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Τροπολογία 456
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικοί κανόνες σχετικά με τους επίσημους 
ελέγχους και τις ενέργειες στις οποίες 
πρέπει να προβαίνουν οι αρμόδιες αρχές 
όσον αφορά τις απαιτήσεις για την καλή 
μεταχείριση των ζώων

Ειδικοί κανόνες σχετικά με τους επίσημους 
ελέγχους και τις ενέργειες στις οποίες 
πρέπει να προβαίνουν οι αρμόδιες αρχές 
όσον αφορά τα σπονδυλωτά ζώα, τα 
προϊόντα ζωικής προέλευσης που δεν 
προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση, τα ζωικά αναπαραγωγικά 
προϊόντα, τα ζωικά υποπροϊόντα και τα 
παράγωγα προϊόντα

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο τίτλος του παρόντος άρθρου φαίνεται ότι επαναλαμβάνει τα οριζόμενα στο άρθρο 15, καθώς 
και τα δύο άρθρα αναφέρονται στα «ζώα» και στα «προϊόντα ζωικής προέλευσης». Ο λόγος για 
τον οποίο προτείνεται η προσθήκη του όρου «σπονδυλωτά» είναι ότι σε σχέση με την καλή 
μεταχείριση των ζώων, η προστασία περιορίζεται στα σπονδυλωτά.

Τροπολογία 457
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) στην περίπτωση ταξιδιών μεγάλης 
διάρκειας που πραγματοποιούνται μεταξύ 
κρατών μελών και με τρίτες χώρες, 
επίσημους ελέγχους που διενεργούνται σε 
οποιοδήποτε στάδιο του ταξιδιού αυτού, 
δειγματοληπτικά ή σε στοχευμένη βάση, 
για να εξακριβώνεται ότι οι διάρκειες 
ταξιδιού που δηλώνονται είναι 



PE526.077v01-00 4/118 AM\1013305EL.doc

EL

ρεαλιστικές και ότι το ταξίδι 
συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1/2005, ιδίως δε ότι η διάρκεια 
ταξιδιού και οι περίοδοι ανάπαυσης 
συμμορφώνονται με τα όρια που θέτει το 
κεφάλαιο V του παραρτήματος Ι του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι μάλλον απορίας άξιο το ότι το άρθρο 18 απαιτεί ελέγχους για τη μεταφορά ζώων πριν 
από το ταξίδι και σε σημεία εξόδου από την ΕΕ, αλλά όχι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Τροπολογία 458
Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) στην περίπτωση ταξιδιών μεγάλης 
διάρκειας που πραγματοποιούνται μεταξύ 
κρατών μελών και με τρίτες χώρες, 
επίσημους ελέγχους που διενεργούνται σε 
οποιοδήποτε στάδιο του ταξιδιού αυτού, 
δειγματοληπτικά ή σε στοχευμένη βάση, 
για να εξακριβώνεται ότι οι διάρκειες 
ταξιδιού που δηλώνονται είναι 
ρεαλιστικές και ότι το ταξίδι 
συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό, ιδίως δε ότι η διάρκεια 
ταξιδιού και οι περίοδοι ανάπαυσης 
συμμορφώνονται με τα όρια που θέτει το 
κεφάλαιο V του παραρτήματος Ι του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005.

Or. en

Τροπολογία 459
Glenis Willmott
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) επίσημους ελέγχους σχετικά με την 
καταλληλότητα των ζώων που 
μεταφέρονται και σχετικά με τα μέσα 
μεταφοράς·

i) επίσημους ελέγχους σχετικά με την 
καταλληλότητα των ζώων που 
μεταφέρονται και σχετικά με τα μέσα 
μεταφοράς για την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης με το κεφάλαιο ΙΙ και, 
όπου δει, με το κεφάλαιο VI του 
παραρτήματος Ι στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1/1005·

Or. en

Τροπολογία 460
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) επίσημους ελέγχους σχετικά με την 
καταλληλότητα των ζώων που 
μεταφέρονται και σχετικά με τα μέσα 
μεταφοράς·

i) επίσημους ελέγχους σχετικά με την 
καταλληλότητα των ζώων που 
μεταφέρονται και σχετικά με τα μέσα 
μεταφοράς για την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης με το κεφάλαιο ΙΙ και, 
όπου δει, με το κεφάλαιο VI του 
παραρτήματος Ι στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1/2005·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αντίστοιχη διάταξη στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 για την προστασία των ζώων κατά τη 
μεταφορά διευκρινίζει ότι οι έλεγχοι του μέσου μεταφοράς διενεργούνται για να διασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με το κεφάλαιο ΙΙ και, ανάλογα με την περίπτωση, με το κεφάλαιο VΙ του 
κανονισμού. Ο προτεινόμενος κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους καταργεί αυτήν την 
πτυχή του κανονισμού 1/2005. Συνεπώς, θα πρέπει τώρα να συμπεριληφθεί στον προτεινόμενο 
κανονισμό για τους επίσημους ελέγχους.
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Τροπολογία 461
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) επίσημους ελέγχους για να 
εξακριβώνεται ότι οι μεταφορείς 
συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες 
διεθνείς ρυθμίσεις και ότι διαθέτουν 
έγκυρες άδειες μεταφορέα και 
πιστοποιητικά ικανότητας για οδηγούς και 
συνοδούς·

ii) επίσημους ελέγχους για να 
εξακριβώνεται ότι οι μεταφορείς 
συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες 
διεθνείς ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 
προστασία των ζώων κατά τις διεθνείς 
μεταφορές, και ότι διαθέτουν έγκυρες 
άδειες μεταφορέα και πιστοποιητικά 
ικανότητας για οδηγούς και συνοδούς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα βοηθούσε να καταστεί σαφές ότι η βασική σχετική συμφωνία είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
για την προστασία των ζώων κατά τις διεθνείς μεταφορές.

Τροπολογία 462
Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iiiα) μετά τους επίσημους ελέγχους 
δυνάμει του στοιχείου γ) σημείο i) της 
παρούσας παραγράφου, όταν η άποψη 
της αρμόδιας αρχής είναι ότι τα ζώα δεν 
είναι σε θέση να μεταφερθούν, 
εκφορτώνονται, τους παρέχεται νερό, 
τροφή, αναπαύονται, έως ότου είναι σε 
θέση να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Or. en
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Τροπολογία 463
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) όταν επίσημος έλεγχος δυνάμει του 
στοιχείου γ) σημείου i) της παρούσας 
παραγράφου καταλήξει ότι τα ζώα δεν 
είναι σε θέση, σύμφωνα με την άποψη της 
αρμόδιας αρχής, να συνεχίσουν το ταξίδι 
τους, αυτά εκφορτώνονται, τους 
παρέχεται νερό, τροφή, αναπαύονται και, 
εφόσον χρειάζεται, πρέπει να αναζητηθεί 
η βοήθεια κτηνιάτρου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός 1/2005 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά προβλέπει ότι εάν τα ζώα 
που βρίσκονται σε σημείο εξόδου από την ΕΕ κριθεί ότι δεν είναι σε θέση να συνεχίσουν το 
ταξίδι τους, πρέπει να εκφορτωθούν και να τους παρασχεθεί τροφή, νερό και ανάπαυση. Ο 
προτεινόμενος κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους επαναλαμβάνει τις απαιτήσεις του 
κανονισμού 1/2005 ότι τα ζώα πρέπει να ελέγχονται στα σημεία εξόδου για να εξακριβώνεται 
ότι είναι σε θέση να συνεχίσουν το ταξίδι τους, αλλά δεν διευκρινίζει ποιο μέτρο πρέπει να 
ληφθεί σε σχέση με τα ζώα που κρίνεται ότι δεν είναι σε θέση να συνεχίσουν.

Τροπολογία 464
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, ορίζει το μέγιστο όριο ταξιδιού 
στις 12 ώρες για όλες τις κινήσεις 
ιπποειδών προορισμένων για σφαγή, 
σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου 
2009/156 ΕΚ και τις συστάσεις της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων·
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Or. en

Τροπολογία 465
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν οι κανόνες που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο στ) 
απαιτούν να πληρούνται ορισμένα μη 
ποσοτικά πρότυπα καλής μεταχείρισης 
των ζώων ή όταν οι κανόνες αυτοί 
απαιτούν την έγκριση ορισμένων 
πρακτικών η τήρηση των οποίων δεν 
μπορεί να εξακριβωθεί αποτελεσματικά 
με τη χρήση και μόνο των μεθόδων και 
των τεχνικών επισήμων ελέγχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 13, οι επίσημοι 
έλεγχοι που διενεργούνται για την 
εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους εν 
λόγω κανόνες μπορούν να περιλαμβάνουν 
τη χρήση ειδικών δεικτών καλής 
μεταχείρισης των ζώων, στις περιπτώσεις 
και υπό τους όρους που εγκρίνονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο 
στ).

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να διαγραφεί η παράγραφος αυτή διότι αναφέρει δείκτες οι οποίοι δεν ρυθμίζονται 
από την κοινοτική νομοθεσία. Είναι πρόωρο να αναφερθούμε σε κάτι τέτοιο και δημιουργείται 
νομική αβεβαιότητα δεδομένου ότι αναφέρεται κάτι που δεν γνωρίζουμε τί είναι και το οποίο 
δεν έχει οριστεί σε κανέναν κανόνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επανειλημμένα αναφέρει ότι 
θα υπάρξει νόμος για την καλή μεταχείριση των ζώων ο οποίος θα περιλαμβάνει δείκτες. Μόλις 
υποβληθεί και εγκριθεί ο εν λόγω νόμος, τότε μπορεί να γίνει αυτή η μνεία. Μέχρι τότε, αυτό 
θεωρείται πρόωρο.

Τροπολογία 466
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 139 σχετικά με ειδικούς κανόνες 
για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων για 
την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους 
κανόνες της Ένωσης που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο στ). Οι εν 
λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
λαμβάνουν υπόψη την επικινδυνότητα για 
την καλή μεταχείριση των ζώων που 
συνδέονται με δραστηριότητες εκτροφής 
και με τη μεταφορά, τη σφαγή και τη 
θανάτωση των ζώων και καθορίζουν 
κανόνες σχετικά με τα εξής:

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
νομοθετικές προτάσεις σχετικά με 
ειδικούς κανόνες για τη διενέργεια 
επίσημων ελέγχων για την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες της 
Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχείο στ). Οι εν λόγω 
νομοθετικές προτάσεις λαμβάνουν υπόψη 
την επικινδυνότητα για την καλή 
μεταχείριση των ζώων που συνδέονται με 
δραστηριότητες εκτροφής και με τη 
μεταφορά, τη σφαγή και τη θανάτωση των 
ζώων και καθορίζουν κανόνες σχετικά με 
τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 467
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την εξακρίβωση των απαιτήσεων καλής 
μεταχείρισης των ζώων στους συνοριακούς 
σταθμούς ελέγχου και στα σημεία εξόδου 
και τις ελάχιστες απαιτήσεις που 
εφαρμόζονται στα εν λόγω σημεία 
εξόδου·

δ) την εξακρίβωση των απαιτήσεων καλής 
μεταχείρισης των ζώων στους συνοριακούς 
σταθμούς ελέγχου και στα σημεία εξόδου·

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για νέα απαίτηση που δεν υπάρχει στους ισχύοντες κανονισμούς και αποτελεί 
υποχρέωση που περιορίζει τις αποφάσεις των κρατών μελών και αφορά την εξαγωγή ζώων.
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Τροπολογία 468
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τις περιπτώσεις και τις συνθήκες στις 
οποίες οι επίσημοι έλεγχοι για την 
εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις καλής μεταχείρισης των 
ζώων μπορούν να περιλαμβάνουν τη 
χρήση ειδικών δεικτών καλής 
μεταχείρισης των ζώων που να 
βασίζονται σε μετρήσιμα κριτήρια 
επίδοσης και τον σχεδιασμό τέτοιων 
δεικτών με βάση επιστημονικά και 
τεχνικά αποδεικτικά στοιχεία.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επανειλημμένα αναφέρει ότι θα υπάρξει νόμος για την καλή 
μεταχείριση των ζώων ο οποίος θα περιλαμβάνει δείκτες. Μόλις υποβληθεί και εγκριθεί ο εν 
λόγω νόμος, τότε μπορεί να γίνει αυτή η μνεία. Μέχρι τότε, αυτό θεωρείται πρόωρο.

Τροπολογία 469
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τις περιπτώσεις και τις συνθήκες στις 
οποίες οι επίσημοι έλεγχοι για την 
εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις καλής μεταχείρισης των ζώων 
μπορούν να περιλαμβάνουν τη χρήση 
ειδικών δεικτών καλής μεταχείρισης των 
ζώων που να βασίζονται σε μετρήσιμα 
κριτήρια επίδοσης και τον σχεδιασμό 
τέτοιων δεικτών με βάση επιστημονικά και 
τεχνικά αποδεικτικά στοιχεία.

στ) τις περιπτώσεις και τις συνθήκες στις 
οποίες οι επίσημοι έλεγχοι για την 
εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις καλής μεταχείρισης των ζώων 
περιλαμβάνουν τη χρήση ειδικών δεικτών 
καλής μεταχείρισης των ζώων που να 
βασίζονται σε μετρήσιμα κριτήρια 
επίδοσης και τον σχεδιασμό τέτοιων 
δεικτών με βάση επιστημονικά και τεχνικά 
αποδεικτικά στοιχεία.
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Or. en

Τροπολογία 470
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19 διαγράφεται

Ειδικοί κανόνες σχετικά με τους 
επίσημους ελέγχους και τις ενέργειες στις 
οποίες πρέπει να προβαίνουν οι αρμόδιες 
αρχές όσον αφορά την υγεία των φυτών

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 139 σχετικά με ειδικούς 
κανόνες για τη διενέργεια επίσημων 
ελέγχων στα φυτά, τα φυτικά προϊόντα 
και άλλα αντικείμενα για να εξακριβώνει 
τη συμμόρφωση με τους κανόνες της 
Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχείο ζ) που 
εφαρμόζονται στα εν λόγω αγαθά και στις 
ενέργειες στις οποίες πρέπει να 
προβαίνουν οι αρμόδιες αρχές σε 
συνέχεια των επίσημων ελέγχων. Οι εν 
λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
λαμβάνουν υπόψη την επικινδυνότητα για 
την υγεία των φυτών που συνδέεται με τα 
φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα 
αντικείμενα σε σχέση με συγκεκριμένους 
επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς ή 
τους χειριστές και καθορίζουν κανόνες 
σχετικά με τα εξής.

α) τις ειδικές αρμοδιότητες και τα ειδικά 
καθήκοντα των αρμόδιων αρχών, 
επιπλέον αυτών που προβλέπονται στα 
άρθρα 4, 8, 9, στο άρθρο 10 παράγραφος 
1, στα άρθρα 11, 12 και 13, στο άρθρο 34 
παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 36·

β) ομοιόμορφες ειδικές απαιτήσεις για 
την διενέργεια επίσημων ελέγχων σχετικά 
με την είσοδο και τη διακίνηση στην 
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Ένωση συγκεκριμένων φυτών, φυτικών 
προϊόντων και άλλων αντικειμένων που 
υπόκεινται στους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο ζ) και ομοιόμορφες ελάχιστες 
συχνότητες για τη διενέργεια τέτοιων 
επίσημων ελέγχων, λαμβανομένων 
υπόψη, πέρα των κριτηρίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, 
των ειδικών κινδύνων και της 
επικινδυνότητας για την υγεία των φυτών 
που συνδέονται με συγκεκριμένα φυτά, 
φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα 
συγκεκριμένες καταγωγής ή προέλευσης·

γ) ομοιόμορφες συχνότητες για τους 
επίσημους ελέγχους που διενεργούν οι 
αρμόδιες αρχές σχετικά με τους 
υπευθύνους επιχειρήσεων που είναι 
εξουσιοδοτημένοι να εκδίδουν 
διαβατήρια φυτών σύμφωνα με το άρθρο 
79 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants], λαμβανομένου υπόψη, επιπλέον 
των κριτηρίων που αναφέρονται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 1, του κατά πόσον 
οι εν λόγω υπεύθυνοι επιχειρήσεων έχουν 
εφαρμόσει σχέδιο διαχείρισης του 
φυτοϋγειονομικού κινδύνου, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 86 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants] για τα φυτά, τα 
φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα 
που παράγουν·

δ) τις περιπτώσεις στις οποίες οι 
αρμόδιες αρχές σε σχέση με 
συγκεκριμένες περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης λαμβάνουν ένα ή 
περισσότερα από τα μέτρα που 
αναφέρονται στο άρθρο 135 παράγραφος 
2 ή πρόσθετα μέτρα από αυτά που 
προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Εξαιτίας του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων σε σχέση με την υγεία των φυτών, το 
φυτικό αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η εξουσιοδότηση για κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις δεν κρίνεται αναγκαία στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 471
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19 διαγράφεται

Ειδικοί κανόνες σχετικά με τους 
επίσημους ελέγχους και τις ενέργειες στις 
οποίες πρέπει να προβαίνουν οι αρμόδιες 
αρχές όσον αφορά την υγεία των φυτών

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 139 σχετικά με ειδικούς 
κανόνες για τη διενέργεια επίσημων 
ελέγχων στα φυτά, τα φυτικά προϊόντα 
και άλλα αντικείμενα για να εξακριβώνει 
τη συμμόρφωση με τους κανόνες της 
Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχείο ζ) που 
εφαρμόζονται στα εν λόγω αγαθά και στις 
ενέργειες στις οποίες πρέπει να 
προβαίνουν οι αρμόδιες αρχές σε 
συνέχεια των επίσημων ελέγχων. Οι εν 
λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
λαμβάνουν υπόψη την επικινδυνότητα για 
την υγεία των φυτών που συνδέεται με τα 
φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα 
αντικείμενα σε σχέση με συγκεκριμένους 
επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς ή 
τους χειριστές και καθορίζουν κανόνες 
σχετικά με τα εξής.

α) τις ειδικές αρμοδιότητες και τα ειδικά 
καθήκοντα των αρμόδιων αρχών, 
επιπλέον αυτών που προβλέπονται στα 
άρθρα 4, 8, 9, στο άρθρο 10 παράγραφος 
1, στα άρθρα 11, 12 και 13, στο άρθρο 34 
παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 36·
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β) ομοιόμορφες ειδικές απαιτήσεις για 
την διενέργεια επίσημων ελέγχων σχετικά 
με την είσοδο και τη διακίνηση στην 
Ένωση συγκεκριμένων φυτών, φυτικών 
προϊόντων και άλλων αντικειμένων που 
υπόκεινται στους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο ζ) και ομοιόμορφες ελάχιστες 
συχνότητες για τη διενέργεια τέτοιων 
επίσημων ελέγχων, λαμβανομένων 
υπόψη, πέρα των κριτηρίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, 
των ειδικών κινδύνων και της 
επικινδυνότητας για την υγεία των φυτών 
που συνδέονται με συγκεκριμένα φυτά, 
φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα 
συγκεκριμένες καταγωγής ή προέλευσης·

γ) ομοιόμορφες συχνότητες για τους 
επίσημους ελέγχους που διενεργούν οι 
αρμόδιες αρχές σχετικά με τους 
υπευθύνους επιχειρήσεων που είναι 
εξουσιοδοτημένοι να εκδίδουν 
διαβατήρια φυτών σύμφωνα με το άρθρο 
79 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants], λαμβανομένου υπόψη, επιπλέον 
των κριτηρίων που αναφέρονται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 1, του κατά πόσον 
οι εν λόγω υπεύθυνοι επιχειρήσεων έχουν 
εφαρμόσει σχέδιο διαχείρισης του 
φυτοϋγειονομικού κινδύνου, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 86 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants] για τα φυτά, τα 
φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα 
που παράγουν·

δ) τις περιπτώσεις στις οποίες οι 
αρμόδιες αρχές σε σχέση με 
συγκεκριμένες περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης λαμβάνουν ένα ή 
περισσότερα από τα μέτρα που 
αναφέρονται στο άρθρο 135 παράγραφος 
2 ή πρόσθετα μέτρα από αυτά που 
προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο.
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Τροπολογία 472
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19 διαγράφεται

Ειδικοί κανόνες σχετικά με τους 
επίσημους ελέγχους και τις ενέργειες στις 
οποίες πρέπει να προβαίνουν οι αρμόδιες 
αρχές όσον αφορά την υγεία των φυτών

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 139 σχετικά με ειδικούς 
κανόνες για τη διενέργεια επίσημων 
ελέγχων στα φυτά, τα φυτικά προϊόντα 
και άλλα αντικείμενα για να εξακριβώνει 
τη συμμόρφωση με τους κανόνες της 
Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχείο ζ) που 
εφαρμόζονται στα εν λόγω αγαθά και στις 
ενέργειες στις οποίες πρέπει να 
προβαίνουν οι αρμόδιες αρχές σε 
συνέχεια των επίσημων ελέγχων. Οι εν 
λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
λαμβάνουν υπόψη την επικινδυνότητα για 
την υγεία των φυτών που συνδέεται με τα 
φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα 
αντικείμενα σε σχέση με συγκεκριμένους 
επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς ή 
τους χειριστές και καθορίζουν κανόνες 
σχετικά με τα εξής.

α) τις ειδικές αρμοδιότητες και τα ειδικά 
καθήκοντα των αρμόδιων αρχών, 
επιπλέον αυτών που προβλέπονται στα 
άρθρα 4, 8 και 9, στο άρθρο 10 
παράγραφος 1, στα άρθρα 11, 12 και 13, 
στο άρθρο 34 παράγραφοι 1 και 2 και στο 
άρθρο 36·

β) ομοιόμορφες ειδικές απαιτήσεις για 
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την διενέργεια επίσημων ελέγχων σχετικά 
με την είσοδο και τη διακίνηση στην 
Ένωση συγκεκριμένων φυτών, φυτικών 
προϊόντων και άλλων αντικειμένων που 
υπόκεινται στους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο ζ) και ομοιόμορφες ελάχιστες 
συχνότητες για τη διενέργεια τέτοιων 
επίσημων ελέγχων, λαμβανομένων 
υπόψη, πέρα των κριτηρίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, 
των ειδικών κινδύνων και της 
επικινδυνότητας για την υγεία των φυτών 
που συνδέονται με συγκεκριμένα φυτά, 
φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα 
συγκεκριμένες καταγωγής ή προέλευσης·

γ) ομοιόμορφες συχνότητες για τους 
επίσημους ελέγχους που διενεργούν οι 
αρμόδιες αρχές σχετικά με τους 
υπευθύνους επιχειρήσεων που είναι 
εξουσιοδοτημένοι να εκδίδουν 
διαβατήρια φυτών σύμφωνα με το άρθρο 
79 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants], λαμβανομένου υπόψη, επιπλέον 
των κριτηρίων που αναφέρονται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 1, του κατά πόσον 
οι εν λόγω υπεύθυνοι επιχειρήσεων έχουν 
εφαρμόσει σχέδιο διαχείρισης του 
φυτοϋγειονομικού κινδύνου, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 86 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants] για τα φυτά, τα 
φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα 
που παράγουν·

δ) τις περιπτώσεις στις οποίες οι 
αρμόδιες αρχές σε σχέση με 
συγκεκριμένες περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης λαμβάνουν ένα ή 
περισσότερα από τα μέτρα που 
αναφέρονται στο άρθρο 135 παράγραφος 
2 ή πρόσθετα μέτρα από αυτά που 
προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο.
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Τροπολογία 473
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις ειδικές αρμοδιότητες και τα ειδικά 
καθήκοντα των αρμόδιων αρχών, 
επιπλέον αυτών που προβλέπονται στα 
άρθρα 4, 8 και 9, στο άρθρο 10 
παράγραφος 1, στα άρθρα 11, 12 και 13, 
στο άρθρο 34 παράγραφοι 1 και 2 και στο 
άρθρο 36·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 474
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ομοιόμορφες ειδικές απαιτήσεις για την 
διενέργεια επίσημων ελέγχων σχετικά με 
την είσοδο και τη διακίνηση στην Ένωση 
συγκεκριμένων φυτών, φυτικών προϊόντων 
και άλλων αντικειμένων που υπόκεινται 
στους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 
1 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) και 
ομοιόμορφες ελάχιστες συχνότητες για τη 
διενέργεια τέτοιων επίσημων ελέγχων, 
λαμβανομένων υπόψη, πέρα των 
κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1, των ειδικών κινδύνων και 
της επικινδυνότητας για την υγεία των 
φυτών που συνδέονται με συγκεκριμένα 
φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα 
αντικείμενα συγκεκριμένες καταγωγής ή 
προέλευσης·

β) ομοιόμορφες ειδικές απαιτήσεις για την 
διενέργεια επίσημων ελέγχων σχετικά με 
την είσοδο και τη διακίνηση στην Ένωση 
συγκεκριμένων φυτών, φυτικών προϊόντων 
και άλλων αντικειμένων που υπόκεινται 
στους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 
1 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) και 
ομοιόμορφες ελάχιστες συχνότητες για τη 
διενέργεια τέτοιων επίσημων ελέγχων, 
λαμβανομένων υπόψη, πέραν των 
κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1, των ειδικών κινδύνων για 
την υγεία των φυτών που συνδέονται με
συγκεκριμένα φυτά, φυτικά προϊόντα και 
άλλα αντικείμενα συγκεκριμένες 
καταγωγής ή προέλευσης·
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Τροπολογία 475
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20 διαγράφεται

Ειδικοί κανόνες σχετικά με τους 
επίσημους ελέγχους και τις ενέργειες στις 
οποίες πρέπει να προβαίνουν οι αρμόδιες 
αρχές όσον αφορά το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 139 σχετικά με ειδικούς 
κανόνες για τη διενέργεια επίσημων 
ελέγχων σε φυτικό αναπαραγωγικό υλικό 
για να εξακριβώνει τη συμμόρφωση με 
τους κανόνες της Ένωσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο η) που εφαρμόζονται στα εν 
λόγω αγαθά και στις ενέργειες στις οποίες 
πρέπει να προβαίνουν οι αρμόδιες αρχές 
σε συνέχεια των επίσημων ελέγχων. Οι εν 
λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
καθορίζουν κανόνες σχετικά με:

α) τις ειδικές αρμοδιότητες και τα ειδικά 
καθήκοντα των αρμόδιων αρχών, 
επιπλέον αυτών που προβλέπονται στα 
άρθρα 4, 8, 9, στο άρθρο 10 παράγραφος 
1, στα άρθρα 11, 12 και 13, στο άρθρο 34 
παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 36·

β) ομοιόμορφες ειδικές απαιτήσεις για τη 
διενέργεια επίσημων ελέγχων 
λαμβανομένων υπόψη, περάν των 
κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1, της επικινδυνότητας για 
την υγεία, την ταυτότητα, την ποιότητα 
και την ιχνηλασιμότητα ορισμένων 
κατηγοριών φυτικού αναπαραγωγικού 
υλικού ή συγκεκριμένων γενών ή ειδών·
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γ) ειδικά κριτήρια και όρους για την 
ενεργοποίηση των μηχανισμών 
διοικητικής συνδρομής που προβλέπεται 
στον τίτλο IV·

δ) τις περιπτώσεις στις οποίες οι 
αρμόδιες αρχές σε σχέση με 
συγκεκριμένες περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης λαμβάνουν ένα ή 
περισσότερα από τα μέτρα που 
αναφέρονται στο άρθρο 135 παράγραφος 
2 ή πρόσθετα μέτρα από αυτά που 
προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εξαιτίας του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων σε σχέση με την υγεία των φυτών, το 
φυτικό αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η εξουσιοδότηση για κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις δεν κρίνεται αναγκαία στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 476
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20 διαγράφεται

Ειδικοί κανόνες σχετικά με τους 
επίσημους ελέγχους και τις ενέργειες στις 
οποίες πρέπει να προβαίνουν οι αρμόδιες 
αρχές όσον αφορά το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 139 σχετικά με ειδικούς 
κανόνες για τη διενέργεια επίσημων 
ελέγχων σε φυτικό αναπαραγωγικό υλικό 
για να εξακριβώνει τη συμμόρφωση με 
τους κανόνες της Ένωσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο η) που εφαρμόζονται στα εν 
λόγω αγαθά και στις ενέργειες στις οποίες 
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πρέπει να προβαίνουν οι αρμόδιες αρχές 
σε συνέχεια των επίσημων ελέγχων. Οι εν 
λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
καθορίζουν κανόνες σχετικά με:

α) τις ειδικές αρμοδιότητες και τα ειδικά 
καθήκοντα των αρμόδιων αρχών, 
επιπλέον αυτών που προβλέπονται στα 
άρθρα 4, 8, 9, στο άρθρο 10 παράγραφος 
1, στα άρθρα 11, 12 και 13, στο άρθρο 34 
παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 36·

β) ομοιόμορφες ειδικές απαιτήσεις για τη 
διενέργεια επίσημων ελέγχων 
λαμβανομένων υπόψη, περάν των 
κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1, της επικινδυνότητας για 
την υγεία, την ταυτότητα, την ποιότητα 
και την ιχνηλασιμότητα ορισμένων 
κατηγοριών φυτικού αναπαραγωγικού 
υλικού ή συγκεκριμένων γενών ή ειδών·

γ) ειδικά κριτήρια και όρους για την 
ενεργοποίηση των μηχανισμών 
διοικητικής συνδρομής που προβλέπεται 
στον τίτλο IV·

δ) τις περιπτώσεις στις οποίες οι 
αρμόδιες αρχές σε σχέση με 
συγκεκριμένες περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης λαμβάνουν ένα ή 
περισσότερα από τα μέτρα που 
αναφέρονται στο άρθρο 135 παράγραφος 
2 ή πρόσθετα μέτρα από αυτά που 
προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο.

Or. de

Τροπολογία 477
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20 διαγράφεται
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Ειδικοί κανόνες σχετικά με τους 
επίσημους ελέγχους και τις ενέργειες στις 
οποίες πρέπει να προβαίνουν οι αρμόδιες 
αρχές όσον αφορά το φυτικό
αναπαραγωγικό υλικό

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 139 σχετικά με ειδικούς 
κανόνες για τη διενέργεια επίσημων 
ελέγχων σε φυτικό αναπαραγωγικό υλικό 
για να εξακριβώνει τη συμμόρφωση με 
τους κανόνες της Ένωσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο η) που εφαρμόζονται στα εν 
λόγω αγαθά και στις ενέργειες στις οποίες 
πρέπει να προβαίνουν οι αρμόδιες αρχές 
σε συνέχεια των επίσημων ελέγχων. Οι εν 
λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
καθορίζουν κανόνες σχετικά με:

α) τις ειδικές αρμοδιότητες και τα ειδικά 
καθήκοντα των αρμόδιων αρχών, 
επιπλέον αυτών που προβλέπονται στα 
άρθρα 4, 8 και 9, στο άρθρο 10 
παράγραφος 1, στα άρθρα 11, 12 και 13, 
στο άρθρο 34 παράγραφοι 1 και 2 και στο 
άρθρο 36·

β) ομοιόμορφες ειδικές απαιτήσεις για τη 
διενέργεια επίσημων ελέγχων 
λαμβανομένων υπόψη, περάν των 
κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1, της επικινδυνότητας για 
την υγεία, την ταυτότητα, την ποιότητα 
και την ιχνηλασιμότητα ορισμένων 
κατηγοριών φυτικού αναπαραγωγικού 
υλικού ή συγκεκριμένων γενών ή ειδών·

γ) ειδικά κριτήρια και όρους για την 
ενεργοποίηση των μηχανισμών 
διοικητικής συνδρομής που προβλέπεται 
στον τίτλο IV·

δ) τις περιπτώσεις στις οποίες οι 
αρμόδιες αρχές σε σχέση με 
συγκεκριμένες περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης λαμβάνουν ένα ή 
περισσότερα από τα μέτρα που 
αναφέρονται στο άρθρο 135 παράγραφος 
2 ή πρόσθετα μέτρα από αυτά που 
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προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο.

Or. en

Τροπολογία 478
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις ειδικές αρμοδιότητες και τα ειδικά 
καθήκοντα των αρμόδιων αρχών, 
επιπλέον αυτών που προβλέπονται στα 
άρθρα 4, 8 και 9, στο άρθρο 10 
παράγραφος 1, στα άρθρα 11, 12 και 13, 
στο άρθρο 34 παράγραφοι 1 και 2 και στο 
άρθρο 36·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 479
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) την ελάχιστη συχνότητα των ελέγχων 
με βάση τον κίνδυνο κατά τρόπο 
διαφορετικό για κάθε προϊόν ή 
δραστηριότητα που υποβάλλεται σε 
επίσημους ελέγχους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη η εναρμόνιση της ελάχιστης συχνότητας των ελέγχων στα διάφορα κράτη 
μέλη όσον αφορά το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό με στόχο τη διασφάλιση του επιπέδου 
ποιότητας της παραγωγής και την αποφυγή του ενδεχομένου ένας είδος σπόρου ή φυτού να 
καταστεί αντικείμενο ελέγχων.
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Τροπολογία 480
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21 διαγράφεται

Ειδικοί κανόνες σχετικά με τους 
επίσημους ελέγχους και τις ενέργειες στις 
οποίες πρέπει να προβαίνουν οι αρμόδιες 
αρχές όσον αφορά τους ΓΤΟ και τα 
γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και 
ζωοτροφές

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 139 σχετικά με ειδικούς 
κανόνες για τη διενέργεια επίσημων 
ελέγχων σε ΓΤΟ και γενετικώς 
τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές 
για να εξακριβώνει τη συμμόρφωση με 
τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 
1 παράγραφος 2 στοιχεία α) β) και γ) και 
στις ενέργειες στις οποίες πρέπει να 
προβαίνουν οι αρμόδιες αρχές σε 
συνέχεια των επίσημων ελέγχων. Οι εν 
λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη να 
διασφαλίζεται ελάχιστο επίπεδο 
επίσημων ελέγχων για την αποτροπή 
πρακτικών που συνιστούν παράβαση των 
εν λόγω κανόνων και καθορίζουν κανόνες 
σχετικά με τα εξής:

α) τις ειδικές αρμοδιότητες και τα ειδικά 
καθήκοντα των αρμόδιων αρχών, 
επιπλέον αυτών που προβλέπονται στα 
άρθρα 4, 8, 9, στο άρθρο 10 παράγραφος 
1, στα άρθρα 11, 12 και 13, στο άρθρο 34 
παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 36·

β) ομοιόμορφες ειδικές απαιτήσεις για 
την διενέργεια των επίσημων ελέγχων και 
ομοιόμορφη ελάχιστη συχνότητα των 
επίσημων ελέγχων σχετικά με:
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i) την παρουσία στην αγορά ΓΤΟ και 
γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και 
ζωοτροφών, τα οποία δεν έχουν εγκριθεί 
σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για 
τη σκόπιμη ελευθέρωση στο περιβάλλον 
γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών 
και την κατάργηση της οδηγίας 
90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου ούτε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003·

ii) την καλλιέργεια ΓΤΟ και τη σωστή 
εφαρμογή του σχεδίου παρακολούθησης 
που αναφέρεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 2 στοιχείο ε) της οδηγίας 
2001/18/ΕΚ, στο άρθρο 5 παράγραφος 5 
και στο άρθρο 17 παράγραφος 3 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003·

iii) την περιορισμένη χρήση γενετικώς 
τροποποιημένων μικροοργανισμών·

γ) τις περιπτώσεις στις οποίες οι 
αρμόδιες αρχές σε σχέση με 
συγκεκριμένες περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης λαμβάνουν ένα ή 
περισσότερα από τα μέτρα που 
αναφέρονται στο άρθρο 135 παράγραφος 
2 ή πρόσθετα μέτρα από αυτά που 
προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο.

__________________
49 ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εξαιτίας του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων σε σχέση με την υγεία των φυτών, το 
φυτικό αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η εξουσιοδότηση για κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις δεν κρίνεται αναγκαία στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 481
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικοί κανόνες σχετικά με τους επίσημους 
ελέγχους και τις ενέργειες στις οποίες 
πρέπει να προβαίνουν οι αρμόδιες αρχές 
όσον αφορά τους ΓΤΟ και τα γενετικώς 
τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές

Ειδικοί κανόνες σχετικά με τους επίσημους 
ελέγχους και τις ενέργειες στις οποίες 
πρέπει να προβαίνουν οι αρμόδιες αρχές 
όσον αφορά τα γενετικώς τροποποιημένα 
τρόφιμα και ζωοτροφές

Or. es

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής, όπως και ο τίτλος του άρθρου, πρέπει να συνεχίσουν να περιορίζονται στα 
τρόφιμα και τις ζωοτροφές.

Τροπολογία 482
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 139 σχετικά με ειδικούς κανόνες 
για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων σε 
ΓΤΟ και γενετικώς τροποποιημένα 
τρόφιμα και ζωοτροφές για να εξακριβώνει 
τη συμμόρφωση με τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχεία α) β) και γ) και στις ενέργειες στις 
οποίες πρέπει να προβαίνουν οι αρμόδιες 
αρχές σε συνέχεια των επίσημων ελέγχων. 
Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη να 
διασφαλίζεται ελάχιστο επίπεδο επίσημων 
ελέγχων για την αποτροπή πρακτικών που 
συνιστούν παράβαση των εν λόγω 
κανόνων και καθορίζουν κανόνες σχετικά 
με τα εξής:

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
νομοθετικές προτάσεις σχετικά με 
ειδικούς κανόνες για τη διενέργεια 
επίσημων ελέγχων σε ΓΤΟ και γενετικώς 
τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές για 
να εξακριβώνει τη συμμόρφωση με τους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχεία α) β) και γ) και 
στις ενέργειες στις οποίες πρέπει να 
προβαίνουν οι αρμόδιες αρχές σε συνέχεια 
των επίσημων ελέγχων. Οι εν λόγω 
νομοθετικές προτάσεις λαμβάνουν υπόψη 
την ανάγκη να διασφαλίζεται ελάχιστο 
επίπεδο επίσημων ελέγχων για την 
αποτροπή πρακτικών που συνιστούν 
παράβαση των εν λόγω κανόνων και 
καθορίζουν κανόνες σχετικά με τα εξής:

Or. en
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Τροπολογία 483
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις ειδικές αρμοδιότητες και τα ειδικά 
καθήκοντα των αρμόδιων αρχών, 
επιπλέον αυτών που προβλέπονται στα 
άρθρα 4, 8, 9, στο άρθρο 10 παράγραφος 
1, στα άρθρα 11, 12 και 13, στο άρθρο 34 
παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 36·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 484
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ομοιόμορφες ειδικές απαιτήσεις για την 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων και 
ομοιόμορφη ελάχιστη συχνότητα των 
επίσημων ελέγχων σχετικά με:

β) ομοιόμορφες ειδικές απαιτήσεις για την 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων και του 
πεδίου εφαρμογής και ομοιόμορφη 
ελάχιστη συχνότητα των επίσημων 
ελέγχων σχετικά με:

Or. pl

Τροπολογία 485
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ομοιόμορφες ειδικές απαιτήσεις για την
διενέργεια των επίσημων ελέγχων και 

β) ομοιόμορφες ειδικές απαιτήσεις για τη
διενέργεια των επίσημων ελέγχων και 
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ομοιόμορφη ελάχιστη συχνότητα των 
επίσημων ελέγχων σχετικά με:

ελάχιστη συχνότητα των επίσημων 
ελέγχων σχετικά με την παρουσία στην
αγορά γενετικώς τροποποιημένων 
τροφίμων και ζωοτροφών, τα οποία δεν 
έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 
2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη 
ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων 
οργανισμών στο περιβάλλον και την 
κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου ούτε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003·

Or. es

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ήδη νομοθεσία για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς που περιλαμβάνει τους 
ελέγχους.

Τροπολογία 486
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) την καλλιέργεια ΓΤΟ και τη σωστή 
εφαρμογή του σχεδίου παρακολούθησης 
που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 
2 στοιχείο ε) της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, στο 
άρθρο 5 παράγραφος 5 και στο άρθρο 17 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003·

ii) την καλλιέργεια ΓΤΟ και τη σωστή 
εφαρμογή του σχεδίου παρακολούθησης 
που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 
2 στοιχείο ε) της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, στο 
άρθρο 5 παράγραφος 5 και στο άρθρο 17 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003, συμπεριλαμβανομένων των 
ελάχιστων μέτρων για την 
παρακολούθηση και εποπτεία των 
πιθανών επιπτώσεων στην υγεία των 
ζώων και το περιβάλλον·

Or. en
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Τροπολογία 487
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iiiα) ελάχιστα μέτρα σε σχέση με τους 
ελέγχους και την υποβολή εκθέσεων που 
αποσκοπούν στην αποφυγή της ακούσιας 
παρουσίας ΓΤΟ, σύμφωνα με το άρθρο 
26α της οδηγίας 2001/18·

Or. en

Τροπολογία 488
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν πάντα να 
θεσπίζουν αυστηρότερα μέτρα από τα 
μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 
1.

Or. en

Τροπολογία 489
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22 διαγράφεται

Ειδικοί κανόνες σχετικά με τους 
επίσημους ελέγχους και τις ενέργειες στις 
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οποίες πρέπει να προβαίνουν οι αρμόδιες 
αρχές όσον αφορά τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 139 σχετικά με ειδικούς 
κανόνες για τη διενέργεια επίσημων 
ελέγχων για την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
σημείο i).

Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
λαμβάνουν υπόψη την ενδεχόμενη 
επικινδυνότητα των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων για την υγεία των ανθρώπων, 
την υγεία των ζώων και το περιβάλλον 
και καθορίζουν κανόνες σχετικά με τα 
εξής:

α) τις ειδικές αρμοδιότητες και τα ειδικά 
καθήκοντα των αρμόδιων αρχών, 
επιπλέον αυτών που προβλέπονται στα 
άρθρα 4, 8, 9, στο άρθρο 10 παράγραφος 
1, στα άρθρα 11, 12 και 13, στο άρθρο 34 
παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 36·

β) ομοιόμορφες ειδικές απαιτήσεις για 
την διενέργεια των επίσημων ελέγχων και 
ομοιόμορφη ελάχιστη συχνότητα των εν 
λόγω επίσημων ελέγχων όσον αφορά την 
παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά, την 
είσοδο στην Ένωση, την επισήμανση, τη 
συσκευασία, τη μεταφορά, την 
αποθήκευση και τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
λαμβανομένης υπόψη, πέρα των 
κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1, της ανάγκης να 
διασφαλίζεται η ασφαλής και βιώσιμη 
χρήση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων και να παταχθεί το παράνομο 
εμπόριο τέτοιων προϊόντων·

γ) ομοιόμορφες ειδικές απαιτήσεις για τις 
επιθεωρήσεις του εξοπλισμού εφαρμογής 
των φυτοφαρμάκων και ομοιόμορφη 
ελάχιστη συχνότητα για τους εν λόγω 
ελέγχους·

δ) τις περιπτώσεις στις οποίες οι 
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αρμόδιες αρχές λαμβάνουν σε σχέση με 
συγκεκριμένες περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης ένα ή περισσότερα από τα 
μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 135 
παράγραφος 2 ή πρόσθετα μέτρα από
αυτά που προβλέπονται στην εν λόγω 
παράγραφο·

ε) τον σχεδιασμό των συστημάτων 
πιστοποίησης για την παροχή βοήθειας 
στις αρμόδιες αρχές κατά τις 
επιθεωρήσεις του εξοπλισμού εφαρμογής 
των φυτοφαρμάκων·

στ) τη συλλογή πληροφοριών, την 
παρακολούθηση και την υποβολή 
εκθέσεων για πιθανές δηλητηριάσεις από 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα·

ζ) τη συλλογή πληροφοριών, την 
παρακολούθηση και την υποβολή 
εκθέσεων για απομιμήσεις 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και το 
παράνομο εμπόριο φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εξαιτίας του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων σε σχέση με την υγεία των φυτών, το 
φυτικό αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η εξουσιοδότηση για κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις δεν κρίνεται αναγκαία στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 490
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 139 σχετικά με ειδικούς κανόνες 
για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων για 
την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
νομοθετικές προτάσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 139 σχετικά με ειδικούς κανόνες για 
τη διενέργεια επίσημων ελέγχων για την 
εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους 
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κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 σημείο i).

κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 σημείο i).

Or. en

Τροπολογία 491
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
λαμβάνουν υπόψη την ενδεχόμενη 
επικινδυνότητα των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων για την υγεία των ανθρώπων, 
την υγεία των ζώων και το περιβάλλον και 
καθορίζουν κανόνες σχετικά με τα εξής:

Οι εν λόγω νομοθετικές προτάσεις 
λαμβάνουν υπόψη την ενδεχόμενη 
επικινδυνότητα των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων για την υγεία των ανθρώπων, 
την υγεία των ζώων και το περιβάλλον και 
καθορίζουν κανόνες σχετικά με τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 492
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις ειδικές αρμοδιότητες και τα ειδικά 
καθήκοντα των αρμόδιων αρχών, 
επιπλέον αυτών που προβλέπονται στα 
άρθρα 4, 8 και 9, στο άρθρο 10 
παράγραφος 1, στα άρθρα 11, 12 και 13, 
στο άρθρο 34 παράγραφοι 1 και 2 και στο 
άρθρο 36·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 493
Julie Girling
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ομοιόμορφες ειδικές απαιτήσεις για την 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων και 
ομοιόμορφη ελάχιστη συχνότητα των εν 
λόγω επίσημων ελέγχων όσον αφορά την 
παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά, την 
είσοδο στην Ένωση, την επισήμανση, τη 
συσκευασία, τη μεταφορά, την 
αποθήκευση και τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
λαμβανομένης υπόψη, πέρα των κριτηρίων 
που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 
1, της ανάγκης να διασφαλίζεται η 
ασφαλής και βιώσιμη χρήση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και να 
παταχθεί το παράνομο εμπόριο τέτοιων 
προϊόντων·

β) ομοιόμορφες ειδικές απαιτήσεις για την 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων και 
ομοιόμορφη ελάχιστη συχνότητα των εν 
λόγω επίσημων ελέγχων όσον αφορά την 
παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά, την 
είσοδο στην Ένωση, την επισήμανση, τη 
συσκευασία, τη μεταφορά, την 
αποθήκευση , το παράλληλο εμπόριο και 
τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
λαμβανομένης υπόψη, πέραν των 
κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1, της ανάγκης να 
διασφαλίζεται η ασφαλής και βιώσιμη 
χρήση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων και να παταχθεί το παράνομο 
εμπόριο τέτοιων προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 494
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ομοιόμορφες ειδικές απαιτήσεις για την 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων και 
ομοιόμορφη ελάχιστη συχνότητα των εν 
λόγω επίσημων ελέγχων όσον αφορά την 
παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά, την 
είσοδο στην Ένωση, την επισήμανση, τη 
συσκευασία, τη μεταφορά, την 
αποθήκευση και τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
λαμβανομένης υπόψη, πέρα των κριτηρίων 
που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 
1, της ανάγκης να διασφαλίζεται η 
ασφαλής και βιώσιμη χρήση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και να 

β) ομοιόμορφες ειδικές απαιτήσεις για την 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων και 
ομοιόμορφη ελάχιστη συχνότητα των εν 
λόγω επίσημων ελέγχων όσον αφορά την 
παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά, την 
είσοδο στην Ένωση, την επισήμανση, τη 
συσκευασία, τη μεταφορά, την 
αποθήκευση, το παράλληλο εμπόριο και 
τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
λαμβανομένης υπόψη, πέρα των κριτηρίων 
που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 
1, της ανάγκης να διασφαλίζεται η 
ασφαλής και βιώσιμη χρήση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και να 
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παταχθεί το παράνομο εμπόριο τέτοιων 
προϊόντων·

παταχθεί το παράνομο εμπόριο τέτοιων 
προϊόντων·

Or. it

Αιτιολόγηση

Το παράλληλο εμπόριο προβλέπεται στο άρθρο 68 «παρακολούθηση και έλεγχοι» του 
κανονισμού 1107/2009 (ΕΚ).

Τροπολογία 495
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ομοιόμορφες ειδικές απαιτήσεις για τις 
επιθεωρήσεις του εξοπλισμού εφαρμογής 
των φυτοφαρμάκων και ομοιόμορφη 
ελάχιστη συχνότητα για τους εν λόγω 
ελέγχους·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 496
Markus Pieper, Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ομοιόμορφες ειδικές απαιτήσεις για τις 
επιθεωρήσεις του εξοπλισμού εφαρμογής 
των φυτοφαρμάκων και ομοιόμορφη 
ελάχιστη συχνότητα για τους εν λόγω 
ελέγχους·

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 497
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) ομοιόμορφες ειδικές απαιτήσεις για 
τη δημιουργία ενός μητρώου ή μιας 
τράπεζας δεδομένων σχετικά με την 
παραγωγή, τη συσκευασία και τις 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης·

Or. it

Τροπολογία 498
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις περιπτώσεις στις οποίες οι 
αρμόδιες αρχές λαμβάνουν σε σχέση με 
συγκεκριμένες περιπτώσεις μη
συμμόρφωσης ένα ή περισσότερα από τα 
μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 135 
παράγραφος 2 ή πρόσθετα μέτρα από 
αυτά που προβλέπονται στην εν λόγω 
παράγραφο·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 499
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23 διαγράφεται
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Ειδικοί κανόνες σχετικά με τους 
επίσημους ελέγχους και τις ενέργειες στις 
οποίες πρέπει να προβαίνουν οι αρμόδιες 
αρχές όσον αφορά τα βιολογικά προϊόντα 
και τις προστατευόμενες ονομασίες 
προέλευσης, τις προστατευόμενες 
γεωγραφικές ενδείξεις και τα εγγυημένα 
παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 139 σχετικά με ειδικούς 
κανόνες για τη διενέργεια επίσημων 
ελέγχων για να εξακριβώνει τη 
συμμόρφωση με τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχεία ι) και ια) και τις ενέργειες στις 
οποίες πρέπει να προβαίνουν οι αρμόδιες 
αρχές σε συνέχεια αυτών των επίσημων 
ελέγχων.

2. Όσον αφορά τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο ι), οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 καθορίζουν κανόνες 
σχετικά με:

α) τις ειδικές αρμοδιότητες και τα ειδικά 
καθήκοντα των αρμόδιων αρχών, 
επιπλέον αυτών που προβλέπονται στα 
άρθρα 4, 8 και 9, στο άρθρο 10 
παράγραφος 1, στα άρθρα 11 έως 13, στο 
άρθρο 34 παράγραφοι 1 και 2 και στο 
άρθρο 36 και επιπλέον των άρθρων 25, 
29, 30 και 32 για την έγκριση και την 
εποπτεία των εξουσιοδοτημένων 
οργάνων·

β) τις πρόσθετες απαιτήσεις επιπλέον 
όσων αναφέρονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1 για την εκτίμηση 
επικινδυνότητας και για τον 
προσδιορισμό της συχνότητας των 
επίσημων ελέγχων καθώς και της 
δειγματοληψίας όπως απαιτείται, 
λαμβανομένου υπόψη του ενδεχομένου μη 
συμμόρφωσης·

γ) την ελάχιστη συχνότητα των επίσημων 
ελέγχων που διενεργούνται στις 
επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
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στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 του Συμβουλίου, και τις 
περιπτώσεις στις οποίες και τους όρους 
υπό τους οποίους ορισμένοι τέτοιοι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων εξαιρούνται από 
ορισμένους επίσημους ελέγχους·

δ) πρόσθετες μεθόδους και τεχνικές 
σχετικά με τους επίσημους ελέγχους πέρα 
αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 13 και 
στο άρθρο 33 παράγραφοι 1 έως 5 και 
ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τη 
διενέργεια επίσημων ελέγχων που στόχο 
έχουν να διασφαλίζουν την 
ιχνηλασιμότητα των βιολογικών 
προϊόντων σε όλα τα στάδια της 
παραγωγής, παρασκευής και διανομής 
και να εγγυώνται τη συμμόρφωση με τους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχείο ι)·

ε) πρόσθετα κριτήρια επιπλέον αυτών που 
αναφέρονται στο άρθρο 135 παράγραφος 
1 δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 30 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τα μέτρα που 
πρέπει να λαμβάνονται στην περίπτωση 
μη συμμόρφωσης και τα πρόσθετα μετρά 
επιπλέον αυτών που προβλέπονται στο 
άρθρο 135 παράγραφος 2·

στ) πρόσθετες απαιτήσεις επιπλέον αυτών 
που προβλέπονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο στ) όσον αφορά 
τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό που 
απαιτούνται για τη διενέργεια επίσημων 
ελέγχων και πρόσθετες προϋποθέσεις και 
υποχρεώσεις επιπλέον αυτών που 
αναφέρονται στα άρθρα 25 έως 30 και 32 
για την ανάθεση καθηκόντων επίσημων 
ελέγχων·

ζ) πρόσθετες υποχρεώσεις αναφοράς 
επιπλέον αυτών που αναφέρονται στα 
άρθρα 12 και 31 για τις αρμόδιες αρχές, 
τις αρχές ελέγχου για τα βιολογικά 
προϊόντα και τα εξουσιοδοτημένα όργανα 
που είναι επιφορτισμένα με τους 
επίσημους ελέγχους·

η) ειδικά κριτήρια και όρους για 
ενεργοποίηση των μηχανισμών 
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διοικητικής συνδρομής που προβλέπεται 
στον τίτλο IV.

3. Όσον αφορά τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο ια), οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 καθορίζουν κανόνες 
σχετικά με:

α) πρόσθετες απαιτήσεις, μεθόδους και 
τεχνικές σχετικά με τους επίσημους 
ελέγχους επιπλέον αυτών που 
αναφέρονται στα άρθρα 11 και 13 για 
επίσημους ελέγχους που διενεργούνται για 
την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις
προδιαγραφές των προϊόντων και τις 
απαιτήσεις επισήμανσης·

β) πρόσθετα μέτρα και τεχνικές επιπλέον 
αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 13 για 
τη διενέργεια επίσημων ελέγχων που 
στόχο έχουν να διασφαλίζουν την 
ιχνηλασιμότητα των προϊόντων που 
εμπίστου στο πεδίο εφαρμογής των 
κανόνων που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχείο ια) σε όλα τα 
στάδια της παραγωγής, παρασκευής και 
διανομής και να εγγυώνται τη 
συμμόρφωση με τους εν λόγω κανόνες·

γ) ειδικά πρόσθετα κριτήρια και ειδικό 
πρόσθετο περιεχόμενο επιπλέον αυτού 
που προβλέπεται στο άρθρο 108 για την 
εκπόνηση των σχετικών τμημάτων του 
πολυετούς εθνικού σχεδίου ελέγχου που 
προβλέπεται στο άρθρο 107 παράγραφος 
1 και ειδικό πρόσθετο περιεχόμενο για 
την έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 
112·

δ) ειδικά κριτήρια και όρους για την 
ενεργοποίηση των μηχανισμών 
διοικητικής συνδρομής που προβλέπεται 
στον τίτλο IV·

ε) ειδικά μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται, επιπλέον αυτών που 
αναφέρονται στο άρθρο 135 παράγραφος 
2, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και 
σοβαρής ή επαναλαμβανόμενης μη 
συμμόρφωσης.
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4. Εφόσον απαιτείται, οι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται 
τις παραγράφους 2 και 3 χορηγούν 
παρέκκλιση από τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού που αναφέρονται 
στις εν λόγω παραγράφους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει συνέπεια με την τροπολογία του άρθρου 23α (νέο).

Τροπολογία 500
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 139 σχετικά με ειδικούς κανόνες 
για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων για να 
εξακριβώνει τη συμμόρφωση με τους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχεία ι) και ια) και τις 
ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν 
οι αρμόδιες αρχές σε συνέχεια αυτών των 
επίσημων ελέγχων.

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
νομοθετικές προτάσεις σχετικά με 
ειδικούς κανόνες για τη διενέργεια 
επίσημων ελέγχων για να εξακριβώνει τη 
συμμόρφωση με τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο ια) και τις ενέργειες στις οποίες 
πρέπει να προβαίνουν οι αρμόδιες αρχές σε 
συνέχεια αυτών των επίσημων ελέγχων.

Or. en

Τροπολογία 501
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο ι), οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
καθορίζουν κανόνες σχετικά με:

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για 
την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με 
τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 
1 παράγραφος 2 στοιχείο ι) και για τη 
δράση που πρέπει να αναληφθεί από τις 
αρμόδιες αρχές μετά τους εν λόγω 
επίσημους ελέγχους. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις καθορίζουν 
κανόνες σχετικά με:

Or. en

Τροπολογία 502
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο ι), οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
καθορίζουν κανόνες σχετικά με:

2. Όσον αφορά τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο ι), οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 835/2007 που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 καθορίζουν κανόνες σχετικά 
με:

Or. it

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση μέτρων εφαρμογής σχετικά με τον έλεγχο της βιολογικής παραγωγής συνδέεται στενά 
με τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής σχετικά με τα πρότυπα για την παραγωγή, την επισήμανση και 
την εισαγωγή βιολογικών προϊόντων, για τα οποία υπεύθυνη είναι η Γενική Διεύθυνση 
Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τροπολογία 503
Corinne Lepage
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις ειδικές αρμοδιότητες και τα ειδικά 
καθήκοντα των αρμόδιων αρχών, επιπλέον 
αυτών που προβλέπονται στα άρθρα 4, 8 
και 9, στο άρθρο 10 παράγραφος 1, στα 
άρθρα 11 έως 13, στο άρθρο 34 
παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 36 και 
επιπλέον των άρθρων 25, 29, 30 και 32 για 
την έγκριση και την εποπτεία των 
εξουσιοδοτημένων οργάνων·

α) τις ειδικές αρμοδιότητες και τα ειδικά 
καθήκοντα των υπευθύνων επιχειρήσεων, 
των αρμόδιων αρχών, των 
εξουσιοδοτημένων οργάνων ώστε να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007, επιπλέον αυτών που 
προβλέπονται στα άρθρα 4, 8 και 9, στο 
άρθρο 10 παράγραφος 1, στα άρθρα 11 έως 
13, στο άρθρο 34 παράγραφοι 1 και 2 και 
στο άρθρο 36 και επιπλέον των άρθρων 25, 
29, 30 και 32 για την έγκριση και την 
εποπτεία των εξουσιοδοτημένων οργάνων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πιστοποίηση των βιολογικών καλλιεργειών βασίζεται σε προσέγγιση διεργασιών. Είναι 
αναγκαίο να υπογραμμίζεται αυτή η ιδιαιτερότητα προκειμένου να διατηρηθεί το παρόν 
σύστημα βιολογικού ελέγχου.

Τροπολογία 504
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) πρόσθετες μεθόδους και τεχνικές 
σχετικά με τους επίσημους ελέγχους πέρα 
αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 13 και 
στο άρθρο 33 παράγραφοι 1 έως 5 και 
ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τη 
διενέργεια επίσημων ελέγχων που στόχο 
έχουν να διασφαλίζουν την 
ιχνηλασιμότητα των βιολογικών 
προϊόντων σε όλα τα στάδια της 
παραγωγής, παρασκευής και διανομής 

διαγράφεται
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και να εγγυώνται τη συμμόρφωση με τους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχείο ι)·

Or. pl

Τροπολογία 505
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) πρόσθετες υποχρεώσεις αναφοράς 
επιπλέον αυτών που αναφέρονται στα 
άρθρα 12 και 31 για τις αρμόδιες αρχές, 
τις αρχές ελέγχου για τα βιολογικά 
προϊόντα και τα εξουσιοδοτημένα όργανα 
που είναι επιφορτισμένα με τους 
επίσημους ελέγχους·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 506
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όσον αφορά τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2
στοιχείο ια), οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 καθορίζουν κανόνες σχετικά με:

3. Όσον αφορά τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο ια), οι νομοθετικές προτάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
καθορίζουν κανόνες σχετικά με:

Or. en

Τροπολογία 507
Bart Staes
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εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εφόσον απαιτείται, οι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται 
τις παραγράφους 2 και 3 χορηγούν 
παρέκκλιση από τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού που αναφέρονται 
στις εν λόγω παραγράφους.

4. Εφόσον απαιτείται, οι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 χορηγούν παρέκκλιση 
από τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού που αναφέρονται στις εν λόγω 
παραγράφους.

Or. en

Τροπολογία 508
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23α

Ειδικοί κανόνες σχετικά με τους 
επίσημους ελέγχους και τις ενέργειες στις 
οποίες πρέπει να προβαίνουν οι αρμόδιες 
αρχές όσον αφορά τα βιολογικά προϊόντα 
και τις προστατευόμενες ονομασίες 
προέλευσης, τις προστατευόμενες 
γεωγραφικές ενδείξεις και τα εγγυημένα 
παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 139 σχετικά με ειδικούς 
κανόνες για τη διενέργεια επίσημων 
ελέγχων προκειμένου να εξακριβώνει τη 
συμμόρφωση με τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχεία ι) και ια) και τις ενέργειες στις 
οποίες πρέπει να προβαίνουν οι αρμόδιες 
αρχές σε συνέχεια αυτών των επίσημων 
ελέγχων.

2. Όσον αφορά τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
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στοιχείο ι), οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 καθορίζουν κανόνες 
σχετικά με:

α) πρόσθετα κριτήρια πέραν των 
κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 
135 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και 
στο άρθρο 30 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 σε σχέση 
με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται 
στην περίπτωση μη συμμόρφωσης και τα 
πρόσθετα μετρά πέραν των μέτρων που 
προβλέπονται στο άρθρο 135 παράγραφος 
2·

β) πρόσθετες απαιτήσεις πέραν των 
απαιτήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 
4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) σε σχέση με 
τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό που 
απαιτούνται για τη διενέργεια επίσημων 
ελέγχων και πρόσθετες προϋποθέσεις και 
υποχρεώσεις πέραν εκείνων που 
αναφέρονται στα άρθρα 25 έως 30 και 32 
για την ανάθεση καθηκόντων επίσημων 
ελέγχων·

γ) ειδικά κριτήρια και όρους για την 
ενεργοποίηση των μηχανισμών 
διοικητικής συνδρομής που προβλέπεται 
στον τίτλο IV.

3. Όσον αφορά τους κανόνες που 
προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο ι), η Επιτροπή μπορεί μέσω 
εκτελεστικών πράξεων να καθορίζει 
κανόνες σχετικά με:

α) τις ειδικές αρμοδιότητες και τα ειδικά 
καθήκοντα των αρμόδιων αρχών, πέραν 
εκείνων που προβλέπονται στα άρθρα 4, 8 
και 9, στο άρθρο 10 παράγραφος 1, στα 
άρθρα 11 έως 13, στο άρθρο 34 
παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 36 και 
πέραν των άρθρων 25, 29, 30 και 32 για 
την έγκριση και την εποπτεία των 
εξουσιοδοτημένων οργάνων·

β) τις πρόσθετες απαιτήσεις πέραν 
εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1 για την εκτίμηση 
επικινδυνότητας και για τον 
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προσδιορισμό της συχνότητας των 
επίσημων ελέγχων και της 
δειγματοληψίας ανάλογα με την 
περίπτωση, λαμβανομένου υπόψη του 
ενδεχομένου μη συμμόρφωσης·

γ) την ελάχιστη συχνότητα των επίσημων 
ελέγχων των υπεύθυνων επιχειρήσεων, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, και σε ποιες περιπτώσεις και 
κάτω από ποιους όρους κάποιοι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων εξαιρούνται από 
ορισμένους επίσημους ελέγχους·

δ) πρόσθετες μεθόδους και τεχνικές 
σχετικά με τους επίσημους ελέγχους 
πέραν εκείνων που αναφέρονται στο 
άρθρο 13 και στο άρθρο 33 παράγραφοι 1 
έως 5 και ειδικές απαιτήσεις για τη 
διενέργεια επίσημων ελέγχων που έχουν 
στόχο να διασφαλίζουν την 
ιχνηλασιμότητα των βιολογικών 
προϊόντων σε όλα τα στάδια της 
παραγωγής, παρασκευής και διανομής
και να εγγυώνται τη συμμόρφωση με τους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχείο ι)·

ε) πρόσθετες υποχρεώσεις αναφοράς 
πέραν εκείνων που αναφέρονται στα 
άρθρα 12 και 31 για τις αρμόδιες αρχές, 
τις αρχές ελέγχου για τα βιολογικά 
προϊόντα και τους εξουσιοδοτημένους 
οργανισμούς που είναι επιφορτισμένοι με 
τους επίσημους ελέγχους·

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται από την ειδική επιτροπή που 
θεσπίζεται στο άρθρο 37 του κανονισμού 
(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. 2092/91.

4. Όσον αφορά τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο ια), οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 καθορίζουν κανόνες 
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σχετικά με:

α) ειδικά κριτήρια και όρους για την 
ενεργοποίηση των μηχανισμών 
διοικητικής συνδρομής που προβλέπονται 
στον τίτλο IV·

β) ειδικά μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται, πέραν των μέτρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 135 παράγραφος 
2, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και 
σοβαρής ή επαναλαμβανόμενης μη 
συμμόρφωσης.

5. Όσον αφορά τους κανόνες που 
προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο ια), η Επιτροπή μπορεί μέσω 
εκτελεστικών πράξεων να καθορίζει 
κανόνες σχετικά με:

α) πρόσθετες απαιτήσεις, μεθόδους και 
τεχνικές σχετικά με τους επίσημους 
ελέγχους πέραν εκείνων που αναφέρονται 
στα άρθρα 11 και 13 για τους επίσημους 
ελέγχους που διενεργούνται για την 
εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις 
προδιαγραφές των προϊόντων και τις 
απαιτήσεις επισήμανσης·

β) πρόσθετες μεθόδους και τεχνικές 
πέραν εκείνων που αναφέρονται στο 
άρθρο 13 για τη διενέργεια επίσημων 
ελέγχων που έχουν στόχο να διασφαλίζουν 
την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
κανόνων που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχείο ια) σε όλα τα 
στάδια της παραγωγής, παρασκευής και 
διανομής και να εγγυώνται τη 
συμμόρφωση με τους εν λόγω κανόνες·

γ) ειδικά πρόσθετα κριτήρια και ειδικό 
πρόσθετο περιεχόμενο πέραν εκείνων που 
προβλέπονται στο άρθρο 108 για την 
εκπόνηση των σχετικών τμημάτων του 
πολυετούς εθνικού σχεδίου ελέγχου που 
προβλέπεται στο άρθρο 107 παράγραφος 
1 και ειδικό πρόσθετο περιεχόμενο για 
την έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 
112·

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται από την ειδική επιτροπή που 
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θεσπίζεται στο άρθρο 57 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα 
ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων, στο άρθρο 195 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, 
της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη 
θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
γεωργικών αγορών και ειδικών 
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά 
προϊόντα και στο άρθρο 25 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, 
σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, 
την παρουσίαση, την επισήμανση και την 
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων 
των αλκοολούχων ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου για τη βιολογική 
παραγωγή και την επισήμανση των 
βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά το άρθρο 23. Προτείνεται μια νέα δομή που είναι πιο 
σαφής. Σε ό,τι αφορά κυρίως τους ειδικούς κανόνες για τις προστατευόμενες ονομασίες 
προέλευσης, τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα 
προϊόντα και τα οικολογικά προϊόντα, είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται με ενιαίο τρόπο σε 
όλο το κοινοτικό έδαφος· για την ακρίβεια, οι κανόνες αυτοί εγκρίνονταν ανέκαθεν μέσω 
κανονιστικών επιτροπών λόγω της ιδιαιτερότητάς τους.

Τροπολογία 509
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
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κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 139 σχετικά με ειδικούς κανόνες 
για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων σε 
ορισμένες κατηγορίες τροφίμων και 
ζωοτροφών για να εξακριβώνει τη 
συμμόρφωση με τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχεία α) έως ε) και στις ενέργειες τις 
οποίες πρέπει να προβαίνουν οι αρμόδιες 
αρχές σε συνέχεια των επίσημων ελέγχων. 
Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
εξετάζουν πρόσφατα εντοπισθέντες 
κινδύνους που ενδέχεται να ενέχουν τα 
τρόφιμα ή οι ζωοτροφές για την υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων ή, σε σχέση με 
ΓΤΟ και φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για 
το περιβάλλον ή τυχόν τέτοιους κινδύνους 
που προκύπτουν από νέα πρότυπα 
παραγωγής ή κατανάλωσης τροφίμων ή 
ζωοτροφών ή κινδύνους που δεν μπορούν 
να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, 
ελλείψει κοινών προδιαγραφών για τους 
επίσημους ελέγχους ή για τις ενέργειες στις 
οποίες θα πρέπει να προβαίνουν οι 
αρμόδιες αρχές σε συνέχεια τέτοιων 
επίσημων ελέγχων, και καθορίζουν 
κανόνες σχετικά με:

νομοθετικές προτάσεις σχετικά με 
ειδικούς κανόνες για τη διενέργεια 
επίσημων ελέγχων σε ορισμένες 
κατηγορίες τροφίμων και ζωοτροφών για 
να εξακριβώνει τη συμμόρφωση με τους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ε) και στις 
ενέργειες τις οποίες πρέπει να προβαίνουν 
οι αρμόδιες αρχές σε συνέχεια των 
επίσημων ελέγχων. Οι εν λόγω 
νομοθετικές προτάσεις εξετάζουν 
πρόσφατα εντοπισθέντες κινδύνους που 
ενδέχεται να ενέχουν τα τρόφιμα ή οι 
ζωοτροφές για την υγεία των ανθρώπων ή 
των ζώων ή, σε σχέση με ΓΤΟ και 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για το 
περιβάλλον ή τυχόν τέτοιους κινδύνους 
που προκύπτουν από νέα πρότυπα 
παραγωγής ή κατανάλωσης τροφίμων ή 
ζωοτροφών ή κινδύνους που δεν μπορούν 
να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, 
ελλείψει κοινών προδιαγραφών για τους 
επίσημους ελέγχους ή για τις ενέργειες στις 
οποίες θα πρέπει να προβαίνουν οι 
αρμόδιες αρχές σε συνέχεια τέτοιων 
επίσημων ελέγχων, και καθορίζουν 
κανόνες σχετικά με:

Or. en

Τροπολογία 510
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις ειδικές αρμοδιότητες και τα ειδικά 
καθήκοντα των αρμόδιων αρχών, 
επιπλέον αυτών που προβλέπονται στα 
άρθρα 4, 8 και 9, στο άρθρο 10 
παράγραφος 1, στα άρθρα 11, 12 και 13, 
στο άρθρο 34 παράγραφοι 1 και 2 και στο 
άρθρο 36·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 511
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ομοιόμορφες ειδικές απαιτήσεις για την 
διενέργεια επίσημων ελέγχων και 
ομοιόμορφη ελάχιστη συχνότητα των εν 
λόγω επίσημων ελέγχων, λαμβανομένων 
υπόψη, επιπλέον των κριτηρίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, 
των ειδικών κινδύνων και της 
επικινδυνότητας που συνδέονται με κάθε 
κατηγορία τροφίμων και ζωοτροφών και 
των διαφόρων επεξεργασιών στις οποίες 
υποβάλλονται·

β) ομοιόμορφες ειδικές απαιτήσεις για την 
διενέργεια επίσημων ελέγχων και 
ομοιόμορφη ελάχιστη συχνότητα των εν 
λόγω επίσημων ελέγχων, λαμβανομένων 
υπόψη, επιπλέον των κριτηρίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, 
των ειδικών κινδύνων που συνδέονται με 
κάθε κατηγορία τροφίμων και ζωοτροφών 
και των διαφόρων επεξεργασιών στις 
οποίες υποβάλλονται·

Or. en

Τροπολογία 512
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24α

Ειδικοί κανόνες σχετικά με τους 
επίσημους ελέγχους και τις ενέργειες στις 
οποίες πρέπει να προβαίνουν οι αρμόδιες 
αρχές όσον αφορά τα υλικά και τα 
αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν 
σε επαφή με τρόφιμα.

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις σχετικά με την 
ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων για 
τους επίσημους ελέγχους και τις ενέργειες 
στις οποίες πρέπει να προβαίνουν οι 
αρμόδιες αρχές σε σχέση με τα υλικά και 
τα αντικείμενα που προορίζονται να 
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έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 141 παράγραφος 
2.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπάρξει άρθρο σχετικά με ειδικούς κανόνες.

Τροπολογία 513
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
αναθέτουν ειδικά καθήκοντα επίσημων 
ελέγχων σε ένα ή περισσότερα 
εξουσιοδοτημένα όργανα ή φυσικά 
πρόσωπα σύμφωνα με τους όρους που 
προβλέπονται στα άρθρα 26 και 27 
αντιστοίχως.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 514
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
αναθέτουν ειδικά καθήκοντα επίσημων 
ελέγχων σε ένα ή περισσότερα 
εξουσιοδοτημένα όργανα ή φυσικά 
πρόσωπα σύμφωνα με τους όρους που 

1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
αναθέτουν ειδικά καθήκοντα επίσημων 
ελέγχων σε ένα ή περισσότερα 
εξουσιοδοτημένα όργανα ή φυσικά 
πρόσωπα σύμφωνα με τους όρους που 
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προβλέπονται στα άρθρα 26 και 27 
αντιστοίχως.

προβλέπονται στα άρθρα 26 και 27 
αντιστοίχως. Μπορούν να αναθέτουν 
προσωρινά ειδικά καθήκοντα επίσημων 
ελέγχων σε ένα ή περισσότερα 
εξουσιοδοτημένα όργανα που δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 26 παράγραφος 
1 στοιχείο β) σημείο iv) για περίοδο ενός 
έτους που μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο 
φορά ώστε να καθιστούν δυνατή την 
αξιολόγηση που απαιτείται για τη 
διαπίστευση των εν λόγω 
εξουσιοδοτημένων οργάνων ή να 
αντιμετωπίζουν μια κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης ή έναν αναδυόμενο κίνδυνο για 
την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των 
ζώων, την υγεία των φυτών, την καλή 
μεταχείριση των ζώων ή, σε περίπτωση 
ΓΤΟ και φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, για το περιβάλλον.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλιστεί η δυνατότητα ορισμού εξουσιοδοτημένων οργάνων για προσωρινό 
διάστημα ώστε να καθίσταται δυνατή η αξιολόγησή τους από το εθνικό όργανο διαπίστευσης 
κατά τη λειτουργία τους και να διασφαλίζεται η νομική εγκυρότητα των δραστηριοτήτων τους ή 
να αντιμετωπίζονται καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, για παράδειγμα όσον αφορά την υγεία των 
ζώων ή των φυτών.

Τροπολογία 515
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
αναθέτουν ειδικά καθήκοντα επίσημων 
ελέγχων σε ένα ή περισσότερα 
εξουσιοδοτημένα όργανα ή φυσικά 
πρόσωπα σύμφωνα με τους όρους που 
προβλέπονται στα άρθρα 26 και 27 
αντιστοίχως.

1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
αναθέτουν ειδικά καθήκοντα επίσημων 
ελέγχων σε ένα ή περισσότερα 
εξουσιοδοτημένα όργανα ή φυσικά 
πρόσωπα σύμφωνα με τους όρους που 
προβλέπονται στα άρθρα 26 και 27 
αντιστοίχως. Οι αρμόδιες αρχές δεν 
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αναθέτουν ειδικά καθήκοντα επίσημων 
ελέγχων σε φυσικά πρόσωπα όσον αφορά 
επίσημους ελέγχους που διενεργούνται για 
την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με 
τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 
1 παράγραφος 2 στοιχείο ι).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πιστοποίηση των βιολογικών καλλιεργειών βασίζεται σε προσέγγιση διεργασιών. Είναι 
αναγκαίο να υπογραμμίζεται αυτή η ιδιαιτερότητα προκειμένου να διατηρηθεί το παρόν 
σύστημα βιολογικού ελέγχου.

Τροπολογία 516
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές δεν εκχωρούν την 
απόφαση σχετικά με τα μέτρα που 
προβλέπονται στο άρθρο 135 παράγραφος 
1 στοιχείο β) και στο άρθρο 135 
παράγραφοι 2 και 3.

διαγράφεται

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στα 
μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το 
άρθρο 135 ή με τους κανόνες που 
προβλέπονται στο άρθρο 23 παράγραφος 
2 στοιχείο ε), ύστερα από επίσημους 
ελέγχους που διενεργούνται για να 
εξακριβωθεί η συμμόρφωση με τους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχείο ι).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα εξουσιοδοτημένα όργανα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις κατόπιν 
διαπίστωσης μη συμμόρφωσης ώστε να ζητούν από τον υπεύθυνο επιχείρησης να επανορθώσει 
την κατάσταση ή να λαμβάνουν αναγκαία μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία της 
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δημόσιας υγείας, όπως η καταγραφή επικίνδυνων για την υγεία τροφίμων και φυτών ή ζώων 
που έχουν προσβληθεί από μια νόσο. Εναπόκειται στην αρμόδια αρχή να καθορίσει τον 
χαρακτήρα και το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω αποφάσεων.

Τροπολογία 517
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές δεν εκχωρούν την 
απόφαση σχετικά με τα μέτρα που 
προβλέπονται στο άρθρο 135 παράγραφος 
1 στοιχείο β) και στο άρθρο 135 
παράγραφοι 2 και 3.

Οι αρμόδιες αρχές δεν εκχωρούν την 
απόφαση σχετικά με τα μέτρα που 
προβλέπονται στο άρθρο 135 παράγραφος 
1 στοιχείο β) και στο άρθρο 135 
παράγραφοι 2 και 3. Ούτε τα καθήκοντα 
που αφορούν ζώα και προϊόντα ζωικής 
προέλευσης δεν εκχωρούνται, αλλά 
εκτελούνται πάντα από επίσημο 
κτηνίατρο.

Or. en

Τροπολογία 518
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στα 
μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το 
άρθρο 135 ή με τους κανόνες που 
προβλέπονται στο άρθρο 23 παράγραφος 
2 στοιχείο ε), ύστερα από επίσημους 
ελέγχους που διενεργούνται για να 
εξακριβωθεί η συμμόρφωση με τους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχείο ι).

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πιστοποίηση των βιολογικών καλλιεργειών βασίζεται σε προσέγγιση διεργασιών. Είναι 
αναγκαίο να υπογραμμίζεται αυτή η ιδιαιτερότητα προκειμένου να διατηρηθεί το παρόν 
σύστημα βιολογικού ελέγχου.

Τροπολογία 519
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στα 
μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το 
άρθρο 135 ή με τους κανόνες που 
προβλέπονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 
στοιχείο ε), ύστερα από επίσημους 
ελέγχους που διενεργούνται για να 
εξακριβωθεί η συμμόρφωση με τους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχείο ι).

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στα 
μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το 
άρθρο 135 ή με τους κανόνες που 
προβλέπονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 
στοιχείο α) και παράγραφος 4 στοιχείο β), 
ύστερα από επίσημους ελέγχους που 
διενεργούνται για να εξακριβωθεί η 
συμμόρφωση με τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο ι) και ια).

Or. es

Αιτιολόγηση

Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου αυτού, η ανάθεση ειδικών καθηκόντων επίσημου ελέγχου 
από τις αρμόδιες αρχές επιτρέπεται στον τομέα της βιολογικής καλλιέργειας για τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση αποδεδειγμένης μη συμμόρφωσης. Υπό αυτήν την έννοια δεν 
είναι κατανοητό για ποιον λόγο δεν επιτρέπεται η ίδια διαδικασία και για τις προστατευόμενες 
ονομασίες προέλευσης, τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και τα εγγυημένα 
παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα που χρησιμοποιούν τον ίδιο κανόνα αναφοράς για την 
ανάθεση καθηκόντων (EN ISO 17065), και για αυτόν ακριβώς τον λόγο ζητείται η ενσωμάτωσή 
της.

Τροπολογία 520
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στα 
μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το 
άρθρο 135 ή με τους κανόνες που 
προβλέπονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 
στοιχείο ε), ύστερα από επίσημους 
ελέγχους που διενεργούνται για να 
εξακριβωθεί η συμμόρφωση με τους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχείο ι).

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στα 
μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το 
άρθρο 135 ή με τους κανόνες που 
προβλέπονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 
στοιχείο ε), ύστερα από επίσημους 
ελέγχους που διενεργούνται για να 
εξακριβωθεί η συμμόρφωση με τους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχεία ι) και ια).

Or. pl

Τροπολογία 521
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 139 για τη θέσπιση ειδικών 
καθηκόντων επίσημων ελέγχων που δεν 
μπορούν να ανατίθενται, για να 
διαφυλάσσονται η ανεξαρτησία ή οι 
βασικές λειτουργίες των αρμόδιων 
αρχών.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα ανάθεσης καθηκόντων σε όργανα και φυσικά πρόσωπα αποτελεί βασικό στοιχείο 
του κανονισμού και δεν πρέπει να δύναται να τροποποιείται μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξης 
αλλά μόνο από τον νομοθέτη στη βασική πράξη.

Τροπολογία 522
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 139 για τη θέσπιση ειδικών 
καθηκόντων επίσημων ελέγχων που δεν 
μπορούν να ανατίθενται, για να 
διαφυλάσσονται η ανεξαρτησία ή οι 
βασικές λειτουργίες των αρμόδιων αρχών.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 139 για τη θέσπιση ειδικών 
καθηκόντων επίσημων ελέγχων που 
μπορούν να ανατίθενται ή και όχι, για να 
διαφυλάσσονται η ανεξαρτησία ή οι 
βασικές λειτουργίες των αρμόδιων αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διάταξη που λαμβάνεται από τον κανονισμό 882/2004. Είναι επίσης δυνατό να δημιουργηθούν 
θετικοί κατάλογοι.

Τροπολογία 523
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν οι αρμόδιες αρχές αναθέτουν 
ειδικά καθήκοντα επίσημων ελέγχων για 
την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχείο ι) σε ένα ή 
περισσότερα εξουσιοδοτημένα όργανα, 
χορηγούν ένα κωδικό αριθμό σε κάθε 
εξουσιοδοτημένο όργανο και ορίζουν τις 
αρχές που είναι αρμόδιες για την έγκριση 
και την εποπτεία.

4. Όταν οι αρμόδιες αρχές αναθέτουν 
ειδικά καθήκοντα επίσημων ελέγχων για 
την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχεία ι) και ια), σε ένα ή 
περισσότερα εξουσιοδοτημένα όργανα, 
χορηγούν ένα κωδικό αριθμό σε κάθε 
εξουσιοδοτημένο όργανο και ορίζουν τις 
αρχές που είναι αρμόδιες για την έγκριση 
και την εποπτεία.

Or. pl

Τροπολογία 524
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν οι αρμόδιες αρχές αναθέτουν 
ειδικά καθήκοντα επίσημων ελέγχων για 
την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχείο ι) σε ένα ή 
περισσότερα εξουσιοδοτημένα όργανα, 
χορηγούν ένα κωδικό αριθμό σε κάθε 
εξουσιοδοτημένο όργανο και ορίζουν τις 
αρχές που είναι αρμόδιες για την έγκριση 
και την εποπτεία.

4. Όταν οι αρμόδιες αρχές αναθέτουν 
ειδικά καθήκοντα επίσημων ελέγχων για 
την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχείο ι) και ια) σε ένα ή 
περισσότερα εξουσιοδοτημένα όργανα, 
χορηγούν ένα κωδικό αριθμό σε κάθε 
εξουσιοδοτημένο όργανο και ορίζουν τις 
αρχές που είναι αρμόδιες για την έγκριση 
και την εποπτεία.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν είναι κατανοητό για ποιον λόγο η διαδικασία αυτή ισχύει μόνο για τη βιολογική καλλιέργεια 
και όχι και για άλλα προϊόντα που φέρουν διακριτικά ποιότητας. Πρέπει λοιπόν να 
συμπεριληφθούν.

Τροπολογία 525
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) της περιόδου για την οποία
πρόκειται να ανατεθούν συγκεκριμένα 
καθήκοντα·

Or. pl

Τροπολογία 526
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) είναι αμερόληπτο και ανεπηρέαστο από 
ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων όσον 
αφορά την άσκηση των ειδικών 
καθηκόντων επίσημων που του 
ανατίθενται·

iii) είναι αμερόληπτο, ανεξάρτητο, δεν 
έχει προσληφθεί άμεσα ή έμμεσα από τον 
υπεύθυνο επιχείρησης επί της οποίας 
διενεργούνται δραστηριότητες ελέγχου
και, άλλως, ανεπηρέαστο από ενδεχόμενη 
σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά την 
άσκηση των ειδικών καθηκόντων 
επίσημων ελέγχων που του ανατίθενται·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανεξαρτησία των εξουσιοδοτημένων οργάνων από τους υπευθύνους επιχειρήσεων έχει καίρια 
σημασία και θα πρέπει να ενισχύεται στο κείμενο.

Τροπολογία 527
Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) είναι αμερόληπτο και ανεπηρέαστο 
από ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων 
όσον αφορά την άσκηση των ειδικών 
καθηκόντων επίσημων που του 
ανατίθενται·

iii) είναι ανεξάρτητο και ανεπηρέαστο από 
ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων όσον 
αφορά την άσκηση των ειδικών 
καθηκόντων επίσημων ελέγχων που του 
ανατίθενται·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων, τα εξουσιοδοτημένα όργανα πρέπει 
να είναι εντελώς ανεξάρτητα από τους υπεύθυνους επιχειρήσεων επί των οποίων διενεργούν 
επίσημους ελέγχους ή άλλες επίσημες δραστηριότητες· η λέξη «ανεξάρτητο» είναι πολύ πιο 
σαφής εν προκειμένω από τη λέξη «αμερόληπτο».

Τροπολογία 528
Bart Staes
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εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) είναι αμερόληπτο και ανεπηρέαστο από 
ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων όσον 
αφορά την άσκηση των ειδικών 
καθηκόντων επίσημων που του 
ανατίθενται·

iii) είναι ανεξάρτητο, αμερόληπτο και 
ανεπηρέαστο από ενδεχόμενη σύγκρουση 
συμφερόντων όσον αφορά την άσκηση των 
ειδικών καθηκόντων επίσημων ελέγχων
που του ανατίθενται·

(Η τροπολογία ισχύει για όλο το κείμενο. Οι 
αιτιολογικές σκέψεις θα πρέπει επίσης να 
προσαρμοστούν).

Or. en

Τροπολογία 529
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv α) απαιτεί από το προσωπικό του να 
μην αποκαλύπτει πληροφορίες που 
λαμβάνει κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του στο πλαίσιο των 
επίσημων ελέγχων και των άλλων 
επίσημων δραστηριοτήτων οι οποίες από 
τις φύση τους καλύπτονται από το 
επαγγελματικό απόρρητο·

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθεί απαίτηση της τήρησης του απόρρητου στους εξουσιοδοτημένους 
οργανισμούς αφού η απαίτηση αυτή ισχύει και για το προσωπικό των αρμόδιων αρχών που 
συμμετέχουν σε επίσημους ελέγχους.
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Τροπολογία 530
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διοργανώνουν εξετάσεις ή επιθεωρήσεις 
των εν λόγω οργάνων ή προσώπων εφόσον 
απαιτείται·

α) διοργανώνουν περιοδικές και 
αιφνιδιαστικές εξετάσεις ή επιθεωρήσεις 
των εν λόγω οργάνων ή προσώπων·

Or. en

Τροπολογία 531
Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διοργανώνουν εποπτικούς ελέγχους ή 
επιθεωρήσεις των εν λόγω οργάνων ή 
προσώπων εφόσον απαιτείται·

α) διοργανώνουν εποπτικούς ελέγχους ή 
επιθεωρήσεις των εν λόγω οργάνων ή 
προσώπων·

Or. de

Τροπολογία 532
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 - παράγραφος 1 - στοιχείο β - σημείο ii – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχει παραβιαστεί αποδεδειγμένα η 
ανεξαρτησία ή η αμεροληψία του 
εξουσιοδοτημένου οργάνου ή φυσικού 
προσώπου·

Or. en
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Τροπολογία 533
Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διοργανώνουν εξετάσεις ή επιθεωρήσεις 
των εν λόγω οργάνων ή προσώπων εφόσον 
απαιτείται·

α) διοργανώνουν εξετάσεις ή επιθεωρήσεις 
των εν λόγω οργάνων ή προσώπων·

Or. de

Τροπολογία 534
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για 
δειγματοληψία και για εργαστηριακές 
αναλύσεις, δοκιμές και διαγνώσεις κατά 
τους επίσημους ελέγχους και άλλες 
επίσημες δραστηριότητες συμμορφώνονται 
με τους κανόνες της Ένωσης που 
καθορίζουν τις εν λόγω μεθόδους ή τα 
κριτήρια επίδοσης των εν λόγω μεθόδων.

1. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για 
δειγματοληψία, δοκιμές κατά τους 
επίσημους ελέγχους και άλλες επίσημες 
δραστηριότητες συμμορφώνονται με τους 
κανόνες της Ένωσης που καθορίζουν τις εν 
λόγω μεθόδους ή τα κριτήρια επίδοσης των 
εν λόγω μεθόδων.

Or. pl

Τροπολογία 535
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για 
δειγματοληψία και για εργαστηριακές 
αναλύσεις, δοκιμές και διαγνώσεις κατά 
τους επίσημους ελέγχους και άλλες 

1. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για 
δειγματοληψία και για εργαστηριακές 
αναλύσεις, δοκιμές και διαγνώσεις κατά 
τους επίσημους ελέγχους συμμορφώνονται 
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επίσημες δραστηριότητες
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
Ένωσης που καθορίζουν τις εν λόγω 
μεθόδους ή τα κριτήρια επίδοσης των εν 
λόγω μεθόδων.

με τους κανόνες της Ένωσης που 
καθορίζουν τις εν λόγω μεθόδους ή τα 
κριτήρια επίδοσης των εν λόγω μεθόδων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Διαγραφή για λόγους συνέπειας με την προτεινόμενη διαγραφή του άρθρου 1.

Τροπολογία 536
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν δεν έχουν καθοριστεί οι ενωσιακοί 
κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 
1, τα επίσημα εργαστήρια χρησιμοποιούν 
τις πλέον εξελιγμένες μεθόδους για τις 
συγκεκριμένες ανάγκες τους όσον αφορά 
την ανάλυση, τη δοκιμή και τη διάγνωση, 
λαμβάνοντας υπόψη:

2. Εάν δεν έχουν καθοριστεί οι ενωσιακοί 
κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 
1, τα επίσημα εργαστήρια χρησιμοποιούν 
τις πλέον κατάλληλες μεθόδους που 
εξυπηρετούν καλύτερα τον επιδιωκόμενο 
σκοπό για τις συγκεκριμένες ανάγκες τους 
όσον αφορά την ανάλυση, τη δοκιμή και 
τη διάγνωση, λαμβάνοντας υπόψη:

Or. en

Τροπολογία 537
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν δεν έχουν καθοριστεί οι ενωσιακοί 
κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 
1, τα επίσημα εργαστήρια χρησιμοποιούν 
τις πλέον εξελιγμένες μεθόδους για τις 
συγκεκριμένες ανάγκες τους όσον αφορά 

2. Εάν δεν έχουν καθοριστεί οι ενωσιακοί 
κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 
1, τα επίσημα εργαστήρια είναι 
προτιμότερο να χρησιμοποιούν τις πλέον 
εξελιγμένες μεθόδους για τις 
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την ανάλυση, τη δοκιμή και τη διάγνωση, 
λαμβάνοντας υπόψη:

συγκεκριμένες ανάγκες τους όσον αφορά 
την ανάλυση, τη δοκιμή και τη διάγνωση, 
λαμβάνοντας υπόψη:

Or. es

Αιτιολόγηση

Συνιστάται η εφαρμογή τους να έχει προτιμησιακό χαρακτήρα και όχι υποχρεωτικό.

Τροπολογία 538
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες
μεθόδους που συμμορφώνεται με τους 
σχετικούς διεθνώς αναγνωρισμένους 
κανόνες ή πρωτόκολλα, συμπεριλαμβάνων 
όσων έχουν γίνει αποδεικτοί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
(CEN)· ή

α) τις πλέον καταλλήλως επικυρωμένες 
μεθόδους που συμμορφώνονται με τους 
σχετικούς διεθνώς αναγνωρισμένους 
κανόνες ή πρωτόκολλα, εκτός εάν αυτές 
είναι αναποτελεσματικές ή μη 
ενδεδειγμένες για τον νομίμως 
επιδιωκόμενο σκοπό. Οι πλέον 
καταλλήλως επικυρωμένες μέθοδοι 
περιλαμβάνουν, για παράδειγμα:

i. εκείνες που έχουν γίνει αποδεκτές από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
(CEN) ή τον Διεθνή Οργανισμό 
Τυποποίησης (ISO)· ή

ii. εκείνες που έχουν συμφωνηθεί στην 
εθνική νομοθεσία· ή

iii. εκείνες που αναπτύσσονται ή 
συνιστώνται από τα εργαστήρια 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ή

iv. εκείνες που αναπτύσσονται ή 
συνιστώνται από τα εθνικά εργαστήρια 
αναφοράς.

Or. en
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Τροπολογία 539
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εάν δεν υπάρχουν οι κανόνες ή τα 
πρωτόκολλα που αναφέρονται στο 
στοιχείο α), οι σχετικές μέθοδοι που 
αναπτύσσονται ή προτείνονται από τα 
εργαστήρια αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και επικυρώνονται σύμφωνα με 
διεθνώς αποδεκτά επιστημονικά 
πρωτόκολλα· ή

β) εάν δεν υπάρχει το α), με άλλες 
κατάλληλες μεθόδους που εξυπηρετούν 
τον επιδιωκόμενο σκοπό ή που 
αναπτύσσονται και επικυρώνονται 
σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά 
επιστημονικά πρωτόκολλα.

Or. en

Τροπολογία 540
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εάν δεν υπάρχουν οι κανόνες ή τα 
πρωτόκολλα που αναφέρονται στο 
στοιχείο α) ούτε οι μέθοδοι που 
αναφέρονται στο στοιχείο β), οι μέθοδοι 
που συμμορφώνονται με τους σχετικούς 
κανόνες που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό 
επίπεδο· ή

γ) εάν δεν υπάρχουν τα α) και β), με 
μεθόδους επικυρωμένες από ένα 
εργαστήριο οι οποίες αναπτύσσονται 
σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά 
επιστημονικά πρωτόκολλα.

Or. en

Τροπολογία 541
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εάν δεν υπάρχουν οι κανόνες ή τα 
πρωτόκολλα που αναφέρονται στο 
στοιχείο α) ούτε οι μέθοδοι που 
αναφέρονται στο στοιχείο β) ούτε οι 
εθνικοί κανόνες που αναφέρονται στο 
στοιχείο γ), οι σχετικές μέθοδοι που 
αναπτύσσονται ή προτείνονται από τα 
εθνικά εργαστήρια αναφοράς και 
επικυρώνονται σύμφωνα με διεθνώς 
αποδεκτά επιστημονικά πρωτόκολλα· ή

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 542
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) εάν δεν υπάρχουν οι κανόνες ή τα 
πρωτόκολλα που αναφέρονται στο 
στοιχείο α) ούτε οι μέθοδοι που 
αναφέρονται στο στοιχείο β) ούτε οι 
εθνικοί κανόνες που αναφέρονται στο 
στοιχείο γ) ούτε οι μέθοδοι που 
αναφέρονται στο στοιχείο δ), οι σχετικές 
μέθοδοι που επικυρώνονται σύμφωνα με 
διεθνώς αποδεκτά επιστημονικά 
πρωτόκολλα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 543
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στο πλαίσιο του διερευνητικού ελέγχου 
και του στοχευμένου διερευνητικού 
ελέγχου και των άλλων επίσημων 
δραστηριοτήτων είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιούνται οποιεσδήποτε από τις 
μεθόδους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, εάν δεν υπάρχουν οι 
ενωσιακοί κανόνες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

3. Κατά τη διαδικασία επιλογής 
δειγμάτων μέσω της επιλεκτικής 
παρακολούθησης και επιτήρησης, είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιούνται 
οποιεσδήποτε από τις μεθόδους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, εάν δεν 
υπάρχουν οι ενωσιακοί κανόνες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Or. es

Αιτιολόγηση

Διαγραφή για λόγους συνέπειας με το άρθρο 1 και την προτεινόμενη τροποποίηση του ορισμού 
του διερευνητικού ελέγχου του γλωσσαρίου (βλέπε πρόταση τροπολογίας του ορισμού 41).

Τροπολογία 544
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στην περίπτωση που υπάρχει επείγουσα 
ανάγκη για εργαστηριακές αναλύσεις, 
δοκιμές ή διαγνώσεις και δεν υπάρχει 
καμία από τις μεθόδους που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 2, το σχετικό 
εθνικό εργαστήριο αναφοράς ή, εάν δεν 
υπάρχει τέτοιο εθνικό εργαστήριο 
αναφοράς, οποιοδήποτε εργαστήριο 
ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 36 
παράγραφος 1, μπορεί να χρησιμοποιεί 
μεθόδους άλλες εκτός από αυτές που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του 
παρόντος άρθρου έως την επικύρωση 
κατάλληλης μεθόδου συμφωνα με διεθνώς 
αποδεκτά επιστημονικά πρωτόκολλα.

4. Στην περίπτωση που υπάρχει επείγουσα 
ανάγκη για εργαστηριακές αναλύσεις, 
δοκιμές ή διαγνώσεις, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, όταν εξελίσσεται 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και δεν 
υπάρχει καμία από τις μεθόδους που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, το 
σχετικό εθνικό εργαστήριο αναφοράς ή, 
εάν δεν υπάρχει τέτοιο εθνικό εργαστήριο 
αναφοράς, οποιοδήποτε εργαστήριο 
ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 36 
παράγραφος 1, μπορεί να χρησιμοποιεί 
μεθόδους άλλες εκτός από αυτές που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του 
παρόντος άρθρου έως την επικύρωση 
κατάλληλης μεθόδου σύμφωνα με διεθνώς 
αποδεκτά επιστημονικά πρωτόκολλα.
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Or. en

Τροπολογία 545
Marusya Lyubcheva

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η λήψη, ο χειρισμός και η επισήμανση 
των δειγμάτων γίνεται κατά τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η νομική, επιστημονική και 
τεχνική εγκυρότητά τους.

6. Η λήψη, ο χειρισμός και η επισήμανση 
των δειγμάτων γίνεται σύμφωνα με τα 
πρότυπα ερευνών που διέπουν τα εν λόγω 
προϊόντα και κατά τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η νομική, επιστημονική και 
τεχνική εγκυρότητά τους.

Or. bg

Τροπολογία 546
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η λήψη, ο χειρισμός και η επισήμανση 
των δειγμάτων γίνεται κατά τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η νομική, επιστημονική και 
τεχνική εγκυρότητά τους.

6. Η λήψη, ο χειρισμός και η επισήμανση 
των δειγμάτων γίνεται κατά τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η νομική, επιστημονική και 
τεχνική εγκυρότητά τους. Το μέγεθος του 
λαμβανόμενου δείγματος πρέπει να είναι 
επαρκές, προκειμένου να μπορεί να 
πραγματοποιηθεί δεύτερη 
πραγματογνωμοσύνη. Ο παραγωγός 
ζωοτροφών ή τροφίμων πρέπει να 
ενημερώνεται αμέσως από την αρμόδια 
αρχή, όταν λαμβάνεται ένα δείγμα και να 
πληροφορείται ότι εξασφαλίζεται 
επαρκής ποσότητα για δεύτερη 
πραγματογνωμοσύνη.

Or. de
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Τροπολογία 547
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Όσον αφορά τους ΓΤΟ, πρέπει να 
αναπτύσσονται και, υποχρεωτικά, να 
θεσπίζονται μέθοδοι με σκοπό:

- τον εντοπισμό και την παρακολούθηση 
συσσωρευμένων συμβάντων στην αγορά·

- την παροχή δεδομένων για κατάλοιπα 
που προέρχονται από επεξεργασίες με 
συμπληρωματικά ζιζανιοκτόνα·

- την παροχή δεδομένων για την έκφραση 
και το περιεχόμενο συστατικών, όπως 
πρόσθετων πρωτεϊνών που εκφράζονται 
στα φυτά. 

Or. en

Τροπολογία 548
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Όσον αφορά τα προϊόντα ζωικής 
προέλευσης, πρέπει να αναπτύσσονται 
και, υποχρεωτικά, να θεσπίζονται 
μέθοδοι με σκοπό τον εντοπισμό και την 
παρακολούθηση πολλαπλασιαστικού 
υλικού κλωνοποιημένων ζώων καθώς και 
απογόνων κλωνοποιημένων ζώων και 
προϊόντων που προέρχονται από αυτά.

Or. en
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Τροπολογία 549
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 7 – δεύτερο εδάφιο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στους 
κανόνες που αφορούν τους τομείς οι 
οποίοι ορίζονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 στοιχεία ζ) και η).

Or. en

Τροπολογία 550
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι οι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων των οποίων τα 
ζώα ή τα αγαθά υπόκεινται σε 
δειγματοληψία, ανάλυση, δοκιμές ή 
διάγνωση στο πλαίσιο των επίσημων 
ελέγχων έχουν το δικαίωμα να ζητούν 
δεύτερη πραγματογνωμοσύνη.

Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι οι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων των οποίων τα 
ζώα ή τα αγαθά υπόκεινται σε 
δειγματοληψία, ανάλυση, δοκιμές ή 
διάγνωση στο πλαίσιο των επίσημων 
ελέγχων έχουν το δικαίωμα να ζητούν 
δεύτερη πραγματογνωμοσύνη, εφόσον 
είναι σκόπιμο και τεχνικά εφικτό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις η δεύτερη πραγματογνωμοσύνη δεν κρίνεται σκόπιμη ή είναι τεχνικά 
δύσκολο να πραγματοποιηθεί (π.χ. ξένα σώματα στα δείγματα).

Τροπολογία 551
Jolanta Emilia Hibner
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι οι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων των οποίων τα 
ζώα ή τα αγαθά υπόκεινται σε 
δειγματοληψία, ανάλυση, δοκιμές ή 
διάγνωση στο πλαίσιο των επίσημων 
ελέγχων έχουν το δικαίωμα να ζητούν 
δεύτερη πραγματογνωμοσύνη.

Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι οι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων των οποίων τα 
ζώα ή τα αγαθά υπόκεινται σε 
δειγματοληψία, ανάλυση, δοκιμές ή 
διάγνωση στο πλαίσιο των επίσημων 
ελέγχων έχουν το δικαίωμα να ζητούν 
δεύτερη πραγματογνωμοσύνη. Το κόστος
της εν λόγω πραγματογνωμοσύνης 
βαρύνει τον αιτούντα υπεύθυνο 
επιχείρησης.

Or. pl

Τροπολογία 552
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παρέχει πάντα στον υπεύθυνο 
επιχείρησης τη δυνατότητα να ζητεί 
τεκμηριωμένη επανεξέταση της 
δειγματοληψίας, της ανάλυσης, των 
δοκιμών, ή της διάγνωσης από άλλο 
εμπειρογνώμονα·

α) παρέχει πάντα στον υπεύθυνο 
επιχείρησης τη δυνατότητα να ζητεί 
τεκμηριωμένη επανεξέταση της 
δειγματοληψίας, της ανάλυσης, των 
δοκιμών, ή της διάγνωσης από άλλο 
εμπειρογνώμονα διορισμένο από το 
εργαστήριο αναφοράς ή, εάν αυτό είναι 
αδύνατο, από άλλο, τουλάχιστον 
ισοδύναμο επίσημο εργαστήριο·

Or. pl

Τροπολογία 553
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εφόσον είναι σκόπιμο και τεχνικά 
εφικτό, λαμβανομένων υπόψη, ειδικότερα, 
του επιπολασμού και της κατανομής του 
κινδύνου στα ζώα ή στα αγαθά, του 
αλλοιώσιμου χαρακτήρα των δειγμάτων ή 
των αγαθών και της ποσότητας του 
διαθέσιμου υποστρώματος, επιτρέπει στον 
υπεύθυνο επιχείρησης να ζητήσει:

β) εφόσον είναι σκόπιμο και τεχνικά 
εφικτό, λαμβανομένων υπόψη, ειδικότερα, 
του επιπολασμού και της κατανομής του 
κινδύνου στα ζώα ή στα αγαθά, του 
αλλοιώσιμου χαρακτήρα των δειγμάτων ή 
των αγαθών και της ποσότητας του 
διαθέσιμου υποστρώματος, επιτρέπει στον 
υπεύθυνο επιχείρησης να ζητήσει και 
υποχρεώνει τις αρμόδιες αρχές να 
διασφαλίσουν:

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί, ότι η αρχή δεν μπορεί να απορρίπτει αυτόματα την αίτηση ενός 
υπεύθυνου επιχείρησης.

Τροπολογία 554
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο χειρισμός και η επισήμανση των 
δειγμάτων γίνεται κατά τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η νομική και τεχνική 
εγκυρότητά τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο χειρισμός των δειγμάτων γίνεται ορθώς, ώστε να διατηρείται η 
εγκυρότητά τους.

Τροπολογία 555
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αίτηση εκ μέρους του υπευθύνου 
επιχείρησης για δεύτερη 
πραγματογνωμοσύνη σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 δεν θίγει την υποχρέωση των 
αρμόδιων αρχών να λαμβάνουν χωρίς 
καθυστέρηση μέτρα για την εξάλειψη ή 
τον περιορισμό της επικινδυνότητας για 
την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και 
των φυτών ή για την καλή μεταχείριση 
των ζώων ή, όσον αφορά τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για το 
περιβάλλον, σύμφωνα με τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
και με τον παρόντα κανονισμό.

2. Η αίτηση εκ μέρους του υπευθύνου 
επιχείρησης για δεύτερη 
πραγματογνωμοσύνη σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 δεν θίγει την υποχρέωση των 
αρμόδιων αρχών να λαμβάνουν χωρίς 
καθυστέρηση μέτρα για την εξάλειψη ή 
τον περιορισμό της επικινδυνότητας για 
την υγεία των ανθρώπων και των ζώων ή 
για την καλή μεταχείριση των ζώων ή για 
το περιβάλλον, σύμφωνα με τους κανόνες 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2 και με τον παρόντα κανονισμό.

(Η παρούσα τροπολογία ισχύει για όλο το 
κείμενο. Οι αιτιολογικές σκέψεις θα πρέπει 
επίσης να προσαρμοστούν αναλόγως).

Or. en

Τροπολογία 556
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να καθορίζει διαδικασίες για την 
ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 και για 
την υποβολή και τον χειρισμό των 
αιτήσεων για δεύτερη 
πραγματογνωμοσύνη. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 141 παράγραφος 
2.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 557
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να καθορίζει διαδικασίες για την 
ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 και για 
την υποβολή και τον χειρισμό των 
αιτήσεων για δεύτερη 
πραγματογνωμοσύνη. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 141 παράγραφος 
2.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νομοθεσία που θεσπίζει κανόνες για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής των 
κανόνων για συμπληρωματική πραγματογνωμοσύνη δεν είναι απαραίτητη· τα δικαιώματα 
προσφυγής θα πρέπει να έγκεινται στην εθνική διακριτική ευχέρεια.

Τροπολογία 558
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στην περίπτωση ζώων και αγαθών που 
πωλούνται με μεθόδους εξ αποστάσεως 
πώλησης, μπορούν να χρησιμοποιούνται 
για σκοπούς επίσημου ελέγχου δείγματα 
που παραγγέλλουν οι αρμόδιες αρχές από 
τους υπευθύνους επιχειρήσεων χωρίς 

1. Στην περίπτωση ζώων και αγαθών που 
πωλούνται με μεθόδους εξ αποστάσεως 
πώλησης, μπορούν να χρησιμοποιούνται 
για σκοπούς επίσημου ελέγχου δείγματα 
που παραγγέλλουν οι αρμόδιες αρχές από 
τους υπευθύνους επιχειρήσεων.
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αυτές να δηλώσουν την ταυτότητά τους.

Or. pl

Τροπολογία 559
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) είναι αμερόληπτο και ανεπηρέαστο από 
ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων όσον 
αφορά την άσκηση των καθηκόντων του 
ως επίσημου εργαστηρίου·

γ) είναι ανεξάρτητο, αμερόληπτο και 
ανεπηρέαστο από ενδεχόμενη σύγκρουση 
συμφερόντων όσον αφορά την άσκηση των 
καθηκόντων του ως επίσημου 
εργαστηρίου·

Or. en

Τροπολογία 560
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μπορεί να περιλαμβάνει μία ή 
περισσότερες μεθόδους εργαστηριακής 
ανάλυσης, δοκιμών ή διάγνωσης ή ένα 
σύνολο μεθόδων·

β) μπορεί να περιλαμβάνει μία ή 
περισσότερες μεθόδους εργαστηριακής 
ανάλυσης, δοκιμών ή διάγνωσης ή ένα 
σύνολο μεθόδων. Μπορεί επίσης να 
καθορίζεται με γενικό τρόπο μέσω 
τεχνικών ανάλυσης και όχι μέσω 
συγκεκριμένων δοκιμών ή ομάδων 
μεθόδων·

Or. es

Τροπολογία 561
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν κανένα επίσημο εργαστήριο στην 
Ένωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν 
διαθέτει την εμπειρογνωμοσύνη, τον 
εξοπλισμό, την υποδομή και το προσωπικό 
που απαιτούνται για την εκτέλεση νέων ή 
ιδιαίτερα άτυπων εργαστηριακών 
αναλύσεων, δοκιμών ή διαγνώσεων, οι 
αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητούν από 
ένα εργαστήριο ή διαγνωστικό κέντρο που 
δεν πληροί μία ή περισσότερες απο τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στις 
παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου 
να εκτελούν αυτές τις αναλύσεις, δοκιμές 
και διαγνώσεις.

Όταν κανένα επίσημο εργαστήριο στην 
Ένωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν 
διαθέτει την εμπειρογνωμοσύνη, τον 
εξοπλισμό, την υποδομή και το προσωπικό 
που απαιτούνται για την εκτέλεση νέων ή 
ιδιαίτερα άτυπων εργαστηριακών 
αναλύσεων, δοκιμών ή διαγνώσεων, οι 
αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητούν από 
ένα εργαστήριο, διαγνωστικό κέντρο, 
πανεπιστήμιο, ινστιτούτο ερευνών ή 
παρόμοια κέντρα που δεν πληρούν μία ή 
περισσότερες από τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 
του παρόντος άρθρου να εκτελούν τα 
ανωτέρω.

Or. es

Τροπολογία 562
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Όταν οι αρμόδιες αρχές 
εξουσιοδοτούν επίσημα ένα ιδιωτικό 
εργαστήριο για τη διενέργεια 
εργαστηριακών αναλύσεων, δοκιμών και 
διαγνώσεων στα δείγματα που 
λαμβάνονται κατά τους επίσημους 
ελέγχους, η εξουσιοδότηση αυτή δεν 
θεωρείται ανάθεση καθηκόντων και ως 
εκ τούτου δεν χρειάζεται να 
συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του 
κεφαλαίου ΙΙΙ του παρόντος Τίτλου.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Οι αναλύσεις, δοκιμές και διαγνώσεις από ιδιωτικά εργαστήρια δεν θεωρούνται ανάθεση 
καθηκόντων, καθώς πραγματοποιείται ένα μόνο μέρος των δραστηριοτήτων επίσημου ελέγχου 
–στην προκειμένη περίπτωση μία μόνο από τις δοκιμές του πραγματογνώμονα– και άρα αυτή 
καθαυτή η διαδικασία δεν μπορεί να θεωρηθεί ανάθεση επίσημου ελέγχου.

Τροπολογία 563
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Δεν είναι απαραίτητο να ορίζονται 
από τις αρμόδιες αρχές τα εθνικά 
εργαστήρια αναφοράς για να μπορούν να 
εκτελούν τα τυπικά καθήκοντα του 
επίσημου εργαστηρίου.

Or. es

Τροπολογία 564
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα επίσημα εργαστήρια δημοσιοποιούν 
τον κατάλογο των μεθόδων που 
χρησιμοποιούνται για τις αναλύσεις, τις 
δοκιμές ή τις διαγνώσεις που εκτελούνται 
στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων και 
άλλων επίσημων δραστηριοτήτων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι τα αποτελέσματα των επίσημων ελέγχων μπορεί να διατίθενται στο κοινό, δεν θα 
πρέπει να είναι απαραίτητο να δημοσιοποιείται ο τρόπος με τον οποίον γίνεται αυτό. Μια τόσο 
ευρεία υποχρέωση θα αυξήσει απαράδεκτα το φόρτο για τα επίσημα εργαστήρια.
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Τροπολογία 565
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εάν μια αρμόδια αρχή δεν 
πραγματοποιήσει δοκιμές, αναλύσεις ή 
ειδικές διαγνώσεις στο πλαίσιο των 
καθηκόντων της και έχει ορίσει το ίδιο 
επίσημο εργαστήριο για το ίδιο είδος 
δοκιμών, αναλύσεων ή διαγνώσεων με 
μια άλλη αρμόδια αρχή, δεν χρειάζεται να 
οργανώσει ελέγχους ή επιθεωρήσεις.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση αυτή δεν υπάρχει στον ισχύοντα κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/04. Στην περίπτωση 
της βιολογικής καλλιέργειας, δεν υπάρχουν ειδικές δοκιμές ή αναλύσεις και αυτό που διαφέρει 
είναι π.χ. τα κατώφλια και η μη παρουσία συγκεκριμένων ουσιών. Για τον λόγο αυτόν, 
θεωρείται ότι επικαλύπτονται προσπάθειες και πόροι όταν για την ίδια δοκιμή, η οποία μάλιστα 
πρέπει να τυγχάνει διαπίστευσης, ελέγχεται αρκετές φορές το ίδιο εργαστήριο από διαφορετικές 
αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία 566
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το επίσημο εργαστήριο δεν εμφανίζει 
ικανοποιητική επίδοση στις 
διεργαστηριακές συγκριτικές δοκιμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 2.

γ) το επίσημο εργαστήριο δεν εμφανίζει 
ικανοποιητικά αποτελέσματα στις 
δοκιμασίες επάρκειας ή τις 
διεργαστηριακές συγκριτικές δοκιμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 2.

Or. pl
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Τροπολογία 567
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν
εθνικό εργαστήριο αναφοράς για την 
εκτέλεση των καθηκόντων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Or. pl

Τροπολογία 568
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 36 
παράγραφος 4 στοιχείο ε), οι αρμόδιες 
αρχές μπορούν να ορίζουν τα ακόλουθα 
εργαστήρια ως επίσημα εργαστήρια 
ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον όρο 
που προβλέπεται στο εν λόγω στοιχείο:

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 36 
παράγραφος 4 στοιχείο ε), οι αρμόδιες 
αρχές μπορούν να ορίζουν τα ακόλουθα 
εργαστήρια ως επίσημα εργαστήρια, ή 
εργαστήρια που λειτουργούν υπό επίσημη 
εποπτεία, ανεξάρτητα από το αν πληρούν 
τον όρο που προβλέπεται στο εν λόγω 
στοιχείο:

Or. en

Τροπολογία 569
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) τα οποία διενεργούν την ανίχνευση iii) τα οποία διενεργούν την ανίχνευση 
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Trichinella υπό την επίβλεψη των 
αρμόδιων αρχών ή ενός επίσημου
εργαστηρίου το οποίο έχει οριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 
και το οποίο αξιολογείται και λαμβάνει 
διαπίστευση σύμφωνα με το πρότυπο EN 
ISO/IEC 17025 σχετικά με «Γενικές 
απαιτήσεις για την ικανότητα των 
εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων» 
για τη χρήση των μεθόδων που 
αναφέρονται στο στοιχείο α) της παρούσας 
παραγράφου·

Trichinella υπό την επίβλεψη των 
αρμόδιων αρχών και του εθνικού 
εργαστηρίου αναφοράς υπό την εποπτεία
του εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ, το 
οποίο έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 
36 παράγραφος 1 και το οποίο 
αξιολογείται και λαμβάνει διαπίστευση 
σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 
17025 σχετικά με «Γενικές απαιτήσεις για 
την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών 
και διακριβώσεων» για τη χρήση των 
μεθόδων που αναφέρονται στο στοιχείο α) 
της παρούσας παραγράφου·

Or. pl

Τροπολογία 570
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εργαστήρια τα οποία διενεργούν 
αναλύσεις ή δοκιμές για την εξακρίβωση 
της συμμόρφωσης με τους κανόνες για το 
φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που 
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο η)·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 571
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στις περιπτώσεις που η ανάγκη για 
χρήση της μεθόδου απορρέει από 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή από 

γ) στις περιπτώσεις που η ανάγκη για 
χρήση της μεθόδου απορρέει από 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή από 
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αναδυόμενο κίνδυνο για την υγεία των 
ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, για 
την καλή μεταχείριση των ζώων και, όσον 
αφορά τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για το 
περιβάλλον.

αναδυόμενο κίνδυνο για την υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων, για την καλή 
μεταχείριση των ζώων και για το 
περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 572
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) εν αναμονή της αξιολόγησης από το 
όργανο διαπίστευσης και της απόφασης 
του εν λόγω οργάνου διαπίστευσης. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ορισμού εργαστηρίων αναλύσεων για προσωρινό διάστημα ώστε 
να καθίσταται δυνατή η αξιολόγησή τους από το εθνικό όργανο διαπίστευσης κατά τη 
λειτουργία τους και να διασφαλίζεται παράλληλα η νομική εγκυρότητα των αποτελεσμάτων 
ανάλυσής τους.

Τροπολογία 573
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 41α

Οι επίσημοι έλεγχοι στα ζώα και στα 
αγαθά που εισέρχονται στην Ένωση 
οργανώνονται σε συνάρτηση με τους 
κινδύνους και μπορούν να διενεργούνται 
στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, 
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σύμφωνα με το τμήμα ΙΙ του παρόντος 
κεφαλαίου, ώστε να εξακριβώνεται η 
συμμόρφωση με τις ειδικές κανονιστικές 
διατάξεις για ορισμένα ζώα ή αγαθά ή σε 
κατάλληλο χώρο, σύμφωνα με το τμήμα Ι 
του παρόντος κεφαλαίου. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη η προσθήκη ενός βασικού άρθρου πριν από το τμήμα Ι, στο οποίο θα 
δηλώνεται με σαφήνεια η αρχή μιας σφαιρικής προσέγγισης για τους ελέγχους των εισαγωγών 
σε συνάρτηση με τους κινδύνους.

Τροπολογία 574
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την επικινδυνότητα για την υγεία των 
ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, για 
την καλή μεταχείριση των ζώων ή, όσον 
αφορά τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για το 
περιβάλλον, η οποία συνδέεται με 
διάφορα είδη ζώων και αγαθών·

α) την επικινδυνότητα για την υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων, για την καλή 
μεταχείριση των ζώων ή για το 
περιβάλλον, η οποία συνδέεται με διάφορα 
είδη ζώων και αγαθών·

Or. en

Τροπολογία 575
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) την πιθανότητα δόλιων πρακτικών οι 
οποίες ενδεχομένως εξαπατούν τους 



AM\1013305EL.doc 81/118 PE526.077v01-00

EL

καταναλωτές όσον αφορά τις προσδοκίες 
τους για τη φύση, την ποιότητα και τη 
σύνθεση των τροφίμων και των αγαθών·

Or. en

Τροπολογία 576
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις εγγυήσεις που έχουν δώσει οι 
αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας 
καταγωγής όσον αφορά τη συμμόρφωση 
των ζώων και των αγαθών με τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται με τους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 ή με τις απαιτήσεις που 
αναγνωρίζεται ότι είναι τουλάχιστον 
ισοδύναμες προς αυτές.

δ) τις εγγυήσεις που έχουν δώσει οι 
αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας 
καταγωγής όσον αφορά τη συμμόρφωση 
των ζώων και των αγαθών με τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται με τους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 577
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αρμόδιες αρχές στους συνοριακούς 
σταθμούς ελέγχου και σε άλλα σημεία 
εισόδου στην Ένωση διενεργούν 
επίσημους ελέγχους σχετικά με τα 
ακόλουθα, όποτε έχουν λόγο να πιστεύουν 
ότι η είσοδό τους στην Ένωση ενδέχεται 
να ενέχει επικινδυνότητα για την υγεία των 
ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, για την 
καλή μεταχείριση των ζώων ή, όσον 

3. Οι αρμόδιες αρχές στους συνοριακούς 
σταθμούς ελέγχου και σε άλλα σημεία 
εισόδου στην Ένωση διενεργούν 
επίσημους ελέγχους σχετικά με τα 
ακόλουθα, όποτε έχουν λόγο να πιστεύουν 
ότι η είσοδός τους στην Ένωση ενδέχεται 
να ενέχει επικινδυνότητα για την υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων, για την καλή 
μεταχείριση των ζώων ή για το 
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αφορά τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για το 
περιβάλλον:

περιβάλλον:

Or. en

Τροπολογία 578
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Είδη επίσημων ελέγχων που διενεργούνται 
σε ζώα και αγαθά τα οποία δεν υπόκεινται 
σε ειδικούς επίσημους ελέγχους στα 
σύνορα

Είδη επίσημων ελέγχων που διενεργούνται 
σε αγαθά τα οποία δεν υπόκεινται σε 
ειδικούς επίσημους ελέγχους

Or. es

Τροπολογία 579
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) περιλαμβάνουν έλεγχο ταυτότητας και 
φυσικό έλεγχο ανάλογα με την 
επικινδυνότητα για την υγεία των 
ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, για 
την καλή μεταχείριση των ζώων, ή όσον 
αφορά τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για το 
περιβάλλον.

β) περιλαμβάνουν έλεγχο ταυτότητας και 
φυσικό έλεγχο ανάλογα με την 
επικινδυνότητα για την υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων ή για το 
περιβάλλον, και ανάλογα με την 
πιθανότητα ύπαρξης δόλιων πρακτικών 
οι οποίες μπορεί να εξαπατούν τους 
καταναλωτές όσον αφορά τις προσδοκίες 
για τη φύση, ποιότητα και σύνθεση 
τροφίμων και αγαθών.

Or. en
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Τροπολογία 580
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) περιλαμβάνουν έλεγχο ταυτότητας και 
φυσικό έλεγχο ανάλογα με την 
επικινδυνότητα για την υγεία των 
ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, για 
την καλή μεταχείριση των ζώων, ή όσον 
αφορά τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για το 
περιβάλλον.

β) περιλαμβάνουν έλεγχο ταυτότητας και 
φυσικό έλεγχο ανάλογα με την 
επικινδυνότητα για την υγεία των 
ανθρώπων, των ζώων, για την καλή 
μεταχείριση των ζώων, ή όσον αφορά τους 
ΓΤΟ και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 
για το περιβάλλον.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με το προτεινόμενο πεδίο εφαρμογής της τροπολογίας του άρθρου 1 
παράγραφος 2 στοιχείο ζ).

Τροπολογία 581
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην περίπτωση που από τον έλεγχο 
εγγράφων, τον έλεγχο ταυτότητας και τον 
φυσικό έλεγχο που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, διαπιστωθεί ότι τα ζώα και 
τα αγαθά δεν συμμορφώνονται με τους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2, στο άρθρο 64 παράγραφοι 
1, 3, 4 και 5 στα άρθρα 65, 66 και 67, στο 
άρθρο 69 παράγραφοι 1 και 2 και στο 
άρθρο 70 παράγραφοι 1 και 2.

3. Στην περίπτωση που από τον έλεγχο 
εγγράφων, τον έλεγχο ταυτότητας και τον 
φυσικό έλεγχο που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, διαπιστωθεί ότι τα αγαθά 
δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 
στο άρθρο 64 παράγραφοι 1, 3, 4 και 5 στα 
άρθρα 65, 66 και 67, στο άρθρο 69 
παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 70 
παράγραφοι 1 και 2.

Or. es



PE526.077v01-00 84/118 AM\1013305EL.doc

EL

Τροπολογία 582
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης 
με τους κανόνες που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 2, οι αρμόδιες αρχές 
διενεργούν επίσημους ελέγχους, στον 
συνοριακό σταθμό ελέγχου της πρώτης 
άφιξης στην Ένωση, σε κάθε φορτίο των 
ακόλουθων κατηγοριών ζώων και αγαθών
που εισέρχονται στην Ένωση από τρίτες 
χώρες:

1. Για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης 
με τους κανόνες που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2, οι αρμόδιες αρχές 
διενεργούν επίσημους ελέγχους, στον 
συνοριακό σταθμό ελέγχου της πρώτης 
άφιξης στην Ένωση, σε κάθε φορτίο ζώων, 
προϊόντων ζωικής προέλευσης και
ζωικών υποπροϊόντων που εισέρχονται 
στην Ένωση από τρίτες χώρες:

Η ταυτοποίηση των ζώων και των 
αγαθών με κωδικό TARIC και το είδος 
ελέγχου που πρέπει να πραγματοποιηθεί 
στον συνοριακό σταθμό ελέγχου (ΣΣΕ) 
αναφέρεται στο παράρτημα XX.

Or. es

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται αυτό ακριβώς που επιδιώκεται να ρυθμιστεί στο παρόν άρθρο: ποια ζώα και 
αγαθά και ποιο είδος ελέγχων πρέπει να πραγματοποιούνται στους ΣΣΕ.

Τροπολογία 583
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ζώα· διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με την προηγούμενη τροπολογία.
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Τροπολογία 584
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προϊόντα ζωικής προέλευσης, ζωικό 
αναπαραγωγικό υλικό και ζωικά 
υποπροϊόντα·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με την τροπολογία του εισαγωγικού μέρους της παραγράφου 1.

Τροπολογία 585
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προϊόντα ζωικής προέλευσης, ζωικό 
αναπαραγωγικό υλικό και ζωικά 
υποπροϊόντα·

β) προϊόντα ζωικής προέλευσης, τρόφιμα 
που περιέχουν προϊόντα ζωικής 
προέλευσης, ζωικό αναπαραγωγικό υλικό 
και ζωικά υποπροϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 586
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα 
αντικείμενα και υλικά τα οποία μπορούν 
να εμπεριέχουν ή να διασπείρουν 
επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς, 
όπως αναφέρεται στους καταλόγους που 
καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 68 
παράγραφος 1 και το άρθρο 69 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΧΧΧ/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plant]·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Εξαιτίας του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων σε σχέση με την υγεία των φυτών, το 
φυτικό αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, δεν κρίνεται αναγκαία η εν 
λόγω επέκταση του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 587
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα 
αντικείμενα και υλικά τα οποία μπορούν 
να εμπεριέχουν ή να διασπείρουν 
επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς, 
όπως αναφέρεται στους καταλόγους που 
καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 68 
παράγραφος 1 και το άρθρο 69 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΧΧΧ/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plant]·

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 588
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα 
αντικείμενα και υλικά τα οποία μπορούν 
να εμπεριέχουν ή να διασπείρουν 
επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς, 
όπως αναφέρεται στους καταλόγους που 
καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 68 
παράγραφος 1 και το άρθρο 69 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΧΧΧ/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plant]·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 589
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα 
αντικείμενα και υλικά τα οποία μπορούν 
να εμπεριέχουν ή να διασπείρουν 
επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς, 
όπως αναφέρεται στους καταλόγους που 
καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 68 
παράγραφος 1 και το άρθρο 69 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΧΧΧ/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plant]·

διαγράφεται
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Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με το προτεινόμενο πεδίο εφαρμογής της τροπολογίας του άρθρου 1 
παράγραφος 2 στοιχείο ζ).

Τροπολογία 590
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ζώα και αγαθά τα οποία υπόκεινται σε 
μέτρα έκτακτης ανάγκης τα οποία
προβλέπονται στις πράξεις που εκδίδονται 
σύμφωνα με το άρθρο 53 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 178/2002, το άρθρο 249 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health], ή το άρθρο 27 παράγραφος 1, το 
άρθρο 29 παράγραφος 1, το άρθρο 40 
παράγραφος 2, το άρθρο 41 παράγραφος 
2, το άρθρο 47 παράγραφος 1, το άρθρο 
49 παράγραφος 2 και το άρθρο 50 
παράγραφος 2 και του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants], σύμφωνα με τα οποία τα φορτία 
των εν λόγω ζώων ή αγαθών που 
ταυτοποιούνται με τους κωδικούς 
αριθμούς τους από τη συνδυασμένη 
ονοματολογία, πρέπει να υποβάλλονται σε 
επίσημους ελέγχους κατά την είσοδό τους 
στην Ένωση·

ε) ζώα και αγαθά τα οποία υπόκεινται σε 
μέτρα έκτακτης ανάγκης τα οποία 
προβλέπονται στις πράξεις που εκδίδονται 
σύμφωνα με το άρθρο 53 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 178/2002, το άρθρο 249 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health], σύμφωνα με τα οποία τα φορτία 
των εν λόγω ζώων ή αγαθών που 
ταυτοποιούνται με τους κωδικούς 
αριθμούς τους από τη συνδυασμένη 
ονοματολογία, πρέπει να υποβάλλονται σε 
επίσημους ελέγχους κατά την είσοδό τους 
στην Ένωση·

Or. en
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Τροπολογία 591
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 139 σχετικά με τις τροποποιήσεις 
των κατηγοριών φορτίων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, για να περιλαμβάνει 
άλλα προϊόντα που ενδέχεται να ενέχουν 
επικινδυνότητα για την υγεία των 
ανθρώπων, των ζώων και των φυτών ή, 
όσον αφορά τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για το 
περιβάλλον.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 139 σχετικά με τις τροποποιήσεις 
των κατηγοριών φορτίων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, για να περιλαμβάνει 
άλλα προϊόντα που ενδέχεται να ενέχουν 
επικινδυνότητα για την υγεία των 
ανθρώπων, των ζώων και την καλή 
μεταχείριση των ζώων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εξαιτίας του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων σε σχέση με την υγεία των φυτών, το 
φυτικό αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, δεν κρίνεται αναγκαία η εν 
λόγω επέκταση του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 592
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 139 σχετικά με τις τροποποιήσεις 
των κατηγοριών φορτίων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, για να περιλαμβάνει 
άλλα προϊόντα που ενδέχεται να ενέχουν 
επικινδυνότητα για την υγεία των 
ανθρώπων, των ζώων και των φυτών ή, 
όσον αφορά τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για το 

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 139 σχετικά με τις τροποποιήσεις 
των κατηγοριών φορτίων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, για να περιλαμβάνει 
άλλα προϊόντα που ενδέχεται να ενέχουν 
επικινδυνότητα για την υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων, την καλή 
μεταχείριση των ζώων ή, όσον αφορά 
τους ΓΤΟ και τα φυτοπροστατευτικά 
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περιβάλλον. προϊόντα, για το περιβάλλον.

Or. de

Τροπολογία 593
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 139 σχετικά με τις τροποποιήσεις 
των κατηγοριών φορτίων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, για να περιλαμβάνει 
άλλα προϊόντα που ενδέχεται να ενέχουν 
επικινδυνότητα για την υγεία των 
ανθρώπων, των ζώων και των φυτών ή, 
όσον αφορά τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για το 
περιβάλλον.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 139 σχετικά με τις τροποποιήσεις 
των κατηγοριών φορτίων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, για να περιλαμβάνει 
άλλα προϊόντα που ενδέχεται να ενέχουν 
επικινδυνότητα για την υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων ή για το 
περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 594
Linda McAvan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τα ζώα συντροφιάς όπως ορίζονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 10 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health]·

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τυχόν πρόταση για χαλάρωση των ελέγχων στα ζώα συντροφιάς που εισέρχονται στην Ένωση 
θα πρέπει να τύχει του ενδεδειγμένου ελέγχου από Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Οι εν λόγω 
αρμοδιότητες είναι υπερβολικές, δεδομένου ότι ο κανονισμός αριθ. 998/2003 για τις μη 
εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς (συμπεριλαμβανομένων των ζώων που 
εισέρχονται στην Ένωση) εφαρμόζεται ελάχιστα, 65% όλων των ασθενειών του ανθρώπου 
προέρχονται από ζώα και 75% των ασθενειών των ζώων είναι ζωονοσογόνες.

Τροπολογία 595
Linda McAvan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) οποιαδήποτε κατηγορία ζώων ή 
αγαθών για τα οποία για δεν απαιτούνται 
έλεγχοι σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου 
λόγω της επικινδυνότητας που ενέχουν.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «οποιαδήποτε κατηγορία ζώων» είναι πολύ ευρύς. Οι εν λόγω οποιεσδήποτε κατηγορίες 
ζώων, για τις οποίες ισχύουν οι εν λόγω αρμοδιότητες, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο 
άρθρο. Το να επιτραπεί στην Επιτροπή να χαλαρώσει τους ελέγχους για οποιαδήποτε ζώα 
εισέρχονται στην Ένωση θα μπορούσε να έχει τεράστιες συνέπειες στην υγεία και την καλή 
μεταχείριση των ζώων καθώς και στην υγεία των ανθρώπων και τον έλεγχο των ασθενειών.

Τροπολογία 596
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν 
επίσημους ελέγχους σε κάθε φορτίο των 
κατηγοριών ζώων και αγαθών που 
αναφέρονται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 
αμέσως μετά την άφιξη του φορτίου στον 

1. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν 
επίσημους ελέγχους σε κάθε φορτίο των 
κατηγοριών ζώων και αγαθών που 
αναφέρονται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 
αμέσως μετά την άφιξη του φορτίου στον 
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συνοριακό σταθμό ελέγχου. Οι εν λόγω 
επίσημοι έλεγχοι περιλαμβάνουν ελέγχους 
εγγράφων, ταυτότητας και φυσικούς 
ελέγχους.

συνοριακό σταθμό ελέγχου. Οι εν λόγω 
επίσημοι έλεγχοι λαμβάνουν υπόψη τόσο 
την προηγούμενη συμμόρφωση όσο και 
τους ενδεχόμενους κινδύνους, μπορεί δε 
να περιλαμβάνουν ελέγχους εγγράφων, 
ταυτότητας και φυσικούς ελέγχους.

Or. en

Τροπολογία 597
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι φυσικοί έλεγχοι διενεργούνται στα 
φορτία των κατηγοριών ζώων και αγαθών 
που αναφέρονται στο άρθρο 45 
παράγραφος 1 με συχνότητα που 
εξαρτάται από τον επικινδυνότητα κάθε 
ζώου, αγαθού ή κατηγορίας ζώων ή 
αγαθών για την υγεία των ανθρώπων, των 
ζώων ή των φυτών, την καλή μεταχείριση 
των ζώων ή, όσον αφορά τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για το 
περιβάλλον.

3. Οι φυσικοί έλεγχοι διενεργούνται στα 
φορτία των κατηγοριών ζώων και αγαθών 
που αναφέρονται στο άρθρο 45 
παράγραφος 1 με συχνότητα που 
εξαρτάται από τον επικινδυνότητα κάθε 
ζώου, αγαθού ή κατηγορίας ζώων ή 
αγαθών για την υγεία των ανθρώπων ή των 
ζώων, την καλή μεταχείριση των ζώων ή 
για το περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 598
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι φυσικοί έλεγχοι διενεργούνται στα 
φορτία των κατηγοριών ζώων και αγαθών 
που αναφέρονται στο άρθρο 45 
παράγραφος 1 με συχνότητα που 
εξαρτάται από τον επικινδυνότητα κάθε 

3. Οι φυσικοί έλεγχοι διενεργούνται στα 
φορτία των κατηγοριών ζώων και αγαθών 
που αναφέρονται στο άρθρο 45 
παράγραφος 1 με συχνότητα που 
εξαρτάται από τον επικινδυνότητα κάθε 
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ζώου, αγαθού ή κατηγορίας ζώων ή 
αγαθών για την υγεία των ανθρώπων, των 
ζώων ή των φυτών, την καλή μεταχείριση 
των ζώων ή, όσον αφορά τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για το 
περιβάλλον.

ζώου, αγαθού ή κατηγορίας ζώων ή 
αγαθών για την υγεία των ανθρώπων ή των 
ζώων, την καλή μεταχείριση των ζώων ή, 
όσον αφορά τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για το 
περιβάλλον.

Or. de

Τροπολογία 599
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι φυσικοί έλεγχοι για την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για την 
υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων 
ή με τις απαιτήσεις για την υγεία των 
φυτών που καθορίζονται στους κανόνες 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2 διενεργούνται από προσωπικό που 
διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα σε 
κτηνιατρικά ή φυτοϋγειονομικά θέματα 
αντιστοίχως, ή υπό την εποπτεία τέτοιου 
προσωπικού, το οποίο ορίζεται από τις 
αρμόδιες αρχές για τον σκοπό αυτό.

Οι φυσικοί έλεγχοι για την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για την 
υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων 
που καθορίζονται στους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
διενεργούνται από προσωπικό που διαθέτει 
τα κατάλληλα προσόντα σε κτηνιατρικά 
θέματα αντιστοίχως, ή υπό την εποπτεία 
τέτοιου προσωπικού, το οποίο ορίζεται από 
τις αρμόδιες αρχές για τον σκοπό αυτό.

Or. en

Τροπολογία 600
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι φυσικοί έλεγχοι για την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για την 
υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων 
ή με τις απαιτήσεις για την υγεία των 

Οι φυσικοί έλεγχοι για την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για την 
υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων 
που καθορίζονται στους κανόνες που 
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φυτών που καθορίζονται στους κανόνες 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2 διενεργούνται από προσωπικό που 
διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα σε 
κτηνιατρικά ή φυτοϋγειονομικά θέματα 
αντιστοίχως, ή υπό την εποπτεία τέτοιου 
προσωπικού, το οποίο ορίζεται από τις 
αρμόδιες αρχές για τον σκοπό αυτό.

αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
διενεργούνται από προσωπικό που διαθέτει 
τα κατάλληλα προσόντα σε κτηνιατρικά 
θέματα αντιστοίχως, ή υπό την εποπτεία 
τέτοιου προσωπικού, το οποίο ορίζεται από 
τις αρμόδιες αρχές για τον σκοπό αυτό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εξαιτίας του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων σε σχέση με την υγεία των φυτών, το 
φυτικό αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, δεν κρίνεται αναγκαία η εν 
λόγω επέκταση του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 601
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι φυσικοί έλεγχοι για την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για την 
υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων 
ή με τις απαιτήσεις για την υγεία των 
φυτών που καθορίζονται στους κανόνες 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2 διενεργούνται από προσωπικό που 
διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα σε 
κτηνιατρικά ή φυτοϋγειονομικά θέματα 
αντιστοίχως, ή υπό την εποπτεία τέτοιου 
προσωπικού, το οποίο ορίζεται από τις 
αρμόδιες αρχές για τον σκοπό αυτό.

Οι φυσικοί έλεγχοι για την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για την 
υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων 
που καθορίζονται στους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
διενεργούνται από προσωπικό που διαθέτει 
τα κατάλληλα προσόντα σε κτηνιατρικά 
θέματα αντιστοίχως, ή υπό την εποπτεία 
τέτοιου προσωπικού, το οποίο ορίζεται από 
τις αρμόδιες αρχές για τον σκοπό αυτό.

Or. de

Τροπολογία 602
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 4 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που οι εν λόγω έλεγχοι 
διενεργούνται σε ζώα από επίσημο 
κτηνίατρο ή υπό την εποπτεία του,

Στην περίπτωση που οι εν λόγω έλεγχοι 
διενεργούνται σε ζώα από επίσημο 
κτηνίατρο.

Or. en

Τροπολογία 603
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που οι εν λόγω έλεγχοι 
διενεργούνται σε ζώα από επίσημο 
κτηνίατρο ή υπό την εποπτεία του,

Στην περίπτωση που οι εν λόγω έλεγχοι 
διενεργούνται σε ζώα ή σε προϊόντα 
ζωικής προέλευσης από επίσημο 
κτηνίατρο ή υπό την εποπτεία του,

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο επίσημος κτηνίατρος πρέπει να συνεχίσει να φέρει την ευθύνη για αποφάσεις σχετικά με 
ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης (κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα κ.λπ.).

Τροπολογία 604
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις χρονικές προθεσμίες και τις 
ρυθμίσεις για τη διενέργεια των ελέγχων 
εγγράφων, ταυτότητας και των φυσικών 
ελέγχων σε φορτία των κατηγοριών 
αγαθών του άρθρου 45 παράγραφος 1 που 

β) τις χρονικές προθεσμίες και τις 
ρυθμίσεις για τη διενέργεια των ελέγχων 
εγγράφων, ταυτότητας και των φυσικών 
ελέγχων σε φορτία των κατηγοριών 
αγαθών του άρθρου 45 παράγραφος 1 που 
αποτελούν αντικείμενο μεταφόρτωσης, 
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αποτελούν αντικείμενο μεταφόρτωσης· των οποίων ο τελικός προορισμός είναι η 
ΕΕ·

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξαιρεθούν ρητά από τον παρόντα κανονισμό όποιοι υγειονομικοί έλεγχοι 
πραγματοποιούνται σε αγαθά που μεταφορτώνονται και προορίζονται για τρίτη χώρα.

Τροπολογία 605
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις περιπτώσεις στις οποίες, και τους 
όρους υπό τους οποίους, μπορούν να 
διενεργούνται σε συνοριακό σταθμό 
ελέγχου πλην αυτού που βρίσκεται στον 
πρώτο τόπο άφιξης στην Ένωσης έλεγχοι 
ταυτότητας και φυσικοί έλεγχοι φορτίων 
που μεταφορτώνονται και ζώων που 
φθάνουν με εναέριες ή θαλάσσιες 
μεταφορές και παραμένουν στο ίδιο μέσο 
μεταφοράς για περαιτέρω μεταφορά·

γ) τις περιπτώσεις στις οποίες, και τους 
όρους υπό τους οποίους, μπορούν να 
διενεργούνται σε συνοριακό σταθμό 
ελέγχου πλην αυτού που βρίσκεται στον 
πρώτο τόπο άφιξης στην Ένωσης έλεγχοι 
ταυτότητας και φυσικοί έλεγχοι φορτίων 
που μεταφορτώνονται·

Or. es

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί ότι δεν σημειώνονται καθυστερήσεις κατά τον εκτελωνισμό για λόγους 
πρωτίστως που συνδέονται με την καλή μεταχείριση των ζώων εφόσον πρόκειται για ζώα που 
φθάνουν με εναέρια ή θαλάσσια μέσα και παραμένουν στο ίδιο μέσο μεταφοράς για τη συνέχιση 
του ταξιδίου, όλοι οι έλεγχοι (εγγράφων, ταυτότητας, φυσικοί έλεγχοι) θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται στον ΣΣΕ εισόδου στην ΕΕ (όχι στον ΣΣΕ του πρώτου τόπου άφιξης).

Τροπολογία 606
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον σκοπό της διασφάλισης της 
ομοιόμορφης εφαρμογής των κανόνων που 
καθορίζονται στα άρθρα 47, 48 και 49, η 
Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
καθορίζει τις λεπτομέρειες των εργασιών 
που πρέπει να διενεργούνται κατά τη 
διάρκεια και μετά το τέλος των ελέγχων 
εγγράφων, ταυτότητας και των φυσικών 
ελέγχων που αναφέρονται στους κανόνες 
αυτούς για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής διενέργειας των εν λόγω 
επίσημων ελέγχων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 141 παράγραφος 2.

Για τον σκοπό της διασφάλισης της 
ομοιόμορφης εφαρμογής των κανόνων που 
καθορίζονται στα άρθρα 47, 48 και 49, η 
Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
καθορίζει τις γενικές κατευθυντήριες 
γραμμές των εργασιών που πρέπει να 
διενεργούνται κατά τη διάρκεια και μετά 
το τέλος των ελέγχων εγγράφων, 
ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων που 
αναφέρονται στους κανόνες αυτούς για τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικής 
διενέργειας των εν λόγω επίσημων 
ελέγχων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 141 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 607
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 139, σχετικά με κανόνες με τους 
οποίους καθορίζονται οι περιπτώσεις στις 
οποίες και οι όροι υπό τους οποίους:

1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
διεξάγουν τους ελέγχους ταυτότητας και 
τους φυσικούς ελέγχους των ζώων και 
των αγαθών που εισέρχονται στην Ένωση 
από τρίτες χώρες και αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, σε σημεία ελέγχου εκτός 
των συνοριακών σταθμών ελέγχου, με την 
προϋπόθεση ότι τα εν λόγω σημεία 
ελέγχου συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
62 παράγραφος 3 και στις εκτελεστικές 
πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το 
άρθρο 62 παράγραφος 4· 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 139, σχετικά με κανόνες με τους 
οποίους καθορίζονται οι περιπτώσεις στις 
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οποίες και οι όροι υπό τους οποίους:

Or. en

Τροπολογία 608
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μπορούν να διενεργούνται έλεγχοι 
ταυτότητας και φυσικοί έλεγχοι σε φορτία 
κατηγοριών ζώων και αγαθών που 
αναφέρονται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 
από τις αρμόδιες αρχές σε σημεία ελέγχου 
άλλα εκτός των συνοριακών σταθμών 
ελέγχου με την προϋπόθεση ότι τα εν 
λόγω σημεία ελέγχου συμμορφώνονται με 
τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 62 παράγραφος 3 και στις 
εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται 
σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 4·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 609
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μπορούν να διενεργούνται έλεγχοι 
ταυτότητας και φυσικοί έλεγχοι σε φορτία 
κατηγοριών ζώων και αγαθών που 
αναφέρονται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 
από τις αρμόδιες αρχές σε σημεία ελέγχου 
άλλα εκτός των συνοριακών σταθμών 
ελέγχου με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω 
σημεία ελέγχου συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
62 παράγραφος 3 και στις εκτελεστικές 

α) μπορούν να διενεργούνται έλεγχοι 
ταυτότητας και φυσικοί έλεγχοι σε φορτία 
κατηγοριών ζώων και αγαθών που 
αναφέρονται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 
από τις αρμόδιες αρχές σε συνοριακά
σημεία ελέγχου άλλα εκτός των 
συνοριακών σταθμών ελέγχου με την 
προϋπόθεση ότι τα εν λόγω σημεία 
ελέγχου συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
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πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το 
άρθρο 62 παράγραφος 4·

62 παράγραφος 3 και στις εκτελεστικές 
πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το 
άρθρο 62 παράγραφος 4·

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για ελέγχους που διενεργούνται σε άλλους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου και ως εκ 
τούτου το σημείο αυτό πρέπει να διευκρινισθεί για να μην υπάρχει σύγχυση.

Τροπολογία 610
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) τα αγαθά που αποτελούν αντικείμενο
εξ αποστάσεως πώλησης.

iii) μικρά φορτία που αποστέλλονται σε 
ιδιώτες ή αγοράζονται εξ αποστάσεως
(μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου ή 
διαδικτύου).

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πρόταση αυτή υποβάλλεται για να υπάρχει συνέπεια με την αναφορά που γίνεται στο ίδιο 
θέμα στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 206/2009.

Τροπολογία 611
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) τα κατοικίδια ζώα που ταξιδεύουν 
με τους ιδιοκτήτες τους.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Ορίζεται πως οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αναθέτουν ορισμένα ειδικά καθήκοντα σε 
τελωνειακές αρχές ή άλλες δημόσιες αρχές. Στα καθήκοντα αυτά πρέπει να συμπεριληφθεί ο 
έλεγχος των κατοικίδιων ζώων που ταξιδεύουν με τους ιδιοκτήτες τους.

Τροπολογία 612
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο β), 
το άρθρο 55 παράγραφος 2 στοιχείο α) και 
τα άρθρα 57, 58, 60 και 61 και το άρθρο 62 
παράγραφοι 3 και 4 εφαρμόζονται στα 
σημεία ελέγχου που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α).

2. Το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο β), 
το άρθρο 55 παράγραφος 2 στοιχείο α) και 
τα άρθρα 57, 58, 60 και 61 και το άρθρο 62 
παράγραφοι 3 και 4 εφαρμόζονται στα 
συνοριακά σημεία ελέγχου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
α).

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για ελέγχους που διενεργούνται σε άλλους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου και ως εκ 
τούτου το σημείο αυτό πρέπει να διευκρινισθεί για να μην προκύψει σύγχυση.

Τροπολογία 613
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα κριτήρια και τις διαδικασίες για τον 
καθορισμό και την αλλαγή του ρυθμού
συχνότητας των φυσικών ελέγχων που 
διενεργούνται στα φορτία των κατηγοριών 
ζώων και αγαθών που αναφέρονται στο 
άρθρο 45 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και 
γ) και την προσαρμογή τους στο επίπεδο 
της επικινδυνότητας που συνδέεται με τις 

α) τα κριτήρια και τις διαδικασίες για τον 
καθορισμό και την αλλαγή του ρυθμού της 
ελάχιστης συχνότητας των φυσικών 
ελέγχων που διενεργούνται στα φορτία των 
κατηγοριών ζώων και αγαθών που 
αναφέρονται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και γ) και την προσαρμογή 
τους στο επίπεδο της επικινδυνότητας που 
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εν λόγω κατηγορίες, με βάση: συνδέεται με τις εν λόγω κατηγορίες, με 
βάση:

Or. en

Τροπολογία 614
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι η 
συχνότητα των φυσικών ελέγχων που 
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το στοιχείο 
α) εφαρμόζονται έγκαιρα και ομοιόμορφα.

γ) τις διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι η 
ελάχιστη συχνότητα των φυσικών ελέγχων 
που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το 
στοιχείο α) εφαρμόζεται έγκαιρα και 
ομοιόμορφα.

Or. en

Τροπολογία 615
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη συχνότητα των φυσικών ελέγχων για 
τις κατηγορίες αγαθών που αναφέρονται 
στο άρθρο 45 παράγραφος 1 στοιχείο δ)·

α) την ελάχιστη συχνότητα των φυσικών 
ελέγχων για τις κατηγορίες αγαθών που 
αναφέρονται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 
στοιχείο δ)·

Or. en

Τροπολογία 616
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη συχνότητα των φυσικών ελέγχων για 
τις κατηγορίες ζώων και αγαθών που 
αναφέρονται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 
στοιχεία ε) και στ), εφόσον δεν 
καθορίζεται στις πράξεις που αναφέρονται 
στις εν λόγω διατάξεις.

β) την ελάχιστη συχνότητα των φυσικών 
ελέγχων για τις κατηγορίες ζώων και 
αγαθών που αναφέρονται στο άρθρο 45 
παράγραφος 1 στοιχεία ε) και στ), εφόσον 
δεν καθορίζεται στις πράξεις που 
αναφέρονται στις εν λόγω διατάξεις.

Or. en

Τροπολογία 617
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται ύστερα 
από φυσικό έλεγχο για την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για την 
υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων ή με 
τις απαιτήσεις για την υγεία των φυτών
λαμβάνονται από προσωπικό που διαθέτει 
τα κατάλληλα προσόντα σε κτηνιατρικά ή 
φυτοϋγειονομικά θέματα αντιστοίχως και 
έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό από τις 
αρμόδιες αρχές.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται ύστερα 
από φυσικό έλεγχο για την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για την 
υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων που 
καθορίζονται στους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2
λαμβάνονται από προσωπικό που διαθέτει 
τα κατάλληλα προσόντα σε κτηνιατρικά 
θέματα αντιστοίχως και έχει οριστεί για 
τον σκοπό αυτό από τις αρμόδιες αρχές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εξαιτίας του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων σε σχέση με την υγεία των φυτών, το 
φυτικό αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, δεν κρίνεται αναγκαία η εν 
λόγω επέκταση του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 618
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται ύστερα 
από φυσικό έλεγχο για την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για την 
υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων ή με 
τις απαιτήσεις για την υγεία των φυτών
λαμβάνονται από προσωπικό που διαθέτει 
τα κατάλληλα προσόντα σε κτηνιατρικά ή 
φυτοϋγειονομικά θέματα αντιστοίχως και 
έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό από τις 
αρμόδιες αρχές.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται ύστερα 
από φυσικό έλεγχο για την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για την 
υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων 
λαμβάνονται από προσωπικό που διαθέτει 
τα κατάλληλα προσόντα σε κτηνιατρικά 
θέματα αντιστοίχως και έχει οριστεί για 
τον σκοπό αυτό από τις αρμόδιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 619
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αποφάσεις για τα φορτία ζώων 
λαμβάνονται από επίσημο κτηνίατρο ή υπό 
την εποπτεία του.

Οι αποφάσεις για τα φορτία ζώων και τα 
προϊόντα ζωικής προέλευσης
λαμβάνονται από επίσημο κτηνίατρο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο επίσημος κτηνίατρος πρέπει να συνεχίσει να φέρει την ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με 
ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης (κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα κ.λπ.).

Τροπολογία 620
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αποφάσεις για τα φορτία ζώων 
λαμβάνονται από επίσημο κτηνίατρο ή υπό 
την εποπτεία του.

Οι αποφάσεις για τα φορτία ζώων 
λαμβάνονται από επίσημο κτηνίατρο.

Or. en

Τροπολογία 621
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η απόφαση αυτή καταγράφεται στο 
κοινό υγειονομικό έγγραφο εισόδου που 
αναφέρεται στα επόμενα άρθρα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για να είναι πιο σαφής η διαδικασία..

Τροπολογία 622
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) να κοινοποιήσουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο σημείο i) μέσω του 
συστήματος TRACES.

ii) να κοινοποιήσουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο σημείο i) μέσω του 
συστήματος TRACES ή με ηλεκτρονικές 
ανταλλαγές με αυτό.

Or. en



AM\1013305EL.doc 105/118 PE526.077v01-00

EL

Τροπολογία 623
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων και οι 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιούν ένα εθνικό σύστημα 
πληροφοριών για να τροφοδοτούν με 
δεδομένα το σύστημα TRACES. 

Or. en

Τροπολογία 624
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αρμόδιες αρχές του συνοριακού 
σταθμού ελέγχου ολοκληρώνουν τη 
συμπλήρωση του ΚΥΕΕ αμέσως μόλις:

4. Οι αρμόδιες αρχές του συνοριακού 
σταθμού ελέγχου καταγράφουν την 
απόφαση για το φορτίο στο κοινό 
υγειονομικό έγγραφο εισόδου (ΚΥΕΕ)
αμέσως μόλις διενεργηθούν όλοι οι 
επίσημοι έλεγχοι που απαιτούνται δυνάμει 
του άρθρου 47 παράγραφος 1.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι η αντικατάσταση του συνόλου της παραγράφου 4 με μια πιο απλή 
και πιο κατανοητή διατύπωση.

Τροπολογία 625
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διενεργηθούν όλοι οι επίσημοι έλεγχοι 
που απαιτούνται βάσει τού άρθρου 47 
παράγραφος 1·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι η αντικατάσταση του συνόλου της παραγράφου 4 με μια πιο απλή 
και πιο κατανοητή διατύπωση.

Τροπολογία 626
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα των 
φυσικών ελέγχων, στις περιπτώσεις που 
απαιτούνται τέτοιοι έλεγχοι·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι η αντικατάσταση του συνόλου της παραγράφου 4 με μια πιο απλή 
και πιο κατανοητή διατύπωση.

Τροπολογία 627
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) έχει ληφθεί απόφαση σχετικά με το 
φορτίο σύμφωνα με το άρθρο 53 και έχει 
καταγραφεί στο ΚΥΕΕ.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι η αντικατάσταση του συνόλου της παραγράφου 4 με μια πιο απλή 
και πιο κατανοητή διατύπωση.

Τροπολογία 628
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 139 σχετικά με τους κανόνες με 
τους οποίους καθορίζονται οι περιπτώσεις 
και οι όροι υπό τους οποίους το ΚΥΕΕ 
πρέπει να συνοδεύει φορτία κατηγοριών 
ζώων και αγαθών που αναφέρονται στο 
άρθρο 45 παράγραφος 1 στον τόπο 
προορισμού.

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 139 σχετικά με τους κανόνες με 
τους οποίους καθορίζονται οι περιπτώσεις 
και οι όροι υπό τους οποίους το ΚΥΕΕ 
πρέπει να συνοδεύει φορτία κατηγοριών 
ζώων και αγαθών που αναφέρονται στο 
άρθρο 45 παράγραφος 1 στον τόπο 
προορισμού. Σε κάθε περίπτωση, 
αντίγραφο του ΚΥΕΕ συνοδεύει 
οπωσδήποτε τα φορτία κατηγοριών ζώων 
και αγαθών που αναφέρονται στο άρθρο 
45 παράγραφος 1 στον τόπο προορισμού 
τους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει οπωσδήποτε ένα αντίγραφο του ΚΥΕΕ να συνοδεύει τα φορτία ελεγχθέντων ζώων και 
αγαθών στον τόπο προορισμού τους.
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Τροπολογία 629
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ορισμός των συνοριακών σταθμών 
ελέγχου

Εξουσιοδότηση των συνοριακών σταθμών 
ελέγχου

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι ΣΣΕ δεν πρέπει να ορίζονται από τις τελωνειακές αρχές αλλά από την αρμόδια 
κτηνιατρική/υγειονομική αρχή.

Τροπολογία 630
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της κοινοποίησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, η Επιτροπή ενημερώνει το 
κράτος μέλος:

διαγράφεται

α) εάν ο ορισμός του προτεινόμενου 
συνοριακού σταθμού ελέγχου εξαρτάται 
από το ευνοϊκό αποτέλεσμα ενός ελέγχου 
που διενεργείται από εμπειρογνώμονες 
της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 115 
για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με 
τις ελάχιστες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 62·

β) σχετικά με την ημερομηνία του εν 
λόγω ελέγχου.

Or. en
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Τροπολογία 631
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εάν ο ορισμός του προτεινόμενου 
συνοριακού σταθμού ελέγχου εξαρτάται 
από το ευνοϊκό αποτέλεσμα ενός ελέγχου
που διενεργείται από εμπειρογνώμονες 
της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 115 
για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με 
τις ελάχιστες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 62·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 632
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σχετικά με την ημερομηνία του εν 
λόγω ελέγχου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 633
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το κράτος μέλος δεν προβαίνει στον 
ορισμό του συνοριακού σταθμού ελέγχου 
έως ότου η Επιτροπή του κοινοποιήσει το 
ευνοϊκό αποτέλεσμα του ελέγχου.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 634
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις 
που παρέχονται για τη διενέργεια των 
επίσημων ελέγχων σε κάθε κατηγορία 
ζώων και αγαθών για την οποία έχει 
οριστεί·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις που ορίζονται στην πρόταση της Επιτροπής δεν είναι αναγκαίες και δημιουργούν 
υπερβολικό φόρτο.

Τροπολογία 635
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τον όγκο των ζώων και των αγαθών 
που χειρίζεται ανά ημερολογιακό έτος για 
κάθε κατηγορία ζώων και αγαθών που 
αναφέρεται στο άρθρο 45 παράγραφο 1 
για την οποία έχει οριστεί.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις που ορίζονται στην πρόταση της Επιτροπής δεν είναι αναγκαίες και δημιουργούν 
υπερβολικό φόρτο.
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Τροπολογία 636
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανακαλείται η έγκριση συνοριακών 
σταθμών επιθεώρησης σύμφωνα με το 
άρθρο 6 της οδηγίας 97/78/ΕΚ του 
Συμβουλίου και το άρθρο 6 της οδηγίας 
91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ο 
καθορισμός των σημείων εισόδου, 
σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 669/2009 και με το άρθρο 13γ 
παράγραφος 4 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.

1. Ανακαλείται η έγκριση συνοριακών 
σταθμών επιθεώρησης σύμφωνα με το 
άρθρο 6 της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και ο καθορισμός των 
σημείων εισόδου, σύμφωνα με το άρθρο 5 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 και 
με το άρθρο 13γ παράγραφος 4 της 
οδηγίας 2000/29/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διατηρηθεί η παρέκκλιση στο άρθρο 6 της οδηγίας 97/78/ΕΚ η οποία επιτρέπει 
στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου να βρίσκονται σε ορισμένη απόσταση από το σημείο 
εισόδου, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι γεωγραφικοί περιορισμοί. 

Τροπολογία 637
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 139 σχετικά με τις περιπτώσεις 
στις οποίες, και τις διαδικασίες μέσω των 
οποίων, οι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου 
των οποίων ο ορισμός έχει ανακληθεί εν 
μέρει σύμφωνα με την παράγραφο 1 
στοιχείο α) μπορούν να ορίζονται εκ νέου 
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 
άρθρου 57.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 638
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα κράτος μέλος αναστέλλει πάραυτα 
τον ορισμό ενός συνοριακού σταθμού 
ελέγχου και δίνει εντολή να παύσει τις 
δραστηριότητές του για όλες ή για 
ορισμένες κατηγορίες ζώων και αγαθών τις 
οποίες αφορά ο ορισμός, σε περιπτώσεις 
κατά τις οποίες πολλές δραστηριότητες 
μπορούν να συνεπάγονται επικινδυνότητα 
για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή 
των φυτών, την καλή μεταχείριση των 
ζώων ή, όσον αφορά τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για το 
περιβάλλον,

1. Ένα κράτος μέλος αναστέλλει πάραυτα 
τον ορισμό ενός συνοριακού σταθμού 
ελέγχου και δίνει εντολή να παύσει τις 
δραστηριότητές του για όλες ή για 
ορισμένες κατηγορίες ζώων και αγαθών τις 
οποίες αφορά ο ορισμός, σε περιπτώσεις 
κατά τις οποίες πολλές δραστηριότητες 
μπορούν να συνεπάγονται επικινδυνότητα 
για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή 
την καλή μεταχείριση των ζώων,

Or. de

Αιτιολόγηση

Εξαιτίας του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων σε σχέση με την υγεία των φυτών, το 
φυτικό αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, δεν κρίνεται αναγκαία η εν 
λόγω επέκταση του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 639
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα κράτος μέλος αναστέλλει πάραυτα 
τον ορισμό ενός συνοριακού σταθμού 
ελέγχου και δίνει εντολή να παύσει τις 
δραστηριότητές του για όλες ή για 

1. Ένα κράτος μέλος αναστέλλει πάραυτα 
τον ορισμό ενός συνοριακού σταθμού 
ελέγχου και δίνει εντολή να παύσει τις 
δραστηριότητές του για όλες ή για 
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ορισμένες κατηγορίες ζώων και αγαθών τις 
οποίες αφορά ο ορισμός, σε περιπτώσεις 
κατά τις οποίες πολλές δραστηριότητες 
μπορούν να συνεπάγονται επικινδυνότητα 
για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή 
των φυτών, την καλή μεταχείριση των 
ζώων ή, όσον αφορά τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για το 
περιβάλλον,

ορισμένες κατηγορίες ζώων και αγαθών τις 
οποίες αφορά ο ορισμός, σε περιπτώσεις 
κατά τις οποίες πολλές δραστηριότητες 
μπορούν να συνεπάγονται επικινδυνότητα 
για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων, 
την καλή μεταχείριση των ζώων, ή για το 
περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 640
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα κράτος μέλος αναστέλλει πάραυτα 
τον ορισμό ενός συνοριακού σταθμού 
ελέγχου και δίνει εντολή να παύσει τις 
δραστηριότητές του για όλες ή για 
ορισμένες κατηγορίες ζώων και αγαθών τις 
οποίες αφορά ο ορισμός, σε περιπτώσεις 
κατά τις οποίες πολλές δραστηριότητες 
μπορούν να συνεπάγονται επικινδυνότητα 
για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή 
των φυτών, την καλή μεταχείριση των 
ζώων ή, όσον αφορά τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για το 
περιβάλλον,

1. Ένα κράτος μέλος αναστέλλει πάραυτα 
τον ορισμό ενός συνοριακού σταθμού 
ελέγχου και δίνει εντολή να παύσει τις 
δραστηριότητές του για όλες ή για 
ορισμένες κατηγορίες ζώων και αγαθών τις 
οποίες αφορά ο ορισμός, σε περιπτώσεις 
κατά τις οποίες πολλές δραστηριότητες 
μπορούν να συνεπάγονται επικινδυνότητα 
για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων, 
την καλή μεταχείριση των ζώων ή, όσον 
αφορά τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για το 
περιβάλλον,

Or. de

Τροπολογία 641
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να θεσπίζει διαδικασίες για 

διαγράφεται
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ανταλλαγές πληροφοριών και 
κοινοποιήσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 και στην παράγραφο 4 
στοιχείο β).

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 141 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν απαιτείται νομοθετική ρύθμιση όταν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι να διασφαλίζεται η 
βασική επικοινωνία μεταξύ των κρατών μελών ή μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής 
ή του κοινού. Η νομοθεσία θα πρέπει απλώς να δηλώνει ότι αυτό απαιτείται.

Τροπολογία 642
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου 
βρίσκονται πολύ κοντά στο σημείο 
εισόδου στην Ένωση και σε τόπο 
κατάλληλα εξοπλισμένο για να οριστεί 
από τις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με το 
άρθρο 38 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

1. Οι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου 
βρίσκονται πολύ κοντά στο σημείο 
εισόδου στην Ένωση και σε τόπο 
κατάλληλα εξοπλισμένο σύμφωνα με το 
άρθρο 38 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι ΣΣΕ δεν πρέπει να ορίζονται από τις τελωνειακές αρχές αλλά από την αρμόδια 
κτηνιατρική/υγειονομική αρχή.

Τροπολογία 643
Martina Anderson
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να περιγράφει λεπτομερώς τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3 προκειμένου να 
λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά και οι υλικοτεχνικές 
ανάγκες που συνδέονται με τη διενέργεια 
των επίσημων ελέγχων και με την 
εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται 
σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφοι 3 
και 5 και το άρθρο 65 σε σχέση με τις 
διάφορες κατηγορίες ζώων και αγαθών 
που αναφέρονται στο άρθρο 45 
παράγραφος 1.

διαγράφεται

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 141 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 644
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στην περίπτωση υπόνοιας για μη 
συμμόρφωση των κατηγοριών ζώων και 
αγαθών που αναφέρονται στο άρθρο 45 
παράγραφος 1 με τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 
οι αρμόδιες αρχές διενεργούν επίσημους 
ελέγχους για να επιβεβαιώνουν ή να 
εξαλείψουν την υπόνοια.

1. Στην περίπτωση υπόνοιας για μη 
συμμόρφωση των κατηγοριών ζώων και 
αγαθών που αναφέρονται στο άρθρο 45 
παράγραφος 1 με τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 
οι αρμόδιες αρχές διενεργούν επίσημους 
ελέγχους, ή αναθέτουν την ευθύνη σε 
άλλες αρμόδιες αρχές, για να 
επιβεβαιώνουν ή να εξαλείψουν την 
υπόνοια.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πιστοποίηση των βιολογικών καλλιεργειών βασίζεται σε προσέγγιση διεργασιών. Είναι 
αναγκαίο να υπογραμμίζεται αυτή η ιδιαιτερότητα προκειμένου να διατηρηθεί το παρόν 
σύστημα βιολογικού ελέγχου.

Τροπολογία 645
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα φορτία ζώων και αγαθών που δεν 
δηλώνονται από τους υπευθύνους 
επιχειρήσεων ως φορτία που 
αποτελούνται από κατηγορίες ζώων και 
αγαθών που αναφέρονται στο άρθρο 45 
παράγραφος 1 υπόκεινται σε επίσημους 
ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές στην 
περίπτωση που υπάρχει λόγος να 
πιστεύεται ότι τέτοιες κατηγορίες ζώων ή 
αγαθών περιέχονται στο φορτίο.

2. Όταν οι αρμόδιες αρχές υποπτεύονται 
ότι συγκεκριμένα ζώα και/ή αγαθά 
περιλαμβάνονται σε ένα φορτίο και δεν 
έχουν δηλωθεί από τους υπεύθυνους 
επιχειρήσεων, προβαίνουν στην 
πραγματοποίηση των επίσημων ελέγχων 
που αναφέρονται στο άρθρο 45..

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται μια πιο σαφής εναλλακτική διατύπωση.

Τροπολογία 646
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές θέτουν τα φορτία που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
υπό επίσημη δέσμευση έως ότου λάβουν 
τα αποτελέσματα των επίσημων ελέγχων 
που προβλέπονται στις εν λόγω 

Οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν τα φορτία 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 
2 σε αυστηρότερους ελέγχους με την 
απαραίτητη δειγματοληψία και ανάλυση 
και τα δεσμεύουν επίσημα έως ότου 
λάβουν τα αποτελέσματα των επίσημων 
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παραγράφους. ελέγχων που προβλέπονται στις εν λόγω 
παραγράφους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα εν λόγω ύποπτα ή αδήλωτα προϊόντα πρέπει να υπόκεινται σε πιο αυστηρούς ελέγχους με 
ανάλυση.

Τροπολογία 647
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στην περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές 
έχουν λόγους να υποπτεύονται απάτη εκ 
μέρους ενός υπευθύνου επιχείρησης ή οι 
επίσημοι έλεγχοι δημιουργούν υποψίες ότι 
οι κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 έχουν παραβιαστεί σοβαρά 
ή κατ’ επανάληψη, οι αρμόδιες αρχές 
εντείνουν, εφόσον είναι σκόπιμο,
παράλληλα με τα μέτρα που προβλέπονται 
στο άρθρο 64 παράγραφος 3, τους 
επίσημους ελέγχους για τα φορτία με την 
ίδια καταγωγή ή χρήση όπως ενδείκνυται.

4. Στην περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές 
έχουν λόγους να υποπτεύονται απάτη εκ 
μέρους ενός υπευθύνου επιχείρησης ή οι 
επίσημοι έλεγχοι δημιουργούν υποψίες ότι 
οι κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 έχουν παραβιαστεί σοβαρά 
ή κατ’ επανάληψη, οι αρμόδιες αρχές 
εντείνουν, παράλληλα με τα μέτρα που 
προβλέπονται στο άρθρο 64 παράγραφος 
3, τους επίσημους ελέγχους για τα φορτία 
με την ίδια καταγωγή ή χρήση.

Or. en

Τροπολογία 648
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη μέσω του 
συστήματος TRACES σχετικά με την 

5. Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη μέσω του 
συστήματος TRACES και του 
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απόφασή τους να διενεργούν 
εντατικότερους επίσημους ελέγχους, όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 4, 
δηλώνοντας την εικαζόμενη απάτη ή 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη παράβαση.

συστήματος RASFF σχετικά με την 
απόφασή τους να διενεργούν 
εντατικότερους επίσημους ελέγχους, όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 4, 
δηλώνοντας την εικαζόμενη απάτη ή 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη παράβαση.

Or. en


