρια αναφοράς της Ευρωπαϊκής 



AM\1013302EL.doc 37/131 PE526.075v01-00

EL

εθνικά εργαστήρια αναφοράς και τα 
επίσημα εργαστήρια λαμβάνουν 
επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με
τις διαθέσιμες μεθόδους, οργανώνουν ή 
συμμετέχουν ενεργά σε διεργαστηριακές 
συγκριτικές δοκιμές και παρέχουν 
κατάρτιση σε εθνικά εργαστήρια αναφοράς 
ή σε επίσημα εργαστήρια.

Ένωσης θα πρέπει, ειδικότερα, να 
διασφαλίζουν ότι τα εθνικά εργαστήρια 
αναφοράς, τα οποία λαμβάνουν 
διαπίστευση σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα, και τα επίσημα εργαστήρια 
λαμβάνουν επικαιροποιημένη ενημέρωση, 
υποδομές και τεχνικό εξοπλισμό για τις 
διαθέσιμες μεθόδους, οργανώνουν ή 
συμμετέχουν ενεργά σε διεργαστηριακές 
συγκριτικές δοκιμές και παρέχουν 
κατάρτιση σχετικά με την εναρμόνιση των 
μεθόδων και την ενιαία ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων από τα εθνικά εργαστήρια 
αναφοράς ή τα επίσημα εργαστήρια.

Or. bg

Τροπολογία 96
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60) Οι επίσημοι έλεγχοι και οι άλλες 
επίσημες δραστηριότητες θα πρέπει να 
βασίζονται σε μεθόδους ανάλυσης, 
δοκιμών και διάγνωσης που να 
ανταποκρίνονται στα τελευταία 
επιστημονικά πρότυπα και να παρέχουν 
σωστά, αξιόπιστα και συγκρίσιμα 
αποτελέσματα στο σύνολο της Ένωσης. 
Συνεπώς, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
από τα επίσημα εργαστήρια καθώς και η 
ποιότητα και η ομοιομορφία των στοιχείων 
ανάλυσης, δοκιμών και διάγνωσης που 
παράγονται από αυτές θα πρέπει να 
βελτιώνονται συνεχώς. Για τον σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να 
ορίζει τα εργαστήρια αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να βασίζεται 
στην εξειδικευμένη συνδρομή τους, σε 
όλους εκείνους τους τομείς της τροφικής 
αλυσίδας όπου απαιτούνται ακριβή και 
αξιόπιστα αποτελέσματα αναλύσεων, 
δοκιμών και διαγνώσεων. Τα εργαστήρια 

(60) Οι επίσημοι έλεγχοι και οι άλλες 
επίσημες δραστηριότητες θα πρέπει να 
βασίζονται σε μεθόδους ανάλυσης, 
δοκιμών και διάγνωσης που να 
ανταποκρίνονται στα τελευταία 
επιστημονικά πρότυπα και να παρέχουν 
σωστά, αξιόπιστα και συγκρίσιμα 
αποτελέσματα στο σύνολο της Ένωσης. 
Συνεπώς, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
από τα επίσημα εργαστήρια καθώς και η 
ποιότητα και η ομοιομορφία των στοιχείων 
ανάλυσης, δοκιμών και διάγνωσης που 
παράγονται από αυτές θα πρέπει να 
βελτιώνονται συνεχώς. Για τον σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να 
ορίζει τα εργαστήρια αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να βασίζεται 
στην εξειδικευμένη συνδρομή τους, σε 
όλους εκείνους τους τομείς της τροφικής 
αλυσίδας όπου απαιτούνται ακριβή και 
αξιόπιστα αποτελέσματα αναλύσεων, 
δοκιμών και διαγνώσεων. Τα εργαστήρια 
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αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
πρέπει, ειδικότερα, να διασφαλίζουν ότι τα 
εθνικά εργαστήρια αναφοράς και τα 
επίσημα εργαστήρια λαμβάνουν 
επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με
τις διαθέσιμες μεθόδους, οργανώνουν ή 
συμμετέχουν ενεργά σε διεργαστηριακές 
συγκριτικές δοκιμές και παρέχουν 
κατάρτιση σε εθνικά εργαστήρια αναφοράς 
ή σε επίσημα εργαστήρια.

αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
πρέπει, ειδικότερα, να διασφαλίζουν ότι τα 
εθνικά εργαστήρια αναφοράς και τα 
επίσημα εργαστήρια λαμβάνουν 
επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με 
τις διαθέσιμες μεθόδους, οργανώνουν ή 
συμμετέχουν ενεργά σε διεργαστηριακές 
συγκριτικές δοκιμές και παρέχουν 
κατάρτιση σε εθνικά εργαστήρια αναφοράς 
ή σε επίσημα εργαστήρια. Η ανάθεση 
καθηκόντων στα επίσημα εργαστήρια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εναπόκειται σε 
έλεγχο εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
από τον οποίο θα προκύπτει ότι δεν 
υφίσταται επαρκής επιστημονική και 
τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για την 
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που 
ανατέθηκαν στα επίσημα εργαστήρια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιλογή των 
επίσημων εργαστηρίων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης γίνεται μέσω δημόσιας 
διαδικασίας επιλογής.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει ερευνητικά κέντρα, όπως για παράδειγμα το Κοινό Κέντρο 
Ερευνών (ΚΚΕρ), τα οποία μπορούν να αναλάβουν τον προσδιορισμό των μεθόδων ανάλυσης, 
δοκιμών και διάγνωσης για τους επίσημους ελέγχους. Η συγχρηματοδότηση που απαιτείται για 
τα εργαστήρια αναφοράς έχει μειώσει τον αριθμό των υποψηφίων. Προκειμένου να 
βελτιστοποιηθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι, πρέπει να γίνει χρήση των ευρωπαϊκών εργαστηρίων 
της ΕΕ εφόσον δεν υφίσταται ανάλογη εμπειρογνωμοσύνη εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τροπολογία 97
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 60 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60α) Το άρθρο 32 παράγραφος 1, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και το 
άρθρο 21 παράγραφος 1, του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1831/2003 αναθέτουν 



AM\1013302EL.doc 39/131 PE526.075v01-00

EL

αντιστοίχως στο εργαστήριο αναφοράς 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για γενετικώς 
τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές 
και στο εργαστήριο αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πρόσθετα 
ζωοτροφών ειδικά καθήκοντα στο 
πλαίσιο της διαδικασίας εγκρίσεως 
γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και 
ζωοτροφών ή προσθέτων ζωοτροφών, τα 
οποία αφορούν ειδικότερα την 
επαλήθευση, την αξιολόγηση και την 
επικύρωση της μεθόδου ανίχνευσης ή 
ανάλυσης που προτείνει ο αιτών. Η πείρα 
δείχνει ότι η γνώση και η 
εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά την 
επαλήθευση, την αξιολόγηση και την 
επικύρωση των μεθόδων στο πλαίσιο της 
διαδικασίας εγκρίσεως, είναι ζωτικής 
σημασίας για να εξασφαλιστεί υψηλό 
επίπεδο προηγμένης συνεισφοράς στην 
αποτελεσματικότητα των επίσημων 
ελέγχων. Τα εργαστήρια που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και 
με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 θα 
πρέπει, για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, να λειτουργούν ως 
ευρωπαϊκά εργαστήρια αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για διόρθωση στην τροπολογία 3 του σχεδίου έκθεσης. Ειδικότερα, πρόκειται για την 
αναφορά στην παράγραφο 1 και όχι στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1831/2003. Τα εργαστήρια που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1831/2003 θα πρέπει να λειτουργούν ως ευρωπαϊκά εργαστήρια αναφοράς και όχι ως 
επίσημα εργαστήρια, όπως εσφαλμένα αναφέρεται στην τροπολογία 3.

Τροπολογία 98
Horst Schnellhardt
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Για τη διενέργεια των επίσημων 
ελέγχων και των άλλων επίσημων 
δραστηριοτήτων σχετικά με την 
παραγωγή και την εμπορία φυτικού 
αναπαραγωγικού υλικού και στον τομέα 
της καλής μεταχείρισης των ζώων, οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε επικαιροποιημένα, αξιόπιστα 
και συνεκτικά τεχνικά στοιχεία, σε 
πορίσματα ερευνών, σε νέες τεχνικές και 
εμπειρογνωμοσύνη που απαιτούνται για τη 
σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας της 
Ένωσης στους εν λόγω τομείς. Για τον 
σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να 
μπορεί να ορίζει κέντρα αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και για την καλή 
μεταχείριση των ζώων και να βασίζεται 
στην εξειδικευμένη συνδρομή τους.

(61) Για τη διενέργεια των επίσημων 
ελέγχων και των άλλων επίσημων 
δραστηριοτήτων στον τομέα της καλής 
μεταχείρισης των ζώων, οι αρμόδιες αρχές 
θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 
επικαιροποιημένα, αξιόπιστα και 
συνεκτικά τεχνικά στοιχεία, σε πορίσματα 
ερευνών, σε νέες τεχνικές και 
εμπειρογνωμοσύνη που απαιτούνται για τη 
σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας της 
Ένωσης στους εν λόγω τομείς. Για τον 
σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να 
μπορεί να ορίζει κέντρα αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή 
μεταχείριση των ζώων και να βασίζεται 
στην εξειδικευμένη συνδρομή τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων για την υγεία των φυτών, το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η διεύρυνση αυτή δεν είναι 
απαραίτητη.

Τροπολογία 99
Marit Paulsen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Για τη διενέργεια των επίσημων 
ελέγχων και των άλλων επίσημων 
δραστηριοτήτων σχετικά με την παραγωγή 
και την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού 
υλικού και στον τομέα της καλής 

(61) Για τη διενέργεια των επίσημων 
ελέγχων και των άλλων επίσημων 
δραστηριοτήτων σχετικά με την παραγωγή 
και την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού 
υλικού και στον τομέα της καλής 
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μεταχείρισης των ζώων, οι αρμόδιες αρχές 
θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 
επικαιροποιημένα, αξιόπιστα και 
συνεκτικά τεχνικά στοιχεία, σε πορίσματα 
ερευνών, σε νέες τεχνικές και 
εμπειρογνωμοσύνη που απαιτούνται για τη 
σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας της 
Ένωσης στους εν λόγω τομείς. Για τον 
σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να 
μπορεί να ορίζει κέντρα αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και για την καλή 
μεταχείριση των ζώων και να βασίζεται 
στην εξειδικευμένη συνδρομή τους.

μεταχείρισης των ζώων, οι αρμόδιες αρχές 
θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 
επικαιροποιημένα, αξιόπιστα και 
συνεκτικά τεχνικά στοιχεία, σε πορίσματα 
ερευνών, σε νέες τεχνικές και 
εμπειρογνωμοσύνη που απαιτούνται για τη 
σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας της 
Ένωσης στους εν λόγω τομείς. Για τον 
σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να 
μπορεί να ορίζει κέντρα αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και για την καλή 
μεταχείριση των ζώων και να βασίζεται 
στην εξειδικευμένη συνδρομή τους. Η 
δομή των κέντρων αναφοράς για την 
καλή μεταχείριση των ζώων πρέπει να 
βασίζεται στην πείρα που έχει αποκτηθεί 
από το πιλοτικό έργο του EUWelNet 
«Συντονισμένο ευρωπαϊκό δίκτυο για την 
καλή μεταχείριση των ζώων».

Or. en

Τροπολογία 100
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(62) Για την επίτευξη των στόχων του 
παρόντος κανονισμού και για τη συμβολή 
στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, με τρόπο που να διασφαλίζει την 
εμπιστοσύνη του καταναλωτή σε αυτή, θα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
αποτελεσματικότητα και συνέπεια οι 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τη 
νομοθεσία της Ένωσης για την τροφική 
αλυσίδα που απαιτούν ενέργειες επιβολής 
σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Το 
σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα 
τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF), που 
θεσπίστηκε με το άρθρο 50 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, ήδη 
επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να 

(62) Για την επίτευξη των στόχων του 
παρόντος κανονισμού και για τη συμβολή 
στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, με τρόπο που να διασφαλίζει την 
εμπιστοσύνη του καταναλωτή σε αυτή, θα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
αποτελεσματικότητα και συνέπεια οι 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τη 
νομοθεσία της Ένωσης για την τροφική 
αλυσίδα που απαιτούν ενέργειες επιβολής 
σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Το 
σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα 
τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF), που 
θεσπίστηκε με το άρθρο 50 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, ήδη 
επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να 
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ανταλλάσσουν και να διαδίδουν γρήγορα 
πληροφορίες σχετικά με σοβαρή άμεση ή 
έμμεση επικινδυνότητα για την υγεία των 
ανθρώπων από τρόφιμα ή ζωοτροφές ή 
σχετικά με σοβαρή επικινδυνότητα για την 
υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή για το 
περιβάλλον από ζωοτροφές, με σκοπό την 
ταχεία λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση 
της επικινδυνότητας αυτής. Ωστόσο, το 
εργαλείο αυτό, αν και επιτρέπει την 
έγκαιρη λήψη μέτρων σε όλα τα οικεία 
κράτη μέλη για την αντιμετώπιση σοβαρής 
επικινδυνότητας που προκύπτει σε όλη την 
τροφική αλυσίδα, δεν μπορεί να
εξυπηρετήσει τον σκοπό της εξασφάλισης 
αποτελεσματικής διασυνοριακής 
συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών για να διασφαλιστεί ότι 
αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τη 
νομοθεσία της Ένωσης για την 
αγροδιατροφική αλυσίδα που έχουν 
διασυνοριακή διάσταση όχι μόνο στο 
κράτος μέλος στο οποίο διαπιστώθηκε 
αρχικά η μη συμμόρφωση αλλά και στο 
κράτος μέλος από το οποίο ξεκίνησε. 
Ειδικότερα, η διοικητική συνδρομή και 
συνεργασία θα πρέπει να επιτρέπει στις 
αρμόδιες αρχές να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες, να εντοπίζουν, να 
διερευνούν και να αναλαμβάνουν 
αποτελεσματική και αναλογική δράση για 
την αντιμετώπιση των διασυνοριακών 
παραβάσεων των κανόνων της 
αγροδιατροφικής αλυσίδας.

ανταλλάσσουν και να διαδίδουν γρήγορα 
πληροφορίες σχετικά με σοβαρή άμεση ή 
έμμεση επικινδυνότητα για την υγεία των 
ανθρώπων από τρόφιμα ή ζωοτροφές ή 
σχετικά με σοβαρή επικινδυνότητα για την 
υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή για το 
περιβάλλον από ζωοτροφές, ή σε 
περίπτωση απάτης στον επισιτιστικό 
τομέα, με σκοπό την ταχεία λήψη μέτρων 
για την αντιμετώπιση της επικινδυνότητας 
αυτής. Ωστόσο, το εργαλείο αυτό, αν και 
επιτρέπει την έγκαιρη λήψη μέτρων σε όλα 
τα οικεία κράτη μέλη για την αντιμετώπιση 
σοβαρής επικινδυνότητας που προκύπτει 
σε όλη την τροφική αλυσίδα, δεν μπορεί να 
εξυπηρετήσει τον σκοπό της εξασφάλισης 
αποτελεσματικής διασυνοριακής 
συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών για να διασφαλιστεί ότι 
αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τη 
νομοθεσία της Ένωσης για την 
αγροδιατροφική αλυσίδα που έχουν 
διασυνοριακή διάσταση όχι μόνο στο 
κράτος μέλος στο οποίο διαπιστώθηκε 
αρχικά η μη συμμόρφωση αλλά και στο 
κράτος μέλος από το οποίο ξεκίνησε. 
Ειδικότερα, η διοικητική συνδρομή και 
συνεργασία θα πρέπει να επιτρέπει στις 
αρμόδιες αρχές να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες, να εντοπίζουν, να 
διερευνούν και να αναλαμβάνουν 
αποτελεσματική και αναλογική δράση για 
την αντιμετώπιση των διασυνοριακών 
παραβάσεων των κανόνων της 
αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Or. en

Τροπολογία 101
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 64
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(64) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
υποχρεούται να καταρτίζει και να 
επικαιροποιεί τακτικά το πολυετές εθνικό 
σχέδιο ελέγχου (ΠΕΣΕ) το οποίο καλύπτει 
όλους τους τομείς που διέπονται από τη 
νομοθεσία της Ένωσης για την 
αγροδιατροφική αλυσίδα και περιέχει
πληροφορίες για τη δομή και την 
οργάνωση του συστήματός του επίσημων 
ελέγχων. Τα ΠΕΣΕ αποτελούν το εργαλείο 
με το οποίο κάθε κράτος μέλος θα πρέπει 
να διασφαλίζει ότι οι επίσημοι έλεγχοι 
διενεργούνται με βάση την επικινδυνότητα 
και με αποτελεσματικό τρόπο σε ολόκληρο 
το έδαφός τους και σε όλη την 
αγροδιατροφική αλυσίδα και σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό.

(64) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
υποχρεούται να καταρτίζει και να 
επικαιροποιεί τακτικά ειδικά τομεακά 
πολυετή εθνικά σχέδια ελέγχου (ΠΕΣΕ) 
για κάθε μεμονωμένο τομέα που διέπεται
από τη νομοθεσία της Ένωσης για την 
αγροδιατροφική αλυσίδα και τα εν λόγω 
σχέδια περιέχουν πληροφορίες για τη δομή 
και την οργάνωση του συστήματός του 
επίσημων ελέγχων. Τα ΠΕΣΕ αποτελούν 
το εργαλείο με το οποίο κάθε κράτος μέλος 
θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι επίσημοι 
έλεγχοι διενεργούνται με βάση την 
επικινδυνότητα και με αποτελεσματικό 
τρόπο σε ολόκληρο το έδαφός τους και σε 
όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα και 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 102
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 68

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(68) Τα ζώα και τα αγαθά από τρίτες χώρες 
θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις ίδιες 
απαιτήσεις που ισχύουν στα ζώα και τα 
αγαθά της Ένωσης ή με απαιτήσεις που 
αναγνωρίζεται ότι είναι τουλάχιστον 
ισοδύναμες σε σχέση με τους στόχους που 
επιδιώκονται με τους κανόνες της Ένωσης 
για την αγροδιατροφική αλυσίδα. Η αρχή 
αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, το οποίο 
ορίζει ότι τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές που 
εισάγονται στην Ένωση θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις σχετικές 
απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ένωσης για 
τα τρόφιμα ή με απαιτήσεις που 
θεωρούνται τουλάχιστον ισοδύναμες. 

(68) Τα ζώα και τα αγαθά από τρίτες χώρες 
θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις ίδιες 
απαιτήσεις που ισχύουν στα ζώα και τα 
αγαθά της Ένωσης ή με απαιτήσεις που 
αναγνωρίζεται ότι είναι τουλάχιστον 
ισοδύναμες σε σχέση με τους στόχους που 
επιδιώκονται με τους κανόνες της Ένωσης 
για την αγροδιατροφική αλυσίδα. Η αρχή 
αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, το οποίο 
ορίζει ότι τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές που 
εισάγονται στην Ένωση θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις σχετικές 
απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ένωσης για 
τα τρόφιμα ή με απαιτήσεις που 
θεωρούνται τουλάχιστον ισοδύναμες. 
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Ειδικές απαιτήσεις για την εφαρμογή της 
αρχής αυτής προβλέπονται στους κανόνες 
της Ένωσης για τα μέτρα προστασίας 
από τους επιβλαβείς για τα φυτά 
οργανισμούς, οι οποίοι απαγορεύουν την 
είσοδο στην Ένωση ορισμένων 
επιβλαβών οργανισμών που δεν απαντούν 
(ή απαντούν σε μικρό βαθμό) στην 
Ένωση, σε κανόνες της Ένωσης για τον 
καθορισμό των απαιτήσεων για την υγεία 
των ζώων, οι οποίοι επιτρέπουν την είσοδο 
ζώων και ορισμένων προϊόντων ζωικής 
προέλευσης στην Ένωση μόνο από τρίτες 
χώρες που περιλαμβάνονται σε κατάλογο 
που καταρτίστηκε για τον σκοπό αυτό και 
σε κανόνες της Ένωσης για την οργάνωση 
επίσημων ελέγχων για τα προϊόντα ζωικής 
προέλευσης που προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση, οι οποίοι 
προβλέπουν επίσης την κατάρτιση 
καταλόγου τρίτων χωρών από τις οποίες 
μπορούν να εισέρχονται προϊόντα στην 
Ένωση. Όσον αφορά το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό, εφαρμόζεται ένα 
ισοδύναμο σύστημα σύμφωνα με το οποίο 
εγκρίνονται και εγγράφονται σε κατάλογο 
οι τρίτες χώρες από τις οποίες 
επιτρέπεται η εισαγωγή φυτικού 
αναπαραγωγικού υλικού.

Ειδικές απαιτήσεις για την εφαρμογή της 
αρχής αυτής προβλέπονται σε κανόνες της 
Ένωσης για τον καθορισμό των 
απαιτήσεων για την υγεία των ζώων, οι 
οποίοι επιτρέπουν την είσοδο ζώων και 
ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης 
στην Ένωση μόνο από τρίτες χώρες που 
περιλαμβάνονται σε κατάλογο που 
καταρτίστηκε για τον σκοπό αυτό και σε 
κανόνες της Ένωσης για την οργάνωση 
επίσημων ελέγχων για τα προϊόντα ζωικής 
προέλευσης που προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση, οι οποίοι 
προβλέπουν επίσης την κατάρτιση 
καταλόγου τρίτων χωρών από τις οποίες 
μπορούν να εισέρχονται προϊόντα στην 
Ένωση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων για την υγεία των φυτών, το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η διεύρυνση αυτή δεν είναι 
απαραίτητη.

Τροπολογία 103
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 69



AM\1013302EL.doc 45/131 PE526.075v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(69) Για να εξασφαλιστεί ότι τα ζώα και τα 
αγαθά που εισέρχονται στην Ένωση από 
τρίτες χώρες συμμορφώνονται με όλες τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στη 
νομοθεσία της Ένωσης για την 
αγροδιατροφική αλυσίδα ή με απαιτήσεις 
που θεωρούνται ισοδύναμες, επιπλέον των 
απαιτήσεων που προβλέπονται από τους 
κανόνες της Ένωσης για τα μέτρα 
προστασίας από τους επιβλαβείς για τα 
φυτά οργανισμούς, τους κανόνες της 
Ένωσης για τον καθορισμό των 
απαιτήσεων υγείας των ζώων και τους 
κανόνες της Ένωσης για τον καθορισμό 
ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα 
ζωικής προέλευσης που εξασφαλίζουν ότι 
πληρούνται οι απαιτήσεις που 
καθορίζονται στη νομοθεσία της Ένωσης 
για την αγροδιατροφική αλυσίδα σε σχέση 
με φυτοϋγειονομικές και κτηνιατρικές 
ανησυχίες, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί 
να καθορίζει τους όρους για την είσοδο 
στην Ένωση ζώων και αγαθών στον βαθμό 
που αυτό είναι αναγκαίο για να 
διασφαλίζεται ότι τα εν λόγω ζώα και 
αγαθά συμμορφώνονται με όλες τις 
σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας της 
Ένωσης για την αγροδιατροφική αλυσίδα ή 
τις ισοδύναμες απαιτήσεις. Οι όροι αυτοί 
θα πρέπει να εφαρμόζονται στα ζώα ή στα 
αγαθά ή σε κατηγορίες ζώων ή αγαθών 
από όλες τις τρίτες χώρες ή από ορισμένες 
τρίτες χώρες ή περιφέρειές τους.

(69) Για να εξασφαλιστεί ότι τα ζώα και τα 
αγαθά που εισέρχονται στην Ένωση από 
τρίτες χώρες συμμορφώνονται με όλες τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στη 
νομοθεσία της Ένωσης για την 
αγροδιατροφική αλυσίδα ή με απαιτήσεις 
που θεωρούνται ισοδύναμες, επιπλέον των 
απαιτήσεων που προβλέπονται από τους 
κανόνες της Ένωσης για τον καθορισμό 
των απαιτήσεων υγείας των ζώων και τους 
κανόνες της Ένωσης για τον καθορισμό 
ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα 
ζωικής προέλευσης που εξασφαλίζουν ότι 
πληρούνται οι απαιτήσεις που 
καθορίζονται στη νομοθεσία της Ένωσης 
για την αγροδιατροφική αλυσίδα σε σχέση 
με κτηνιατρικές ανησυχίες, η Επιτροπή θα 
πρέπει να μπορεί να καθορίζει τους όρους 
για την είσοδο στην Ένωση ζώων και 
αγαθών στον βαθμό που αυτό είναι 
αναγκαίο για να διασφαλίζεται ότι τα εν 
λόγω ζώα και αγαθά συμμορφώνονται με 
όλες τις σχετικές απαιτήσεις της 
νομοθεσίας της Ένωσης για την 
αγροδιατροφική αλυσίδα ή τις ισοδύναμες 
απαιτήσεις. Οι όροι αυτοί θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στα ζώα ή στα αγαθά ή σε 
κατηγορίες ζώων ή αγαθών από όλες τις 
τρίτες χώρες ή από ορισμένες τρίτες χώρες 
ή περιφέρειές τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων για την υγεία των φυτών, το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η διεύρυνση αυτή δεν είναι 
απαραίτητη.
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Τροπολογία 104
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 73

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(73) Είναι σημαντικό, για τη διενέργεια 
αποτελεσματικών επίσημων ελέγχων και 
άλλων επίσημων δραστηριοτήτων οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, η 
Επιτροπή και, κατά περίπτωση, οι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων να μπορούν να 
ανταλλάσσουν στοιχεία και πληροφορίες 
σχετικά με τους επίσημους ελέγχους ή τα 
αποτελέσματά τους με ταχύτητα και 
αποτελεσματικότητα. Η νομοθεσία της 
Ένωσης έχει θεσπίσει αρκετά συστήματα 
ενημέρωσης, τα οποία διαχειρίζεται η 
Επιτροπή, με σκοπό να καταστεί δυνατή η 
επεξεργασία και η διαχείριση τέτοιων 
στοιχείων και πληροφοριών μέσω 
μηχανογραφικών και διαδικτυακών 
εργαλείων σε ολόκληρη την Ένωση. Ένα 
σύστημα το οποίο αφορά ειδικά την 
καταγραφή και τον εντοπισμό των 
αποτελεσμάτων των επίσημων ελέγχων 
είναι το Trade Control and Expert System 
(σύστημα TRACES), το οποίο θεσπίστηκε 
με την απόφαση 2003/24/ΕΚ της 
Επιτροπής, της 30ής Δεκεμβρίου 2002, 
όσον αφορά την ανάπτυξη ενός 
ενοποιημένου μηχανογραφικού 
κτηνιατρικού συστήματος και 
χρησιμοποιείται επί του παρόντος για τη 
διαχείριση στοιχείων και πληροφοριών 
σχετικά με τα ζώα και τα προϊόντα ζωικής 
προέλευσης και τους επίσημους ελέγχους 
που διενεργούνται σε αυτά21. Το εν λόγω 
σύστημα θα πρέπει να αναβαθμιστεί για να 
καταστεί δυνατό να χρησιμοποιείται για 
όλα τα αγαθά σχετικά με τα οποία η 
νομοθεσία της Ένωσης για την 
αγροδιατροφική αλυσίδα ορίζει ειδικές 
απαιτήσεις ή ρυθμίσεις επίσημων ελέγχων. 
Εξειδικευμένα μηχανογραφικά συστήματα 
υπάρχουν επίσης για την ταχεία ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 

(73) Είναι σημαντικό, για τη διενέργεια 
αποτελεσματικών επίσημων ελέγχων και 
άλλων επίσημων δραστηριοτήτων οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, η 
Επιτροπή και, κατά περίπτωση, οι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων να μπορούν να 
ανταλλάσσουν στοιχεία και πληροφορίες 
σχετικά με τους επίσημους ελέγχους ή τα 
αποτελέσματά τους με ταχύτητα και 
αποτελεσματικότητα. Η νομοθεσία της 
Ένωσης έχει θεσπίσει αρκετά συστήματα 
ενημέρωσης, τα οποία διαχειρίζεται η 
Επιτροπή, με σκοπό να καταστεί δυνατή η 
επεξεργασία και η διαχείριση τέτοιων 
στοιχείων και πληροφοριών μέσω 
μηχανογραφικών και διαδικτυακών 
εργαλείων σε ολόκληρη την Ένωση. Ένα 
σύστημα το οποίο αφορά ειδικά την 
καταγραφή και τον εντοπισμό των 
αποτελεσμάτων των επίσημων ελέγχων 
είναι το Trade Control and Expert System 
(σύστημα TRACES), το οποίο θεσπίστηκε 
με την απόφαση 2003/24/ΕΚ της 
Επιτροπής, της 30ής Δεκεμβρίου 2002, 
όσον αφορά την ανάπτυξη ενός 
ενοποιημένου μηχανογραφικού 
κτηνιατρικού συστήματος και 
χρησιμοποιείται επί του παρόντος για τη 
διαχείριση στοιχείων και πληροφοριών 
σχετικά με τα ζώα και τα προϊόντα ζωικής 
προέλευσης και τους επίσημους ελέγχους 
που διενεργούνται σε αυτά21. Το εν λόγω 
σύστημα θα πρέπει να αναβαθμιστεί για να 
καταστεί δυνατό να χρησιμοποιείται για 
όλα τα αγαθά σχετικά με τα οποία η 
νομοθεσία της Ένωσης για την 
αγροδιατροφική αλυσίδα ορίζει ειδικές 
απαιτήσεις ή ρυθμίσεις επίσημων ελέγχων. 
Εξειδικευμένα μηχανογραφικά συστήματα 
υπάρχουν επίσης για την ταχεία ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 
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και με την Επιτροπή σχετικά με την 
επικινδυνότητα που ενδέχεται να 
παρουσιαστεί στην τροφική αλυσίδα ή 
όσον αφορά την υγεία των ζώων και των 
φυτών. Το άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 178/2002 θεσπίζει το RASFF, το 
άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number, date, title and, in a 
footnote, the OJ reference for the 
Regulation on animal health] ένα σύστημα 
κοινοποίησης και αναφοράς σχετικά με τα 
μέτρα για την αντιμετώπιση των 
καταγεγραμμένων νόσων, ενώ το άρθρο 
97 του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number, date, title and, in a footnote, the 
OJ reference for the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] θεσπίζει ένα σύστημα 
προειδοποίησης και αναφοράς της 
παρουσίας επιβλαβών οργανισμών και 
κοινοποίησης των περιπτώσεων μη 
συμμόρφωσης. Όλα αυτά τα συστήματα 
θα πρέπει να λειτουργούν με αρμονικό και 
συνεπή τρόπο που να αξιοποιεί τις 
συνέργειες μεταξύ των διαφόρων 
συστημάτων, να αποφεύγει τις 
επικαλύψεις, να απλουστεύει τη λειτουργία 
τους και να τα καθιστά πιο αποδοτικά.

και με την Επιτροπή σχετικά με την 
επικινδυνότητα που ενδέχεται να 
παρουσιαστεί στην τροφική αλυσίδα ή 
όσον αφορά την υγεία των ζώων. Το άρθρο 
50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 
θεσπίζει το RASFF, το άρθρο 20 του 
κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number, date, 
title and, in a footnote, the OJ reference for 
the Regulation on animal health] ένα 
σύστημα κοινοποίησης και αναφοράς 
σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση 
των καταγεγραμμένων νόσων. Όλα αυτά 
τα συστήματα θα πρέπει να λειτουργούν με 
αρμονικό και συνεπή τρόπο που να 
αξιοποιεί τις συνέργειες μεταξύ των 
διαφόρων συστημάτων, να αποφεύγει τις 
επικαλύψεις, να απλουστεύει τη λειτουργία 
τους και να τα καθιστά πιο αποδοτικά.

__________________ __________________
21 ΕΕ L 8 της 14.1.2003, σ. 44. 21 ΕΕ L 8 της 14.1.2003, σ. 44.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων για την υγεία των φυτών, το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η διεύρυνση αυτή δεν είναι 
απαραίτητη.

Τροπολογία 105
Martina Anderson
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 73

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(73) Είναι σημαντικό, για τη διενέργεια 
αποτελεσματικών επίσημων ελέγχων και 
άλλων επίσημων δραστηριοτήτων οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, η 
Επιτροπή και, κατά περίπτωση, οι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων να μπορούν να 
ανταλλάσσουν στοιχεία και πληροφορίες 
σχετικά με τους επίσημους ελέγχους ή τα 
αποτελέσματά τους με ταχύτητα και 
αποτελεσματικότητα. Η νομοθεσία της 
Ένωσης έχει θεσπίσει αρκετά συστήματα 
ενημέρωσης, τα οποία διαχειρίζεται η 
Επιτροπή, με σκοπό να καταστεί δυνατή η 
επεξεργασία και η διαχείριση τέτοιων 
στοιχείων και πληροφοριών μέσω 
μηχανογραφικών και διαδικτυακών 
εργαλείων σε ολόκληρη την Ένωση. Ένα 
σύστημα το οποίο αφορά ειδικά την 
καταγραφή και τον εντοπισμό των 
αποτελεσμάτων των επίσημων ελέγχων 
είναι το Trade Control and Expert System 
(σύστημα TRACES), το οποίο θεσπίστηκε 
με την απόφαση 2003/24/ΕΚ της 
Επιτροπής, της 30ής Δεκεμβρίου 2002, 
όσον αφορά την ανάπτυξη ενός 
ενοποιημένου μηχανογραφικού 
κτηνιατρικού συστήματος και 
χρησιμοποιείται επί του παρόντος για τη 
διαχείριση στοιχείων και πληροφοριών 
σχετικά με τα ζώα και τα προϊόντα ζωικής 
προέλευσης και τους επίσημους ελέγχους 
που διενεργούνται σε αυτά21. Το εν λόγω 
σύστημα θα πρέπει να αναβαθμιστεί για να 
καταστεί δυνατό να χρησιμοποιείται για 
όλα τα αγαθά σχετικά με τα οποία η 
νομοθεσία της Ένωσης για την 
αγροδιατροφική αλυσίδα ορίζει ειδικές 
απαιτήσεις ή ρυθμίσεις επίσημων ελέγχων. 
Εξειδικευμένα μηχανογραφικά συστήματα 
υπάρχουν επίσης για την ταχεία ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 
και με την Επιτροπή σχετικά με την 
επικινδυνότητα που ενδέχεται να 
παρουσιαστεί στην τροφική αλυσίδα ή 

(73) Είναι σημαντικό, για τη διενέργεια 
αποτελεσματικών επίσημων ελέγχων και 
άλλων επίσημων δραστηριοτήτων οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, η 
Επιτροπή και, κατά περίπτωση, οι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων να μπορούν να 
ανταλλάσσουν στοιχεία και πληροφορίες 
σχετικά με τους επίσημους ελέγχους ή τα 
αποτελέσματά τους με ταχύτητα και 
αποτελεσματικότητα. Η νομοθεσία της 
Ένωσης έχει θεσπίσει αρκετά συστήματα 
ενημέρωσης, τα οποία διαχειρίζεται η 
Επιτροπή, με σκοπό να καταστεί δυνατή η 
επεξεργασία και η διαχείριση τέτοιων 
στοιχείων και πληροφοριών μέσω 
μηχανογραφικών και διαδικτυακών 
εργαλείων σε ολόκληρη την Ένωση. Ένα 
σύστημα το οποίο αφορά ειδικά την 
καταγραφή και τον εντοπισμό των 
αποτελεσμάτων των επίσημων ελέγχων 
είναι το Trade Control and Expert System 
(σύστημα TRACES), το οποίο θεσπίστηκε 
με την απόφαση 2003/24/ΕΚ της 
Επιτροπής, της 30ής Δεκεμβρίου 2002, 
όσον αφορά την ανάπτυξη ενός 
ενοποιημένου μηχανογραφικού 
κτηνιατρικού συστήματος και 
χρησιμοποιείται επί του παρόντος για τη 
διαχείριση στοιχείων και πληροφοριών 
σχετικά με τα ζώα και τα προϊόντα ζωικής 
προέλευσης και τους επίσημους ελέγχους 
που διενεργούνται σε αυτά21. Το εν λόγω 
σύστημα θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να 
προσαρμοστεί για να καταστεί δυνατό να 
χρησιμοποιείται για όλα τα αγαθά σχετικά 
με τα οποία η νομοθεσία της Ένωσης για 
την αγροδιατροφική αλυσίδα ορίζει ειδικές 
απαιτήσεις ή ρυθμίσεις επίσημων ελέγχων. 
Εξειδικευμένα μηχανογραφικά συστήματα 
υπάρχουν επίσης για την ταχεία ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 
και με την Επιτροπή σχετικά με την 
επικινδυνότητα που ενδέχεται να 
παρουσιαστεί στην τροφική αλυσίδα ή 
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όσον αφορά την υγεία των ζώων και των 
φυτών. Το άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 178/2002 θεσπίζει το RASFF, το 
άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number, date, title and, in a 
footnote, the OJ reference for the 
Regulation on animal health] ένα σύστημα 
κοινοποίησης και αναφοράς σχετικά με τα 
μέτρα για την αντιμετώπιση των 
καταγεγραμμένων νόσων, ενώ το άρθρο 97 
του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number, date, 
title and, in a footnote, the OJ reference for 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants] θεσπίζει ένα 
σύστημα προειδοποίησης και αναφοράς 
της παρουσίας επιβλαβών οργανισμών και 
κοινοποίησης των περιπτώσεων μη 
συμμόρφωσης. Όλα αυτά τα συστήματα θα 
πρέπει να λειτουργούν με αρμονικό και 
συνεπή τρόπο που να αξιοποιεί τις 
συνέργειες μεταξύ των διαφόρων 
συστημάτων, να αποφεύγει τις 
επικαλύψεις, να απλουστεύει τη λειτουργία 
τους και να τα καθιστά πιο αποδοτικά.

όσον αφορά την υγεία των ζώων και των 
φυτών. Το άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 178/2002 θεσπίζει το RASFF, το 
άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number, date, title and, in a 
footnote, the OJ reference for the 
Regulation on animal health] ένα σύστημα 
κοινοποίησης και αναφοράς σχετικά με τα 
μέτρα για την αντιμετώπιση των 
καταγεγραμμένων νόσων και σχετικά με 
την απάτη στον επισιτιστικό τομέα, ενώ 
το άρθρο 97 του κανονισμού (ΕΕ) 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number, date, title and, in a 
footnote, the OJ reference for the 
Regulation on protective measures against 
pests of plants] θεσπίζει ένα σύστημα 
προειδοποίησης και αναφοράς της 
παρουσίας επιβλαβών οργανισμών και 
κοινοποίησης των περιπτώσεων μη 
συμμόρφωσης. Όλα αυτά τα συστήματα θα 
πρέπει να λειτουργούν με αρμονικό και 
συνεπή τρόπο που να αξιοποιεί τις 
συνέργειες μεταξύ των διαφόρων 
συστημάτων, να αποφεύγει τις 
επικαλύψεις, να απλουστεύει τη λειτουργία 
τους και να τα καθιστά πιο αποδοτικά.

__________________ __________________
21 ΕΕ L 8, της 14.01.03, σ. 44. 21 ΕΕ L 8 της 14.01.2003, σ. 44.

Or. en

Τροπολογία 106
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 74 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(74α) Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο 
διοικητικός φόρτος και το κόστος των
ελέγχων και να δοθεί η δυνατότητα στην 
ΕΕ και στα κράτη μέλη της να 
επικοινωνούν ηλεκτρονικά με 
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αποτελεσματικό τρόπο στο πλαίσιο των 
εμπορικών τους σχέσεων με τρίτες χώρες, 
είναι αναγκαίο, κατά την ανταλλαγή 
ηλεκτρονικών πιστοποιητικών ή άλλων 
ηλεκτρονικών δεδομένων, η Επιτροπή 
και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
να χρησιμοποιούν διεθνώς μια 
τυποποιημένη γλώσσα, δομή μηνυμάτων 
και πρωτόκολλα ανταλλαγών με βάση την 
καθοδήγηση για την ηλεκτρονική 
πιστοποίηση σε τυποποιημένη 
επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης 
(Extensible Markup Language, 
συστήματα XML) της κοινοπραξίας του 
Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web 
Consortium, WC3), καθώς και ασφαλείς 
μηχανισμούς ανταλλαγής μεταξύ 
αρμόδιων αρχών, όπως προβλέπεται από 
το Κέντρο των Ηνωμένων Εθνών για τη 
διευκόλυνση του εμπορίου και των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών 
(UN/CEFACT).

Or. en

Τροπολογία 107
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 77

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(77) Οι παραβάσεις των κανόνων αυτών θα 
πρέπει να υπόκεινται σε αποτελεσματικές, 
αποτρεπτικές και αναλογικές κυρώσεις σε 
εθνικό επίπεδο σε ολόκληρη την Ένωση. 
Για να είναι τα χρηματικά πρόστιμα που 
επιβάλλονται στις περιπτώσεις σκόπιμης 
παράβασης επαρκώς αποτρεπτικά, θα 
πρέπει να καθορίζονται σε ένα επίπεδο που 
είναι πιθανό να αντισταθμίζει το 
οικονομικό πλεονέκτημα που επιδίωκε ο 
παραβάτης με την παράβαση. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να υποχρεούνται να 
εφαρμόζουν τις κατάλληλες ποινικές και/ή 
διοικητικές κυρώσεις στις περιπτώσεις που 

(77) Οι παραβάσεις των κανόνων αυτών θα 
πρέπει να υπόκεινται σε αποτελεσματικές, 
αποτρεπτικές και αναλογικές κυρώσεις σε 
εθνικό επίπεδο σε ολόκληρη την Ένωση. 
Για να είναι τα χρηματικά πρόστιμα που 
επιβάλλονται στις περιπτώσεις σκόπιμης 
παράβασης επαρκώς αποτρεπτικά, θα 
πρέπει να καθορίζονται σε ένα επίπεδο 
τουλάχιστον διπλάσιο σε σχέση με το 
οικονομικό πλεονέκτημα που επιδίωκε ο 
παραβάτης με την παράβαση. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να υποχρεούνται να 
εφαρμόζουν τις κατάλληλες ποινικές και/ή 
διοικητικές κυρώσεις στις περιπτώσεις που 
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οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων δεν 
συνεργάζονται κατά τον επίσημο έλεγχο.

οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων δεν 
συνεργάζονται κατά τον επίσημο έλεγχο.

Or. en

Τροπολογία 108
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 77 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(77α) Είναι ενδεδειγμένο να λαμβάνονται 
υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των 
αναπτυσσομένων χωρών και ιδίως των 
λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών και οι εν 
λόγω χώρες να υποστηρίζονται στην 
οργάνωση των επισήμων ελέγχων τους, 
προκειμένου να μπορούν να εκπληρώσουν 
τους όρους εισαγωγής ζώων και αγαθών 
στην ΕΕ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε συνάρτηση με την πρόταση για το άρθρο 128 (νέο), με βάση ισχύουσες ρυθμίσεις.

Τροπολογία 109
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 78

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(78) Ο παρών κανονισμός καλύπτει τομείς 
που ρυθμίζονται ήδη από ορισμένες 
ισχύουσες νομοθετικές πράξεις. Για να 
αποφευχθούν οι επικαλύψεις και να 
διαμορφωθεί ένα συνεκτικό νομοθετικό 
πλαίσιο, θα πρέπει να καταργηθούν και να 
αντικατασταθούν από τους κανόνες του 

(78) Ο παρών κανονισμός καλύπτει τομείς 
που ρυθμίζονται ήδη από ορισμένες 
ισχύουσες νομοθετικές πράξεις. Για να 
αποφευχθούν οι επικαλύψεις και να 
διαμορφωθεί ένα συνεκτικό νομοθετικό 
πλαίσιο, θα πρέπει να καταργηθούν και να 
αντικατασταθούν από τους κανόνες του 
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παρόντος κανονισμού οι ακόλουθες 
πράξεις: η οδηγία 89/608/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 1989, 
για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των 
διοικητικών αρχών των κρατών μελών και 
τη συνεργασία των αρχών αυτών με την 
Επιτροπή, με σκοπό τη διασφάλιση της 
ορθής εφαρμογής της κτηνιατρικής και 
ζωοτεχνικής νομοθεσίας23· η οδηγία 
89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης 
Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τους 
κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται 
στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική 
την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς24· 
Οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους 
κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους 
που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό 
εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και 
προϊόντων με την προοπτική της 
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς25· η 
οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου· η 
απόφαση 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 13ης Ιουλίου 1992, για τη 
μηχανογράφηση των κτηνιατρικών 
διαδικασιών εισαγωγής (σχέδιο Shift), για 
την τροποποίηση των οδηγιών 
90/675/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ και 
91/628/ΕΟΚ, της απόφασης 90/424/ΕΟΚ
και για την κατάργηση της απόφασης 
88/192/ΕΟΚ26· η οδηγία 96/23/EΚ του 
Συμβουλίου· η οδηγία 96/93/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1996, 
σχετικά με την πιστοποίηση ζώων και 
ζωικών προϊόντων27· η οδηγία 97/78/EΚ 
του Συμβουλίου· ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 882/2004· και ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό 
ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των 
επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής 
προέλευσης που προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση28.

παρόντος κανονισμού οι ακόλουθες 
πράξεις: η οδηγία 89/608/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 1989, 
για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των 
διοικητικών αρχών των κρατών μελών και 
τη συνεργασία των αρχών αυτών με την 
Επιτροπή, με σκοπό τη διασφάλιση της 
ορθής εφαρμογής της κτηνιατρικής και 
ζωοτεχνικής νομοθεσίας23· η οδηγία 
89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης 
Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τους 
κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται 
στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική 
την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς24· 
Οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους 
κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους 
που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό 
εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και 
προϊόντων με την προοπτική της 
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς25· η 
οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου· η 
απόφαση 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 13ης Ιουλίου 1992, για τη 
μηχανογράφηση των κτηνιατρικών 
διαδικασιών εισαγωγής (σχέδιο Shift), για 
την τροποποίηση των οδηγιών 
90/675/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ και 
91/628/ΕΟΚ και για την κατάργηση της 
απόφασης 88/192/ΕΟΚ26· η οδηγία 
96/23/EΚ του Συμβουλίου· η οδηγία 
96/93/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την 
πιστοποίηση ζώων και ζωικών 
προϊόντων27· η οδηγία 97/78/EΚ του 
Συμβουλίου· ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
882/2004.

__________________ __________________
23 ΕΕ L 351 της 21.12.1989, σ. 34. 23 ΕΕ L 351 της 21.12.1989, σ. 34.
24 ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13. 24 ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13.
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25 ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29. 25 ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29.
26 ΕΕ L 243 της 25.8.1992, σ. 27. 26 ΕΕ L 243 της 25.8.1992, σ. 27.
27 ΕΕ L 13 της 16.1.1997, σ. 28. 27 ΕΕ L 13 της 16.1.1997, σ. 28.
28 ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για μια ασφαλή χρηματοδότηση των κοινοτικών εργαστηρίων αναφοράς είναι αναγκαία η 
διατήρηση της απόφασης του Συμβουλίου. Με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
854/2004 προκύπτουν ασάφειες αναφορικά με συγκεκριμένες διατάξεις ελέγχου που αφορούν 
την καταλληλότητα ζωικών προϊόντων, οι οποίες δεν καλύπτονται από την παρούσα πρόταση 
κανονισμού/

Τροπολογία 110
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 79

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(79) Για λόγους συνέπειας, θα πρέπει 
επίσης να τροποποιηθούν οι ακόλουθες 
πράξεις: ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, 
για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, 
καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων 
μεταδοτικών σπογγωδών 
εγκεφαλοπαθειών29· ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας 
Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των 
ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς 
δραστηριότητες και για την τροποποίηση 
των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ 
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/9730· 
ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, 
για τα ανώτατα όρια καταλοίπων 
φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα 
και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής 
προέλευσης και για την τροποποίηση της 

(79) Για λόγους συνέπειας, θα πρέπει 
επίσης να τροποποιηθούν οι ακόλουθες 
πράξεις: ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, 
για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, 
καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων 
μεταδοτικών σπογγωδών 
εγκεφαλοπαθειών29· ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας 
Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των 
ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς 
δραστηριότητες και για την τροποποίηση 
των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ 
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/9730· 
ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, 
για τα ανώτατα όρια καταλοίπων 
φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα 
και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής 
προέλευσης και για την τροποποίηση της 
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οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου31· ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/9132· ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1069/2009· ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
1099/2009 του Συμβουλίου, της 24ης 
Σεπτεμβρίου 2009, για την προστασία των 
ζώων κατά τη θανάτωσή τους33· ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου34· ο κανονισμός (EE) αριθ. 
1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 
2012, για τα συστήματα ποιότητας των 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων35· η 
οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
20ής Ιουλίου 1998, σχετικά με την 
προστασία των ζώων στα εκτροφεία36· η 
οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
19ης Ιουλίου 1999, περί των στοιχειωδών 
απαιτήσεων για την προστασία των 
ωοπαραγωγών ορνίθων37· ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς 
τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές38· 
ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, 
για τις πρόσθετες ύλες που 
χρησιμοποιούνται στη διατροφή των 
ζώων39· η οδηγία 2007/43/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, 
σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστων 
κανόνων για την προστασία των 
κοτόπουλων που εκτρέφονται για την 
παραγωγή κρέατος40· η οδηγία 
2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση 
στοιχειωδών κανόνων για την προστασία 
των μόσχων41· η οδηγία 2008/120/ΕΚ του 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου31· ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/9132· ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1099/2009 του Συμβουλίου, της 24ης 
Σεπτεμβρίου 2009, για την προστασία των 
ζώων κατά τη θανάτωσή τους33· ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου34· ο κανονισμός (EE) αριθ. 
1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 
2012, για τα συστήματα ποιότητας των 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων35 ; η 
οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
20ής Ιουλίου 1998, σχετικά με την 
προστασία των ζώων στα εκτροφεία36· η 
οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
19ης Ιουλίου 1999, περί των στοιχειωδών 
απαιτήσεων για την προστασία των 
ωοπαραγωγών ορνίθων37· ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς 
τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές38· 
ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, 
για τις πρόσθετες ύλες που 
χρησιμοποιούνται στη διατροφή των 
ζώων39· η οδηγία 2007/43/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, 
σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστων 
κανόνων για την προστασία των 
κοτόπουλων που εκτρέφονται για την 
παραγωγή κρέατος40· η οδηγία 
2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση 
στοιχειωδών κανόνων για την προστασία 
των μόσχων41· η οδηγία 2008/120/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 
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Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 
για τους στοιχειώδεις κανόνες για την 
προστασία των χοίρων42· η οδηγία 
2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον 
καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με 
σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης 
των γεωργικών φαρμάκων43.

για τους στοιχειώδεις κανόνες για την 
προστασία των χοίρων42· η οδηγία 
2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον 
καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με 
σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης 
των γεωργικών φαρμάκων43.

__________________ __________________
29 ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1. 29 ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1.
30 ΕΕ L 3 της 5.1.2005, σ. 1. 30 ΕΕ L 3 της 5.1.2005, σ. 1.
31 ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1. 31 ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.
32 ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1. 32 ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1.
33 ΕΕ L 303 της 18.11.2009, σ. 1. 33 ΕΕ L 303 της 18.11.2009, σ. 1.
34 ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1. 34 ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.
35 ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1. 35 ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.
36 ΕΕ L 221 της 8.8.1998, σ. 23. 36 ΕΕ L 221 της 8.8.1998, σ. 23.
37 ΕΕ L 203 της 3.8.1999, σ. 53. 37 ΕΕ L 203 της 3.8.1999, σ. 53.
38 ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1. 38 ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
39 ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29. 39 ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.
40 ΕΕ L 812 της 12.7.2007, σ. 19. 40 ΕΕ L 812 της 12.7.2007, σ. 19.
41 ΕΕ L 10 της 15.1.2009, σ. 7. 41 ΕΕ L 10 της 15.1.2009, σ. 7.
42 ΕΕ L 47 της 18.2.2009, σ. 5. 42 ΕΕ L 47 της 18.2.2009, σ. 5.
43 ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71. 43 ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η κατάργηση του κανονισμού για τα ζωικά υποπροϊόντα θα πρέπει να διαγραφεί σε συνάρτηση 
με τις προτάσεις για την τροποποίηση του άρθρου 17.

Τροπολογία 111
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 81
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(81) Για την τροποποίηση των 
παραπομπών στα ευρωπαϊκά πρότυπα και 
των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος 
κανονισμού προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη οι νομοθετικές και τεχνικές και 
επιστημονικές εξελίξεις και για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με 
ειδικούς κανόνες που διέπουν τους 
επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες 
δραστηριότητες στους τομείς που καλύπτει 
ο κανονισμός, συμπεριλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, κανόνων για την 
εξειδίκευση και την κατάρτιση του 
προσωπικού, τις πρόσθετες αρμοδιότητες 
και τα καθήκοντα των αρμόδιων αρχών, τις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται 
διαπίστευση των εργαστηρίων, ορισμένες 
απαλλαγές από επίσημους ελέγχους στα 
σύνορα, τα κριτήρια που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της 
συχνότητας των ελέγχων ταυτότητας και 
των φυσικών ελέγχων, τον καθορισμό των 
όρων που πρέπει να πληρούν τα ζώα ή τα 
αγαθά που εισέρχονται στην Ένωση από 
τρίτες χώρες, τις πρόσθετες απαιτήσεις και 
καθήκοντα των εργαστηρίων και των 
κέντρων αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τις πρόσθετες απαιτήσεις για 
εθνικά εργαστήρια αναφοράς, κριτήρια για 
την κατηγοριοποίηση της επικινδυνότητας 
και για τα δείκτες επίδοσης των ΠΕΣΕ και 
σχετικά με τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για 
τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που 
προβλέπονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία για την έκδοση πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η 
Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 

(81) Για την τροποποίηση των 
παραπομπών στα ευρωπαϊκά πρότυπα και 
των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος 
κανονισμού προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη οι νομοθετικές και τεχνικές και 
επιστημονικές εξελίξεις και για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με 
ειδικούς κανόνες που διέπουν τους 
επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες 
δραστηριότητες στους τομείς που καλύπτει 
ο κανονισμός, συμπεριλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, κανόνων για την 
εξειδίκευση του προσωπικού, τις 
πρόσθετες αρμοδιότητες και τα καθήκοντα 
των αρμόδιων αρχών, τις περιπτώσεις στις 
οποίες δεν απαιτείται διαπίστευση των 
εργαστηρίων, ορισμένες απαλλαγές από 
επίσημους ελέγχους στα σύνορα, τα 
κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για τον καθορισμό της συχνότητας των 
ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών 
ελέγχων, τον καθορισμό των όρων που 
πρέπει να πληρούν τα ζώα ή τα αγαθά που 
εισέρχονται στην Ένωση από τρίτες χώρες, 
τις πρόσθετες απαιτήσεις και καθήκοντα 
των εργαστηρίων και των κέντρων 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις 
πρόσθετες απαιτήσεις για εθνικά 
εργαστήρια αναφοράς, κριτήρια για την 
κατηγοριοποίηση της επικινδυνότητας και 
για τα δείκτες επίδοσης των ΠΕΣΕ και 
σχετικά με τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για 
τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που 
προβλέπονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία για την έκδοση πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η
Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
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πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 112
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 81

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(81) Για την τροποποίηση των 
παραπομπών στα ευρωπαϊκά πρότυπα και 
των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος 
κανονισμού προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη οι νομοθετικές και τεχνικές και 
επιστημονικές εξελίξεις και για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με 
ειδικούς κανόνες που διέπουν τους 
επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες 
δραστηριότητες στους τομείς που καλύπτει 
ο κανονισμός, συμπεριλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, κανόνων για την 
εξειδίκευση και την κατάρτιση του 
προσωπικού, τις πρόσθετες αρμοδιότητες 
και τα καθήκοντα των αρμόδιων αρχών, τις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται 
διαπίστευση των εργαστηρίων, ορισμένες 
απαλλαγές από επίσημους ελέγχους στα 
σύνορα, τα κριτήρια που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της 
συχνότητας των ελέγχων ταυτότητας και 
των φυσικών ελέγχων, τον καθορισμό των 
όρων που πρέπει να πληρούν τα ζώα ή τα 
αγαθά που εισέρχονται στην Ένωση από 
τρίτες χώρες, τις πρόσθετες απαιτήσεις και 
καθήκοντα των εργαστηρίων και των 
κέντρων αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τις πρόσθετες απαιτήσεις για 
εθνικά εργαστήρια αναφοράς, κριτήρια για 
την κατηγοριοποίηση της επικινδυνότητας 
και για τα δείκτες επίδοσης των ΠΕΣΕ και 

(81) Για την τροποποίηση των 
παραπομπών στα ευρωπαϊκά πρότυπα και 
των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος 
κανονισμού προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη οι νομοθετικές και τεχνικές και 
επιστημονικές εξελίξεις και για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με 
ειδικούς κανόνες που διέπουν τους 
επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες 
δραστηριότητες στους τομείς που καλύπτει 
ο κανονισμός, συμπεριλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, κανόνων για την 
εξειδίκευση και την κατάρτιση του 
προσωπικού, τις πρόσθετες αρμοδιότητες 
και τα καθήκοντα των αρμόδιων αρχών, τις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται 
διαπίστευση των εργαστηρίων, ορισμένες 
απαλλαγές από επίσημους ελέγχους στα 
σύνορα, τα κριτήρια που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της 
συχνότητας των ελέγχων ταυτότητας και 
των φυσικών ελέγχων, τον καθορισμό των 
όρων που πρέπει να πληρούν τα ζώα ή τα 
αγαθά που εισέρχονται στην Ένωση από 
τρίτες χώρες, τις πρόσθετες απαιτήσεις και 
καθήκοντα των εργαστηρίων και των 
κέντρων αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τις πρόσθετες απαιτήσεις για 
εθνικά εργαστήρια αναφοράς, κριτήρια για 
την κατηγοριοποίηση της επικινδυνότητας 
και για τα δείκτες επίδοσης των ΠΕΣΕ και 
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σχετικά με τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για 
τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που 
προβλέπονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία για την έκδοση πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να 
προβαίνει σε κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της, μεταξύ 
άλλων, σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. 
Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή 
θα πρέπει να μεριμνά για την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και ορθή διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

σχετικά με τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για 
τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που 
προβλέπονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, 
μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία για την 
έκδοση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ιδιαίτερη 
σημασία η Επιτροπή να προβαίνει σε 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου 
της, μεταξύ άλλων, σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνά 
για την ταυτόχρονη, έγκαιρη και ορθή 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Or. de

Τροπολογία 113
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 83

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(83) Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες 
συνθήκες για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, των κανόνων και των 
ρυθμίσεων που αφορούν τους εποπτικούς 
ελέγχους, το μορφότυπο των 
πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων, τη 
θέσπιση μηχανογραφικών συστημάτων 
διαχείρισης πληροφοριών, τη συνεργασία 
μεταξύ των υπευθύνων επιχειρήσεων με τις 
αρμόδιες αρχές και των αρμόδιων αρχών 
μεταξύ τους, των τελωνειακών αρχών με 
τις άλλες αρχές, τις μεθόδους 
δειγματοληψίας και εργαστηριακής 
ανάλυσης, δοκιμών και διάγνωσης καθώς 
και την επικύρωση και ερμηνεία τους, την 

(83) Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες 
συνθήκες για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, των κανόνων και των 
ρυθμίσεων που αφορούν τους εποπτικούς 
ελέγχους, το μορφότυπο των 
πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων, τη 
θέσπιση μηχανογραφικών συστημάτων 
διαχείρισης πληροφοριών, τη συνεργασία 
μεταξύ των υπευθύνων επιχειρήσεων με τις 
αρμόδιες αρχές και των αρμόδιων αρχών 
μεταξύ τους, των τελωνειακών αρχών με 
τις άλλες αρχές, τις δοκιμές και τη 
διάγνωση καθώς και την επικύρωσή τους, 
την ιχνηλασιμότητα, τον κατάλογο των 
προϊόντων ή αγαθών που υπόκεινται σε 
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ιχνηλασιμότητα, τον κατάλογο των 
προϊόντων ή αγαθών που υπόκεινται σε 
ελέγχους καθώς και τον κατάλογο των 
χωρών ή περιφερειών που μπορούν να 
εξάγουν ορισμένα ζώα και αγαθά στην 
Ένωση, την εκ των προτέρων κοινοποίηση 
των φορτίων, τις ανταλλαγές 
πληροφοριών, τους συνοριακούς σταθμούς 
ελέγχου, την απομόνωση και καραντίνα, 
την έγκριση ελέγχων πριν από την 
εξαγωγή που διενεργούνται από τρίτες 
χώρες, τα μέτρα για τον περιορισμό της 
επικινδυνότητας ή για τον τερματισμό μιας 
εκτεταμένης σοβαρής μη συμμόρφωσης 
όσον αφορά ορισμένα ζώα ή αγαθά που 
προέρχονται από τρίτη χώρα ή περιφέρειά 
της, την αναγνώριση τρίτων χωρών ή 
περιφερειών τους οι οποίες παρέχουν 
ισοδύναμες εγγυήσεις με αυτές που 
ισχύουν στην Ένωση και την κατάργησή 
τους, τις δραστηριότητες κατάρτισης και 
τα προγράμματα ανταλλαγής προσωπικού 
μεταξύ των κρατών μελών, θα πρέπει να 
ανατεθούν εκτελεστικές εξουσίες στην 
Επιτροπή. 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 
Επιτροπή44.

ελέγχους καθώς και τον κατάλογο των 
χωρών ή περιφερειών που μπορούν να 
εξάγουν ορισμένα ζώα και αγαθά στην 
Ένωση, την εκ των προτέρων κοινοποίηση 
των φορτίων, τις ανταλλαγές 
πληροφοριών, τους συνοριακούς σταθμούς 
ελέγχου, την απομόνωση και καραντίνα, τα 
μέτρα για τον περιορισμό της 
επικινδυνότητας ή για τον τερματισμό μιας 
εκτεταμένης σοβαρής μη συμμόρφωσης 
όσον αφορά ορισμένα ζώα ή αγαθά που 
προέρχονται από τρίτη χώρα ή περιφέρειά 
της, την αναγνώριση τρίτων χωρών ή 
περιφερειών τους οι οποίες παρέχουν 
ισοδύναμες εγγυήσεις με αυτές που 
ισχύουν στην Ένωση και την κατάργησή 
τους, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 
εξουσίες στην Επιτροπή. 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 Επιτροπή44.

__________________ __________________
44 ΕΕ L 55, της 28.2.2011, σ. 13. 44 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

Or. en

Τροπολογία 114
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(84) Δεδομένου ότι ο στόχος του 
παρόντος κανονισμού, δηλαδή η 
εξασφάλιση εναρμονισμένης προσέγγισης 
όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους και
τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που 
διενεργούνται για να διασφαλιστεί η 
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης για 
την αγροδιατροφική αλυσίδα, δεν μπορεί 
να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη 
μέλη και συνεπώς μπορεί, λόγω των 
αποτελεσμάτων, της πολυπλοκότητας, 
του διασυνοριακού και διεθνούς 
χαρακτήρα του εν λόγω κανονισμού, να 
επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό 
επίπεδο, η Ένωση μπορεί να εγκρίνει 
μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας του άρθρου 5 της 
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στον 
εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη του εν λόγω στόχου,

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι εθνικές αρχές είναι οργανωμένες με διαφορετικούς τρόπους, δεν φαίνεται 
σκόπιμο να εναρμονιστεί το διαδικαστικό δίκαιο. Επιπλέον, ο νομοθέτης δεν μπορεί να ελέγχει 
ο ίδιος τις νομικές πράξεις που εκδίδει ως προς το κριτήριο της αναλογικότητας. Αυτό είναι 
θέμα της δικαιοδοσίας.

Τροπολογία 115
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα τρόφιμα και την ασφάλεια των α) τα τρόφιμα, την ασφάλεια και την 
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τροφίμων, σε κάθε στάδιο της παραγωγής, 
της μεταποίησης και της διανομής των 
τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων που αποσκοπούν στο να 
εξασφαλίζουν θεμιτές πρακτικές στις 
εμπορικές συναλλαγές και να 
προστατεύουν τα συμφέροντα και την 
ενημέρωση των καταναλωτών, καθώς και 
την κατασκευή και χρήση υλικών και 
αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν 
σε επαφή με τα τρόφιμα·

ποιότητα των τροφίμων, σε κάθε στάδιο 
της παραγωγής, της μεταποίησης και της 
διανομής των τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που 
αποσκοπούν στο να εξασφαλίζουν θεμιτές 
πρακτικές στις εμπορικές συναλλαγές και 
να προστατεύουν τα συμφέροντα και την 
ενημέρωση των καταναλωτών, καθώς και 
την κατασκευή και χρήση υλικών και 
αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν 
σε επαφή με τα τρόφιμα·

Or. en

Τροπολογία 116
Linda McAvan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα τρόφιμα και την ασφάλεια των 
τροφίμων, σε κάθε στάδιο της παραγωγής, 
της μεταποίησης και της διανομής των 
τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων που αποσκοπούν στο να 
εξασφαλίζουν θεμιτές πρακτικές στις 
εμπορικές συναλλαγές και να 
προστατεύουν τα συμφέροντα και την 
ενημέρωση των καταναλωτών, καθώς και 
την κατασκευή και χρήση υλικών και 
αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν 
σε επαφή με τα τρόφιμα·

α) τα τρόφιμα, την ασφάλεια και την 
υγιεινή των τροφίμων, σε κάθε στάδιο της 
παραγωγής, της μεταποίησης και της 
διανομής των τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που 
αποσκοπούν στο να εξασφαλίζουν θεμιτές 
πρακτικές στις εμπορικές συναλλαγές και 
να προστατεύουν τα συμφέροντα και την 
ενημέρωση των καταναλωτών, καθώς και 
την κατασκευή και χρήση υλικών και 
αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν 
σε επαφή με τα τρόφιμα·

Or. en

Τροπολογία 117
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα τρόφιμα και την ασφάλεια των 
τροφίμων, σε κάθε στάδιο της παραγωγής, 
της μεταποίησης και της διανομής των 
τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων που αποσκοπούν στο να 
εξασφαλίζουν θεμιτές πρακτικές στις 
εμπορικές συναλλαγές και να 
προστατεύουν τα συμφέροντα και την 
ενημέρωση των καταναλωτών, καθώς και 
την κατασκευή και χρήση υλικών και 
αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν 
σε επαφή με τα τρόφιμα·

α) τα τρόφιμα και την ασφάλεια των 
τροφίμων, σε κάθε στάδιο της παραγωγής, 
της μεταποίησης και της διανομής των 
τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων που αποσκοπούν στο να 
εξασφαλίζουν την εμπορική ποιότητα, 
θεμιτές πρακτικές στις εμπορικές 
συναλλαγές και να προστατεύουν τα 
συμφέροντα και την ενημέρωση των 
καταναλωτών, καθώς και την κατασκευή 
και χρήση υλικών και αντικειμένων που 
προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα 
τρόφιμα·

Or. es

Αιτιολόγηση

Θεωρούμε πως πρέπει να αναφερθεί ρητά ότι ο έλεγχος της εμπορικής ποιότητας των τροφίμων 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ούτως ώστε να είναι δυνατή η δίωξη 
περιπτώσεων απάτης στα τρόφιμα.

Τροπολογία 118
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη σκόπιμη ελευθέρωση στο 
περιβάλλον και την περιορισμένη χρήση 
ΓΤΟ·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις θα πρέπει να ρυθμιστούν στο εκάστοτε ειδικό δίκαιο, εφόσον δεν συμφωνούν με 
τους στόχους των διατάξεων ελέγχου των τροφίμων.
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Τροπολογία 119
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη σκόπιμη ελευθέρωση στο 
περιβάλλον και την περιορισμένη χρήση 
ΓΤΟ·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για δραστηριότητες που δεν συνδέονται συνήθως με τη νομοθεσία για την ασφάλεια 
της τροφικής αλυσίδας και σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες δραστηριότητες η αξιολόγηση, οι 
δράσεις και η παρακολούθηση των δυνητικών κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων, των 
ζώων, των φυτών και για το περιβάλλον αναφέρονται ήδη στη σχετική ειδική νομοθεσία.

Τροπολογία 120
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη σκόπιμη ελευθέρωση στο περιβάλλον 
και την περιορισμένη χρήση ΓΤΟ·

β) τη σκόπιμη ελευθέρωση ΓΤΟ στο 
περιβάλλον·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η περιορισμένη χρήση ΓΤΟ περιλαμβάνει τη χρήση ΓΤΟ για ιατρικούς και ερευνητικούς 
σκοπούς, κάτι που απέχει σε μεγάλο βαθμό από το πεδίο εφαρμογής της πρότασης.

Τροπολογία 121
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη σκόπιμη ελευθέρωση στο περιβάλλον 
και την περιορισμένη χρήση ΓΤΟ·

β) τη σκόπιμη ελευθέρωση στο περιβάλλον 
και την περιορισμένη χρήση γενετικώς 
τροποποιημένων τροφίμων και 
ζωοτροφών·

Or. en

Τροπολογία 122
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις ζωοτροφές και την ασφάλεια των
ζωοτροφών, σε κάθε στάδιο της 
παραγωγής, της μεταποίησης, της διανομής 
και της χρήσης των ζωοτροφών, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που 
αποσκοπούν να εξασφαλίζουν θεμιτές 
πρακτικές στις εμπορικές συναλλαγές και 
να προστατεύουν τα συμφέροντα και την 
ενημέρωση των καταναλωτών·

γ) τις ζωοτροφές και την ασφάλεια των 
ζωοτροφών, σε κάθε στάδιο της 
παραγωγής, της μεταποίησης, της διανομής 
και της χρήσης των ζωοτροφών, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που 
αποσκοπούν να εξασφαλίζουν θεμιτές 
πρακτικές στις εμπορικές συναλλαγές και 
να προστατεύουν την υγεία, τα 
συμφέροντα και την ενημέρωση των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 123
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τον καθορισμό απαιτήσεων για την 
υγεία των ζώων·

δ) τον καθορισμό απαιτήσεων για την 
υγεία των ζώων· ιδίως κανόνων που 
συνδέονται άμεσα με την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων στον τομέα της υγείας των 
ζώων από την πλευρά των υπεύθυνων 
επιχειρήσεων·
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Or. es

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να εξασφαλιστεί ότι η πρόταση ισχύει μόνο για τους 
υπεύθυνους επιχειρήσεων στον τομέα της υγείας των ζώων και όχι για τις αρμόδιες αρχές όταν 
εφαρμόζουν προγράμματα επιτήρησης και εκρίζωσης επιδημιών.

Τροπολογία 124
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση 
της επικινδυνότητας για την υγεία των 
ανθρώπων και των ζώων οι οποίοι 
οφείλονται σε ζωικά υποπροϊόντα και σε 
παράγωγα προϊόντα·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1069/2009 θεσπίζει αναλυτικές υγειονομικές διατάξεις και σχετικούς 
κανόνες εποπτείας για τη μεταχείριση των ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο. Ο εν λόγω κανονισμός θα πρέπει να παραμείνει σε ισχύ.

Τροπολογία 125
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση 
της μικροβιακής αντοχής τόσο στα ζώα 
και τους ανθρώπους όσο και στο 
περιβάλλον·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η υπερβολική χρήση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν αντιβιοτικά έχει 
οδηγήσει σε αύξηση των επιπέδων της μικροβιακής αντοχής τόσο στα ζώα όσο και στους 
ανθρώπους στην Ευρώπη. Η εν λόγω εξέλιξη συνιστά απειλή για την υγεία των ζώων και των 
ανθρώπων καθώς και για το περιβάλλον, και, ως εκ τούτου, η Ένωση πρέπει να αναζητήσει 
τρόπους μείωσης της χρήσης των εν λόγω κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων. Συνεπώς, 
οι επίσημοι έλεγχοι πρέπει να αποσκοπούν άμεσα και στη μείωση της μικροβιακής αντοχής.

Τροπολογία 126
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τα μέτρα προστασίας από τους 
επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις πρέπει να ρυθμιστούν στο εκάστοτε ειδικό δίκαιο, εφόσον δεν συμφωνούν με τους 
στόχους των διατάξεων ελέγχου των τροφίμων.

Τροπολογία 127
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τα μέτρα προστασίας από τους 
επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 128
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τα μέτρα προστασίας από τους 
επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 129
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τα μέτρα προστασίας από τους 
επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Κάτι τέτοιο συνεπάγεται τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού ώστε να καλύπτει 
και την υγεία των φυτών, η οποία δεν συμπεριλαμβανόταν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
882/2004. Για τη διεύρυνση αυτή του πεδίου εφαρμογής θα πρέπει να καταβληθούν σημαντικές 
προσπάθειες σε σχέση με την προσαρμογή της δραστηριότητας του ελέγχου σε ορισμένες πτυχές 
του φυτοϋγειονομικού τομέα και ο αντίκτυπός τους θα πρέπει να αξιολογηθεί, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες των συστημάτων ελέγχου και ανάλυσης που εφαρμόζονται.

Τροπολογία 130
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) την παραγωγή, με σκοπό τη διάθεση 
στην αγορά, και τη διάθεση στην αγορά 
φυτικού αναπαραγωγικού υλικού·

διαγράφεται
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Or. de

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις πρέπει να ρυθμιστούν στο εκάστοτε ειδικό δίκαιο, εφόσον δεν συμφωνούν με τους 
στόχους των διατάξεων ελέγχου των τροφίμων.

Τροπολογία 131
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) την παραγωγή, με σκοπό τη διάθεση 
στην αγορά, και τη διάθεση στην αγορά 
φυτικού αναπαραγωγικού υλικού·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 132
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) την παραγωγή, με σκοπό τη διάθεση 
στην αγορά, και τη διάθεση στην αγορά 
φυτικού αναπαραγωγικού υλικού·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 133
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο η



AM\1013302EL.doc 69/131 PE526.075v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) την παραγωγή, με σκοπό τη διάθεση 
στην αγορά, και τη διάθεση στην αγορά 
φυτικού αναπαραγωγικού υλικού·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Κάτι τέτοιο συνεπάγεται τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού ώστε να καλύπτει 
και την υγεία των φυτών, η οποία δεν συμπεριλαμβανόταν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
882/2004. Για τη διεύρυνση αυτή του πεδίου εφαρμογής θα πρέπει να καταβληθούν σημαντικές 
προσπάθειες σε σχέση με την προσαρμογή της δραστηριότητας του ελέγχου σε ορισμένες πτυχές 
του φυτοϋγειονομικού τομέα και ο αντίκτυπός τους θα πρέπει να αξιολογηθεί, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες των συστημάτων ελέγχου και ανάλυσης που εφαρμόζονται.

Τροπολογία 134
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) την παραγωγή, με σκοπό τη διάθεση 
στην αγορά, και τη διάθεση στην αγορά 
φυτικού αναπαραγωγικού υλικού·

η) την παραγωγή, με σκοπό τη διάθεση 
στην αγορά, και τη διάθεση στην αγορά 
φυτικού αναπαραγωγικού υλικού,
εξαιρουμένου του δασικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού που 
καλύπτεται από την οδηγία 1999/105/EΚ 
σχετικά με την εμπορία του δασικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό είναι σύγχρονο και 
λειτουργικό. Η συμπερίληψη του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού στον παρόντα κανονισμό 
θα δημιουργήσει μια νομοθεσία λιγότερο ευέλικτη, λιγότερο αποδοτική, περίπλοκη και 
δαπανηρή, η οποία θα αυξήσει τον διοικητικό φόρτο για τους ιδιοκτήτες δασών και τις αρχές 
χωρίς κανένα όφελος.
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Τροπολογία 135
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) την παραγωγή, με σκοπό τη διάθεση 
στην αγορά, και τη διάθεση στην αγορά 
φυτικού αναπαραγωγικού υλικού·

η) την παραγωγή, με σκοπό τη διάθεση 
στην αγορά, και τη διάθεση στην αγορά 
φυτικού αναπαραγωγικού υλικού,
εξαιρουμένου του δασικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού που 
καλύπτεται από την οδηγία 1999/105/EΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία 1999/105/EΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εμπορία του δασικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού, η οποία περιλαμβάνει τον έλεγχο του δασικού πολλαπλασιαστικού 
υλικού, λειτουργεί αποτελεσματικά. Η συμπερίληψη του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού 
στον κανονισμό για τους επίσημους ελέγχους θα αυξήσει σημαντικά τον διοικητικό φόρτο των 
υπευθύνων επιχειρήσεων και των αρχών. Επιπλέον, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση που εξέδωσε 
η Μόνιμη Δασική Επιτροπή στις 4/7/2012, το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό πρέπει να 
εξαιρεθεί από τους κανονισμούς σχετικά με τους επίσημους ελέγχους και το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό.

Τροπολογία 136
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) τον καθορισμό απαιτήσεων για τη 
διάθεση στην αγορά και τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τη 
βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις πρέπει να ρυθμιστούν στο εκάστοτε ειδικό δίκαιο, εφόσον δεν συμφωνούν με τους 
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στόχους των διατάξεων ελέγχου των τροφίμων.

Τροπολογία 137
Astrid Lulling, Georges Bach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) τη βιολογική παραγωγή και την 
επισήμανση των βιολογικών προϊόντων·

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι έλεγχοι στον τομέα της βιολογικής γεωργίας είναι τελείως διαφορετικοί από εκείνους που 
σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων με την ευρεία έννοια. Ουσιαστικά, οι έλεγχοι στον 
εν λόγω τομέα αφορούν την τήρηση μιας σειράς προδιαγραφών που σχετίζονται κυρίως με 
κανόνες παραγωγής και όχι με την ασφάλεια των τροφίμων. Συνεπώς, δεν κρίνεται σκόπιμη η 
συμπερίληψη της βιολογικής γεωργίας στον κανονισμό για τον οριζόντιο έλεγχο.

Τροπολογία 138
Astrid Lulling, Georges Bach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) τη χρήση και την επισήμανση των 
προστατευόμενων ονομασιών 
προέλευσης, των προστατευόμενων 
γεωγραφικών ενδείξεων και των 
εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων 
προϊόντων.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι έλεγχοι στον τομέα των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων είναι τελείως 
διαφορετικοί από εκείνους που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων με την ευρεία έννοια, 
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Ουσιαστικά, οι έλεγχοι στον εν λόγω τομέα αφορά την τήρηση μιας σειράς προδιαγραφών που 
σχετίζονται κυρίως με κανόνες παραγωγής και όχι με την ασφάλεια των τροφίμων. Συνεπώς, 
δεν κρίνεται σκόπιμη η συμπερίληψη των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων στον 
κανονισμό για τον οριζόντιο έλεγχο.

Τροπολογία 139
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) τους κανόνες σχετικά με τη διάθεση 
στην αγορά και τη χρήση των 
κτηνιατρικών φαρμάκων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα κτηνιατρικά φάρμακα και οι έλεγχοι που εφαρμόζονται σε αυτά έχουν άμεση σχέση με την 
υγεία των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων και πρέπει να διέπονται από τους ίδιους
κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων που διενεργούν οι υπηρεσίες της Επιτροπής στις 
αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία 140
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – σημείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) τον καθορισμό απαιτήσεων σχετικά 
με τον έλεγχο ορισμένων ουσιών και 
καταλοίπων τους σε ζώντα ζώα και στα 
προϊόντα τους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι σαφές από την αιτιολογική έκθεση και τις αιτιολογικές σκέψεις ότι ο έλεγχος ορισμένων 
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ουσιών και καταλοίπων τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους, ο οποίος στο παρελθόν 
διεπόταν από άλλη νομοθεσία, ενσωματώνεται στην πρόταση της Επιτροπής. Ωστόσο, επειδή 
δεν γίνεται ειδική αναφορά στο άρθρο 1 κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο 
άρθρο ούτως ώστε να μην υπάρχουν αμφιβολίες σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής του κανόνα.

Τροπολογία 141
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πρόκειται να εξαχθούν σε τρίτες 
χώρες.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι εξαγωγές παραμένουν εκτός του πεδίου εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, καθώς οι εξαγωγές δεν επηρεάζουν την κοινή αγορά. Επίσης, το 
περιεχόμενο ορισμένων άρθρων μπορεί να συνιστά υπέρβαση με βάση την αρχή της 
επικουρικότητας, και για τον λόγο αυτόν η λήψη απόφασης εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία 142
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τους κανόνες που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007·

α) τους κανόνες που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 σχετικά 
με τη διαχείριση της κοινής οργάνωσης 
των αγορών, συμπεριλαμβανομένων των 
ποσοστώσεων παραγωγής, των 
δασμολογικών ποσοστώσεων και των 
παρεμβάσεων· Παρά ταύτα, ο παρών 
κανονισμός εφαρμόζεται βέβαια στους 
επίσημους ελέγχους των 
προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης 
και των προστατευόμενων γεωγραφικών 



PE526.075v01-00 74/131 AM\1013302EL.doc

EL

ενδείξεων για τον οίνο·

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) 1234/2007 καθορίζει τους επίσημους ελέγχους που ισχύουν για τις 
προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ) και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις 
(ΠΓΕ) για τον οίνο. Δεν είναι αντιληπτό για ποιον λόγο η αντιμετώπιση των ΠΟΠ και των ΠΓΕ 
του οίνου, των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1151/2012] 
και των αλκοολούχων ποτών [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/08] δεν είναι παρόμοια ούτε 
ομοιόμορφη ούτε τεχνικά δικαιολογημένη και γιατί αυτό δεν επιτρέπεται.

Τροπολογία 143
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. «επίσημος έλεγχος»: κάθε μορφή 
ελέγχου που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές 
για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με:

1. «επίσημος έλεγχος»: κάθε μορφή 
ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων ελέγχου ζώων και αγαθών 
που προέρχονται από τρίτες χώρες και 
που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες 
χώρες, που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές 
για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με:

Or. pl

Τροπολογία 144
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον παρόντα κανονισμό· διαγράφεται

Or. es
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Αιτιολόγηση

Επειδή με τα άρθρα 5, 11 και 137 θεσπίζονται οι μηχανισμοί ελέγχου της τήρησης του 
κανονισμού, δεν είναι αναγκαίο να συμπεριληφθεί αυτή η αναφορά στους ορισμούς και να 
θεωρείται ότι ο έλεγχος των υπευθύνων επιχειρήσεων και ο έλεγχος των αρμόδιων αρχών 
έχουν την ίδια σημασία και υπόκεινται στους ίδιους όρους. Η τροπολογία που προτείνεται είναι 
απλή, καθώς αρκεί να διαγραφεί το σημείο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α), χωρίς να θίγεται με 
οποιονδήποτε τρόπο το πνεύμα του κανονισμού.

Τροπολογία 145
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τους κανόνες που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 για να 
διασφαλιστεί η εφαρμογή των εν λόγω 
κανόνων·

β) τους κανόνες που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2, εξαιρουμένων των 
στοιχείων δ) και ζ), για να διασφαλιστεί η 
εφαρμογή των εν λόγω κανόνων·

Or. en

Τροπολογία 146
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι κεντρικές αρχές κράτους μέλους που 
είναι αρμόδιες για την οργάνωση των 
επίσημων ελέγχων και των άλλων 
επίσημων δραστηριοτήτων σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό και τους κανόνες 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2·

α) οι κεντρικές αρχές κράτους μέλους που 
είναι αρμόδιες για την οργάνωση και τη 
διεξαγωγή των επίσημων ελέγχων και των 
άλλων επίσημων δραστηριοτήτων, όπως 
για παράδειγμα η έκδοση πιστοποιητικών 
ή βεβαιώσεων, ο ορισμός εργαστηρίων, η 
ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της 
συνεργασίας των αρχών, καθώς και η 
απόφαση για τη λήψη μέτρων για την 
αποκατάσταση παραβιάσεων, σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό και τους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2·
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Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι οι αρμόδιες αρχές δεν είναι υπεύθυνες μόνο για την 
οργάνωση των επισήμων ελέγχων, αλλά και για τη διεξαγωγή τους. Επιπλέον, είναι 
απαραίτητος ένας ορισμός της έκφρασης «άλλων επίσημων δραστηριοτήτων», έστω και με 
παραδείγματα, προκειμένου να καταστεί συγκεκριμένος.

Τροπολογία 147
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι κεντρικές αρχές κράτους μέλους που 
είναι αρμόδιες για την οργάνωση των 
επίσημων ελέγχων και των άλλων 
επίσημων δραστηριοτήτων σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό και τους κανόνες 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2·

α) οι κεντρικές αρχές κράτους μέλους που 
είναι αρμόδιες για την οργάνωση ή 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων και των 
άλλων επίσημων δραστηριοτήτων 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και 
τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 
1 παράγραφος 2·

Or. es

Αιτιολόγηση

Με την αρχική διατύπωση αυτού του ορισμού θα εξαιρούνταν οι αρχές που είναι αρμόδιες για 
τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων.

Τροπολογία 148
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οποιαδήποτε άλλη αρχή στην οποία έχει 
ανατεθεί αρμοδιότητα·

β) οποιαδήποτε άλλη τοπική ή 
περιφερειακή αρχή στην οποία έχει 
ανατεθεί αυτή η αρμοδιότητα·
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Or. es

Αιτιολόγηση

Θα ήταν μάλλον πιο εύστοχο να διατηρηθεί ο όρος που χρησιμοποιείται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 882/04 για τη διαφοροποίησή του από την έννοια της δημόσιας αρχής που περιλαμβάνεται 
στο άρθρο 3.

Τροπολογία 149
Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οποιαδήποτε άλλη αρχή στην οποία έχει 
ανατεθεί αρμοδιότητα·

β) οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή στην 
οποία έχει ανατεθεί αρμοδιότητα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτοί που διενεργούν επίσημους ελέγχους είναι ανεξάρτητοι 
από τους υπευθύνους επιχειρήσεων που υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους, το έργο της 
διεξαγωγής επίσημων ελέγχων ή άλλων επίσημων δραστηριοτήτων πρέπει να ανατίθεται μόνο 
σε δημόσιες αρχές.

Τροπολογία 150
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. «ζώα»: τα ζώα όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health]·

6. «ζώα»: τα ζώα όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health] εξαιρουμένων των «ζώων 
συντροφιάς»·
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Or. de

Αιτιολόγηση

Εφόσον για τα ζώα συντροφιάς ισχύουν διαφορετικές διατάξεις ελέγχου, πρέπει να μη 
συμπεριληφθούν στον ορισμό.

Τροπολογία 151
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6) «ζώα»: τα ζώα όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health]·

6. «ζώα»: τα ζώα όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health], που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής ενός ή περισσότερων κανόνων 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2·

Or. es

Αιτιολόγηση

Για την καλή μεταχείριση των ζώων, το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για τους 
ελέγχους πρέπει να περιορισθεί στα σπονδυλωτά.

Τροπολογία 152
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9a. «γενετικώς τροποποιημένες 
ζωοτροφές»: οι γενετικώς
τροποποιημένες ζωοτροφές, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 του 
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κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003·

Or. pl

Τροπολογία 153
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9β. «γενετικώς τροποποιημένος 
οργανισμός που προορίζεται για τη 
διατροφή των ζώων»: γενετικώς 
τροποποιημένος οργανισμός που 
προορίζεται για ζωοτροφές, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 9 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003·

Or. pl

Τροπολογία 154
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9γ. «υπεύθυνος επιχείρησης ζωοτροφών»: 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που σχετίζεται 
με τις ζωοτροφές όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3 σημείο β) του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 183/2005·

Or. pl

Τροπολογία 155
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. «επιβλαβείς οργανισμοί»: οι 
επιβλαβείς οργανισμοί όπως ορίζονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants]·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων για την υγεία των φυτών, το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ο ορισμός αυτός δεν είναι 
απαραίτητος στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 156
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. «επιβλαβείς οργανισμοί»: οι 
επιβλαβείς οργανισμοί όπως ορίζονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants]·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 157
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. «επιβλαβείς οργανισμοί»: οι 
επιβλαβείς οργανισμοί όπως ορίζονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants]·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 158
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. «επιβλαβείς οργανισμοί»: οι 
επιβλαβείς οργανισμοί όπως ορίζονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants]·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η διαγραφή του σύμφωνα με την τροπολογία του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο 
ζ).

Τροπολογία 159
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. «φυτά: τα φυτά όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants]·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων για την υγεία των φυτών, το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ο ορισμός αυτός δεν είναι 
απαραίτητος στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 160
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. «φυτά: τα φυτά όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants]·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 161
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. «φυτά: τα φυτά όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants]·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 162
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. «φυτικό αναπαραγωγικό υλικό»: το 
φυτικό αναπαραγωγικό υλικό όπως 
ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ/ΧΧΧΧ 
[Office of Publications, please insert 
number, date, title and, in a footnote, the 
OJ reference for the Regulation on the 
production and making available on the 
market of plant reproductive material 
law]·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων για την υγεία των φυτών, το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ο ορισμός αυτός δεν είναι 
απαραίτητος στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 163
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. «φυτικό αναπαραγωγικό υλικό»: το 
φυτικό αναπαραγωγικό υλικό όπως 
ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ/ΧΧΧΧ 
[Office of Publications, please insert 
number, date, title and, in a footnote, the 
OJ reference for the Regulation on the 
production and making available on the 
market of plant reproductive material 
law]·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 164
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. «φυτικό αναπαραγωγικό υλικό»: το 
φυτικό αναπαραγωγικό υλικό όπως 
ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ/ΧΧΧΧ 
[Office of Publications, please insert 
number, date, title and, in a footnote, the 
OJ reference for the Regulation on the 
production and making available on the 
market of plant reproductive material 
law]·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 165
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. «φυτικό αναπαραγωγικό υλικό»: το 
φυτικό αναπαραγωγικό υλικό όπως 
ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ/ΧΧΧΧ 
[Office of Publications, please insert 
number, date, title and, in a footnote, the 
OJ reference for the Regulation on the 
production and making available on the 
market of plant reproductive material 
law]·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η διαγραφή του σύμφωνα με την τροπολογία του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο 
η).

Τροπολογία 166
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15. «φυτοπροστατευτικά προϊόντα»: τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1107/2009·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων για την υγεία των φυτών, το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ο ορισμός αυτός δεν είναι 
απαραίτητος στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 167
Julie Girling
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15. «φυτοπροστατευτικά προϊόντα»: τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1107/2009·

15. «φυτοπροστατευτικά προϊόντα»: τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1107/2009, 
ανεξάρτητα από το μέγεθος της 
συσκευασίας τους·

Or. en

Τροπολογία 168
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16. «αλλόχθον είδος»: είδος, υποείδος ή 
κατώτερη ταξινομική βαθμίδα, που 
εισάγεται εκτός της φυσικής
παρελθούσας ή παρούσας κατανομής του 
και συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε μέρη, 
γαμέτες, σπόρους, ωάρια ή 
πολλαπλασιαστικές μονάδες του εν λόγω 
είδους, καθώς και οποιαδήποτε υβρίδια, 
ποικιλίες ή φυλές, που θα μπορούσαν να 
επιβιώσουν και, στη συνέχεια, να 
αναπαραχθούν·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων για την υγεία των φυτών, το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ο ορισμός αυτός δεν είναι 
απαραίτητος στον παρόντα κανονισμό.
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Τροπολογία 169
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16. «αλλόχθον είδος»: είδος, υποείδος ή 
κατώτερη ταξινομική βαθμίδα, που 
εισάγεται εκτός της φυσικής 
παρελθούσας ή παρούσας κατανομής του 
και συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε μέρη, 
γαμέτες, σπόρους, ωάρια ή 
πολλαπλασιαστικές μονάδες του εν λόγω 
είδους, καθώς και οποιαδήποτε υβρίδια, 
ποικιλίες ή φυλές, που θα μπορούσαν να 
επιβιώσουν και, στη συνέχεια, να 
αναπαραχθούν·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 170
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16. «αλλόχθον είδος»: είδος, υποείδος ή 
κατώτερη ταξινομική βαθμίδα, που 
εισάγεται εκτός της φυσικής 
παρελθούσας ή παρούσας κατανομής του 
και συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε μέρη, 
γαμέτες, σπόρους, ωάρια ή 
πολλαπλασιαστικές μονάδες του εν λόγω 
είδους, καθώς και οποιαδήποτε υβρίδια, 
ποικιλίες ή φυλές, που θα μπορούσαν να 
επιβιώσουν και, στη συνέχεια, να 
αναπαραχθούν·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 171
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16. «αλλόχθον είδος»: είδος, υποείδος ή 
κατώτερη ταξινομική βαθμίδα, που 
εισάγεται εκτός της φυσικής 
παρελθούσας ή παρούσας κατανομής του 
και συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε μέρη, 
γαμέτες, σπόρους, ωάρια ή 
πολλαπλασιαστικές μονάδες του εν λόγω 
είδους, καθώς και οποιαδήποτε υβρίδια, 
ποικιλίες ή φυλές, που θα μπορούσαν να 
επιβιώσουν και, στη συνέχεια, να 
αναπαραχθούν·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η διαγραφή του σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής που ορίζεται στο άρθρο 1.

Τροπολογία 172
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19. «φυτικά προϊόντα»: τα φυτικά 
προϊόντα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
σημείο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants]·

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Λόγω του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων για την υγεία των φυτών, το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ο ορισμός αυτός δεν είναι 
απαραίτητος στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 173
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19. «φυτικά προϊόντα»: τα φυτικά 
προϊόντα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
σημείο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants]·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 174
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19. «φυτικά προϊόντα»: τα φυτικά 
προϊόντα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
σημείο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants]·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 175
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20. «άλλα αντικείμενα»: άλλα αντικείμενα 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants]·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 176
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20. «άλλα αντικείμενα»: άλλα αντικείμενα 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants]·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 177
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 22 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οποιοσδήποτε υπάλληλος των 
αρμόδιων αρχών που είναι 

α) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο αναγνωρίζεται επίσημα από τις 
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εξουσιοδοτημένος από τις εν λόγω αρχές 
να υπογράφει επίσημα πιστοποιητικά·

αρμόδιες αρχές και είναι 
εξουσιοδοτημένο από τις εν λόγω αρχές να 
εκδίδει και να υπογράφει επίσημα 
πιστοποιητικά·

Or. es

Τροπολογία 178
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 22 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όπου προβλέπεται από τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 –
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο είναι 
εξουσιοδοτημένο από τις αρμόδιες αρχές 
να υπογράφει επίσημα πιστοποιητικά από 
τις αρμόδιες αρχές·

β) όπου προβλέπεται από τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 –
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο είναι 
εξουσιοδοτημένο από τις αρμόδιες αρχές 
να εκδίδει και να υπογράφει επίσημα 
πιστοποιητικά·

Or. es

Τροπολογία 179
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 24 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον παρόντα κανονισμό· διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Επειδή με τα άρθρα 5, 11 και 137 θεσπίζονται οι μηχανισμοί ελέγχου της τήρησης του 
κανονισμού, δεν είναι αναγκαίο να συμπεριληφθεί αυτή η αναφορά στους ορισμούς και να 
θεωρείται ότι ο έλεγχος των υπευθύνων επιχειρήσεων και ο έλεγχος των αρμόδιων αρχών 
έχουν την ίδια σημασία και υπόκεινται στους ίδιους όρους.
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Τροπολογία 180
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

25. «επίσημη βεβαίωση»: οποιαδήποτε 
ετικέτα, σήμα ή άλλη μορφή βεβαίωσης 
που παρέχεται από τους υπευθύνους 
επιχειρήσεων υπό την επιτήρηση, μέσω 
ειδικών επίσημων ελέγχων, των αρμόδιων 
αρχών ή από τις ίδιες τις αρμόδιες αρχές, 
το οποίο διασφαλίζει τη συμμόρφωση με 
μία ή περισσότερες από τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2·

25. «επίσημη βεβαίωση»: οποιαδήποτε 
σφραγίδα, σήμα ή άλλη μορφή βεβαίωσης 
εκτός του τομέα υγείας που παρέχεται από 
τις αρμόδιες αρχές ή υπό την εποπτεία 
τους, το οποίο διασφαλίζει τη 
συμμόρφωση με μία ή περισσότερες από 
τις απαιτήσεις που καθορίζονται στους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2·

Or. es

Αιτιολόγηση

Θεωρείται απαραίτητη η διαφοροποίηση των επίσημων βεβαιώσεων από τις βεβαιώσεις που 
παρέχονται στο πλαίσιο του τομέα υγείας, καθώς στην τελευταία περίπτωση η αρμόδια αρχή 
είναι η μοναδική που νομιμοποιείται να διασφαλίζει τους όρους κάτω από τους οποίους 
παρέχονται.

Τροπολογία 181
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 25 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

25α. «επίσημη σφραγίδα ή σήμανση»: το 
σήμα ή η σφραγίδα που τοποθετείται από 
την αρμόδια αρχή στα ζώα ή τα προϊόντα 
και δηλώνει ότι κατά τη στιγμή της 
τοποθέτησής τους πραγματοποιήθηκαν 
επίσημοι έλεγχοι σύμφωνα με τους 
κανόνες του άρθρου 1 παράγραφος 2·

Or. es
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί ο ορισμός αυτός καθώς ο όρος «βεβαίωση» δεν διευκρινίζει 
εάν πρόκειται για σφραγίδα, υγειονομικό σήμα, ετικέτα, έγγραφο κ.λπ.

Τροπολογία 182
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 25 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

25β. «βεβαίωση υγείας»: δήλωση υγείας 
που πραγματοποιείται από την αρμόδια 
αρχή σχετικά με την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων στον τομέα του επίσημου 
ελέγχου σύμφωνα με τους κανόνες στους 
οποίους αναφέρεται το άρθρο 1 
παράγραφος 2·

Or. es

Αιτιολόγηση

Η «επίσημη βεβαίωση» φαίνεται να χρησιμοποιείται με δυο διαφορετικές έννοιες σε όλο το 
κείμενο. Με τον ορισμό αυτό διευκρινίζονται και διαφοροποιούνται οι διαφορετικοί όροι.

Τροπολογία 183
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

26. «υπεύθυνος επιχείρησης»: κάθε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο το οποίο υπόκειται σε 
μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις 
που προβλέπονται στους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 
εκτός από τις αρμόδιες αρχές και τα άλλα 
όργανα που είναι επιφορτισμένα με τους 
επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες 

26. «υπεύθυνος επιχείρησης»: κάθε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο ή οργανωμένη μονάδα
χωρίς νομική προσωπικότητα που
υπόκειται σε μία ή περισσότερες από τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2, εκτός από τις αρμόδιες 
αρχές και τα άλλα όργανα που είναι 
επιφορτισμένα με τους επίσημους ελέγχους 
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δραστηριότητες· και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες·

Or. pl

Τροπολογία 184
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

27. «φορτίο»: ο αριθμός των ζώων ή η 
ποσότητα αγαθών του ίδιου τύπου, 
κατηγορίας ή περιγραφής που 
καλύπτονται από το ίδιο επίσημο
πιστοποιητικό, επίσημη βεβαίωση ή άλλο 
έγγραφο και μεταφέρονται με το ίδιο 
μεταφορικό μέσο και έχουν την ίδια 
καταγωγή· μπορεί να αποτελείται από μία 
ή περισσότερες παρτίδες·

27. «φορτίο»: ο αριθμός των ζώων της 
ίδιας ράτσας ή η ποσότητα προϊόντων του 
ίδιου είδους, που καλύπτονται από το ίδιο 
κτηνιατρικό πιστοποιητικό ή έγγραφο ή 
άλλο έγγραφο προβλεπόμενο από τη 
νομοθεσία και μεταφέρονται με το ίδιο 
μεταφορικό μέσο και προέρχονται από την 
ίδια τρίτη χώρα ή το ίδιο τμήμα τρίτης 
χώρας·

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τον ορισμό που υπάρχει στην τομεακή νομοθεσία (οδηγίες 97/78 και 91/496).

Τροπολογία 185
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 28 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) των ζώων ή των αγαθών· α) των ζώων, των φυτών, των φυτικών 
προϊόντων, άλλων αντικειμένων ή 
αγαθών·

Or. en
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Τροπολογία 186
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 28 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) των δραστηριοτήτων υπό τον έλεγχο 
των υπευθύνων επιχειρήσεων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
κανόνων του άρθρου 1 παράγραφος 2 και 
του εξοπλισμού, των μεταφορικών μέσων, 
των ουσιών και των υλικών που 
χρησιμοποιούνται γι’ αυτές τις 
δραστηριότητες·

β) των δραστηριοτήτων υπό τον έλεγχο 
των υπευθύνων επιχειρήσεων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
κανόνων του άρθρου 1 παράγραφος 2 και 
του εξοπλισμού, των μεταφορικών μέσων, 
των ουσιών, των υλικών και των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
χρησιμοποιούνται γι’ αυτές τις 
δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 187
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 28 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) των δραστηριοτήτων υπό τον έλεγχο 
των υπευθύνων επιχειρήσεων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
κανόνων του άρθρου 1 παράγραφος 2 και 
του εξοπλισμού, των μεταφορικών μέσων, 
των ουσιών και των υλικών που 
χρησιμοποιούνται γι’ αυτές τις 
δραστηριότητες·

β) των δραστηριοτήτων υπό τον έλεγχο 
των υπευθύνων επιχειρήσεων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
κανόνων του άρθρου 1 παράγραφος 2 και 
του εξοπλισμού, των μεταφορικών μέσων, 
των ουσιών, των υλικών και των 
προληπτικών μέτρων που 
χρησιμοποιούνται γι’ αυτές τις 
δραστηριότητες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πιστοποίηση της βιολογικής καλλιέργειας βασίζεται σε μια διαδικασία προσέγγισης. Είναι 
αναγκαίο να τονιστεί αυτή η ιδιαιτερότητα, προκειμένου να διατηρηθεί το ισχύον σύστημα 
βιολογικού ελέγχου.
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Τροπολογία 188
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 28 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) των χώρων στους οποίους οι υπεύθυνοι 
επιχειρήσεων εκτελούν τις δραστηριότητές
τους·

γ) των χώρων στους οποίους οι υπεύθυνοι 
επιχειρήσεων εκτελούν τις δραστηριότητές 
τους και, όταν κριθεί αναγκαίο, των 
γειτονικών περιοχών·

Or. en

Τροπολογία 189
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 28 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) της τεκμηρίωσης που αναφέρεται 
στα στοιχεία α), β) και γ)·

Or. es

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο των επιθεωρήσεων είναι πολύ σημαντικό να εξακριβώνεται εάν η τεκμηρίωση 
συμμορφώνεται προς τους ισχύοντες κανόνες.

Τροπολογία 190
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

30. «εποπτικός έλεγχος»: η συστηματική 
και ανεξάρτητη εξέταση κατά την οποία 

30. «έλεγχος»: η συστηματική και 
ανεξάρτητη εξέταση κατά την οποία 
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προσδιορίζεται κατά πόσον οι 
δραστηριότητες και τα σχετικά 
αποτελέσματα συμμορφώνονται με τις 
προγραμματισμένες ρυθμίσεις και κατά 
πόσον οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται 
αποτελεσματικά και είναι κατάλληλες για
την επίτευξη των στόχων·

προσδιορίζεται κατά πόσον οι 
δραστηριότητες και τα σχετικά 
αποτελέσματα συμμορφώνονται με τις 
προγραμματισμένες ρυθμίσεις και κατά 
πόσον οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται 
αποτελεσματικά και είναι κατάλληλες για 
την επίτευξη των στόχων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Στα γερμανικά, διατήρηση των εννοιών που συνηθίζονται ως τώρα.

Τροπολογία 191
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 30 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

30a. «παρακολούθηση»: διενέργεια 
σχεδιασμένης αλληλουχίας
παρατηρήσεων ή μετρήσεων με σκοπό να 
συναχθεί μια συνολική εικόνα σχετικά με 
τα επίπεδα συμμόρφωσης προς τη 
νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων 
και προς τους κανόνες για την υγεία και 
την καλή διαβίωση των ζώων, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 8 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004·

Or. pl

Τροπολογία 192
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 30 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

30β. «ανιχνευσιμότητα»: η δυνατότητα 
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ανίχνευσης και παρακολούθησης 
τροφίμων, ζωοτροφών, ζώων που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
τροφίμων ή ουσιών που πρόκειται ή 
αναμένεται να ενσωματωθούν σε τρόφιμα 
ή σε ζωοτροφές, σε όλα τα στάδια της 
παραγωγής, μεταποίησης και διανομής 
τους, όπως ορίζεται από το άρθρο 3 
σημείο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
178/2002·

Or. pl

Τροπολογία 193
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

33. οποιοσδήποτε παράγοντας ή 
κατάσταση που έχει δυνητικά δυσμενή 
επίδραση στην υγεία των ανθρώπων, των 
ζώων ή των φυτών, στην καλή 
μεταχείριση των ζώων ή στο περιβάλλον·

33. οποιοσδήποτε παράγοντας ή 
κατάσταση που έχει δυνητικά δυσμενή 
επίδραση στην υγεία των ανθρώπων ή των 
ζώων, στην καλή μεταχείριση των ζώων ή 
στο περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 194
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

33. «κίνδυνος»: οποιοσδήποτε παράγοντας 
ή κατάσταση που έχει δυνητικά δυσμενή 
επίδραση στην υγεία των ανθρώπων, των 
ζώων ή των φυτών, στην καλή 
μεταχείριση των ζώων ή στο περιβάλλον·

33. «κίνδυνος»: οποιοσδήποτε παράγοντας 
ή κατάσταση που έχει δυνητικά δυσμενή 
επίδραση στην υγεία των ανθρώπων ή των 
ζώων, στην καλή μεταχείριση των ζώων ή 
στο περιβάλλον·

Or. es
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόταση για την τροποποίηση του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) της 
πρότασης κανονισμού.

Τροπολογία 195
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

36. «σημείο εξόδου»: συνοριακός σταθμός 
ελέγχου ή οποιοδήποτε άλλο μέρος 
ορίζεται από ένα κράτος μέλος απ’ όπου τα 
ζώα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, 
εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της 
Ένωσης·

36. «σημείο εξόδου»: συνοριακός σταθμός 
ελέγχου ή οποιοδήποτε άλλο μέρος 
ορίζεται από ένα κράτος μέλος απ’ όπου τα 
ζώα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, 
εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της 
Ένωσης, και απ’ όπου πραγματοποιούνται 
οι αποστολές προϊόντων ζωικής 
προέλευσης κατά τη διαδικασία
διαμετακόμισης·

Or. pl

Τροπολογία 196
Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

38. «εξουσιοδοτημένο όργανο»: τρίτο 
μέρος στο οποίο οι αρμόδιες αρχές έχουν 
αναθέσει ειδικά καθήκοντα επίσημων 
ελέγχων·

38. «εξουσιοδοτημένο όργανο»: 
ανεξάρτητο τρίτο μέρος στο οποίο οι 
αρμόδιες αρχές έχουν αναθέσει ειδικά 
καθήκοντα επίσημων ελέγχων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγκρουση συμφέροντος, η διενέργεια των έργων ελέγχου 
πρέπει να ανατίθεται μόνο σε τρίτα μέρη τα οποία είναι εντελώς ανεξάρτητα από τους 
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υπευθύνους επιχειρήσεων που υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους.

Τροπολογία 197
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

38. «εξουσιοδοτημένο όργανο»: τρίτο 
μέρος στο οποίο οι αρμόδιες αρχές έχουν 
αναθέσει ειδικά καθήκοντα επίσημων 
ελέγχων·

38. «εξουσιοδοτημένο όργανο»: 
ανεξάρτητο τρίτο μέρος στο οποίο οι 
αρμόδιες αρχές έχουν αναθέσει ειδικά 
καθήκοντα επίσημων ελέγχων·

Or. en

Τροπολογία 198
Marusya Lyubcheva

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

39. «αρχή ελέγχου για τα βιολογικά 
προϊόντα»: δημόσιος διοικητικός 
οργανισμός των κρατών μελών στον οποίο 
οι αρμόδιες αρχές έχουν αναθέσει, 
συνολικά ή εν μέρει, τις αρμοδιότητές τους 
όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 834/2007, 
συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, 
της αντίστοιχης αρχής τρίτης χώρας ή 
αρχής που λειτουργεί σε τρίτη χώρα·

39. «αρχή ελέγχου για τα βιολογικά 
προϊόντα»: δημόσιος διοικητικός 
οργανισμός των κρατών μελών στον οποίο 
οι αρμόδιες αρχές έχουν αναθέσει, 
συνολικά ή εν μέρει, τις αρμοδιότητές τους 
για την εποπτεία και τον έλεγχο της 
βιολογικής παραγωγής και των 
προϊόντων της όσον αφορά την εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, 
συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, 
της αντίστοιχης αρχής τρίτης χώρας ή 
αρχής που λειτουργεί σε τρίτη χώρα·

Or. bg

Τροπολογία 199
Horst Schnellhardt
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

41. «διερευνητικός έλεγχος»: μορφή 
επίσημου ελέγχου που εκτελείται με τη 
διενέργεια μιας σχεδιασμένης αλληλουχίας 
παρατηρήσεων ή μετρήσεων με σκοπό να 
συναχθεί μια γενική εικόνα της 
κατάστασης της συμμόρφωσης με τον 
παρόντα κανονισμό και με τους κανόνες 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2·

41. «παρακολούθηση»: μορφή επίσημου 
ελέγχου που εκτελείται με τη διενέργεια 
μιας σχεδιασμένης αλληλουχίας 
παρατηρήσεων ή μετρήσεων με σκοπό να 
συναχθεί μια γενική εικόνα της 
κατάστασης της συμμόρφωσης με τον 
παρόντα κανονισμό και με τους κανόνες 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2·

Or. de

Αιτιολόγηση

Στα γερμανικά, διατήρηση των εννοιών που συνηθίζονται ως τώρα.

Τροπολογία 200
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

41. «διερευνητικός έλεγχος»: μορφή 
επίσημου ελέγχου που εκτελείται με τη 
διενέργεια μιας σχεδιασμένης αλληλουχίας 
παρατηρήσεων ή μετρήσεων με σκοπό να 
συναχθεί μια γενική εικόνα της 
κατάστασης της συμμόρφωσης με τον 
παρόντα κανονισμό και με τους κανόνες 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2·

41. «έρευνα»: μορφή επίσημου ελέγχου
που εκτελείται με τη διενέργεια μιας 
σχεδιασμένης αλληλουχίας παρατηρήσεων 
ή μετρήσεων με σκοπό να συναχθεί μια 
γενική εικόνα της κατάστασης της 
συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό 
και με τους κανόνες που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2·

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί αυτοί αντλούνται σχεδόν στο σύνολό τους από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 
σχετικά με την παρακολούθηση και την επιτήρηση στην αντίστοιχη παρούσα πρόταση, και για 
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τον λόγο αυτό θα πρέπει να αντικατασταθούν από τους όρους «έρευνα» και «επιτήρηση» 
προκειμένου να υπάρχει ομοιομορφία με άλλες μονάδες της Ένωσης (EFSA, Eurostat).

Τροπολογία 201
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

42. «στοχευμένος διερευνητικός έλεγχος»: 
μορφή επίσημου ελέγχου που 
περιλαμβάνει την παρατήρηση ενός ή 
περισσοτέρων υπευθύνων επιχειρήσεων ή 
των δραστηριοτήτων τους·

42. «στοχευμένη παρακολούθηση»: 
μορφή επίσημου ελέγχου που 
περιλαμβάνει την παρατήρηση ενός ή 
περισσοτέρων υπευθύνων επιχειρήσεων ή 
των δραστηριοτήτων τους·

Or. de

Αιτιολόγηση

Στα γερμανικά, προσαρμογή στη λέξη «παρακολούθηση» που επιλέχθηκε για το σημείο 41.

Τροπολογία 202
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

42. «στοχευμένος διερευνητικός έλεγχος»: 
μορφή επίσημου ελέγχου που 
περιλαμβάνει την παρατήρηση ενός ή 
περισσοτέρων υπευθύνων επιχειρήσεων ή 
των δραστηριοτήτων τους·

42. «επιτήρηση»: μορφή επίσημου 
ελέγχου που περιλαμβάνει την 
παρατήρηση ενός ή περισσοτέρων 
υπευθύνων επιχειρήσεων ή των 
δραστηριοτήτων τους·

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί αυτοί αντλούνται σχεδόν στο σύνολό τους από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 
σχετικά με την παρακολούθηση και την επιτήρηση στην αντίστοιχη παρούσα πρόταση, και για 
τον λόγο αυτό θα πρέπει να αντικατασταθούν από τους όρους «έρευνα» και «επιτήρηση» 
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προκειμένου να υπάρχει ομοιομορφία με άλλες μονάδες της Ένωσης (EFSA, Eurostat).

Τροπολογία 203
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

44. «ισοδυναμία» ή «ισοδύναμο»: διαγράφεται

α) η ικανότητα διαφόρων συστημάτων ή 
μέτρων να επιτυγχάνουν τους ίδιους 
στόχους·

β) διαφορετικά συστήματα ή μέτρα ικανά 
να επιτύχουν τους ίδιους στόχους·

(Η παρούσα τροπολογία εφαρμόζεται σε 
ολόκληρο το κείμενο. Πρέπει να 
προσαρμοστούν ανάλογα και οι αιτιολογικές 
σκέψεις.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ο κίνδυνος προϊόντα από τρίτες χώρες να χαρακτηρίζονται «ισοδύναμα» χωρίς στην 
πραγματικότητα να συμμορφώνονται με το δίκαιο της ΕΕ κατά κοινή ομολογία. Η προσθήκη 
του όρου αυτού στον παρόντα κανονισμό θα προσέφερε απεριόριστες δυνατότητες κατάχρησης 
(π.χ. όσον αφορά την επεξεργασία των σφαγίων, τη χρήση ορμονών στην παραγωγή κρέατος, 
κλπ.).

Τροπολογία 204
Linda McAvan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 44 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

44. «ισοδυναμία» ή «ισοδύναμο»: 44. «ισοδυναμία» ή «ισοδύναμο»: 
συστήματα που είναι σε γενικές γραμμές 
τα ίδια και επιτυγχάνουν τους ίδιους 
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στόχους·

Or. en

Τροπολογία 205
Linda McAvan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 44 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η ικανότητα διαφόρων συστημάτων ή 
μέτρων να επιτυγχάνουν τους ίδιους 
στόχους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 206
Linda McAvan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 44 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διαφορετικά συστήματα ή μέτρα ικανά 
να επιτύχουν τους ίδιους στόχους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 207
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

46. «έλεγχος εγγράφων»: η εξέταση των 
επίσημων πιστοποιητικών, των επίσημων 
βεβαιώσεων και άλλων εγγράφων, 
συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων 

46. «έλεγχος εγγράφων»: η εξέταση των 
επίσημων πιστοποιητικών και άλλων 
εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των 
εγγράφων εμπορικής φύσης, τα οποία είναι 
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εμπορικής φύσης, τα οποία είναι 
απαραίτητο να συνοδεύουν το φορτίο, 
όπως προβλέπεται από τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 
το άρθρο 54 παράγραφος 1 ή από 
εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 75 παράγραφος 3, 
το άρθρο 125 παράγραφος 4, το άρθρο 127 
παράγραφος 1 και το άρθρο 128 
παράγραφος 1·

απαραίτητο να συνοδεύουν το φορτίο, 
όπως προβλέπεται από τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 
το άρθρο 54 παράγραφος 1 ή από 
εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 75 παράγραφος 3, 
το άρθρο 125 παράγραφος 4, το άρθρο 127 
παράγραφος 1 και το άρθρο 128 
παράγραφος 1·

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι έλεγχοι βεβαιώσεων δεν συνιστούν μέρος των ελέγχων εγγράφων καθώς διενεργούνται στο 
πλαίσιο των ελέγχων ταυτότητας.

Τροπολογία 208
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

47. «έλεγχος ταυτότητας»: μακροσκοπική 
εξέταση για να εξακριβωθεί ότι το 
περιεχόμενο και η επισήμανση του 
φορτίου, συμπεριλαμβανομένων των 
σημάτων στα ζώα, τις σφραγίδες και τα 
μεταφορικά μέσα, αντιστοιχούν με τα 
στοιχεία που περιέχονται στα επίσημα 
πιστοποιητικά, τις επίσημες βεβαιώσεις και 
στα άλλα έγγραφα που το συνοδεύουν·

47. «έλεγχος ταυτότητας»: μακροσκοπική 
εξέταση για να εξακριβωθεί ότι το 
περιεχόμενο και η επισήμανση του 
φορτίου, συμπεριλαμβανομένων των 
σημάτων στα ζώα, τις βεβαιώσεις, τις 
σφραγίδες και τα μεταφορικά μέσα, 
αντιστοιχούν με τα στοιχεία που 
περιέχονται στα επίσημα πιστοποιητικά, 
τις επίσημες βεβαιώσεις και στα άλλα 
έγγραφα που το συνοδεύουν·

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι έλεγχοι βεβαιώσεων δεν συνιστούν μέρος των ελέγχων εγγράφων καθώς διενεργούνται στο 
πλαίσιο των ελέγχων ταυτότητας.
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Τροπολογία 209
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

48. «φυσικός έλεγχος»: έλεγχος των ζώων 
ή των αγαθών και, κατά περίπτωση, 
έλεγχοι της συσκευασίας, των 
μεταφορικών μέσων, της επισήμανσης και 
της θερμοκρασίας, του δείγματος προς 
ανάλυση, δοκιμές ή διάγνωση και κάθε 
άλλος έλεγχος αναγκαίος για την 
εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους 
κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2·

48. «φυσικός έλεγχος»: έλεγχος των ζώων 
ή των αγαθών ο οποίος μπορεί να 
περιλαμβάνει τον έλεγχο των 
συσκευασιών, των μεταφορικών μέσων, 
της επισήμανσης και της θερμοκρασίας, 
καθώς και του δείγματος προς ανάλυση, 
δοκιμές ή διάγνωση, και κάθε άλλος 
έλεγχος αναγκαίος για την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες που 
προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2·

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται ένας πιο πλήρης και συνεκτικός ορισμός.

Τροπολογία 210
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

49. «μεταφόρτωση»: η μετακίνηση αγαθών 
που υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 45 
παράγραφος 1, τα οποία φθάνουν από 
τρίτη χώρα με μεταφορά από τη θάλασσα 
ή τον αέρα με πλοίο ή αεροπλάνο και 
μεταφέρονται υπό τελωνειακή επιτήρηση 
σε άλλο πλοίο ή αεροπλάνο στον ίδιο 
λιμένα ή αερολιμένα ενόψει της συνέχειας 
του ταξιδιού·

49. «μεταφόρτωση»: η μετακίνηση 
αγαθών, τα οποία φθάνουν από τρίτη χώρα 
με μεταφορά από τη θάλασσα ή τον αέρα 
με πλοίο ή αεροπλάνο και μεταφέρονται 
υπό τελωνειακή επιτήρηση σε άλλο πλοίο 
ή αεροπλάνο στον ίδιο λιμένα ή 
αερολιμένα ενόψει της συνέχειας του 
ταξιδιού·

Or. es
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Αιτιολόγηση

Δεν κρίνεται σκόπιμο να διενεργούνται έλεγχοι στα φορτία που τελούν υπό διαμετακόμιση σε 
τρίτη χώρα.

Τροπολογία 211
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

49. «μεταφόρτωση»: η μετακίνηση αγαθών 
που υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 45 
παράγραφος 1, τα οποία φθάνουν από 
τρίτη χώρα με μεταφορά από τη θάλασσα 
ή τον αέρα με πλοίο ή αεροπλάνο και 
μεταφέρονται υπό τελωνειακή επιτήρηση 
σε άλλο πλοίο ή αεροπλάνο στον ίδιο 
λιμένα ή αερολιμένα ενόψει της συνέχειας 
του ταξιδιού·

49. «μεταφόρτωση»: η μετακίνηση αγαθών
ή ζώων που υπόκεινται σε επίσημους 
ελέγχους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 45 
παράγραφος 1, τα οποία φθάνουν από 
τρίτη χώρα με μεταφορά από τη θάλασσα 
ή τον αέρα με πλοίο ή αεροπλάνο και 
μεταφέρονται υπό τελωνειακή επιτήρηση 
σε άλλο πλοίο ή αεροπλάνο στον ίδιο 
λιμένα ή αερολιμένα ενόψει της συνέχειας 
του ταξιδιού·

Or. pl

Τροπολογία 212
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 49 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

49α. «είσοδος»: είσοδος αγαθών στο 
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, εκτός 
των αγαθών που μεταφέρονται με μέσα 
μεταφοράς τα οποία απλά και μόνο 
διέρχονται από τα χωρικά ύδατα ή τον 
εναέριο χώρο του τελωνειακού εδάφους 
χωρίς να πραγματοποιούν στάση σε αυτό, 
τα οποία προορίζονται να εισαχθούν στην 
Ένωση ή σε τρίτη χώρα, είτε υπό 
καθεστώς διαμετακόμισης είτε αφού 
αποθηκευθούν στην Ένωση·
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Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να ενσωματωθεί για άλλη μια φορά αυτός ο ορισμός που απαντάται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 προκειμένου να καλύπτει τα φορτία που εισέρχονται στην ΕΕ 
και είτε τελούν υπό καθεστώς διαμετακόμισης είτε αποθηκεύονται μέχρι τον εκτελωνισμό τους 
και τα οποία στο τέλος μπορεί και να μην εισαχθούν στην ΕΕ.

Τροπολογία 213
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

53. «επίσημη δέσμευση»: η διαδικασία με 
την οποία οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν 
ότι δεν διακινούνται ούτε παραποιούνται 
ζώα και αγαθά τα οποία υπόκεινται σε 
επίσημους ελέγχους για τα οποία εκκρεμεί 
απόφαση σχετικά με τον προορισμό τους· 
ο ορισμός περιλαμβάνει την αποθήκευση 
από τους υπευθύνους επιχειρήσεων υπό 
τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών·

53. «επίσημη δέσμευση»: η διαδικασία με 
την οποία οι αρμόδιες αρχές απαγορεύουν 
ή περιορίζουν τη μετακίνηση ή μεταφορά 
και, κατά περίπτωση, την εμπορία ζώων, 
προϊόντων ή αγαθών που υπόκεινται σε 
επίσημους ελέγχους εντός του πλαισίου
του παρόντος κανονισμού για να 
αποφεύγεται η μετακίνηση, η 
παραποίηση ή εμπορία τους όσο εκκρεμεί 
απόφαση σχετικά με τον προορισμό τους· 
ο ορισμός περιλαμβάνει την αποθήκευση 
από τους υπευθύνους επιχειρήσεων υπό 
τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών ή από τις 
ίδιες τις αρχές·

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διατύπωση θεωρείται καλύτερη επειδή είναι πιο σαφής.

Τροπολογία 214
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 53
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

53. «επίσημη δέσμευση»: η διαδικασία με 
την οποία οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν 
ότι δεν διακινούνται ούτε παραποιούνται 
ζώα και αγαθά τα οποία υπόκεινται σε
επίσημους ελέγχους για τα οποία εκκρεμεί 
απόφαση σχετικά με τον προορισμό τους· 
ο ορισμός περιλαμβάνει την αποθήκευση 
από τους υπευθύνους επιχειρήσεων υπό 
τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών·

53. «επίσημη δέσμευση»: η διαδικασία με 
την οποία οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν 
ότι δεν διακινούνται ούτε παραποιούνται 
ζώα και αγαθά τα οποία υπόκεινται σε 
επίσημους ελέγχους για τα οποία εκκρεμεί 
απόφαση σχετικά με τον προορισμό τους· 
ο ορισμός περιλαμβάνει την αποθήκευση 
από τους υπευθύνους επιχειρήσεων 
σύμφωνα με τις οδηγίες και υπό τον 
έλεγχο των αρμόδιων αρχών·

Or. de

Τροπολογία 215
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

56. «σχέδιο ελέγχου»: περιγραφή από τις 
αρμόδιες αρχές η οποία περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με τη δομή και την 
οργάνωση του συστήματος επίσημων 
ελέγχων καθώς και σχετικά με τη 
λειτουργία και τον λεπτομερή σχεδιασμό 
των επίσημων ελέγχων που πρόκειται να 
διενεργηθούν σε κάθε τομέα που 
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
εντός μίας χρονικής περιόδου·

56. «σχέδιο ελέγχου»: περιγραφή από τις 
αρμόδιες αρχές η οποία περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με τη δομή και την 
οργάνωση του συστήματος επίσημων 
ελέγχων·

Or. es

Αιτιολόγηση

Διατηρείται ο ορισμός του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 επειδή είναι πιο σαφής.

Τροπολογία 216
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 57 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

57α. «εμπορική ποιότητα»: το σύνολο 
των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών 
ενός τροφίμου, όπως προκύπτουν από τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στις 
υποχρεωτικές διατάξεις σχετικά με τις 
πρώτες ύλες και τα συστατικά που 
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του, 
τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για 
την παραγωγή του και τη σύνθεση και 
παρουσίαση του τελικού προϊόντος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την παρατήρηση του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο α).

Τροπολογία 217
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για καθένα από τους τομείς που 
διέπονται από τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 
τα κράτη μέλη ορίζουν την αρμόδια αρχή 
ή τις αρμόδιες αρχές στις οποίες 
αναθέτουν την αρμοδιότητα για τη 
διενέργεια επίσημων ελέγχων και άλλων 
επίσημων δραστηριοτήτων.

1. Για καθένα από τους τομείς που 
διέπονται από τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 
τα κράτη μέλη διαθέτουν μια αρμόδια 
αρχή ή αρμόδιες αρχές υπεύθυνες για τον 
προγραμματισμό, την οργάνωση και, 
κατά περίπτωση, τη διενέργεια επίσημων 
ελέγχων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η έννοια της «ανάθεσης των αρμοδιοτήτων» δεν είναι σαφής επειδή ένα κράτος μέλος δεν έχει 
οντότητα· ως εκ τούτου για το ζήτημα αυτό θα πρέπει να αποφασίσει μια αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους.
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Τροπολογία 218
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση που, για τον ίδιο τομέα, 
το κράτος μέλος αναθέτει την 
αρμοδιότητα διενέργειας των επίσημων 
ελέγχων ή των άλλων επίσημων 
δραστηριοτήτων σε περισσότερες της μίας 
αρμόδιες αρχές σε εθνικό, περιφερειακό ή 
τοπικό επίπεδο ή στην περίπτωση που οι 
αρμόδιες αρχές που ορίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 έχουν το δικαίωμα βάσει 
του ορισμού αυτού να εκχωρούν 
συγκεκριμένες αρμοδιότητες των 
επίσημων ελέγχων ή των άλλων επίσημων 
δραστηριοτήτων σε άλλες δημόσιες αρχές, 
τα κράτη μέλη:

2. Στην περίπτωση που, για τον ίδιο τομέα, 
το κράτος μέλος διαθέτει περισσότερες της 
μίας αρμόδιες αρχές σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο ή στην 
περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές που 
ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 
έχουν το δικαίωμα να εκχωρούν 
συγκεκριμένες αρμοδιότητες των 
επίσημων ελέγχων σε άλλες δημόσιες 
αρχές, εξασφαλίζεται ότι:

Or. es

Αιτιολόγηση

Ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αναθέτει τίποτα επειδή τίποτα δεν εκχωρείται. Για τον λόγο 
αυτόν, η αρμοδιότητα θα πρέπει να ανατίθεται στους αρμόδιους φορείς του κράτους μέλους και 
όχι στα ίδια τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 219
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) θεσπίζουν διαδικασίες για να
διασφαλίζουν τον αποδοτικό και 
αποτελεσματικό συντονισμό όλων των 
εμπλεκόμενων αρχών καθώς και τη 
συνέπεια και την αποτελεσματικότητα των 
επίσημων ελέγχων ή άλλων επίσημων 

α) θεσπίζονται διαδικασίες που
διασφαλίζουν τον αποδοτικό και 
αποτελεσματικό συντονισμό όλων των 
εμπλεκόμενων αρχών καθώς και τη 
συνέπεια και την αποτελεσματικότητα των 
επίσημων ελέγχων ή άλλων επίσημων 
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δραστηριοτήτων σε ολόκληρο το έδαφός 
τους·

δραστηριοτήτων σε ολόκληρο το έδαφός 
τους·

Or. es

Τροπολογία 220
Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) θεσπίζουν διαδικασίες για να 
διασφαλίζουν τον αποδοτικό και 
αποτελεσματικό συντονισμό όλων των 
εμπλεκόμενων αρχών καθώς και τη 
συνέπεια και την αποτελεσματικότητα των 
επίσημων ελέγχων ή άλλων επίσημων 
δραστηριοτήτων σε ολόκληρο το έδαφός 
τους·

α) θεσπίζουν διαδικασίες για να 
διασφαλίζουν τον αποδοτικό και 
αποτελεσματικό συντονισμό όλων των 
εμπλεκόμενων αρχών καθώς και τη 
συνέπεια και την αποτελεσματικότητα των 
επίσημων ελέγχων ή άλλων επίσημων 
δραστηριοτήτων σε ολόκληρο το έδαφός 
τους, πράγμα που, μεταξύ άλλων, 
αποτρέπει το ενδεχόμενο να 
υποβάλλονται επιχειρήσεις στο ίδιο είδος 
ελέγχου από διαφορετικές αρμόδιες αρχές 
κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού 
έτους·

Or. it

Τροπολογία 221
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ορίζουν μια ενιαία αρχή αρμόδια για 
τον συντονισμό της συνεργασίας και των 
επαφών με την Επιτροπή και τα άλλα 
κράτη μέλη όσον αφορά τους επίσημους 
ελέγχους και τις άλλες επίσημες 
δραστηριότητες στον οικείο τομέα.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η απαίτηση για μια ενιαία αρχή δεν αποτελεί την πιο πρακτική λύση 
και θα οδηγήσει στην καταστροφή διαδικασιών και συστημάτων εργασίας. Σε ορισμένες χώρες, 
ενδέχεται δύο αρχές να μοιράζονται την ευθύνη για μια έκταση βιολογικής καλλιέργειας. Τα 
κράτη μέλη πρέπει ωστόσο να έχουν τη δυνατότητα να κατανέμουν το έργο του σημείου επαφής 
μεταξύ των αρχών, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό γίνεται με επαρκώς καθορισμένο τρόπο.

Τροπολογία 222
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ορίζουν μια ενιαία αρχή αρμόδια για 
τον συντονισμό της συνεργασίας και των 
επαφών με την Επιτροπή και τα άλλα 
κράτη μέλη όσον αφορά τους επίσημους 
ελέγχους και τις άλλες επίσημες 
δραστηριότητες στον οικείο τομέα.

β) ορίζεται μία ή πολλές αρμόδιες αρχές
για τον συντονισμό της συνεργασίας και 
των επαφών με την Επιτροπή και τα άλλα 
κράτη μέλη όσον αφορά τους επίσημους 
ελέγχους και τις άλλες επίσημες 
δραστηριότητες στον οικείο τομέα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ένας αποτελεσματικός συντονισμός δεν συνδέεται απαραίτητα με την απαίτηση για μία και 
μόνο αρμόδια αρχή.

Τροπολογία 223
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ορίζουν μια ενιαία αρχή αρμόδια για τον 
συντονισμό της συνεργασίας και των 
επαφών με την Επιτροπή και τα άλλα 
κράτη μέλη όσον αφορά τους επίσημους 
ελέγχους και τις άλλες επίσημες 
δραστηριότητες στον οικείο τομέα.

β) ορίζουν μια ενιαία αρχή αρμόδια για τον 
συντονισμό της συνεργασίας και των 
επαφών με την Επιτροπή και τα άλλα 
κράτη μέλη όσον αφορά τους επίσημους 
ελέγχους και τις άλλες επίσημες 
δραστηριότητες σε όλους τους τομείς που 
ορίζονται από το κράτος μέλος έτσι ώστε 
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να καλύπτονται οι τομείς που 
προβλέπονται στο σημείο 2 του άρθρου 1.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι τομείς που προβλέπονται στο σημείο 2 του άρθρου 1 είναι ιδιαίτερα ευρείς (όπως συμβαίνει 
στην περίπτωση του τομέα που προβλέπεται στο σημείο 2 στοιχείο α), ο οποίος καλύπτει τόσο 
την ασφάλεια των τροφίμων όσο και τις θεμιτές πρακτικές. Οι γαλλικές αρχές επιθυμούν να 
έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν οι ίδιες τους τομείς που πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 
του ορισμού μιας ενιαίας αρχής.

Τροπολογία 224
Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) συγκροτούν ενιαίο μητρώο ελέγχων 
θεσπίζοντας ενιαίο μηχανογραφικό 
σύστημα διαχείρισης, για να 
διασφαλίζεται ο συντονισμός μεταξύ των 
φορέων που συμμετέχουν στον έλεγχο και 
τη διαχείριση των ελέγχων· το μητρώο 
αυτό περιλαμβάνει τους ελέγχους 
συμμόρφωσης που αναφέρονται στον 
τίτλο VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
the financing, management and 
monitoring of the common agricultural 
policy].

Or. it

Τροπολογία 225
Marusya Lyubcheva

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

3. Οι αρμόδιες αρχές οι οποίες είναι 
αρμόδιες για την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο ι) έχουν το δικαίωμα να 
αναθέτουν ειδικά καθήκοντα επίσημων 
ελέγχων σε μία ή περισσότερες αρχές 
ελέγχου για τα βιολογικά προϊόντα. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις αποδίδουν έναν 
κωδικό αριθμό σε καθεμία από τις εν λόγω 
αρχές.

3. Οι αρμόδιες αρχές οι οποίες είναι 
αρμόδιες για την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο ι) έχουν το δικαίωμα να 
αναθέτουν ειδικά καθήκοντα επίσημων 
ελέγχων σε μία ή περισσότερες αρχές 
ελέγχου για τα βιολογικά προϊόντα και τη 
βιολογική παραγωγή. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις αποδίδουν έναν κωδικό 
αριθμό σε καθεμία από τις εν λόγω αρχές.

Or. bg

Τροπολογία 226
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την ενιαία αρχή που ορίζεται σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 στοιχείο β)·

β) τις αρχές που ορίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 στοιχείο β)·

Or. es

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει συνέπεια με την παράγραφο 1.

Τροπολογία 227
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέτουν 
στις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 την αρμοδιότητα να 
διενεργούν ελέγχους για την εξακρίβωση 

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέτουν 
στις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 την αρμοδιότητα να 
διενεργούν ελέγχους για την εξακρίβωση 
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της συμμόρφωσης με κανόνες ή την 
εφαρμογή κανόνων, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
ρυθμίζουν την ειδική επικινδυνότητα που 
ενδέχεται να προκύψει από την παρουσία 
αλλοχθόνων ειδών στην Ένωση, άλλων 
εκτός από αυτών που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2.

της συμμόρφωσης με κανόνες ή την 
εφαρμογή κανόνων άλλων εκτός αυτών 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων για την υγεία των φυτών, το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η διεύρυνση αυτή δεν είναι 
απαραίτητη στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 228
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέτουν 
στις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 την αρμοδιότητα να 
διενεργούν ελέγχους για την εξακρίβωση 
της συμμόρφωσης με κανόνες ή την 
εφαρμογή κανόνων, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
ρυθμίζουν την ειδική επικινδυνότητα που 
ενδέχεται να προκύψει από την παρουσία 
αλλοχθόνων ειδών στην Ένωση, άλλων 
εκτός από αυτών που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέτουν 
στις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 την αρμοδιότητα να 
διενεργούν ελέγχους για την εξακρίβωση 
της συμμόρφωσης με κανόνες ή την 
εφαρμογή κανόνων άλλων εκτός αυτών 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2.

Or. de

Τροπολογία 229
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέτουν 
στις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 την αρμοδιότητα να 
διενεργούν ελέγχους για την εξακρίβωση 
της συμμόρφωσης με κανόνες ή την 
εφαρμογή κανόνων, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
ρυθμίζουν την ειδική επικινδυνότητα που 
ενδέχεται να προκύψει από την παρουσία 
αλλοχθόνων ειδών στην Ένωση, άλλων 
εκτός από αυτών που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέτουν 
στις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 την αρμοδιότητα να 
διενεργούν ελέγχους για την εξακρίβωση 
της συμμόρφωσης με κανόνες ή την 
εφαρμογή κανόνων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει συνέπεια με το προτεινόμενο πεδίο εφαρμογής.

Τροπολογία 230
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέτουν 
στις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 την αρμοδιότητα να 
διενεργούν ελέγχους για την εξακρίβωση 
της συμμόρφωσης με κανόνες ή την 
εφαρμογή κανόνων, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
ρυθμίζουν την ειδική επικινδυνότητα που 
ενδέχεται να προκύψει από την παρουσία 
αλλοχθόνων ειδών στην Ένωση, άλλων 
εκτός από αυτών που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέτουν 
στις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 την αρμοδιότητα να 
διενεργούν ελέγχους για την εξακρίβωση 
της συμμόρφωσης με κανόνες ή την 
εφαρμογή κανόνων, άλλων εκτός από 
αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2.
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Or. en

Τροπολογία 231
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να προσδιορίζει τα μέσα με τα 
οποία δημοσιοποιούνται οι πληροφορίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 141 παράγραφος 
2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 232
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να προσδιορίζει τα μέσα με τα 
οποία δημοσιοποιούνται οι πληροφορίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 141 παράγραφος 
2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 233
Julie Girling
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να προσδιορίζει τα μέσα με τα 
οποία δημοσιοποιούνται οι πληροφορίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 141 παράγραφος 
2.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι απαραίτητη η προσφυγή στη νομοθεσία όταν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η 
διασφάλιση βασικής επικοινωνίας μεταξύ των κρατών μελών ή μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής ή του κοινού.

Τροπολογία 234
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να προσδιορίζει τα μέσα με τα 
οποία δημοσιοποιούνται οι πληροφορίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 141 παράγραφος 2.

6. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να προσδιορίζει τα μέσα με τα 
οποία δημοσιοποιούνται οι πληροφορίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 141 παράγραφος 2. 
Στα μέσα, διαμέσου των οποίων οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4 πρόκειται να τίθενται στη 
διάθεση του κοινού, περιλαμβάνεται σε 
κάθε περίπτωση η δημοσίευση στο 
διαδίκτυο.

Or. en
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Τροπολογία 235
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) θεσπίζουν ρυθμίσεις για να 
διασφαλίζουν την αμεροληψία, την 
ποιότητα και τη συνέπεια των επίσημων 
ελέγχων και των άλλων επίσημων 
δραστηριοτήτων σε όλα τα επίπεδα·

β) θεσπίζουν ρυθμίσεις για να 
διασφαλίζουν την αμεροληψία, την 
ποιότητα και την εκπλήρωση της ενιαίας 
στοχοθεσίας των επίσημων ελέγχων και 
των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων σε 
όλα τα επίπεδα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ουσιαστικά δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν ενιαίοι έλεγχοι, λόγω των διαφορετικών 
προϋποθέσεων τόσο στους εμπλεκόμενους κλάδους όσο και στα εθνικά συστήματα ελέγχου. 
Πρέπει, αντίθετα, να εξασφαλιστεί ότι με τους ελέγχους επιτυγχάνονται με τον ίδιο τρόπο οι 
συμφωνημένοι στόχοι.

Τροπολογία 236
Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) θεσπίζουν ρυθμίσεις για να 
διασφαλίζουν την αμεροληψία, την 
ποιότητα και τη συνέπεια των επίσημων 
ελέγχων και των άλλων επίσημων 
δραστηριοτήτων σε όλα τα επίπεδα·

β) θεσπίζουν ρυθμίσεις για να 
διασφαλίζουν την ανεξαρτησία, την 
ποιότητα και τη συνέπεια των επίσημων 
ελέγχων και των άλλων επίσημων 
δραστηριοτήτων σε όλα τα επίπεδα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων, οι αρμόδιες αρχές ή 
τα εξουσιοδοτημένα όργανα που διενεργούν επίσημους ελέγχους πρέπει να είναι εντελώς 



AM\1013302EL.doc 121/131 PE526.075v01-00

EL

ανεξάρτητα από τους υπευθύνους επιχειρήσεων στους οποίους διενεργούν τους επίσημους 
ελέγχους.

Τροπολογία 237
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) θεσπίζουν ρυθμίσεις για να 
διασφαλίζουν την αμεροληψία, την 
ποιότητα και τη συνέπεια των επίσημων 
ελέγχων και των άλλων επίσημων 
δραστηριοτήτων σε όλα τα επίπεδα·

β) θεσπίζουν ρυθμίσεις για να 
διασφαλίζουν την ανεξαρτησία, την 
ποιότητα και τη συνέπεια των επίσημων 
ελέγχων και των άλλων επίσημων 
δραστηριοτήτων σε όλα τα επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 238
Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) θεσπίζουν ρυθμίσεις για να 
διασφαλίζουν ότι το προσωπικό που 
διενεργεί τους επίσημους ελέγχους και τις 
άλλες επίσημες δραστηριότητες είναι 
ανεπηρέαστο από οποιαδήποτε σύγκρουση 
συμφερόντων·

γ) θεσπίζουν ρυθμίσεις για να 
διασφαλίζουν ότι το προσωπικό που 
διενεργεί τους επίσημους ελέγχους και τις 
άλλες επίσημες δραστηριότητες είναι 
ανεξάρτητο και ανεπηρέαστο από 
οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων, το προσωπικό που 
διενεργεί επίσημους ελέγχους και άλλες επίσημες δραστηριότητες πρέπει να είναι εντελώς 
ανεξάρτητο από τους υπευθύνους επιχειρήσεων στους οποίους διενεργεί τους επίσημους 
ελέγχους.



PE526.075v01-00 122/131 AM\1013302EL.doc

EL

Τροπολογία 239
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) θεσπίζουν ρυθμίσεις για να 
διασφαλίζουν ότι το προσωπικό που 
διενεργεί τους επίσημους ελέγχους και τις 
άλλες επίσημες δραστηριότητες είναι 
ανεπηρέαστο από οποιαδήποτε σύγκρουση 
συμφερόντων·

γ) θεσπίζουν ρυθμίσεις για να 
διασφαλίζουν ότι το προσωπικό που 
διενεργεί τους επίσημους ελέγχους και τις 
άλλες επίσημες δραστηριότητες είναι 
ανεπηρέαστο από οποιαδήποτε σύγκρουση 
συμφερόντων και δεν συνδέεται με 
κανέναν τρόπο ούτε εξαρτάται από τον 
υπεύθυνο επιχείρησης που ελέγχει·

Or. en

Τροπολογία 240
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διαθέτουν ή έχουν πρόσβαση σε επαρκή
αριθμό κατάλληλα ειδικευμένων και 
έμπειρων υπαλλήλων για την 
αποτελεσματική και αποδοτική διενέργεια 
των επίσημων ελέγχων και των άλλων 
επίσημων δραστηριοτήτων·

ε) Διαθέτουν, σύμφωνα με τις 
υποχρεώσεις ελέγχου που απορρέουν από 
τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1, 
αριθμό κατάλληλα ειδικευμένων και 
έμπειρων υπαλλήλων για την πλήρη,
αποτελεσματική και αποδοτική διενέργεια 
των επίσημων ελέγχων και των άλλων 
επίσημων δραστηριοτήτων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο προσδιορισμός «επαρκή» εδώ δεν είναι αρκετά συγκεκριμένος. Το σημαντικό είναι να 
διαθέτουν οι τομείς ελέγχου το προσωπικό που απαιτείται προκειμένου να είναι δυνατή η 
διεξαγωγή όλων των επιβεβλημένων και αναγκαίων ελέγχων, χωρίς περιορισμό. Όσον αφορά 
την «πρόσβαση» σε υπαλλήλους, υπάρχει ανησυχία ότι η διατύπωση αυτή θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί για τη συμμετοχή ιδιωτών επιθεωρητών. Αυτό διακυβεύει την ανεξαρτησία των 
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επίσημων ελέγχων.·

Τροπολογία 241
Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διαθέτουν ή έχουν πρόσβαση σε επαρκή 
αριθμό κατάλληλα ειδικευμένων και 
έμπειρων υπαλλήλων για την 
αποτελεσματική και αποδοτική διενέργεια 
των επίσημων ελέγχων και των άλλων 
επίσημων δραστηριοτήτων·

ε) διαθέτουν ή έχουν πρόσβαση σε επαρκή 
αριθμό ανεξάρτητων, κατάλληλα 
ειδικευμένων και έμπειρων υπαλλήλων για 
την αποτελεσματική και αποδοτική 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων και των 
άλλων επίσημων δραστηριοτήτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων, το προσωπικό που 
διενεργεί επίσημους ελέγχους ή άλλες επίσημες δραστηριότητες πρέπει να είναι εντελώς 
ανεξάρτητο από τους υπεύθυνους επιχειρήσεων στους οποίους διενεργεί τους επίσημους 
ελέγχους.

Τροπολογία 242
Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) είναι υπάλληλοι που απασχολούνται 
από την αρμόδια αρχή ή από ανεξάρτητο
δημόσιο όργανο εξουσιοδοτημένο από την 
αρμόδια αρχή να διενεργεί επίσημους 
ελέγχους ή άλλες επίσημες 
δραστηριότητες·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων, το προσωπικό που 
διενεργεί επίσημους ελέγχους ή άλλες επίσημες δραστηριότητες πρέπει να είναι εντελώς 
ανεξάρτητο από τους υπεύθυνους επιχειρήσεων στους οποίους διενεργεί τους επίσημους 
ελέγχους.

Τροπολογία 243
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) εφαρμόζει τη δέουσα επιμέλεια και 
προσοχή για την εκτέλεση των επίσημων 
ελέγχων όταν πρόκειται για φορτία 
τροφίμων σε διαμετακόμιση, προκειμένου 
να μην πληγεί ή αλλοιωθεί η ποιότητα 
των τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 244
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές καταρτίζουν και 
υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης με 
σκοπό να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό 
που διενεργεί τους επίσημους ελέγχους και 
τις άλλες επίσημες δραστηριότητες 
λαμβάνει την κατάρτιση που αναφέρεται 
στα στοιχεία α), β) και γ).

Οι αρμόδιες αρχές καταρτίζουν και 
υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης με 
σκοπό να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό 
που διενεργεί τους επίσημους ελέγχους και 
τις άλλες επίσημες δραστηριότητες 
λαμβάνει την κατάρτιση που αναφέρεται 
στα στοιχεία α), β) και γ).

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. pl
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Τροπολογία 245
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να εξασφαλιστεί ότι το προσωπικό 
των αρμόδιων αρχών που αναφέρεται 
στην της παραγράφου 1 στοιχείο ε) και 
στην παράγραφο 2 διαθέτει τα 
απαραίτητα προσόντα, δεξιότητες και 
γνώσεις, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 139 σχετικά με 
τους κανόνες για τα ειδικές απαιτήσεις 
προσόντων και κατάρτισης του εν λόγω 
προσωπικού, λαμβανομένων υπόψη των 
επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων 
που απαιτούνται για τη διενέργεια των 
επίσημων ελέγχων και των άλλων 
επίσημων δραστηριοτήτων σε καθένα 
από τους τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις για τις απαιτήσεις ως προς τα προσόντα και την κατάρτιση ενδέχεται να 
παρεμβαίνουν σε κανονισμούς εκπαίδευσης κ.λπ., παραβιάζοντας έτσι την αρχή της 
επικουρικότητας. Το παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού αναφέρει ήδη τα θεματικά πεδία 
που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην κατάρτιση των υπαλλήλων.

Τροπολογία 246
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να εξασφαλιστεί ότι το προσωπικό 
των αρμόδιων αρχών που αναφέρεται 
στην της παραγράφου 1 στοιχείο ε) και 

διαγράφεται
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στην παράγραφο 2 διαθέτει τα 
απαραίτητα προσόντα, δεξιότητες και 
γνώσεις, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 139 σχετικά με 
τους κανόνες για τα ειδικές απαιτήσεις 
προσόντων και κατάρτισης του εν λόγω 
προσωπικού, λαμβανομένων υπόψη των 
επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων 
που απαιτούνται για τη διενέργεια των 
επίσημων ελέγχων και των άλλων 
επίσημων δραστηριοτήτων σε καθένα 
από τους τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 247
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να εξασφαλιστεί ότι το προσωπικό 
των αρμόδιων αρχών που αναφέρεται 
στην της παραγράφου 1 στοιχείο ε) και 
στην παράγραφο 2 διαθέτει τα 
απαραίτητα προσόντα, δεξιότητες και 
γνώσεις, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 139 σχετικά με 
τους κανόνες για τα ειδικές απαιτήσεις 
προσόντων και κατάρτισης του εν λόγω 
προσωπικού, λαμβανομένων υπόψη των 
επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων 
που απαιτούνται για τη διενέργεια των 
επίσημων ελέγχων και των άλλων 
επίσημων δραστηριοτήτων σε καθένα 
από τους τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει προσωπικό που να διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα, δεξιότητες και γνώση 
–ωστόσο, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2, τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες αρχές 
τους έχουν την υποχρέωση να μεριμνούν για τη συγκεκριμένη απαίτηση– επομένως το σημείο 
αυτό δεν είναι αναγκαίο.

Τροπολογία 248
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να εξασφαλιστεί ότι το προσωπικό 
των αρμόδιων αρχών που αναφέρεται 
στην της παραγράφου 1 στοιχείο ε) και 
στην παράγραφο 2 διαθέτει τα 
απαραίτητα προσόντα, δεξιότητες και 
γνώσεις, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 139 σχετικά με 
τους κανόνες για τα ειδικές απαιτήσεις 
προσόντων και κατάρτισης του εν λόγω 
προσωπικού, λαμβανομένων υπόψη των 
επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων 
που απαιτούνται για τη διενέργεια των 
επίσημων ελέγχων και των άλλων 
επίσημων δραστηριοτήτων σε καθένα 
από τους τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ειδικές απαιτήσεις προσόντων και κατάρτισης του προσωπικού για τη διενέργεια των 
επίσημων ελέγχων πρέπει να υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια και στην αρμοδιότητα των 
κρατών μελών.

Τροπολογία 249
Martina Anderson
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να εξασφαλιστεί ότι το προσωπικό 
των αρμόδιων αρχών που αναφέρεται στην 
της παραγράφου 1 στοιχείο ε) και στην 
παράγραφο 2 διαθέτει τα απαραίτητα 
προσόντα, δεξιότητες και γνώσεις, η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 139 σχετικά με τους κανόνες για 
τα ειδικές απαιτήσεις προσόντων και 
κατάρτισης του εν λόγω προσωπικού, 
λαμβανομένων υπόψη των επιστημονικών 
και τεχνικών γνώσεων που απαιτούνται για 
τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων και 
των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων σε 
καθένα από τους τομείς που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

3. Για να εξασφαλιστεί ότι το προσωπικό 
των αρμόδιων αρχών που αναφέρεται στην 
της παραγράφου 1 στοιχείο ε) και στην 
παράγραφο 2 διαθέτει τα απαραίτητα 
προσόντα, δεξιότητες και γνώσεις, η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 139 σχετικά με τους κανόνες για 
τα ειδικές απαιτήσεις προσόντων και 
κατάρτισης του εν λόγω προσωπικού, 
λαμβανομένων υπόψη των επιστημονικών 
και τεχνικών γνώσεων που απαιτούνται για 
τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων και 
των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων σε 
καθένα από τους τομείς που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις πρέπει να συνάδουν με τις 
ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 250
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν, εντός των υπηρεσιών της 
αρμόδιας αρχής, περισσότερες της μίας 
μονάδες είναι αρμόδιες για τη διενέργεια 
των επίσημων ελέγχων ή των άλλων 
επίσημων δραστηριοτήτων, διασφαλίζεται 
ο αποδοτικός και αποτελεσματικός 
συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των 
διαφόρων μονάδων.

4. Εάν, εντός των δραστηριοτήτων που 
έχει αναλάβει η αρμόδια αρχή, 
περισσότερες της μίας μονάδες είναι 
αρμόδιες για τη διενέργεια των επίσημων 
ελέγχων ή των άλλων επίσημων 
δραστηριοτήτων, διασφαλίζεται ο 
αποδοτικός και αποτελεσματικός 
συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των 
διαφόρων μονάδων.

Or. pl
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Τροπολογία 251
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν τα 
αποτελέσματα των εποπτικών ελέγχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στην 
Επιτροπή κατόπιν αιτήματος.

2. Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν τα 
αποτελέσματα των εποπτικών ελέγχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στην 
Επιτροπή κατόπιν αιτιολογημένου
αιτήματος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να αιτιολογεί για ποιον λόγο ζητεί τις εν λόγω πληροφορίες προκειμένου να 
μην υποβάλλονται αιτήματα ενημέρωσης από τα κράτη μέλη χωρίς ουσιαστικό λόγο.

Τροπολογία 252
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να καθορίζει κανόνες για τη 
διεξαγωγή των εποπτικών ελέγχων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 141 παράγραφος 
2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 253
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να καθορίζει κανόνες για τη 
διεξαγωγή των εποπτικών ελέγχων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 141 παράγραφος 
2.»

3. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να καθορίζει κατευθυντήριες 
γραμμές για τη διεξαγωγή των εποπτικών 
ελέγχων που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 141 παράγραφος 2.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη καθιερωθεί συστήματα εποπτικού ελέγχου που λειτουργούν 
καλά. Δεν χρειάζονται αναλυτικές διατάξεις, που θα είχαν ενδεχομένως ως επακόλουθο 
μεγάλες απαιτήσεις σε χρήματα ή προσωπικό. Εάν είναι αναγκαίο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
υποστηριχτούν, για παράδειγμα, με κατευθυντήριες γραμμές.

Τροπολογία 254
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αποφάσεις των αρμόδιων αρχών σχετικά 
με φυσικά και νομικά πρόσωπα

Αποφάσεις των αρμόδιων αρχών σχετικά 
με τους υπευθύνους των επιχειρήσεων 

Or. pl

Τροπολογία 255
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι αρμόδιες 
αρχές σύμφωνα με το άρθρο 53, το άρθρο 
64 παράγραφοι 3 και 5, το άρθρο 65, το 
άρθρο 134 παράγραφος 2 και το άρθρο 135 

Οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι αρμόδιες 
αρχές σύμφωνα με το άρθρο 53, το άρθρο 
64 παράγραφοι 3 και 5, το άρθρο 65, το 
άρθρο 134 παράγραφος 2 και το άρθρο 135 
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παράγραφοι 1 και 2 σχετικά με φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα υπόκεινται στο δικαίωμα 
προσφυγής των προσώπων αυτών κατά 
των εν λόγω αποφάσεων σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία.

παράγραφοι 1 και 2 σχετικά με τους 
υπευθύνους των επιχειρήσεων υπόκεινται 
στο δικαίωμα προσφυγής των προσώπων 
αυτών κατά των εν λόγω αποφάσεων 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Or. pl


