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Τροπολογία 649
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στις 
περιπτώσεις μη συμμορφούμενων φορτίων 
που εισέρχονται στην Ένωση από τρίτες 
χώρες·

Μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στις 
περιπτώσεις μη συμμορφούμενων φορτίων 

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο τίτλος είναι ασαφής: ενώ φαίνεται ότι τα προϊόντα έχουν ήδη εισαχθεί, στη συνέχεια 
αναφέρεται ότι τους αρνούνται την είσοδο.

Τροπολογία 650
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές θέτουν υπό επίσημη 
δέσμευση οποιαδήποτε φορτίο ζώων ή 
αγαθών εισέρχεται στην Ένωση από 
τρίτες χώρες, το οποίο δεν 
συμμορφώνεται με το άρθρο 1 
παράγραφος 2 και αρνούνται την είσοδό 
του στην Ένωση.

Όταν η αρμόδια αρχή εξακριβώσει ως 
αποτέλεσμα των επίσημων ελέγχων που 
έχουν διενεργηθεί στους ΣΣΕ, σύμφωνα 
με το άρθρο 45, ότι τα φορτία ζώων και 
αγαθών δεν συμμορφώνονται προς τις 
απαιτήσεις του άρθρου 1 παράγραφος 2, 
τότε προβαίνει στην έκδοση γνώμης ή 
απόφασης: «Μη συμμορφούμενο φορτίο» 
ή «Αρνητικός έλεγχος» που καταγράφεται 
στο ΚΥΕΕ. Επιπλέον οι αρμόδιες αρχές 
δεσμεύουν επίσημα το εν λόγω φορτίο 
ζώων ή αγαθών και αρνούνται την είσοδό 
του στην Ένωση.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η αποσαφήνιση της διαδικασίας.

Τροπολογία 651
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όπως ενδείκνυται, το φορτίο αυτό 
απομονώνεται ή τίθεται σε καραντίνα και 
τα ζώα που ανήκουν σε αυτό φυλάσσονται 
και λαμβάνουν αγωγή υπό κατάλληλες 
συνθήκες, ενώ εκκρεμεί περαιτέρω 
απόφαση.

Όπως ενδείκνυται, το φορτίο αυτό, ή 
μέρος αυτού, απομονώνεται ή τίθεται σε 
καραντίνα και τα ζώα που ανήκουν σε 
αυτό φυλάσσονται και λαμβάνουν αγωγή 
υπό κατάλληλες συνθήκες, ενώ εκκρεμεί 
περαιτέρω απόφαση. Λαμβάνονται επίσης 
υπόψη οι ειδικές ανάγκες άλλων αγαθών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η αποσαφήνιση της διαδικασίας και η προσθήκη ειδικής αναφοράς για τη 
δυνατότητα αποδοχής της μερικής απόρριψης του φορτίου.

Τροπολογία 652
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αρμόδιες αρχές, αφού προβούν, 
εφόσον αυτό είναι δυνατό, σε ακρόαση 
του υπευθύνου επιχείρησης που φέρει την 
ευθύνη για το φορτίο, του δίνουν, χωρίς 
καθυστέρηση, την εντολή:

3. Οι αρμόδιες αρχές, αφού προβούν σε 
ακρόαση του υπευθύνου επιχείρησης που 
φέρει την ευθύνη για το φορτίο, 
αποφασίζουν, χωρίς καθυστέρηση, ποια 
από τις ακόλουθες θα είναι η τύχη του 
φορτίου:

Or. es
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Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η αποσαφήνιση της διαδικασίας.

Τροπολογία 653
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να καταστρέψει το φορτίο σύμφωνα, 
κατά περίπτωση, με τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2· 
είτε

α) να καταστρέψει το φορτίο, ή μέρος 
αυτού, σύμφωνα, κατά περίπτωση, με τους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2· είτε

Or. es

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η προσθήκη ειδικής αναφοράς για τη δυνατότητα αποδοχής της μερικής απόρριψης 
του φορτίου.

Τροπολογία 654
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να καταστρέψει το φορτίο σύμφωνα, 
κατά περίπτωση, με τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2· ή

α) να καταστρέψει το φορτίο σύμφωνα, 
κατά περίπτωση, με τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2
και με ανώδυνο τρόπο σε περίπτωση 
ζώντων ζώων· ή

Or. en

Τροπολογία 655
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να επαναπροωθήσει το φορτίο εκτός της 
Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 70 
παράγραφοι 1 και 2· είτε

β) να επαναπροωθήσει το φορτίο, ή μέρος 
αυτού, εκτός της Ένωσης σύμφωνα με το 
άρθρο 70 παράγραφοι 1 και 2· είτε

Or. es

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η προσθήκη ειδικής αναφοράς για τη δυνατότητα αποδοχής της μερικής απόρριψης 
του φορτίου.

Τροπολογία 656
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να υποβάλει το φορτίο σε ειδική 
επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 69 
παράγραφοι 1 και 2 ή σε οποιοδήποτε άλλο 
μέτρο που απαιτείται για να εξασφαλιστεί 
η συμμόρφωση με τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
και, κατά περίπτωση, να προορίσει το 
φορτίο για σκοπούς άλλους από αυτούς για 
τους οποίους προοριζόταν αρχικά.

γ) να υποβάλει το φορτίο, ή μέρος αυτού,
σε ειδική επεξεργασία σύμφωνα με το 
άρθρο 69 παράγραφοι 1 και 2 ή σε 
οποιοδήποτε άλλο μέτρο που απαιτείται 
για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με 
τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 
1 παράγραφος 2 και, κατά περίπτωση, να 
προορίσει το φορτίο για σκοπούς άλλους 
από αυτούς για τους οποίους προοριζόταν 
αρχικά.

Or. es

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η προσθήκη ειδικής αναφοράς για τη δυνατότητα αποδοχής της μερικής απόρριψης 
του φορτίου.
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Τροπολογία 657
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινοποίηση πραγματοποιείται μέσω του 
μηχανογραφικού συστήματος διαχείρισης 
των πληροφοριών που αναφέρεται στο 
άρθρο 130 παράγραφος 1.

Η κοινοποίηση πραγματοποιείται μέσω 
των συστημάτων πληροφόρησης 
TRACES και RASFF που αναφέρονται
στο άρθρο 130 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 658
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέτρα που λαμβάνονται σχετικά με ζώα ή 
αγαθά τα εισέρχονται στην Ένωση από 
τρίτες χώρες και ενέχουν επικινδυνότητα

Μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στις 
περιπτώσεις μη συμμορφούμενων 
φορτίων τα οποία ενέχουν επικινδυνότητα 

Or. es

Αιτιολόγηση

Θα μπορούσε να απλουστευτεί γιατί στην ουσία η διαφορά ανάμεσα σε αυτό το άρθρο και το 
άρθρο 64 είναι ότι τα εν λόγω φορτία δεν μπορούν να επαναπροωθηθούν.

Τροπολογία 659
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που οι επίσημοι έλεγχοι Στην περίπτωση που οι επίσημοι έλεγχοι 
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δείξουν ότι ένα φορτίο ζώων ή αγαθών 
ενέχει επικινδυνότητα για την υγεία των 
ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, για 
την καλή μεταχείριση των ζώων ή, όσον 
αφορά τους ΦΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για το 
περιβάλλον, το φορτίο αυτή απομονώνεται 
ή τίθεται σε καραντίνα και τα ζώα που 
ανήκουν σε αυτή φυλάσσονται και 
υποβάλλονται σε αγωγή σύμφωνα υπό 
κατάλληλες συνθήκες ενόσω εκκρεμεί 
περαιτέρω απόφαση.

δείξουν ότι ένα φορτίο ζώων ή αγαθών 
ενέχει επικινδυνότητα για την υγεία των 
ανθρώπων, των ζώων ή για την καλή 
μεταχείριση των ζώων, το φορτίο αυτό
απομονώνεται ή τίθεται σε καραντίνα και 
τα ζώα που ανήκουν σε αυτό φυλάσσονται 
και υποβάλλονται σε αγωγή υπό 
κατάλληλες συνθήκες ενόσω εκκρεμεί 
περαιτέρω απόφαση.

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 660
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που οι επίσημοι έλεγχοι 
δείξουν ότι ένα φορτίο ζώων ή αγαθών 
ενέχει επικινδυνότητα για την υγεία των 
ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, για 
την καλή μεταχείριση των ζώων ή, όσον 
αφορά τους ΦΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για το 
περιβάλλον, το φορτίο αυτή απομονώνεται 
ή τίθεται σε καραντίνα και τα ζώα που 
ανήκουν σε αυτή φυλάσσονται και 
υποβάλλονται σε αγωγή σύμφωνα υπό 
κατάλληλες συνθήκες ενόσω εκκρεμεί 
περαιτέρω απόφαση.

Στην περίπτωση που οι επίσημοι έλεγχοι 
δείξουν ότι ένα φορτίο ζώων ή αγαθών 
ενέχει επικινδυνότητα για την υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων, για την καλή 
μεταχείριση των ζώων ή για το 
περιβάλλον, το φορτίο αυτό απομονώνεται 
ή τίθεται σε καραντίνα και τα ζώα που 
ανήκουν σε αυτό φυλάσσονται και 
υποβάλλονται σε αγωγή σύμφωνα υπό 
κατάλληλες συνθήκες ενόσω εκκρεμεί 
περαιτέρω απόφαση.

Or. en
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Τροπολογία 661
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που οι επίσημοι έλεγχοι 
δείξουν ότι ένα φορτίο ζώων ή αγαθών 
ενέχει επικινδυνότητα για την υγεία των 
ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, για 
την καλή μεταχείριση των ζώων ή, όσον 
αφορά τους ΦΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για το 
περιβάλλον, το φορτίο αυτή απομονώνεται 
ή τίθεται σε καραντίνα και τα ζώα που 
ανήκουν σε αυτή φυλάσσονται και 
υποβάλλονται σε αγωγή σύμφωνα υπό 
κατάλληλες συνθήκες ενόσω εκκρεμεί 
περαιτέρω απόφαση.

Στην περίπτωση που οι επίσημοι έλεγχοι 
δείξουν ότι ένα φορτίο ζώων ή αγαθών 
ενέχει επικινδυνότητα για την υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων, για την καλή 
μεταχείριση των ζώων ή, όσον αφορά τους 
ΦΤΟ και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 
για το περιβάλλον, το φορτίο αυτό
απομονώνεται ή τίθεται σε καραντίνα και 
τα ζώα που ανήκουν σε αυτό φυλάσσονται 
και υποβάλλονται σε αγωγή υπό 
κατάλληλες συνθήκες ενόσω εκκρεμεί 
περαιτέρω απόφαση.

Or. de

Τροπολογία 662
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διατάσσουν τον υπεύθυνο επιχείρησης 
να καταστρέψει το φορτίο σύμφωνα, κατά 
περίπτωση, με τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 
λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για 
την προστασία της υγείας των ανθρώπων, 
των ζώων ή των φυτών, της καλής 
μεταχείρισης των ζώων ή του 
περιβάλλοντος·

α) διατάσσουν τον υπεύθυνο επιχείρησης 
να καταστρέψει το φορτίο σύμφωνα, κατά 
περίπτωση, με τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 
λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για 
την προστασία της υγείας των ανθρώπων, 
των ζώων ή της καλής μεταχείρισης των 
ζώων·

Or. de
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 663
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διατάσσουν τον υπεύθυνο επιχείρησης 
να καταστρέψει το φορτίο σύμφωνα, κατά 
περίπτωση, με τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 
λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για 
την προστασία της υγείας των ανθρώπων,
των ζώων ή των φυτών, της καλής 
μεταχείρισης των ζώων ή του 
περιβάλλοντος· ή

α) διατάσσουν τον υπεύθυνο επιχείρησης 
να καταστρέψει το φορτίο σύμφωνα, κατά 
περίπτωση, με τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 
λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για 
την προστασία της υγείας των ανθρώπων ή 
των ζώων, της καλής μεταχείρισης των 
ζώων ή του περιβάλλοντος· ή

Or. en

Τροπολογία 664
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διατάσσουν τον υπεύθυνο επιχείρησης 
να καταστρέψει το φορτίο σύμφωνα, κατά 
περίπτωση, με τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 
λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για 
την προστασία της υγείας των ανθρώπων,
των ζώων ή των φυτών, της καλής 
μεταχείρισης των ζώων ή του 
περιβάλλοντος·

α) διατάσσουν τον υπεύθυνο επιχείρησης 
να καταστρέψει το φορτίο σύμφωνα, κατά 
περίπτωση, με τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 
λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για 
την προστασία της υγείας των ανθρώπων
και των ζώων, της καλής μεταχείρισης των 
ζώων ή του περιβάλλοντος·



AM\1013306EL.doc 11/115 PE526.078v01-00

EL

Or. de

Τροπολογία 665
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διατάσσουν τον υπεύθυνο επιχείρησης 
να καταστρέψει το φορτίο σύμφωνα, κατά 
περίπτωση, με τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 
λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για 
την προστασία της υγείας των ανθρώπων, 
των ζώων ή των φυτών, της καλής 
μεταχείρισης των ζώων ή του 
περιβάλλοντος· ή

α) διατάσσουν τον υπεύθυνο επιχείρησης 
να καταστρέψει το φορτίο σύμφωνα, κατά 
περίπτωση, με τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
και με ανώδυνο τρόπο σε περίπτωση 
ζώντων ζώων, λαμβάνοντας όλα τα 
αναγκαία μέτρα για την προστασία της 
υγείας των ανθρώπων, των ζώων ή των 
φυτών, της καλής μεταχείρισης των ζώων 
ή του περιβάλλοντος· ή

Or. en

Τροπολογία 666
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ακυρώνουν τα επίσημα πιστοποιητικά 
και άλλα έγγραφα που συνοδεύουν τα 
φορτία τα οποία έχουν υποβληθεί σε μέτρα 
σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφοι 3 
και 5 και το άρθρο 65·

α) ακυρώνουν τα επίσημα πιστοποιητικά 
και άλλα επίσημα έγγραφα που 
συνοδεύουν τα φορτία τα οποία έχουν 
υποβληθεί σε μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 
64 παράγραφοι 3 και 5 και το άρθρο 65·

Or. es

Τροπολογία 667
Horst Schnellhardt
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο 
οποίο διενεργήθηκαν οι επίσημοι έλεγχοι 
επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων που 
διατάσσεται να ληφθούν σύμφωνα με τα 
άρθρα 64 παράγραφοι 3 και 5 και το άρθρο 
65 για να διασφαλιστεί ότι το φορτίο δεν 
προκαλεί δυσμενείς επιδράσεις για την 
υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή των 
φυτών, την καλή μεταχείριση των ζώων ή 
το περιβάλλον, κατά την εφαρμογή ή εν 
αναμονεί της εφαρμογής των μέτρων.

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο 
οποίο διενεργήθηκαν οι επίσημοι έλεγχοι 
επιβλέπουν την εφαρμογή των μέτρων που 
διατάσσεται να ληφθούν σύμφωνα με τα 
άρθρα 64 παράγραφοι 3 και 5 και το άρθρο 
65 για να διασφαλιστεί ότι το φορτίο δεν 
προκαλεί δυσμενείς επιδράσεις για την 
υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή την 
καλή μεταχείριση των ζώων, κατά την 
εφαρμογή ή εν αναμονή της εφαρμογής 
των μέτρων.

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 668
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο 
οποίο διενεργήθηκαν οι επίσημοι έλεγχοι 
επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων που 
διατάσσεται να ληφθούν σύμφωνα με τα 
άρθρα 64 παράγραφοι 3 και 5 και το άρθρο 
65 για να διασφαλιστεί ότι το φορτίο δεν 
προκαλεί δυσμενείς επιδράσεις για την 
υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή των 
φυτών, την καλή μεταχείριση των ζώων ή 
το περιβάλλον, κατά την εφαρμογή ή εν 
αναμονεί της εφαρμογής των μέτρων.

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο 
οποίο διενεργήθηκαν οι επίσημοι έλεγχοι 
επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων που 
διατάσσεται να ληφθούν σύμφωνα με τα 
άρθρα 64 παράγραφοι 3 και 5 και το άρθρο 
65 για να διασφαλιστεί ότι το φορτίο δεν 
προκαλεί δυσμενείς επιδράσεις για την 
υγεία των ανθρώπων ή των ζώων, την 
καλή μεταχείριση των ζώων ή το 
περιβάλλον, κατά την εφαρμογή ή εν 
αναμονή της εφαρμογής των μέτρων.
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Or. en

Τροπολογία 669
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο 
οποίο διενεργήθηκαν οι επίσημοι έλεγχοι 
επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων που 
διατάσσεται να ληφθούν σύμφωνα με τα 
άρθρα 64 παράγραφοι 3 και 5 και το άρθρο 
65 για να διασφαλιστεί ότι το φορτίο δεν 
προκαλεί δυσμενείς επιδράσεις για την 
υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή των 
φυτών, την καλή μεταχείριση των ζώων ή 
το περιβάλλον, κατά την εφαρμογή ή εν 
αναμονεί της εφαρμογής των μέτρων.

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο 
οποίο διενεργήθηκαν οι επίσημοι έλεγχοι 
επιβλέπουν την εφαρμογή των μέτρων που 
διατάσσεται να ληφθούν σύμφωνα με τα 
άρθρα 64 παράγραφοι 3 και 5 και το άρθρο 
65 για να διασφαλιστεί ότι το φορτίο δεν 
προκαλεί δυσμενείς επιδράσεις για την 
υγεία των ανθρώπων ή των ζώων, την 
καλή μεταχείριση των ζώων ή το 
περιβάλλον, κατά την εφαρμογή ή εν 
αναμονή της εφαρμογής των μέτρων.

Or. de

Τροπολογία 670
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επιχείρησης εφαρμόζει όλα 
τα μέτρα που ορίζουν οι αρμόδιες αρχές 
σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφοι 3 
και 5 και με το άρθρο 65 χωρίς 
καθυστέρηση και, το αργότερο, εντός 60 
ημερών από την ημέρα κατά την οποία οι 
αρμόδιες αρχές κοινοποίησαν στον 
υπεύθυνο επιχείρησης την απόφασή τους 
σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 4.

1. Ο υπεύθυνος επιχείρησης εφαρμόζει όλα 
τα μέτρα που ορίζουν οι αρμόδιες αρχές 
σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφοι 3 
και 5 και με το άρθρο 65 χωρίς 
καθυστέρηση και, το αργότερο, στην 
περίπτωση προϊόντων, εντός 60 ημερών 
από την ημέρα κατά την οποία οι αρμόδιες 
αρχές κοινοποίησαν στον υπεύθυνο 
επιχείρησης την απόφασή τους σύμφωνα 
με το άρθρο 64 παράγραφος 4.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Παρέχεται στον υπεύθυνο επιχείρησης περιθώριο 60 ημερών για να εκτελέσει την απόφαση των 
αρμόδιων αρχών. Για τα ζώντα ζώα, η περίοδος αυτή μπορεί να είναι υπερβολικά μεγάλη.

Τροπολογία 671
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 65, να καταστραφεί το φορτίο σε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις που βρίσκονται 
όσο το δυνατόν πιο κοντά στον συνοριακό 
σταθμό ελέγχου, λαμβάνοντας κάθε 
αναγκαίο μέτρο για την προστασία της 
υγείας των ανθρώπων, των ζώων ή των 
φυτών, της καλής μεταχείρισης των ζώων 
ή του περιβάλλοντος.

β) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 65, να καταστραφεί το φορτίο σε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις που βρίσκονται 
όσο το δυνατόν πιο κοντά στον συνοριακό 
σταθμό ελέγχου, λαμβάνοντας κάθε 
αναγκαίο μέτρο για την προστασία της 
υγείας των ανθρώπων, των ζώων και της 
καλής μεταχείρισης των ζώων.

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 672
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 65, να καταστραφεί το φορτίο σε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις που βρίσκονται 
όσο το δυνατόν πιο κοντά στον συνοριακό 
σταθμό ελέγχου, λαμβάνοντας κάθε 

β) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 65, να καταστραφεί το φορτίο σε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις που βρίσκονται 
όσο το δυνατόν πιο κοντά στον συνοριακό 
σταθμό ελέγχου, λαμβάνοντας κάθε 



AM\1013306EL.doc 15/115 PE526.078v01-00

EL

αναγκαίο μέτρο για την προστασία της 
υγείας των ανθρώπων, των ζώων ή των 
φυτών, της καλής μεταχείρισης των ζώων 
ή του περιβάλλοντος.

αναγκαίο μέτρο για την προστασία της 
υγείας των ανθρώπων ή των ζώων, της 
καλής μεταχείρισης των ζώων ή του 
περιβάλλοντος.

Or. en

Τροπολογία 673
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 65, να καταστραφεί το φορτίο σε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις που βρίσκονται 
όσο το δυνατόν πιο κοντά στον συνοριακό 
σταθμό ελέγχου, λαμβάνοντας κάθε 
αναγκαίο μέτρο για την προστασία της 
υγείας των ανθρώπων, των ζώων ή των 
φυτών, της καλής μεταχείρισης των ζώων 
ή του περιβάλλοντος.

β) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 65, να καταστραφεί το φορτίο σε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις που βρίσκονται 
όσο το δυνατόν πιο κοντά στον συνοριακό 
σταθμό ελέγχου, λαμβάνοντας κάθε 
αναγκαίο μέτρο για την προστασία της 
υγείας των ανθρώπων και των ζώων, της 
καλής μεταχείρισης των ζώων ή του 
περιβάλλοντος.

Or. de

Τροπολογία 674
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
παρατείνουν την περίοδο που αναφέρεται 
στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου για το διάστημα που απαιτείται για 
να ληφθούν τα αποτελέσματα της δεύτερης 
πραγματογνωμοσύνης που αναφέρονται 
στο άρθρο 34, με την προϋπόθεση ότι αυτό 
δεν έχει δυσμενή επίδραση στην υγεία των 
ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, 

3. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
παρατείνουν την περίοδο που αναφέρεται 
στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου για το διάστημα που απαιτείται για 
να ληφθούν τα αποτελέσματα της δεύτερης 
πραγματογνωμοσύνης που αναφέρονται 
στο άρθρο 34, με την προϋπόθεση ότι αυτό 
δεν έχει δυσμενή επίδραση στην υγεία των 
ανθρώπων και των ζώων, στην καλή 
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στην καλή μεταχείριση των ζώων και, 
όσον αφορά τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, στο 
περιβάλλον.

μεταχείριση των ζώων και στο περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 675
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
παρατείνουν την περίοδο που αναφέρεται 
στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου για το διάστημα που απαιτείται για 
να ληφθούν τα αποτελέσματα της δεύτερης 
πραγματογνωμοσύνης που αναφέρονται 
στο άρθρο 34, με την προϋπόθεση ότι αυτό 
δεν έχει δυσμενή επίδραση στην υγεία των 
ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, 
στην καλή μεταχείριση των ζώων και, 
όσον αφορά τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, στο 
περιβάλλον.

3. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
παρατείνουν την περίοδο που αναφέρεται 
στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου για το διάστημα που απαιτείται για 
να ληφθούν τα αποτελέσματα της δεύτερης 
πραγματογνωμοσύνης που αναφέρονται 
στο άρθρο 34, με την προϋπόθεση ότι αυτό 
δεν έχει δυσμενή επίδραση στην υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων, στην καλή 
μεταχείριση των ζώων και, όσον αφορά 
τους ΓΤΟ και τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα, στο περιβάλλον.

Or. de

Τροπολογία 676
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 68 διαγράφεται

Συνέπεια της εφαρμογής των άρθρων 64 
και 65

Η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, κανόνες για να διασφαλίσει τη 
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συνέπεια, σε όλους τους συνοριακούς 
σταθμούς ελέγχου που αναφέρονται στο 
άρθρο 57 παράγραφος 1 και στα σημεία 
ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 51 
παράγραφος 1 στοιχείο α), των 
αποφάσεων και των μέτρων που 
λαμβάνονται και των εντολών που 
δίνονται από τις αρμόδιες αρχές 
σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 65 με τη 
μορφή οδηγιών που πρέπει να 
ακολουθούν οι αρμόδιες αρχές για την 
αντιμετώπιση κοινών ή 
επαναλαμβανόμενων καταστάσεων μη 
συμμόρφωσης ή επικινδυνότητας.

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

Or. en

Τροπολογία 677
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διενεργείται αποτελεσματικά και 
διασφαλίζει την εξάλειψη οποιασδήποτε 
επικινδυνότητας 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·

α) διενεργείται αποτελεσματικά και 
διασφαλίζει την εξάλειψη οποιασδήποτε 
επικινδυνότητας για την υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων, για την καλή 
μεταχείριση των ζώων ή για το 
περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 678
Ewald Stadler
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διενεργείται αποτελεσματικά και 
διασφαλίζει την εξάλειψη οποιασδήποτε 
επικινδυνότητας 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·

α) διενεργείται αποτελεσματικά και 
διασφαλίζει την εξάλειψη οποιασδήποτε 
επικινδυνότητας για την υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων, για την καλή 
μεταχείριση των ζώων, ή όσον αφορά τους 
ΓΤΟ και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 
για το περιβάλλον·

Or. de

Τροπολογία 679
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 139 όσον αφορά τις απαιτήσεις 
και τους όρους σύμφωνα με τους οποίους 
πραγματοποιείται η ειδική επεξεργασία 
που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Εάν δεν υπάρχουν κανόνες που να έχουν 
εγκριθεί με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η 
εν λόγω ειδική επεξεργασία 
πραγματοποιείται σύμφωνα με εθνικούς 
κανόνες.

Or. en

Τροπολογία 680
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή προσδιορίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, τις διαδικασίες για 
τις ανταλλαγές πληροφοριών και τις 
κοινοποιήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν απαιτείται νομοθεσία όταν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η διασφάλιση της βασικής 
επικοινωνίας μεταξύ των κρατών μελών ή μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής ή του 
κοινού. Η νομοθεσία θα πρέπει απλώς να αναφέρει ότι απαιτείται.

Τροπολογία 681
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη τα οποία είναι 
αποδέκτες εισαγωγών που έχουν εγκριθεί 
βάσει ελέγχων πριν από την εξαγωγή 
πρέπει να εξετάζουν τακτικά εάν οι 
εισαγωγές όντως συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 682
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 71 διαγράφεται

Έγκριση ελέγχων πριν από την εξαγωγή 
οι οποίοι διενεργούνται από τρίτες χώρες

1. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να εγκρίνει ειδικούς ελέγχους 
πριν από την εξαγωγή τους οποίους 
διενεργεί η τρίτη χώρα στα φορτία ζώων 
ή αγαθών πριν από την εξαγωγή στην 
Ένωση με σκοπό να εξακριβώσει ότι οι 
εξαγόμενες αποστολές πληρούν τις 
απαιτήσεις των κανόνων που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2. 
Η έγκριση εφαρμόζεται μόνο στα φορτία 
που προέρχονται από την οικεία τρίτη 
χώρα και μπορεί να χορηγείται για μία ή 
περισσότερες κατηγορίες ζώων ή 
αγαθών.

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

2. Η έγκριση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 προσδιορίζει:

α) τη μέγιστη συχνότητα των επίσημων 
ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται από 
τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
κατά την είσοδο των φορτίων στην 
Ένωση, εάν δεν υπάρχει λόγος υποψίας 
μη συμμόρφωσης με τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
ή απάτης·

β) τα επίσημα πιστοποιητικά που πρέπει 
να συνοδεύουν τα φορτία που εισέρχονται 
στην Ένωση·

γ) ένα υπόδειγμα τέτοιων 
πιστοποιητικών·

δ) τις αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας 
υπό την ευθύνη της οποίας πρέπει να 
διενεργηθούν οι έλεγχοι πριν από την 
εξαγωγή·

ε) εφόσον είναι σκόπιμο, οποιοδήποτε 
εξουσιοδοτημένο όργανο στο οποίο οι εν 



AM\1013306EL.doc 21/115 PE526.078v01-00

EL

λόγω αρμόδιες αρχές μπορούν να 
αναθέτουν ορισμένα καθήκοντα. Η εν 
λόγω ανάθεση καθηκόντων μπορεί να 
εγκρίνεται μόνον εφόσον πληροί τα 
κριτήρια των άρθρων 25 έως 32 ή 
ισοδύναμους όρους.

3. Η έγκριση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να δίνεται σε τρίτη 
χώρα μόνο εάν τα διαθέσιμα αποδεικτικά 
στοιχεία και, κατά περίπτωση, ο έλεγχος 
της Επιτροπής που διενεργείται σύμφωνα 
με το άρθρο 119 δείχνουν ότι το σύστημα 
επίσημων ελέγχων της εν λόγω τρίτης 
χώρας μπορεί να διασφαλίζει ότι:

α) τα φορτία των ζώων ή των αγαθών 
που εξάγονται στην Ένωση πληρούν τις 
απαιτήσεις των όρων που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 ή ισοδύναμες 
απαιτήσεις·

β) οι έλεγχοι που διενεργούνται στην τρίτη 
χώρα πριν από την αποστολή στην 
Ένωση είναι επαρκώς αποτελεσματικοί 
για να αντικαταστήσουν ή να περιορίσουν 
τη συχνότητα των ελέγχων εγγράφων, 
των ελέγχων ταυτότητας και των 
φυσικών ελέγχων που προβλέπονται 
στους κανόνες που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2.

4. Οι αρμόδιες αρχές ή ένα 
εξουσιοδοτημένο όργανο που 
προσδιορίζεται στην έγκριση:

α) είναι αρμόδια για επαφές με την 
Ένωση·

β) διασφαλίζουν ότι τα επίσημα 
πιστοποιητικά που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β) συνοδεύουν 
κάθε ελεγχόμενο φορτίο.

5. Η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, λεπτομερείς κανόνες και 
κριτήρια για την έγκριση των ελέγχων 
πριν από την εξαγωγή που διενεργούνται 
από τρίτες χώρες σύμφωνα με την 
παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 



PE526.078v01-00 22/115 AM\1013306EL.doc

EL

στο άρθρο 141 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 683
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα φορτία των ζώων ή των αγαθών που 
εξάγονται στην Ένωση πληρούν τις 
απαιτήσεις των όρων που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 ή ισοδύναμες 
απαιτήσεις·

α) τα φορτία των ζώων ή των αγαθών που 
εξάγονται στην Ένωση πληρούν τις 
απαιτήσεις των όρων που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2·

Or. en

Τροπολογία 684
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αρμόδιες αρχές ή ένα
εξουσιοδοτημένο όργανο που 
προσδιορίζεται στην έγκριση:

4. Οι αρμόδιες αρχές ή μια αρχή ή όργανο 
ελέγχου αναγνωρισμένο από την 
Επιτροπή στον τομέα των οικολογικών 
προϊόντων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σε μια τρίτη χώρα η ευθύνη για τις επαφές με την ΕΕ και τη μέριμνα για τη συμμόρφωση 
βαραίνει την αρμόδια αρχή η οποία δεν μεταβιβάζει τις αρμοδιότητές της.
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Τροπολογία 685
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και 
τα άλλα κράτη μέλη και τους οικείους 
υπευθύνους επιχειρήσεων μέσω του 
συστήματος TRACES και, παράλληλα, 
αναζητούν διοικητική συνδρομή σύμφωνα 
με τις διαδικασίες που θεσπίζονται στον 
τίτλο IV·

α) ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και 
τα άλλα κράτη μέλη και τους οικείους 
υπευθύνους επιχειρήσεων μέσω του 
συστήματος TRACES, αναφέροντας 
επίσης τα μέτρα που πρόκειται να 
εφαρμοστούν, και παράλληλα αναζητούν 
διοικητική συνδρομή σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που θεσπίζονται στον τίτλο 
IV·

Or. es

Τροπολογία 686
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι τελωνειακές αρχές αποδεσμεύουν 
μόνο εκείνα τα φορτία ζώων και αγαθών 
σύμφωνα με το άρθρο 45, για τα οποία η 
αρμόδια αρχή στον ΣΣΕ έχει διενεργήσει 
τους επίσημους ελέγχους που 
προβλέπονται στο άρθρο 47 και έχει 
εκδώσει απόφαση που περιλαμβάνεται 
στο ΚΥΕΕ.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλιστεί ότι οι τελωνειακές αρχές δεν λαμβάνουν καμία 
απόφαση σχετικά με τα φορτία που υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους.
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Τροπολογία 687
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι τελωνειακές αρχές αναστέλλουν τη 
θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία όταν έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι το φορτίο 
ενδέχεται να είναι επικίνδυνο 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 και κοινοποιούν αμέσως στις 
αρμόδιες αρχές σχετικά με την αναστολή 
αυτή.

2. Οι τελωνειακές αρχές αναστέλλουν τη 
θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία όταν έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι το φορτίο 
ενδέχεται να είναι επικίνδυνο για την υγεία 
των ανθρώπων ή των ζώων, για την καλή 
μεταχείριση των ζώων ή για το περιβάλλον 
και κοινοποιούν αμέσως στις αρμόδιες 
αρχές σχετικά με την αναστολή αυτή.

Or. en

Τροπολογία 688
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι τελωνειακές αρχές αναστέλλουν τη 
θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία όταν έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι το φορτίο 
ενδέχεται να είναι επικίνδυνο 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 και κοινοποιούν αμέσως στις 
αρμόδιες αρχές σχετικά με την αναστολή 
αυτή.

2. Οι τελωνειακές αρχές αναστέλλουν τη 
θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία όταν έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι το φορτίο 
ενδέχεται να είναι επικίνδυνο για την υγεία 
των ανθρώπων ή των ζώων, για την καλή 
μεταχείριση των ζώων ή, όσον αφορά τους 
ΓΤΟ και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 
για το περιβάλλον και κοινοποιούν αμέσως 
στις αρμόδιες αρχές σχετικά με την 
αναστολή αυτή.

Or. de
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Τροπολογία 689
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στην περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές 
θεωρούν ότι υπάρχει 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:

4. Στην περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές 
θεωρούν ότι υπάρχει επικινδυνότητα για 
την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων, για 
την καλή μεταχείριση των ζώων ή για το 
περιβάλλον:

Or. en

Τροπολογία 690
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στην περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές
θεωρούν ότι υπάρχει 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:

4. Στην περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές 
θεωρούν ότι υπάρχει επικινδυνότητα για 
την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων, για 
την καλή μεταχείριση των ζώων, ή όσον 
αφορά τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για το 
περιβάλλον:

Or. de

Τροπολογία 691
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στην περίπτωση φορτίων ζώων και 
αγαθών άλλων εκτός από αυτά που 
υπόκεινται στους ελέγχους κατά την 
είσοδο στην Ένωση, όπως απαιτείται 
σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1, 
και για τα οποία δεν έχει γίνει καμία 
τελωνειακή διασάφηση για θέση σε 
ελεύθερη κυκλοφορία, οι τελωνειακές 
αρχές, όταν έχουν λόγους να πιστεύουν ότι 
το φορτίο ενδέχεται να ενέχει 
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, διαβιβάζουν όλες τις σχετικές 
πληροφορίες στις τελωνειακές αρχές στα 
κράτη μέλη τελικού προορισμού.

5. Στην περίπτωση φορτίων ζώων και 
αγαθών άλλων εκτός από αυτά που 
υπόκεινται στους ελέγχους κατά την 
είσοδο στην Ένωση, όπως απαιτείται 
σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1, 
και για τα οποία δεν έχει γίνει καμία 
τελωνειακή διασάφηση για θέση σε 
ελεύθερη κυκλοφορία, οι τελωνειακές 
αρχές, όταν έχουν λόγους να πιστεύουν ότι 
το φορτίο ενδέχεται να ενέχει 
επικινδυνότητα για την υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων, για την καλή 
μεταχείριση των ζώων ή για το 
περιβάλλον, διαβιβάζουν όλες τις σχετικές 
πληροφορίες στις τελωνειακές αρχές στα 
κράτη μέλη τελικού προορισμού.

Or. en

Τροπολογία 692
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στην περίπτωση φορτίων ζώων και 
αγαθών άλλων εκτός από αυτά που 
υπόκεινται στους ελέγχους κατά την 
είσοδο στην Ένωση, όπως απαιτείται 
σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1, 
και για τα οποία δεν έχει γίνει καμία 
τελωνειακή διασάφηση για θέση σε 
ελεύθερη κυκλοφορία, οι τελωνειακές 
αρχές, όταν έχουν λόγους να πιστεύουν ότι 
το φορτίο ενδέχεται να ενέχει 
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 

5. Στην περίπτωση φορτίων ζώων και 
αγαθών άλλων εκτός από αυτά που 
υπόκεινται στους ελέγχους κατά την 
είσοδο στην Ένωση, όπως απαιτείται 
σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1, 
και για τα οποία δεν έχει γίνει καμία 
τελωνειακή διασάφηση για θέση σε 
ελεύθερη κυκλοφορία, οι τελωνειακές 
αρχές, όταν έχουν λόγους να πιστεύουν ότι 
το φορτίο ενδέχεται να ενέχει 
επικινδυνότητα για την υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων, για την καλή 
μεταχείριση των ζώων ή, όσον αφορά τους 
ΓΤΟ και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 
για το περιβάλλον, διαβιβάζουν όλες τις 
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περιβάλλον, διαβιβάζουν όλες τις σχετικές 
πληροφορίες στις τελωνειακές αρχές στα 
κράτη μέλη τελικού προορισμού.

σχετικές πληροφορίες στις τελωνειακές 
αρχές στα κράτη μέλη τελικού 
προορισμού.

Or. de

Τροπολογία 693
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) υλικά για ξύλινες συσκευασίες· διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 694
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) υλικά για ξύλινες συσκευασίες· διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 695
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) υλικά για ξύλινες συσκευασίες· διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 696
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) φυτικά προϊόντα τα οποία, λόγω του 
μετέπειτα προορισμού τους, ενδέχεται να 
προκαλέσουν κίνδυνο διασποράς 
λοιμωδών ή μολυσματικών νόσων των 
ζώων·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 697
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) φορτία κατηγοριών ζώων και αγαθών 
που αναφέρονται στο άρθρο 45 
παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) τα 
οποία προέρχονται από την Ένωση και 
επιστρέφονται στην Ένωση ύστερα από 
άρνηση εισόδου εκ μέρους τρίτης χώρας·

η) φορτία κατηγοριών ζώων και αγαθών 
που αναφέρονται στο άρθρο 45 
παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) τα οποία 
προέρχονται από την Ένωση και 
επιστρέφονται στην Ένωση ύστερα από 
άρνηση εισόδου εκ μέρους τρίτης χώρας·

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 698
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) φορτία κατηγοριών ζώων και αγαθών 
που αναφέρονται στο άρθρο 45 
παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) τα 
οποία προέρχονται από την Ένωση και 
επιστρέφονται στην Ένωση ύστερα από 
άρνηση εισόδου εκ μέρους τρίτης χώρας·

η) φορτία κατηγοριών ζώων και αγαθών 
που αναφέρονται στο άρθρο 45 
παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) τα οποία 
προέρχονται από την Ένωση και 
επιστρέφονται στην Ένωση ύστερα από 
άρνηση εισόδου εκ μέρους τρίτης χώρας·

Or. de

Τροπολογία 699
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
υπάρχουν επαρκείς χρηματικοί πόροι 
προκειμένου να διατίθενται στις αρμόδιες 
αρχές το προσωπικό καθώς και άλλοι 
πόροι που απαιτούνται για τη διενέργεια 
των επίσημων ελέγχων και άλλων 
επίσημων δραστηριοτήτων.

1. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι 
υπάρχουν επαρκείς χρηματικοί πόροι 
προκειμένου να διατίθενται στις αρμόδιες 
αρχές το προσωπικό καθώς και άλλοι 
πόροι που απαιτούνται για τη διενέργεια 
των επίσημων ελέγχων και άλλων 
επίσημων δραστηριοτήτων.

Or. es

Τροπολογία 700
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
υπάρχουν επαρκείς χρηματικοί πόροι 
προκειμένου να διατίθενται στις αρμόδιες 
αρχές το προσωπικό καθώς και άλλοι 
πόροι που απαιτούνται για τη διενέργεια 
των επίσημων ελέγχων και άλλων 
επίσημων δραστηριοτήτων.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
υπάρχουν χρηματικοί πόροι τους οποίους 
θεωρούν επαρκείς προκειμένου να 
διατίθενται στις αρμόδιες αρχές το 
προσωπικό καθώς και άλλοι πόροι που 
απαιτούνται για τη διενέργεια των 
επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων 
δραστηριοτήτων.

Or. de

Τροπολογία 701
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
υπάρχουν επαρκείς χρηματικοί πόροι 
προκειμένου να διατίθενται στις αρμόδιες 
αρχές το προσωπικό καθώς και άλλοι 
πόροι που απαιτούνται για τη διενέργεια 
των επίσημων ελέγχων και άλλων 
επίσημων δραστηριοτήτων.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
υπάρχουν επαρκείς χρηματικοί πόροι από 
δημόσια μέσα προκειμένου να διατίθενται 
στις αρμόδιες αρχές το προσωπικό καθώς 
και άλλοι πόροι που απαιτούνται για τη 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων και 
άλλων επίσημων δραστηριοτήτων. Πρέπει 
να καθορίζονται τέλη ή επιβαρύνσεις 
μόνο σε περίπτωση που ο επίσημος 
έλεγχος διενεργείται αποκλειστικά προς 
το συμφέρον του υπευθύνου της 
επιχείρησης τροφίμων.

Or. en

Τροπολογία 702
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
υπάρχουν επαρκείς χρηματικοί πόροι 
προκειμένου να διατίθενται στις αρμόδιες 
αρχές το προσωπικό καθώς και άλλοι 
πόροι που απαιτούνται για τη διενέργεια 
των επίσημων ελέγχων και άλλων 
επίσημων δραστηριοτήτων.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
υπάρχουν επαρκείς χρηματικοί πόροι 
προκειμένου να διατίθενται στις αρμόδιες 
αρχές το προσωπικό καθώς και άλλοι 
πόροι που απαιτούνται για τη διενέργεια 
των επίσημων ελέγχων και άλλων 
επίσημων δραστηριοτήτων, με 
οποιοδήποτε μέσο θεωρείται κατάλληλο, 
μεταξύ άλλων μέσω της επιβολής γενικής 
φορολογίας ή του καθορισμού τελών ή 
επιβαρύνσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα επαρκών πόρων για τη διεξαγωγή των 
επίσημων ελέγχων. Ωστόσο, τα μέσα για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης των επίσημων 
ελέγχων εξακολουθούν να εμπίπτουν στο εθνικό πεδίο αρμοδιοτήτων. Είναι σημαντικό οι 
κανόνες χρηματοδότησης των επίσημων ελέγχων να συμμορφώνονται με την εθνική νομοθεσία 
σχετικά με τα τέλη και τη φορολογία. Ως εκ τούτου, η ισχύουσα γενική αρχή για τη 
χρηματοδότηση των επίσημων ελέγχων όπως ορίζεται στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
882/2004 δεν πρέπει να αλλάξει.

Τροπολογία 703
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
υπάρχουν επαρκείς χρηματικοί πόροι 
προκειμένου να διατίθενται στις αρμόδιες 
αρχές το προσωπικό καθώς και άλλοι 
πόροι που απαιτούνται για τη διενέργεια 
των επίσημων ελέγχων και άλλων 
επίσημων δραστηριοτήτων.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
υπάρχουν επαρκείς χρηματικοί πόροι, από 
οποιαδήποτε μέσα κρίνουν κατάλληλα,
προκειμένου να διατίθενται στις αρμόδιες 
αρχές το προσωπικό καθώς και άλλοι 
πόροι που απαιτούνται για τη διενέργεια 
των επίσημων ελέγχων και άλλων 
επίσημων δραστηριοτήτων.

Or. en
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Τροπολογία 704
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
υπάρχουν επαρκείς χρηματικοί πόροι 
προκειμένου να διατίθενται στις αρμόδιες 
αρχές το προσωπικό καθώς και άλλοι 
πόροι που απαιτούνται για τη διενέργεια 
των επίσημων ελέγχων και άλλων 
επίσημων δραστηριοτήτων.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
υπάρχουν επαρκείς χρηματικοί πόροι 
προκειμένου να διατίθενται στις αρμόδιες 
αρχές το προσωπικό καθώς και άλλοι 
πόροι που απαιτούνται για τη διενέργεια 
των επίσημων ελέγχων και άλλων 
επίσημων δραστηριοτήτων. Για τον σκοπό 
αυτόν μπορούν να εισπράττουν τέλη ή 
επιβαρύνσεις ή να λαμβάνουν πόρους από 
τη γενική φορολογία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Παραχωρείται στα κράτη μέλη η αναγκαία ευελιξία να αποφασίζουν για τις πηγές 
χρηματοδότησης των συστημάτων ελέγχου. Καταρχήν, κατάλληλοι για τον σκοπό αυτόν είναι οι 
φόροι, τα τέλη ή οι επιβαρύνσεις.

Τροπολογία 705
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
υπάρχουν επαρκείς χρηματικοί πόροι 
προκειμένου να διατίθενται στις αρμόδιες 
αρχές το προσωπικό καθώς και άλλοι 
πόροι που απαιτούνται για τη διενέργεια 
των επίσημων ελέγχων και άλλων 
επίσημων δραστηριοτήτων.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
υπάρχουν επαρκείς χρηματικοί πόροι 
προκειμένου να διατίθενται στις αρμόδιες 
αρχές το προσωπικό καθώς και άλλοι 
πόροι που απαιτούνται για τη διενέργεια 
των επίσημων ελέγχων και άλλων 
επίσημων δραστηριοτήτων. Για τον σκοπό 
αυτόν μπορούν να εισπράττουν τέλη ή 
επιβαρύνσεις ή να χρησιμοποιούν πόρους 
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από τον εθνικό προϋπολογισμό. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Αιτιολόγηση: Τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται να διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη 
διεξαγωγή των ελέγχων. Είναι όμως απαραίτητο να μπορούν να αποφασίζουν τα ίδια πώς θα 
εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση. Η διατήρηση της έννοιας «επιβαρύνσεις» είναι απαραίτητη 
και λόγω των διαφορών σε εθνικό επίπεδο ως προς τον νομικό ορισμό των «τελών». Τα κράτη 
μέλη πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης πόρων από τον γενικό 
προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση. 

Τροπολογία 706
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
υπάρχουν επαρκείς χρηματικοί πόροι 
προκειμένου να διατίθενται στις αρμόδιες 
αρχές το προσωπικό καθώς και άλλοι 
πόροι που απαιτούνται για τη διενέργεια 
των επίσημων ελέγχων και άλλων 
επίσημων δραστηριοτήτων.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
υπάρχουν επαρκείς χρηματικοί πόροι 
προκειμένου να διατίθενται στις αρμόδιες 
αρχές το προσωπικό καθώς και άλλοι 
πόροι που απαιτούνται για τη διενέργεια 
των επίσημων ελέγχων και άλλων 
επίσημων δραστηριοτήτων. Για τον σκοπό 
αυτόν μπορούν να εισπράττουν τέλη ή 
επιβαρύνσεις ή να χρησιμοποιούν πόρους 
από τον εθνικό προϋπολογισμό. 

Or. de

Τροπολογία 707
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εισπράττουν τέλη από τις δραστηριότητες 
επίσημων ελέγχων σύμφωνα με το 
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περιεχόμενο του άρθρου 77.

Or. es

Αιτιολόγηση

Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας είναι προαιρετική η 
πρόσβαση των κρατών μελών σε αυτό το σύστημα «χρηματοδότησης των επίσημων ελέγχων, 
δεδομένου ότι δεν υπάρχει φορολογική εναρμόνιση στην ΕΕ.

Τροπολογία 708
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εκτός από τα τέλη που εισπράττονται 
σύμφωνα με τα ο άρθρο 77, τα κράτη 
μέλη μπορούν να εισπράττουν τέλη για 
την κάλυψη των δαπανών που 
συνεπάγονται οι επίσημοι έλεγχοι άλλα 
εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 
άρθρο 77 παράγραφοι 1 και 2.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 709
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εκτός από τα τέλη που εισπράττονται 
σύμφωνα με τα ο άρθρο 77, τα κράτη 
μέλη μπορούν να εισπράττουν τέλη για 
την κάλυψη των δαπανών που 
συνεπάγονται οι επίσημοι έλεγχοι άλλα 
εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 
άρθρο 77 παράγραφοι 1 και 2.

διαγράφεται
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Or. de

Τροπολογία 710
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εκτός από τα τέλη που εισπράττονται 
σύμφωνα με τα ο άρθρο 77, τα κράτη 
μέλη μπορούν να εισπράττουν τέλη για 
την κάλυψη των δαπανών που 
συνεπάγονται οι επίσημοι έλεγχοι άλλα 
εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 
άρθρο 77 παράγραφοι 1 και 2.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Αιτιολόγηση: Τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται να διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη 
διεξαγωγή των ελέγχων. Είναι όμως απαραίτητο να μπορούν να αποφασίζουν τα ίδια πώς θα 
εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση. Η διατήρηση της έννοιας «επιβαρύνσεις» είναι απαραίτητη 
και λόγω των διαφορών σε εθνικό επίπεδο ως προς τον νομικό ορισμό της έννοιας «τέλη». Τα 
κράτη μέλη πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης πόρων από τον γενικό 
προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση. 

Τροπολογία 711
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εκτός από τα τέλη που εισπράττονται 
σύμφωνα με τα ο άρθρο 77, τα κράτη 
μέλη μπορούν να εισπράττουν τέλη για 
την κάλυψη των δαπανών που 
συνεπάγονται οι επίσημοι έλεγχοι άλλα 
εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 
άρθρο 77 παράγραφοι 1 και 2.

διαγράφεται
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Or. es

Αιτιολόγηση

Εναπόκειται στα κράτη μέλη να ορίσουν για ποιες δραστηριότητες από αυτές που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο μπορούν να εφαρμοστούν τέλη ανάλογα με την κατάσταση που 
επικρατεί σε κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία 712
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εκτός από τα τέλη που εισπράττονται 
σύμφωνα με τα ο άρθρο 77, τα κράτη 
μέλη μπορούν να εισπράττουν τέλη για 
την κάλυψη των δαπανών που 
συνεπάγονται οι επίσημοι έλεγχοι άλλα 
εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 
άρθρο 77 παράγραφοι 1 και 2.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 713
Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εκτός από τα τέλη που εισπράττονται 
σύμφωνα με τα ο άρθρο 77, τα κράτη 
μέλη μπορούν να εισπράττουν τέλη για 
την κάλυψη των δαπανών που 
συνεπάγονται οι επίσημοι έλεγχοι άλλα 
εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 
άρθρο 77 παράγραφοι 1 και 2.

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 714
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν 
υπάρχει άμεση σύνδεση ή εξάρτηση 
μεταξύ των τελών που εισπράττονται και 
των ελέγχων που διενεργούνται.

Or. en

Τροπολογία 715
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη ζητούν τη γνώμη των 
υπευθύνων επιχειρήσεων σχετικά με τις 
μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον 
υπολογισμό των τελών που προβλέπονται 
στο άρθρο 77.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν τη 
γνώμη των υπευθύνων επιχειρήσεων 
σχετικά με τις μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των 
τελών που προβλέπονται στο άρθρο 77.

Or. es

Τροπολογία 716
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη ζητούν τη γνώμη των 
υπευθύνων επιχειρήσεων σχετικά με τις 
μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον 
υπολογισμό των τελών που προβλέπονται 
στο άρθρο 77.

4. Τα κράτη μέλη ζητούν τη γνώμη των 
υπευθύνων επιχειρήσεων σχετικά με τις 
μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον 
υπολογισμό των τελών ή των 
επιβαρύνσεων που προβλέπονται στο 
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άρθρο 77.

Or. de

Τροπολογία 717
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποχρεωτικά τέλη Τέλη ή επιβαρύνσεις

Or. de

Τροπολογία 718
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποχρεωτικά τέλη Τέλη ή επιβαρύνσεις

Or. de

Τροπολογία 719
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποχρεωτικά τέλη Τέλη

Or. de
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Τροπολογία 720
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποχρεωτικά τέλη Τέλη

Or. es

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή τελών πρέπει να είναι προαιρετική από πλευράς των κρατών μελών, δεδομένου ότι 
δεν υπάρχει φορολογική εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία 721
Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες 
αρχές διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων, οι 
αρμόδιες αρχές εισπράττουν τέλη για την 
κάλυψη των δαπανών που 
πραγματοποιούν σε σχέση με:

1. Οι αρμόδιες αρχές εισπράττουν τέλη για 
τους εξής ελέγχους:

Or. de

Τροπολογία 722
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες 
αρχές διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων, οι 

1. Για να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες 
αρχές διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων, οι 
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αρμόδιες αρχές εισπράττουν τέλη για την 
κάλυψη των δαπανών που πραγματοποιούν 
σε σχέση με:

αρμόδιες αρχές μπορούν να εισπράττουν 
τέλη ή επιβαρύνσεις για την κάλυψη των 
δαπανών που πραγματοποιούν σε σχέση 
με:

Or. de

Τροπολογία 723
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες 
αρχές διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων, οι 
αρμόδιες αρχές εισπράττουν τέλη για την 
κάλυψη των δαπανών που πραγματοποιούν 
σε σχέση με:

1. Για να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες 
αρχές διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων, οι 
αρμόδιες αρχές μπορούν να εισπράττουν 
τέλη ή επιβαρύνσεις για την κάλυψη των 
δαπανών που πραγματοποιούν σε σχέση 
με:

Or. de

Αιτιολόγηση

Εμπίπτει σε μεγάλο βαθμό στην αρμοδιότητα των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών να 
αποφανθούν για το πόσο ευρεία πρέπει είναι η είσπραξη τελών και επιβαρύνσεων.  Το άρθρο 
77 οριοθετεί τους τομείς δραστηριοτήτων για τους οποίους είναι καταρχήν δυνατό να 
επιβληθούν τέλη ή επιβαρύνσεις. Με την προσθήκη της λέξης «μπορεί» στη διάταξη, η απόφαση 
για το εάν θα εισπραχθούν ή όχι παραμένει στην ευχέρεια του εκάστοτε κράτους μέλους. Με 
αυτή την προσαρμογή εξασφαλίζεται η αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία 724
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες 
αρχές διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη 

1. Για να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες 
αρχές διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη 
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διενέργεια των επίσημων ελέγχων, οι 
αρμόδιες αρχές εισπράττουν τέλη για την 
κάλυψη των δαπανών που πραγματοποιούν 
σε σχέση με:

διενέργεια των επίσημων ελέγχων, οι 
αρμόδιες αρχές μπορούν να εισπράττουν 
τέλη ή επιβαρύνσεις για την κάλυψη των 
δαπανών που πραγματοποιούν σε σχέση 
με:

Or. de

Τροπολογία 725
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες 
αρχές διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων, οι 
αρμόδιες αρχές εισπράττουν τέλη για την 
κάλυψη των δαπανών που πραγματοποιούν 
σε σχέση με:

1. Για να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες 
αρχές διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων, οι 
αρμόδιες αρχές μπορεί να εισπράττουν 
τέλη για την κάλυψη μέρους ή του 
συνόλου των δαπανών που 
πραγματοποιούν σε σχέση με:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής υπερβαίνει το πεδίο αρμοδιοτήτων της. Η απόφαση για τον τρόπο με 
τον οποίο οι αρμόδιες αρχές χρηματοδοτούν τους επίσημους ελέγχους που πραγματοποιούν 
αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Τροπολογία 726
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες 
αρχές διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων, οι 
αρμόδιες αρχές εισπράττουν τέλη για την 

1. Για να διαθέτουν οι αρμόδιες αρχές 
επαρκείς πόρους για τη διενέργεια των 
επίσημων ελέγχων, οι αρμόδιες αρχές 
μπορούν να εισπράττουν τέλη για την 
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κάλυψη των δαπανών που πραγματοποιούν 
σε σχέση με:

κάλυψη μέρους των δαπανών που 
πραγματοποιούν σε σχέση με:

Or. de

Τροπολογία 727
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες 
αρχές διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων, οι 
αρμόδιες αρχές εισπράττουν τέλη για την 
κάλυψη των δαπανών που πραγματοποιούν 
σε σχέση με:

1. Για να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες 
αρχές διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων, οι 
αρμόδιες αρχές μπορούν να εισπράττουν 
τέλη για την κάλυψη των δαπανών που 
πραγματοποιούν σε σχέση με:

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν είναι λογικό οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που υπόκεινται υποχρεωτικά σε επιθεώρηση να 
υποχρεώνονται να επωμίζονται το κόστος.

Τροπολογία 728
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες 
αρχές διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων, οι 
αρμόδιες αρχές εισπράττουν τέλη για την 
κάλυψη των δαπανών που πραγματοποιούν 
σε σχέση με:

1. Για να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες 
αρχές διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων, οι 
αρμόδιες αρχές χρησιμοποιούν δημόσια 
μέσα για την κάλυψη των δαπανών που 
πραγματοποιούν σε σχέση με:

Or. en



AM\1013306EL.doc 43/115 PE526.078v01-00

EL

Τροπολογία 729
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες 
αρχές διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων, οι 
αρμόδιες αρχές εισπράττουν τέλη για την 
κάλυψη των δαπανών που πραγματοποιούν 
σε σχέση με:

1. Για να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες 
αρχές διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων και των 
άλλων επίσημων δραστηριοτήτων, οι 
αρμόδιες αρχές εισπράττουν τέλη για την 
κάλυψη των δαπανών που πραγματοποιούν 
σε σχέση με:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όλες οι δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων που 
συμβάλλουν στην τήρηση της νομοθεσίας και στην υγεία των ζώων και των φυτών πρέπει να 
μπορούν να χρηματοδοτούνται σύμφωνα με την ίδια αρχή. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για 
δράσεις που αναλαμβάνουν οι επίσημες υπηρεσίες ελέγχου, των οποίων οι δραστηριότητες 
επίσημου ελέγχου και οι άλλες επίσημες δραστηριότητες δεν μπορούν πάντοτε να 
διαχωρίζονται.

Τροπολογία 730
Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επίσημους ελέγχους που διενεργούνται 
για να εξακριβωθεί ότι οι ακόλουθοι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων συμμορφώνονται 
με τους κανόνες που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2·

διαγράφεται

i) υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 
3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, 
που είναι είτε καταχωρισμένοι είτε 
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εγκεκριμένοι, είτε καταχωρισμένοι και 
εγκεκριμένοι σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004·

ii) υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 
6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 
καταχωρισμένοι και/ή εγκεκριμένοι 
σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί καθορισμού των 
απαιτήσεων για την υγιεινή των 
ζωοτροφών52 ·

iii) επαγγελματίες όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 σημείο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants]·

iv) επαγγελματίες όπως ορίζονται στο 
άρθρο 3 σημείο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
the production and making available on 
the market of plant reproductive 
material]·

__________________
52 ΕΕ L 35 της 8.2.2005, σ. 1.

Or. de

Τροπολογία 731
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) επαγγελματίες όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 σημείο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 

διαγράφεται
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plants]·

Or. en

Τροπολογία 732
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) επαγγελματίες όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 σημείο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants]·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ζ.

Τροπολογία 733
Astrid Lulling, Georges Bach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) επαγγελματίες όπως ορίζονται στο 
άρθρο 3 σημείο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
the production and making available on 
the market of plant reproductive 
material]·

διαγράφεται

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή ενός συστήματος ανάκτησης των συνολικών δαπανών των ελέγχων θα θέσει σε 
κίνδυνο την επιβίωση των επιχειρήσεων στα μικρά κράτη μέλη στα οποία δεν είναι δυνατή η 
επίτευξη οικονομίας κλίμακας. Η πλήρης απαλλαγή των ΜΜΕ από την καταβολή των τελών θα 
είχε ως αποτέλεσμα τον καταλογισμό των συνολικών δαπανών των ελέγχων σε ορισμένες μόνο 
επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα οι τελευταίες να περιέλθουν σε δύσκολη θέση. Απαιτείται μια 
εξαίρεση ανάλογη με εκείνη που προτείνει η Επιτροπή για τους τομείς της βιολογικής γεωργίας 
και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις.

Τροπολογία 734
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) επαγγελματίες όπως ορίζονται στο 
άρθρο 3 σημείο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
the production and making available on 
the market of plant reproductive 
material]·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 735
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επίσημους ελέγχους που διενεργούνται 
για την έκδοση επίσημων πιστοποιητικών 
ή για την επίβλεψη της έκδοσης επίσημων 
βεβαιώσεων·

β) την έκδοση επίσημων πιστοποιητικών ή 
για την επίβλεψη της έκδοσης επίσημων 
βεβαιώσεων·

Or. es
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Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με το πεδίο εφαρμογής, η έκδοση επίσημων πιστοποιητικών ή η επίβλεψη 
της έκδοσης επίσημων βεβαιώσεων δεν πρέπει να θεωρούνται επίσημος έλεγχος, έστω κι αν 
είναι αδύνατο να καταργηθεί η καταβολή τέλους για τις εν λόγω δραστηριότητες.

Τροπολογία 736
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) για την απόκτηση και τη διατήρηση 
της άδειας που αναφέρεται στα άρθρα 84, 
92 και 93 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on
protective measures against pests of 
plants]·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 737
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) για την απόκτηση και τη διατήρηση 
της άδειας που αναφέρεται στα άρθρα 84, 
92 και 93 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants]·

διαγράφεται

Or. es
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Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ζ.

Τροπολογία 738
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) για την απόκτηση και τη διατήρηση 
της άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 25, 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on the 
production and making available on the 
market of plant reproductive material]·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 739
Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
οι επίσημοι έλεγχοι που αναφέρονται στο 
στοιχείο α) της εν λόγω παραγράφου 
περιλαμβάνουν επίσημους ελέγχους που 
διενεργούνται για την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης με μέτρα που εγκρίνει η 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 137 του 
παρόντος κανονισμού, το άρθρου 53 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, το 
άρθρο 27 παράγραφος 1, το άρθρο 28 
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 

διαγράφεται
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παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΧΧΧ/ΧΧΧ [Office of Publications, please 
insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants], τα άρθρα 41 και 144 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ/ΧΧΧ [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on the production and 
making available on the market of plant 
reproductive material] και το μέρος VI 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ/ΧΧΧ 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health law], εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά στην απόφαση θέσπισης των 
μέτρων.

Or. de

Τροπολογία 740
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
οι επίσημοι έλεγχοι που αναφέρονται στο 
στοιχείο α) της εν λόγω παραγράφου 
περιλαμβάνουν επίσημους ελέγχους που 
διενεργούνται για την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης με μέτρα που εγκρίνει η 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 137 του 
παρόντος κανονισμού, το άρθρου 53 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, το 
άρθρο 27 παράγραφος 1, το άρθρο 28 
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 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΧΧΧ/ΧΧΧ [Office of Publications, please 
insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants], τα άρθρα 41 και 144 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ/ΧΧΧ [Office 

2. Για να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες 
αρχές διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων, οι 
αρμόδιες αρχές εισπράττουν τέλη για:
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of Publications, please insert number of 
the Regulation on the production and 
making available on the market of plant 
reproductive material] και το μέρος VI 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ/ΧΧΧ 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health law], εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά στην απόφαση θέσπισης των 
μέτρων.

α) τους επίσημους ελέγχους που 
διενεργούνται προς το συμφέρον του 
υπευθύνου της επιχείρησης τροφίμων με 
σκοπό την έκδοση επίσημων 
πιστοποιητικών ή την επίβλεψη της 
έκδοσης επίσημων βεβαιώσεων.

Or. en

Τροπολογία 741
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι 
επίσημοι έλεγχοι που αναφέρονται στο 
στοιχείο α) της εν λόγω παραγράφου 
περιλαμβάνουν επίσημους ελέγχους που 
διενεργούνται για την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης με μέτρα που εγκρίνει η 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 137 του 
παρόντος κανονισμού, το άρθρου 53 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, το 
άρθρο 27 παράγραφος 1, το άρθρο 28 
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 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΧΧΧ/ΧΧΧ [Office of Publications, please 
insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι 
επίσημοι έλεγχοι που αναφέρονται στο 
στοιχείο α) της εν λόγω παραγράφου 
περιλαμβάνουν επίσημους ελέγχους που 
διενεργούνται για την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης με μέτρα που εγκρίνει η 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 137 του 
παρόντος κανονισμού, το άρθρου 53 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και το 
μέρος VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΧΧΧ/ΧΧΧ [Office of Publications, please 
insert number of the Regulation on animal 
health law], εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά στην απόφαση θέσπισης των 
μέτρων.
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plants], τα άρθρα 41 και 144 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ/ΧΧΧ [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on the production and 
making available on the market of plant 
reproductive material] και το μέρος VI του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ/ΧΧΧ [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health law], εκτός 
εάν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση 
θέσπισης των μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 742
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι επίσημοι έλεγχοι που αναφέρονται 
στο στοιχείο α) της εν λόγω παραγράφου 
δεν περιλαμβάνουν επίσημους ελέγχους 
που διενεργούνται για την εξακρίβωση 
της συμμόρφωσης με προσωρινούς 
περιορισμούς, απαιτήσεις ή άλλα μέτρα 
ελέγχου των νόσων που εγκρίνονται από 
τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 
55 παράγραφος 1, τα άρθρα 56, 61, 62, 64 
και 65, το άρθρο 68 παράγραφος 1 και το 
άρθρο 69, καθώς και τους κανόνες που 
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 55 
παράγραφος 2, τα άρθρα 63 και 67 και το 
άρθρο 68 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ/ΧΧΧ [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health law] και το 
άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΧΧΧ/ΧΧΧ [Office of Publications, please 
insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants]·

διαγράφεται

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Όλες οι δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων που 
συμβάλλουν στην τήρηση της νομοθεσίας και στην υγεία των ζώων και των φυτών πρέπει να 
μπορούν να χρηματοδοτούνται σύμφωνα με την ίδια αρχή. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για 
δράσεις που αναλαμβάνουν οι επίσημες υπηρεσίες ελέγχου, των οποίων οι δραστηριότητες 
επίσημου ελέγχου και οι άλλες επίσημες δραστηριότητες δεν μπορούν πάντοτε να 
διαχωρίζονται.

Τροπολογία 743
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι επίσημοι έλεγχοι που αναφέρονται 
στο στοιχείο α) της εν λόγω παραγράφου 
δεν περιλαμβάνουν επίσημους ελέγχους 
που διενεργούνται για την εξακρίβωση 
της συμμόρφωσης με προσωρινούς 
περιορισμούς, απαιτήσεις ή άλλα μέτρα 
ελέγχου των νόσων που εγκρίνονται από 
τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 
55 παράγραφος 1, τα άρθρα 56, 61, 62, 64 
και 65, το άρθρο 68 παράγραφος 1 και το 
άρθρο 69, καθώς και τους κανόνες που 
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 55 
παράγραφος 2, τα άρθρα 63 και 67 και το 
άρθρο 68 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ/ΧΧΧ [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health law] και το 
άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΧΧΧ/ΧΧΧ [Office of Publications, please 
insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants]·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Από τα ανωτέρω προκύπτει αβίαστα ότι οι υπόλοιπες δραστηριότητες ελέγχου που αφορούν την 
υγεία των ζώων επιβαρύνονται με τέλος, δηλαδή, τα προγράμματα επιτήρησης και εκρίζωσης 
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ισοδυναμούν με τους επίσημους ελέγχους.

Τροπολογία 744
Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι επίσημοι έλεγχοι που αναφέρονται 
στο στοιχείο α) της εν λόγω παραγράφου 
δεν περιλαμβάνουν επίσημους ελέγχους 
που διενεργούνται για την εξακρίβωση 
της συμμόρφωσης με προσωρινούς 
περιορισμούς, απαιτήσεις ή άλλα μέτρα 
ελέγχου των νόσων που εγκρίνονται από 
τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 
55 παράγραφος 1, τα άρθρα 56, 61, 62, 64 
και 65, το άρθρο 68 παράγραφος 1 και το 
άρθρο 69, καθώς και τους κανόνες που 
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 55 
παράγραφος 2, τα άρθρα 63 και 67 και το 
άρθρο 68 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ/ΧΧΧ [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health law] και το 
άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΧΧΧ/ΧΧΧ [Office of Publications, please 
insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants]·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 745
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι επίσημοι έλεγχοι που αναφέρονται α) οι επίσημοι έλεγχοι που αναφέρονται 
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στο στοιχείο α) της εν λόγω παραγράφου 
δεν περιλαμβάνουν επίσημους ελέγχους 
που διενεργούνται για την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης με προσωρινούς 
περιορισμούς, απαιτήσεις ή άλλα μέτρα 
ελέγχου των νόσων που εγκρίνονται από 
τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 
55 παράγραφος 1, τα άρθρα 56, 61, 62, 64 
και 65, το άρθρο 68 παράγραφος 1 και το 
άρθρο 69, καθώς και τους κανόνες που 
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 55 
παράγραφος 2, τα άρθρα 63 και 67 και το 
άρθρο 68 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ/ΧΧΧ [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health law] και το 
άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΧΧΧ/ΧΧΧ [Office of Publications, please 
insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants]·

στο στοιχείο α) της εν λόγω παραγράφου 
δεν περιλαμβάνουν επίσημους ελέγχους 
που διενεργούνται για την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης με προσωρινούς 
περιορισμούς, απαιτήσεις ή άλλα μέτρα 
ελέγχου των νόσων που εγκρίνονται από 
τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 
55 παράγραφος 1, τα άρθρα 56, 61, 62, 64 
και 65, το άρθρο 68 παράγραφος 1 και το 
άρθρο 69, καθώς και τους κανόνες που 
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 55 
παράγραφος 2, τα άρθρα 63 και 67 και το 
άρθρο 68 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ/ΧΧΧ [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health law]·

Or. en

Τροπολογία 746
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι επίσημοι έλεγχοι που αναφέρονται
στα στοιχεία α) και β) της εν λόγω 
παραγράφου δεν περιλαμβάνουν 
επίσημους ελέγχους που διενεργούνται για 
την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχεία ι) και ια).

β) οι επίσημοι έλεγχοι που αναφέρονται 
στα στοιχεία α) και β) της εν λόγω 
παραγράφου δεν περιλαμβάνουν 
επίσημους ελέγχους που διενεργούνται για 
την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχεία ι) και ια). Παρά 
ταύτα, οι δαπάνες που προκύπτουν από 
τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τις 
ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΠ και πιστοποιητικά 
ειδικού τύπου ή τα ειδικά πρότυπα 
βιολογικής γεωργίας μπορούν να 
επιβαρύνουν τους υπεύθυνους 
επιχειρήσεων που υπόκεινται σε αυτά τα 
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καθεστώτα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις περί υποχρεωτικών τελών δεν ισχύουν για τη βιολογική γεωργία και τους 
ορισμούς διαφοροποιημένης ποιότητας. Όταν ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα επίσημου 
ελέγχου σε ιδιωτικούς φορείς πιστοποίησης, η οικονομική ανταπόδοση των υπεύθυνων 
επιχειρήσεων δεν συμβιβάζεται με την έννοια του τέλους.

Τροπολογία 747
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. τα τέλη που εισπράττονται όσον 
αφορά συγκεκριμένες δραστηριότητες 
που αναφέρονται στο Παράρτημα (να 
προσδιορισθεί) δεν πρέπει να είναι 
χαμηλότερα από τα ελάχιστα τέλη που 
ορίζονται στο Παράρτημα (να 
προσδιορισθεί).

Or. en

Τροπολογία 748
Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 78 διαγράφεται

Έξοδα

1. Οι αρμόδιες αρχές εισπράττουν τέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 77 για την κάλυψη 
των δαπανών που συνεπάγονται:

α) οι μισθοί του προσωπικού, 
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συμπεριλαμβανομένου του βοηθητικού 
προσωπικού που συμμετέχει στη 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων, την 
κοινωνική τους ασφάλιση, τις 
συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές 
δαπάνες·

β) το κόστος των εγκαταστάσεων και του 
εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του 
κόστους συντήρησης και ασφάλισης·

γ) το κόστος των αναλώσιμων, των 
υπηρεσιών και των εργαλείων·

δ) το κόστος της κατάρτισης του 
προσωπικού που αναφέρεται στο στοιχείο 
α), εξαιρουμένης της κατάρτισης που 
είναι αναγκαία για να λάβει το προσωπικό 
τα προσόντα που απαιτούνται για να 
προσληφθεί από τις αρμόδιες αρχές·

ε) τα έξοδα ταξιδιού του προσωπικού που 
αναφέρεται στο στοιχείο α) και τα 
σχετικά έξοδα διαβίωσης·

στ) το κόστος δειγματοληψίας και 
εργαστηριακής ανάλυσης, δοκιμών και 
διάγνωσης.

2. Εάν οι αρμόδιες αρχές που 
εισπράττουν τα τέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 77 διενεργούν επίσης και άλλες 
δραστηριότητες, μόνο το τμήμα των 
στοιχείων κόστους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και 
προέρχεται απο τους επίσημους ελέγχους 
που αναφέρονται στο άρθρο 77 
παράγραφος 1 λαμβάνονται υπόψη για 
τον υπολογισμών των τελών.

Or. it

Τροπολογία 749
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 78 διαγράφεται
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Έξοδα

1. Οι αρμόδιες αρχές εισπράττουν τέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 77 για την κάλυψη 
των δαπανών που συνεπάγονται:

α) οι μισθοί του προσωπικού, 
συμπεριλαμβανομένου του βοηθητικού 
προσωπικού που συμμετέχει στη 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων, την 
κοινωνική τους ασφάλιση, τις 
συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές 
δαπάνες·

β) το κόστος των εγκαταστάσεων και του 
εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του 
κόστους συντήρησης και ασφάλισης·

γ) το κόστος των αναλώσιμων, των 
υπηρεσιών και των εργαλείων·

δ) το κόστος της κατάρτισης του 
προσωπικού που αναφέρεται στο στοιχείο 
α), εξαιρουμένης της κατάρτισης που 
είναι αναγκαία για να λάβει το προσωπικό 
τα προσόντα που απαιτούνται για να 
προσληφθεί από τις αρμόδιες αρχές·

ε) τα έξοδα ταξιδιού του προσωπικού που 
αναφέρεται στο στοιχείο α) και τα 
σχετικά έξοδα διαβίωσης·

στ) το κόστος δειγματοληψίας και 
εργαστηριακής ανάλυσης, δοκιμών και 
διάγνωσης.

2. Εάν οι αρμόδιες αρχές που 
εισπράττουν τα τέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 77 διενεργούν επίσης και άλλες 
δραστηριότητες, μόνο το τμήμα των 
στοιχείων κόστους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και 
προέρχεται από τους επίσημους ελέγχους 
που αναφέρονται στο άρθρο 77 
παράγραφος 1 λαμβάνονται υπόψη για 
τον υπολογισμών των τελών.

Or. en

Τροπολογία 750
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές εισπράττουν τέλη
σύμφωνα με το άρθρο 77 για την κάλυψη 
των δαπανών που συνεπάγονται:

1. Οι αρμόδιες αρχές έχουν δικαίωμα να 
λαμβάνουν υπόψη κατά τον υπολογισμό 
των τελών ή των επιβαρύνσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 77 τα ακόλουθα κριτήρια: 

Or. de

Αιτιολόγηση

Εφόσον τα τέλη δεν θα είναι υποχρεωτικά, ορίζεται εδώ ποιες δαπάνες μπορούν καταρχήν να 
ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό.

Τροπολογία 751
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές εισπράττουν τέλη
σύμφωνα με το άρθρο 77 για την κάλυψη 
των δαπανών που συνεπάγονται:

1. Οι αρμόδιες αρχές έχουν δικαίωμα να 
λαμβάνουν υπόψη κατά τον υπολογισμό 
των τελών ή των επιβαρύνσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 77 τα ακόλουθα κριτήρια: 

Or. de

Τροπολογία 752
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές εισπράττουν τέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 77 για την κάλυψη 
των δαπανών που συνεπάγονται:

1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να
εισπράττουν τέλη ή επιβαρύνσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 77 για την κάλυψη 
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των δαπανών που συνεπάγονται:

Or. de

Τροπολογία 753
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές εισπράττουν τέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 77 για την κάλυψη 
των δαπανών που συνεπάγονται:

1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να
εισπράττουν τέλη ή επιβαρύνσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 77 για την κάλυψη 
των δαπανών που συνεπάγονται:

Or. de

Τροπολογία 754
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές εισπράττουν τέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 77 για την κάλυψη 
των δαπανών που συνεπάγονται:

1. Οι αρμόδιες αρχές που εισπράττουν 
τέλη σύμφωνα με το άρθρο 77 το 
πράττουν για την κάλυψη των δαπανών 
που συνεπάγονται:

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με τον εθελοντικό χαρακτήρα των τελών.

Τροπολογία 755
Astrid Lulling, Georges Bach
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές εισπράττουν τέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 77 για την κάλυψη 
των δαπανών που συνεπάγονται:

1. Οι αρμόδιες αρχές εισπράττουν τέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 77 για την κάλυψη 
των δαπανών που πραγματοποιούν στο 
πλαίσιο των επίσημων ελέγχων που 
προβλέπονται στο άρθρο 77 παράγραφος
1:

Or. fr

Τροπολογία 756
Astrid Lulling, Georges Bach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι μισθοί του προσωπικού, 
συμπεριλαμβανομένου του βοηθητικού 
προσωπικού που συμμετέχει στη 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων, την 
κοινωνική τους ασφάλιση, τις 
συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές 
δαπάνες·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 757
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι μισθοί του προσωπικού, 
συμπεριλαμβανομένου του βοηθητικού 
προσωπικού που συμμετέχει στη 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων, την 
κοινωνική τους ασφάλιση, τις 

διαγράφεται
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συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές 
δαπάνες·

Or. en

Τροπολογία 758
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι μισθοί του προσωπικού, 
συμπεριλαμβανομένου του βοηθητικού 
προσωπικού που συμμετέχει στη 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων, την 
κοινωνική τους ασφάλιση, τις 
συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές 
δαπάνες·

α) οι μισθοί του προσωπικού, 
συμπεριλαμβανομένου του βοηθητικού 
προσωπικού που συμμετέχει στη 
διενέργεια των επίσημων ελέγχων· στις εν 
λόγω δαπάνες δεν περιλαμβάνονται οι 
δαπάνες για την κοινωνική τους 
ασφάλιση, τις συνταξιοδοτικές και 
ασφαλιστικές δαπάνες·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι δαπάνες για την κοινωνική ασφάλιση, οι συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές δαπάνες για το 
προσωπικό δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τα τέλη ή τις επιβαρύνσεις των υπευθύνων 
επιχειρήσεων τροφίμων, αλλά από πόρους του γενικού προϋπολογισμού.

Τροπολογία 759
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το κόστος των εγκαταστάσεων και του 
εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του 
κόστους συντήρησης και ασφάλισης·

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οι δαπάνες αυτές δεν θα πρέπει να καλύπτονται από τα τέλη ή τις επιβαρύνσεις των υπευθύνων 
επιχειρήσεων τροφίμων, αλλά από πόρους του γενικού προϋπολογισμού.

Τροπολογία 760
Astrid Lulling, Georges Bach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το κόστος των εγκαταστάσεων και του 
εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του 
κόστους συντήρησης και ασφάλισης·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 761
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το κόστος των εγκαταστάσεων και του 
εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του 
κόστους συντήρησης και ασφάλισης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 762
Astrid Lulling, Georges Bach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το κόστος των αναλώσιμων, των 
υπηρεσιών και των εργαλείων·

διαγράφεται
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Or. fr

Τροπολογία 763
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το κόστος της κατάρτισης του 
προσωπικού που αναφέρεται στο στοιχείο 
α), εξαιρουμένης της κατάρτισης που 
είναι αναγκαία για να λάβει το προσωπικό 
τα προσόντα που απαιτούνται για να 
προσληφθεί από τις αρμόδιες αρχές·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι δαπάνες αυτές δεν θα πρέπει να καλύπτονται από τα τέλη ή τις επιβαρύνσεις των υπευθύνων 
επιχειρήσεων τροφίμων, αλλά από πόρους του γενικού προϋπολογισμού.

Τροπολογία 764
Astrid Lulling, Georges Bach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το κόστος της κατάρτισης του 
προσωπικού που αναφέρεται στο στοιχείο 
α), εξαιρουμένης της κατάρτισης που 
είναι αναγκαία για να λάβει το προσωπικό 
τα προσόντα που απαιτούνται για να 
προσληφθεί από τις αρμόδιες αρχές·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 765
Astrid Lulling, Georges Bach
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τα έξοδα ταξιδιού του προσωπικού που 
αναφέρεται στο στοιχείο α) και τα 
σχετικά έξοδα διαβίωσης·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 766
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τα έξοδα ταξιδιού του προσωπικού που 
αναφέρεται στο στοιχείο α) και τα σχετικά 
έξοδα διαβίωσης·

ε) τα έξοδα ταξιδιού του προσωπικού για 
τη διενέργεια των επίσημων ελεγκτικών 
δραστηριοτήτων και τα σχετικά έξοδα 
διαβίωσης·

Or. en

Τροπολογία 767
Astrid Lulling, Georges Bach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) το κόστος δειγματοληψίας και 
εργαστηριακής ανάλυσης, δοκιμών και 
διάγνωσης.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 768
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν τις 
λεπτομέρειες υπολογισμού των τελών.

Or. en

Τροπολογία 769
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν οι αρμόδιες αρχές που 
εισπράττουν τα τέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 77 διενεργούν επίσης και άλλες 
δραστηριότητες, μόνο το τμήμα των 
στοιχείων κόστους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και 
προέρχεται απο τους επίσημους ελέγχους 
που αναφέρονται στο άρθρο 77 
παράγραφος 1 λαμβάνονται υπόψη για 
τον υπολογισμών των τελών.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όλες οι δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων που 
συμβάλλουν στην τήρηση της νομοθεσίας και στην υγεία των ζώων και των φυτών, πρέπει να 
μπορούν να χρηματοδοτούνται σύμφωνα με την ίδια αρχή. Κατά αυτό τον τρόπο, θα ήταν 
δυνατή η κατανομή βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού των επιβαρύνσεων που συνεπάγεται η 
αντιμετώπιση μιας νόσου ώστε να μην επωμίζεται το εν λόγω κόστος μόνο ο οικείος υπεύθυνος 
επιχείρησης.

Τροπολογία 770
Astrid Lulling, Georges Bach
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν οι αρμόδιες αρχές που εισπράττουν 
τα τέλη σύμφωνα με το άρθρο 77 
διενεργούν επίσης και άλλες 
δραστηριότητες, μόνο το τμήμα των 
στοιχείων κόστους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και 
προέρχεται απο τους επίσημους ελέγχους 
που αναφέρονται στο άρθρο 77 
παράγραφος 1 λαμβάνονται υπόψη για 
τον υπολογισμών των τελών.

2. Οι αρμόδιες αρχές καθορίζουν μια 
διαφανή μέθοδο υπολογισμού των τελών
βάσει μιας αναγνωρισμένης μεθόδου 
προσδιορισμού των διοικητικών 
δαπανών, καθώς και μια μέθοδο 
καταλογισμού των δαπανών σύμφωνα με 
τις ιδιαιτερότητες των τομέων και των 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας να λαμβάνουν τέλη 
κατ’ αποκοπήν.

Or. fr

Τροπολογία 771
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν οι αρμόδιες αρχές που εισπράττουν 
τα τέλη σύμφωνα με το άρθρο 77 
διενεργούν επίσης και άλλες 
δραστηριότητες, μόνο το τμήμα των 
στοιχείων κόστους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και 
προέρχεται απο τους επίσημους ελέγχους 
που αναφέρονται στο άρθρο 77 
παράγραφος 1 λαμβάνονται υπόψη για τον 
υπολογισμών των τελών.

2. Εάν οι αρμόδιες αρχές που εισπράττουν 
τα τέλη ή τις επιβαρύνσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 77 διενεργούν επίσης και άλλες 
δραστηριότητες, μόνο το τμήμα των 
στοιχείων κόστους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και 
προέρχεται από τους επίσημους ελέγχους 
που αναφέρονται στο άρθρο 77 
παράγραφος 1 λαμβάνονται υπόψη για τον 
υπολογισμών των τελών ή των 
επιβαρύνσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η συμπλήρωση αυτή είναι απαραίτητη, εφόσον μπορούν να εισπράττονται εκτός από τέλη και 
επιβαρύνσεις.
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Τροπολογία 772
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν οι αρμόδιες αρχές που εισπράττουν 
τα τέλη σύμφωνα με το άρθρο 77 
διενεργούν επίσης και άλλες 
δραστηριότητες, μόνο το τμήμα των 
στοιχείων κόστους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και 
προέρχεται από τους επίσημους ελέγχους 
που αναφέρονται στο άρθρο 77 
παράγραφος 1 λαμβάνονται υπόψη για τον 
υπολογισμών των τελών.

2. Εάν οι αρμόδιες αρχές που εισπράττουν 
τα τέλη ή τις επιβαρύνσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 77 διενεργούν επίσης και άλλες 
δραστηριότητες, μόνο το τμήμα των 
στοιχείων κόστους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και 
προέρχεται από τους επίσημους ελέγχους 
που αναφέρονται στο άρθρο 77 
παράγραφος 1 λαμβάνονται υπόψη για τον 
υπολογισμών των τελών ή των 
επιβαρύνσεων.

Or. de

Τροπολογία 773
Astrid Lulling, Georges Bach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 79 διαγράφεται

Υπολογισμός των τελών

1. Τα τέλη που εισπράττονται σύμφωνα 
με το άρθρο 77:

α) καθορίζονται σε ένα κατ’ αποκοπή 
ποσό με βάση τις συνολικές δαπάνες των 
επίσημων ελέγχων που πραγματοποιούν 
οι αρμόδιες αρχές σε μια δεδομένη 
χρονική περίοδο και εφαρμόζονται σε 
όλους τους υπευθύνους επιχειρήσεων 
ανεξάρτητα από το εάν έχει διενεργηθεί 
επίσημος έλεγχος σε κάθε υπεύθυνο 
επιχείρησης που καλείται να καταβάλει 
τέλος κατά την περίοδο αναφοράς· κατά 
τον καθορισμό του ύψους των τελών που 
επιβάλλονται σε κάθε τομέα, 
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δραστηριότητα και κατηγορία υπευθύνων 
επιχειρήσεων, οι αρμόδιες αρχές 
λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο που 
έχουν το είδος και το μέγεθός της 
δραστηριότητας και οι σχετικοί 
παράγοντες επικινδυνότητας στην 
κατανομή των συνολικών δαπανών των 
εν λόγω επίσημων ελέγχων· ή

β) υπολογίζονται με βάση τις πραγματικές 
δαπάνες κάθε μεμονωμένου επίσημου 
ελέγχου και εφαρμόζονται στους 
υπευθύνους επιχειρήσεων που έχουν 
υποβληθεί σε επίσημο έλεγχο· το εν λόγω 
τέλος δεν υπερβαίνει τις πραγματικές 
δαπάνες του επίσημου ελέγχου που 
διενεργείται και μπορεί να εκφράζεται εν 
μέρει ή ολοκληρωτικά ως τμήμα του 
χρόνου που αφιέρωσε το προσωπικό των 
αρμόδιων αρχών για τη διενέργεια των 
επίσημων ελέγχων.

2. Τα έξοδα ταξιδιού που αναφέρονται 
στο άρθρο 78 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό 
των τελών που αναφέρονται στο άρθρο 77 
παράγραφος 1 με τρόπο που δεν 
συνεπάγεται διακρίσεις μεταξύ των 
υπευθύνων επιχειρήσεων λόγω της 
απόστασης των εγκαταστάσεών τους από 
την έδρα των αρμόδιων αρχών.

3. Στην περίπτωση που τα τέλη 
υπολογίζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 στοιχείο α), τα τέλη που 
εισπράττονται από τις αρμόδιες αρχές 
σύμφωνα με το άρθρο 77 δεν υπερβαίνουν
τις συνολικές δαπάνες που 
πραγματοποιούνται για τους επίσημους 
ελέγχους που διενεργούνται κατά τη 
χρονική περίοδο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κατ΄ εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας, η μέθοδος υπολογισμού των δαπανών των 
ελέγχων πρέπει να καθορίζεται σε επίπεδο κρατών μελών τα οποία είναι τα πλέον κατάλληλα 
δεδομένου ότι είναι σε θέση να γνωρίζουν τις τομεακές, περιφερειακές και εθνικές 
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ιδιαιτερότητες. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν την ευελιξία που απαιτείται για 
τη θέσπιση ενός αποτελεσματικού, δίκαιου και προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητές τους 
συστήματος υπολογισμού των δαπανών των ελέγχων.

Τροπολογία 774
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 79 διαγράφεται

Υπολογισμός των τελών

1. Τα τέλη που εισπράττονται σύμφωνα 
με το άρθρο 77:

α) καθορίζονται σε ένα κατ’ αποκοπή 
ποσό με βάση τις συνολικές δαπάνες των 
επίσημων ελέγχων που πραγματοποιούν 
οι αρμόδιες αρχές σε μια δεδομένη 
χρονική περίοδο και εφαρμόζονται σε 
όλους τους υπευθύνους επιχειρήσεων 
ανεξάρτητα από το εάν έχει διενεργηθεί 
επίσημος έλεγχος σε κάθε υπεύθυνο 
επιχείρησης που καλείται να καταβάλει 
τέλος κατά την περίοδο αναφοράς· κατά 
τον καθορισμό του ύψους των τελών που 
επιβάλλονται σε κάθε τομέα, 
δραστηριότητα και κατηγορία υπευθύνων 
επιχειρήσεων, οι αρμόδιες αρχές 
λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο που 
έχουν το είδος και το μέγεθός της 
δραστηριότητας και οι σχετικοί 
παράγοντες επικινδυνότητας στην 
κατανομή των συνολικών δαπανών των 
εν λόγω επίσημων ελέγχων· ή,

β) υπολογίζονται με βάση τις πραγματικές 
δαπάνες κάθε μεμονωμένου επίσημου 
ελέγχου και εφαρμόζονται στους 
υπευθύνους επιχειρήσεων που έχουν 
υποβληθεί σε επίσημο έλεγχο· το εν λόγω 
τέλος δεν υπερβαίνει τις πραγματικές 
δαπάνες του επίσημου ελέγχου που 
διενεργείται και μπορεί να εκφράζεται εν 
μέρει ή ολοκληρωτικά ως τμήμα του 
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χρόνου που αφιέρωσε το προσωπικό των 
αρμόδιων αρχών για τη διενέργεια των 
επίσημων ελέγχων.

2. Τα έξοδα ταξιδιού που αναφέρονται 
στο άρθρο 78 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό 
των τελών που αναφέρονται στο άρθρο 77 
παράγραφος 1 με τρόπο που δεν 
συνεπάγεται διακρίσεις μεταξύ των 
υπευθύνων επιχειρήσεων λόγω της 
απόστασης των εγκαταστάσεών τους από 
την έδρα των αρμόδιων αρχών.

3. Στην περίπτωση που τα τέλη 
υπολογίζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 στοιχείο α), τα τέλη που 
εισπράττονται από τις αρμόδιες αρχές 
σύμφωνα με το άρθρο 77 δεν υπερβαίνουν 
τις συνολικές δαπάνες που 
πραγματοποιούνται για τους επίσημους 
ελέγχους που διενεργούνται κατά τη 
χρονική περίοδο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής υπερβαίνει το πεδίο αρμοδιοτήτων της. Η απόφαση για τον τρόπο με 
τον οποίο οι αρμόδιες αρχές χρηματοδοτούν τους επίσημους ελέγχους που πραγματοποιούν 
αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Τροπολογία 775
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 79 διαγράφεται

Υπολογισμός των τελών

1. Τα τέλη που εισπράττονται σύμφωνα 
με το άρθρο 77:

α) καθορίζονται σε ένα κατ’ αποκοπή 
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ποσό με βάση τις συνολικές δαπάνες των 
επίσημων ελέγχων που πραγματοποιούν 
οι αρμόδιες αρχές σε μια δεδομένη 
χρονική περίοδο και εφαρμόζονται σε 
όλους τους υπευθύνους επιχειρήσεων 
ανεξάρτητα από το εάν έχει διενεργηθεί 
επίσημος έλεγχος σε κάθε υπεύθυνο 
επιχείρησης που καλείται να καταβάλει 
τέλος κατά την περίοδο αναφοράς· κατά 
τον καθορισμό του ύψους των τελών που 
επιβάλλονται σε κάθε τομέα, 
δραστηριότητα και κατηγορία υπευθύνων 
επιχειρήσεων, οι αρμόδιες αρχές 
λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο που 
έχουν το είδος και το μέγεθός της 
δραστηριότητας και οι σχετικοί 
παράγοντες επικινδυνότητας στην 
κατανομή των συνολικών δαπανών των 
εν λόγω επίσημων ελέγχων· ή

β) υπολογίζονται με βάση τις πραγματικές 
δαπάνες κάθε μεμονωμένου επίσημου 
ελέγχου και εφαρμόζονται στους 
υπευθύνους επιχειρήσεων που έχουν 
υποβληθεί σε επίσημο έλεγχο· το εν λόγω 
τέλος δεν υπερβαίνει τις πραγματικές 
δαπάνες του επίσημου ελέγχου που 
διενεργείται και μπορεί να εκφράζεται εν 
μέρει ή ολοκληρωτικά ως τμήμα του 
χρόνου που αφιέρωσε το προσωπικό των 
αρμόδιων αρχών για τη διενέργεια των 
επίσημων ελέγχων.

2. Τα έξοδα ταξιδιού που αναφέρονται 
στο άρθρο 78 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό 
των τελών που αναφέρονται στο άρθρο 77 
παράγραφος 1 με τρόπο που δεν 
συνεπάγεται διακρίσεις μεταξύ των 
υπευθύνων επιχειρήσεων λόγω της 
απόστασης των εγκαταστάσεών τους από 
την έδρα των αρμόδιων αρχών.

3. Στην περίπτωση που τα τέλη 
υπολογίζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 στοιχείο α), τα τέλη που 
εισπράττονται από τις αρμόδιες αρχές 
σύμφωνα με το άρθρο 77 δεν υπερβαίνουν 
τις συνολικές δαπάνες που 
πραγματοποιούνται για τους επίσημους 
ελέγχους που διενεργούνται κατά τη 
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χρονική περίοδο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α).

Or. de

Τροπολογία 776
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπολογισμός των τελών Υπολογισμός των τελών ή των 
επιβαρύνσεων

Or. de

Τροπολογία 777
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπολογισμός των τελών Υπολογισμός των τελών ή των 
επιβαρύνσεων

Or. de

Αιτιολόγηση

Εάν εισπράττονται τέλη ή επιβαρύνσεις, οι αρχές διαθέτουν δύο δυνατότητες: είτε να 
εισπράττουν ένα κατ’αποκοπήν τέλος ή επιβάρυνση είτε τα τέλη ή οι επιβαρύνσεις να
εξαρτώνται άμεσα από τον έλεγχο. Κατά τον καθορισμό του ύψους τους πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη ορισμένα δεδομένα με σκοπό την προσαρμογή στις ανάγκες των υπευθύνων 
επιχειρήσεων.

Τροπολογία 778
Karin Kadenbach
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπολογισμός των τελών Υπολογισμός των τελών ή των 
επιβαρύνσεων

Or. de

Τροπολογία 779
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα τέλη που εισπράττονται σύμφωνα με 
το άρθρο 77:

1. Για τα τέλη ή τις επιβαρύνσεις που 
εισπράττονται σύμφωνα με το άρθρο 77 
λαμβάνονται υπόψη:

- το είδος της εκάστοτε επιχείρησης και 
οι αντίστοιχοι παράγοντες 
επικινδυνότητας·

- τα συμφέροντα των υπευθύνων 
επιχειρήσεων με χαμηλή απόδοση·

- οι παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής, 
επεξεργασίας και διανομής·

- οι ανάγκες των επιχειρήσεων που είναι 
εγκατεστημένες σε περιοχές που 
υπόκεινται σε ειδικούς γεωγραφικούς 
περιορισμούς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διατηρηθούν και στο μέλλον οι ήδη υφιστάμενες δυνατότητες συνυπολογισμού της 
ιδιαίτερης κατάστασης ορισμένων επιχειρήσεων κατά τον ορισμό τελών ή επιβαρύνσεων.

Τροπολογία 780
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα τέλη που εισπράττονται σύμφωνα με 
το άρθρο 77:

1. Σε περίπτωση καθορισμού 
εισπρακτέων τελών ή επιβαρύνσεων από 
τους υπευθύνους επιχειρήσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 77, τα κράτη μέλη μπορούν:

Or. de

Αιτιολόγηση

Εάν εισπράττονται τέλη ή επιβαρύνσεις, οι αρχές διαθέτουν δύο δυνατότητες: είτε να 
εισπράττουν ένα κατ’αποκοπήν τέλος ή επιβάρυνση είτε τα τέλη ή οι επιβαρύνσεις να 
εξαρτώνται άμεσα από τον έλεγχο. Κατά τον καθορισμό του ύψους τους πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη ορισμένα δεδομένα με σκοπό την προσαρμογή στις ανάγκες των υπευθύνων 
επιχειρήσεων.

Τροπολογία 781
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα τέλη που εισπράττονται σύμφωνα με 
το άρθρο 77:

1. Σε περίπτωση καθορισμού 
εισπρακτέων τελών ή επιβαρύνσεων από 
τους υπευθύνους επιχειρήσεων σύμφωνα
με το άρθρο 77, τα κράτη μέλη μπορούν:

Or. de

Τροπολογία 782
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-αα) Τα τέλη ή οι επιβαρύνσεις που 
εισπράττονται καθορίζονται σύμφωνα με 
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το άρθρο 78 βάσει των δαπανών που 
κάλυψαν οι αρμόδιες αρχές σε 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  Σε αυτό 
το πλαίσιο ορισμένα στοιχεία δαπάνης 
μπορούν να υπολογιστούν κατ’αποκοπήν 
κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής και 
κατόπιν ενημέρωσης του κοινού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τη μείωση του διοικητικού φόρτου μπορεί να είναι ενδεδειγμένο ορισμένα στοιχεία να 
υπολογίζονται κατ’ αποκοπήν και όχι βάσει των πραγματικών δαπανών που προέκυψαν στο 
πλαίσιο μεμονωμένου ελέγχου. Θα πρέπει να δίνεται στις αρμόδιες αρχές αυτή η δυνατότητα, 
ενώ το κοινό θα πρέπει να ενημερώνεται για το ύψος αυτών των κατ’ αποκοπήν ποσών.

Τροπολογία 783
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) καθορίζονται σε ένα κατ’ αποκοπή 
ποσό με βάση τις συνολικές δαπάνες των 
επίσημων ελέγχων που πραγματοποιούν 
οι αρμόδιες αρχές σε μια δεδομένη 
χρονική περίοδο και εφαρμόζονται σε 
όλους τους υπευθύνους επιχειρήσεων 
ανεξάρτητα από το εάν έχει διενεργηθεί 
επίσημος έλεγχος σε κάθε υπεύθυνο 
επιχείρησης που καλείται να καταβάλει 
τέλος κατά την περίοδο αναφοράς· κατά 
τον καθορισμό του ύψους των τελών που 
επιβάλλονται σε κάθε τομέα, 
δραστηριότητα και κατηγορία υπευθύνων 
επιχειρήσεων, οι αρμόδιες αρχές 
λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο που 
έχουν το είδος και το μέγεθός της 
δραστηριότητας και οι σχετικοί 
παράγοντες επικινδυνότητας στην 
κατανομή των συνολικών δαπανών των 
εν λόγω επίσημων ελέγχων· ή

διαγράφεται
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Or. de

Τροπολογία 784
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) καθορίζονται σε ένα κατ’ αποκοπή 
ποσό με βάση τις συνολικές δαπάνες των 
επίσημων ελέγχων που πραγματοποιούν 
οι αρμόδιες αρχές σε μια δεδομένη 
χρονική περίοδο και εφαρμόζονται σε 
όλους τους υπευθύνους επιχειρήσεων 
ανεξάρτητα από το εάν έχει διενεργηθεί 
επίσημος έλεγχος σε κάθε υπεύθυνο 
επιχείρησης που καλείται να καταβάλει 
τέλος κατά την περίοδο αναφοράς· κατά 
τον καθορισμό του ύψους των τελών που 
επιβάλλονται σε κάθε τομέα, 
δραστηριότητα και κατηγορία υπευθύνων 
επιχειρήσεων, οι αρμόδιες αρχές 
λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο που 
έχουν το είδος και το μέγεθός της 
δραστηριότητας και οι σχετικοί 
παράγοντες επικινδυνότητας στην 
κατανομή των συνολικών δαπανών των 
εν λόγω επίσημων ελέγχων· ή

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συμμετέχουν μόνο σε δαπάνες που προέκυψαν πραγματικά από τη 
διεξαγωγή επίσημων ελέγχων σε αυτές.  Η διαδικασία αυτή αυξάνει τη διαφάνεια και την 
εμπιστοσύνη στους επίσημους ελέγχους και δημιουργεί κίνητρα για τη διεξαγωγή ελέγχων από 
τις αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία 785
Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) καθορίζονται σε ένα κατ’ αποκοπή 
ποσό με βάση τις συνολικές δαπάνες των 
επίσημων ελέγχων που πραγματοποιούν 
οι αρμόδιες αρχές σε μια δεδομένη 
χρονική περίοδο και εφαρμόζονται σε 
όλους τους υπευθύνους επιχειρήσεων 
ανεξάρτητα από το εάν έχει διενεργηθεί 
επίσημος έλεγχος σε κάθε υπεύθυνο 
επιχείρησης που καλείται να καταβάλει 
τέλος κατά την περίοδο αναφοράς· κατά 
τον καθορισμό του ύψους των τελών που 
επιβάλλονται σε κάθε τομέα, 
δραστηριότητα και κατηγορία υπευθύνων 
επιχειρήσεων, οι αρμόδιες αρχές 
λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο που 
έχουν το είδος και το μέγεθός της 
δραστηριότητας και οι σχετικοί 
παράγοντες επικινδυνότητας στην 
κατανομή των συνολικών δαπανών των 
εν λόγω επίσημων ελέγχων· ή

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 786
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) καθορίζονται σε ένα κατ’ αποκοπή ποσό 
με βάση τις συνολικές δαπάνες των 
επίσημων ελέγχων που πραγματοποιούν οι 
αρμόδιες αρχές σε μια δεδομένη χρονική 
περίοδο και εφαρμόζονται σε όλους τους 
υπευθύνους επιχειρήσεων ανεξάρτητα από 
το εάν έχει διενεργηθεί επίσημος έλεγχος 
σε κάθε υπεύθυνο επιχείρησης που 
καλείται να καταβάλει τέλος κατά την 
περίοδο αναφοράς· κατά τον καθορισμό 
του ύψους των τελών που επιβάλλονται 
σε κάθε τομέα, δραστηριότητα και 
κατηγορία υπευθύνων επιχειρήσεων, οι 

α) καθορίζονται σε ένα κατ’ αποκοπή ποσό 
με βάση τις συνολικές δαπάνες των 
επίσημων ελέγχων που πραγματοποιούν οι 
αρμόδιες αρχές σε μια δεδομένη χρονική 
περίοδο και εφαρμόζονται σε όλους τους 
υπευθύνους επιχειρήσεων ανεξάρτητα από 
το εάν έχει διενεργηθεί επίσημος έλεγχος 
σε κάθε υπεύθυνο επιχείρησης που 
καλείται να καταβάλει τέλος κατά την 
περίοδο αναφοράς· ή
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αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τον 
αντίκτυπο που έχουν το είδος και το 
μέγεθός της δραστηριότητας και οι 
σχετικοί παράγοντες επικινδυνότητας 
στην κατανομή των συνολικών δαπανών 
των εν λόγω επίσημων ελέγχων· ή

Or. de

Τροπολογία 787
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υπολογίζονται με βάση τις πραγματικές 
δαπάνες κάθε μεμονωμένου επίσημου 
ελέγχου και εφαρμόζονται στους 
υπευθύνους επιχειρήσεων που έχουν 
υποβληθεί σε επίσημο έλεγχο· το εν λόγω 
τέλος δεν υπερβαίνει τις πραγματικές 
δαπάνες του επίσημου ελέγχου που 
διενεργείται και μπορεί να εκφράζεται εν 
μέρει ή ολοκληρωτικά ως τμήμα του 
χρόνου που αφιέρωσε το προσωπικό των 
αρμόδιων αρχών για τη διενέργεια των 
επίσημων ελέγχων.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 788
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α) Αναφορικά με το ύψος των τελών ή 
των επιβαρύνσεων που επιβάλλονται σε 
υπευθύνους επιχειρήσεων σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν υπόψη τα εξής: 
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α) το είδος της εκάστοτε επιχείρησης και 
τους αντίστοιχους παράγοντες 
επικινδυνότητας·

β) τα συμφέροντα των υπευθύνων 
επιχειρήσεων με χαμηλή απόδοση·

γ) τις παραδοσιακές μεθόδους 
παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής·

δ) τις ανάγκες των επιχειρήσεων που 
είναι εγκατεστημένες σε περιοχές που 
υπόκεινται σε ειδικούς γεωγραφικούς 
περιορισμούς.

Or. de

Τροπολογία 789
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Αναφορικά με το ύψος των τελών ή 
των επιβαρύνσεων που επιβάλλονται σε 
υπευθύνους επιχειρήσεων σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν υπόψη τα εξής: 

α) το είδος της εκάστοτε επιχείρησης και 
τους αντίστοιχους παράγοντες 
επικινδυνότητας·

β) τα συμφέροντα των υπευθύνων 
επιχειρήσεων με χαμηλή απόδοση·

γ) τις παραδοσιακές μεθόδους 
παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής·

δ) τις ανάγκες των επιχειρήσεων που 
είναι εγκατεστημένες σε περιοχές που 
υπόκεινται σε ειδικούς γεωγραφικούς 
περιορισμούς.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Εάν εισπράττονται τέλη ή επιβαρύνσεις, οι αρχές διαθέτουν δύο δυνατότητες: είτε να 
εισπράττουν ένα κατ’ αποκοπήν τέλος ή επιβάρυνση είτε τα τέλη ή οι επιβαρύνσεις να 
εξαρτώνται άμεσα από τον έλεγχο. Κατά τον καθορισμό του ύψους τους πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη ορισμένα δεδομένα με σκοπό την προσαρμογή στις ανάγκες των υπευθύνων 
επιχειρήσεων.

Τροπολογία 790
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 79a

Ελάχιστα τέλη ή επιβαρύνσεις

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 77, η Επιτροπή θεσπίζει με 
εκτελεστική πράξη ελάχιστα τέλη ή 
επιβαρύνσεις για τις μονάδες παραγωγής 
για ελέγχους που αφορούν τις ακόλουθες 
δραστηριότητες:

α.  το σύστημα επιθεώρησης πριν και 
μετά τη σφαγή· 

β. την παρακολούθηση της εξάπλωσης 
ζωονοσογόνων παραγόντων, καθώς και 
άλλα μέτρα παρακολούθησης για την 
προστασία της ανθρώπινης υγείας 

γ. τον έλεγχο των εργαστηρίων 
τεμαχισμού·

δ. τον έλεγχο των εργαστηρίων 
επεξεργασίας άγριων θηραμάτων·

ε. τον έλεγχο της παραγωγής και 
επεξεργασίας γάλακτος·

στ. τον έλεγχο της παραγωγής και 
εμπορικής διάθεσης αλιευτικών 
προϊόντων·

ζ. την εισαγωγή και διαμετακόμιση 
αγαθών και ζώντων ζώων·

η. την εξαγωγή αγαθών και ζώντων 
ζώων·
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2. Η Επιτροπή καθορίζει βάσει του 
άρθρου 78 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
μέσω εκτελεστικής πράξης ελάχιστο ποσό 
για την κάλυψη των δαπανών διεξαγωγής 
επιθεωρήσεων σε καταχωρισμένες 
επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004.  Η 
Επιτροπή ορίζει τέσσερις ζώνες για το 
ύψος του ελάχιστου ποσού, λαμβάνοντας 
υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα αμοιβών 
στα κράτη μέλη.

3. Τα τέλη ή οι επιβαρύνσεις που 
εισπράττουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 δεν επιτρέπεται να είναι 
μικρότερα από το ύψος που καθορίζεται 
στις εκτελεστικές πράξεις βάσει των 
παραγράφων 1 και 2.

4. Εάν ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών 
καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 αυξηθεί 
κατά τουλάχιστον 5% από τον τελευταίο 
καθορισμό του, η Επιτροπή οφείλει, το 
αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου του 
επομένου έτους, να δημοσιεύσει εκ νέου 
τα καθορισμένα σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 2 ελάχιστα τέλη ή 
επιβαρύνσεις με ανάλογα 
προσαρμοσμένες τιμές. Τα ποσά από 0,5 
λεπτά και άνω στρογγυλοποιούνται προς 
τα επάνω ως το επόμενο ακέραιο ποσό σε 
λεπτά και τα ποσά κάτω των 0,5 λεπτών 
στρογγυλοποιούνται ανάλογα προς τα 
κάτω. Η αρχική τιμή για την προσαρμογή 
του ΕνΔΤΚ αντιστοιχεί στον ΕνΔΤΚ κατά 
τον χρόνο δημοσίευσης των πράξεων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Οι εκτελεστικές πράξεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 141 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

6. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα 
χρησιμοποιούμενα από τους υπευθύνους 
επιχειρήσεων συστήματα ιδίων ελέγχων 
και ιχνηλάτησης, καθώς και ο βαθμός 
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συμμόρφωσης με τις διατάξεις που 
διαπιστώθηκε στο πλαίσιο των επισήμων 
ελέγχων, τα κράτη μέλη μπορούν, εάν οι 
επίσημοι έλεγχοι για συγκεκριμένες 
μορφές επιχειρήσεων ή δραστηριοτήτων 
διεξάγονται με μικρότερη συχνότητα ή 
εάν επιθυμούν να ανταποκριθούν στα 
κριτήρια του άρθρου 79, να ορίσουν ως 
συμμετοχή στους επίσημους ελέγχους 
ποσό χαμηλότερο από τα ελάχιστα ποσά 
που αναφέρονται στις εκτελεστικές 
πράξεις βάσει του άρθρου 79α, υπό την 
προϋπόθεση ότι το εκάστοτε κράτος 
μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή έκθεση 
στην οποία αναφέρονται τα εξής:

α) το είδος των εν λόγω αγαθών ή της εν 
λόγω δραστηριότητας·

β) οι έλεγχοι που έχουν διενεργηθεί στις εν 
λόγω επιχειρήσεις, και

γ) η μέθοδος υπολογισμού της μείωσης 
του τέλους ή της επιβάρυνσης.

Or. de

Justification
Um durch die Gebühren bzw. Beiträge keine Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 
Wirtschaftsbeteiligten zu verursachen, ist, wie im bisherigen System, die Einhaltung von 
Untergrenzen vorzusehen. Zur einheitlichen Durchführung dieser Regel, legt die EK für 
bestimmte Tätigkeiten der amtlichen Kontrolle im Wege eines Durchführungsrechtsakts 
Mindestgebühren bzw. –beiträge fest. Wie auch in der bestehenden Verordnung (EG) Nr. 
882/2004 ist die Inflation zu berücksichtigen. Im Wege eines fixen Referenzwertes und auf 
Basis des harmonisierten VPI  ist eine automatische Anhebung der Mindestgebühren 
gewährleistet. Dieses Element trägt wesentlich zur nachhaltigen Finanzierung der 
Kontrollsysteme bei. Durch die Festlegung von Mindesttarifen für die Durchführung von 
Revisionen ist auch sichergestellt, dass registrierte Betriebe, die nicht einem 
Zulassungsverfahren unterliegen, regelmäßig kontrolliert werden und den zuständigen 
Behörden auch dafür angemessene Mittel zur Verfügung stehen.

Τροπολογία 791
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα έξοδα ταξιδιού που αναφέρονται στο 
άρθρο 78 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό 
των τελών που αναφέρονται στο άρθρο 77 
παράγραφος 1 με τρόπο που δεν 
συνεπάγεται διακρίσεις μεταξύ των 
υπευθύνων επιχειρήσεων λόγω της 
απόστασης των εγκαταστάσεών τους από
την έδρα των αρμόδιων αρχών.

Τα έξοδα ταξιδιού που αναφέρονται στο 
άρθρο 78 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό 
των τελών ή των επιβαρύνσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 77 παράγραφος 1 
με τρόπο που δεν συνεπάγεται διακρίσεις 
μεταξύ των υπευθύνων επιχειρήσεων λόγω 
της απόστασης των εγκαταστάσεών τους 
από την έδρα των αρμόδιων αρχών.

Or. de

Τροπολογία 792
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα έξοδα ταξιδιού που αναφέρονται στο 
άρθρο 78 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό 
των τελών που αναφέρονται στο άρθρο 77 
παράγραφος 1 με τρόπο που δεν 
συνεπάγεται διακρίσεις μεταξύ των 
υπευθύνων επιχειρήσεων λόγω της 
απόστασης των εγκαταστάσεών τους από 
την έδρα των αρμόδιων αρχών.

2. Τα έξοδα ταξιδιού που αναφέρονται στο 
άρθρο 78 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό 
των τελών ή των επιβαρύνσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 77 παράγραφος 1 
με τρόπο που δεν συνεπάγεται διακρίσεις 
μεταξύ των υπευθύνων επιχειρήσεων λόγω 
της απόστασης των εγκαταστάσεών τους 
από την έδρα των αρμόδιων αρχών.

Or. de

Τροπολογία 793
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην περίπτωση που τα τέλη 
υπολογίζονται σύμφωνα με την 

διαγράφεται
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παράγραφο 1 στοιχείο α), τα τέλη που 
εισπράττονται από τις αρμόδιες αρχές 
σύμφωνα με το άρθρο 77 δεν υπερβαίνουν 
τις συνολικές δαπάνες που 
πραγματοποιούνται για τους επίσημους 
ελέγχους που διενεργούνται κατά τη 
χρονική περίοδο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α).

Or. de

Τροπολογία 794
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην περίπτωση που τα τέλη 
υπολογίζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 στοιχείο α), τα τέλη που 
εισπράττονται από τις αρμόδιες αρχές 
σύμφωνα με το άρθρο 77 δεν υπερβαίνουν 
τις συνολικές δαπάνες που 
πραγματοποιούνται για τους επίσημους 
ελέγχους που διενεργούνται κατά τη 
χρονική περίοδο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α).

3. Τα τέλη ή οι επιβαρύνσεις που 
εισπράττονται από τις αρμόδιες αρχές 
σύμφωνα με το άρθρο 77 δεν υπερβαίνουν 
τις συνολικές δαπάνες που 
πραγματοποιούνται για τους επίσημους 
ελέγχους που διενεργούνται κατά τη 
χρονική περίοδο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 εδάφιο α α (νέο).

Or. de

Τροπολογία 795
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 79a

Ελάχιστα τέλη ή επιβαρύνσεις

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 77, η Επιτροπή θεσπίζει με 
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εκτελεστική πράξη ελάχιστα τέλη ή 
επιβαρύνσεις για τις μονάδες παραγωγής 
για ελέγχους που αφορούν τις ακόλουθες 
δραστηριότητες:

α.  το σύστημα επιθεώρησης πριν και 
μετά τη σφαγή·

β. την παρακολούθηση της εξάπλωσης 
ζωονοσογόνων παραγόντων, καθώς και 
άλλα μέτρα παρακολούθησης για την 
προστασία της ανθρώπινης υγείας· 

γ. τον έλεγχο των εργαστηρίων 
τεμαχισμού· 

δ. τον έλεγχο των εργαστηρίων 
επεξεργασίας άγριων θηραμάτων· 

ε. τον έλεγχο της παραγωγής και 
επεξεργασίας γάλακτος·

στ. τον έλεγχο της παραγωγής και 
εμπορικής διάθεσης αλιευτικών 
προϊόντων·

ζ. την εισαγωγή και διαμετακόμιση 
αγαθών και ζώντων ζώων· 

η. την εξαγωγή αγαθών και ζώντων 
ζώων·

2. Η Επιτροπή καθορίζει βάσει του 
άρθρου 78 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
μέσω εκτελεστικής πράξης ελάχιστο ποσό 
για την κάλυψη των δαπανών διεξαγωγής 
επιθεωρήσεων σε καταχωρισμένες 
επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004.  Η
Επιτροπή ορίζει τέσσερις ζώνες για το 
ύψος του ελάχιστου ποσού, λαμβάνοντας 
υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα αμοιβών 
στα κράτη μέλη.

3. Τα τέλη ή οι επιβαρύνσεις που 
εισπράττουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 δεν επιτρέπεται να είναι 
μικρότερα από το ύψος που καθορίζεται 
στις εκτελεστικές πράξεις βάσει των 
παραγράφων 1 και 2.

4. Εάν ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών 
καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 αυξηθεί 
κατά τουλάχιστον 5% από τον τελευταίο 
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καθορισμό του, η Επιτροπή οφείλει, το 
αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου του 
επομένου έτους, να δημοσιεύσει εκ νέου 
τα καθορισμένα σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 2 ελάχιστα τέλη ή 
επιβαρύνσεις με ανάλογα 
προσαρμοσμένες τιμές. Τα ποσά από 0,5 
λεπτά και άνω στρογγυλοποιούνται προς 
τα επάνω ως το επόμενο ακέραιο ποσό σε 
λεπτά και τα ποσά κάτω των 0,5 λεπτών 
στρογγυλοποιούνται ανάλογα προς τα 
κάτω. Η αρχική τιμή για την προσαρμογή 
του ΕνΔΤΚ αντιστοιχεί στον ΕνΔΤΚ κατά 
τον χρόνο δημοσίευσης των πράξεων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Οι εκτελεστικές πράξεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 141 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

6. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα 
χρησιμοποιούμενα από τους υπευθύνους 
επιχειρήσεων συστήματα ιδίων ελέγχων 
και ιχνηλάτησης, καθώς και ο βαθμός 
συμμόρφωσης με τις διατάξεις που 
διαπιστώθηκε στο πλαίσιο των επίσημων 
ελέγχων, τα κράτη μέλη μπορούν, εάν οι 
επίσημοι έλεγχοι για συγκεκριμένες 
μορφές επιχειρήσεων ή δραστηριοτήτων 
διεξάγονται με μικρότερη συχνότητα ή 
εάν επιθυμούν να ανταποκριθούν στα 
κριτήρια του άρθρου 79, να ορίσουν ως 
συμμετοχή στους επίσημους ελέγχους 
ποσό χαμηλότερο από τα ελάχιστα ποσά 
που αναφέρονται στις εκτελεστικές 
πράξεις βάσει του άρθρου 79α, υπό την 
προϋπόθεση ότι το εκάστοτε κράτος 
μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή έκθεση 
που περιέχει τα εξής:

α) το είδος των εν λόγω αγαθών ή της εν 
λόγω δραστηριότητας·

β) τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί 
στις εν λόγω επιχειρήσεις, και

γ) τη μέθοδο υπολογισμού της μείωσης 
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του τέλους ή της επιβάρυνσης.

Or. de

Τροπολογία 796
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 80 διαγράφεται

Μείωση των τελών για συνεπώς 
συμμορφούμενους υπευθύνους 
επιχειρήσεων

Στην περίπτωση που τα τέλη 
καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 79 
παράγραφος 1 στοιχείο α), ο συντελεστής 
του τέλους που εφαρμόζεται σε κάθε 
υπεύθυνο επιχείρησης καθορίζεται με 
βάση το ιστορικό συμμόρφωσης του 
υπευθύνου επιχείρησης με τους κανόνες 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 όπως διαπιστώνεται από 
επίσημους ελέγχους, ούτως ώστε τα τέλη 
που επιβάλλονται σε συνεπώς 
συμμορφούμενους υπευθύνους 
επιχειρήσεων να είναι χαμηλότερα από 
αυτά που επιβάλλονται σε άλλους 
υπευθύνους επιχειρήσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν μπορεί να αιτιολογηθεί αντικειμενικά η μείωση του εκάστοτε ύψους ενός τέλους ή μιας 
επιβάρυνσης αναλόγως του βαθμού συμμόρφωσης. Αντίθετα, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τη συμπεριφορά των υπευθύνων επιχειρήσεων σε σχέση με τη συχνότητα των 
επισκέψεων ελέγχου. Αυτό με τη σειρά του θα οδηγήσει σε ελάφρυνση για τους υπευθύνους 
επιχειρήσεων με καλό ιστορικό συμμόρφωσης.
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Τροπολογία 797
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 80 διαγράφεται

Μείωση των τελών για συνεπώς 
συμμορφούμενους υπευθύνους 
επιχειρήσεων

Στην περίπτωση που τα τέλη 
καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 79 
παράγραφος 1 στοιχείο α), ο συντελεστής 
του τέλους που εφαρμόζεται σε κάθε 
υπεύθυνο επιχείρησης καθορίζεται με 
βάση το ιστορικό συμμόρφωσης του 
υπευθύνου επιχείρησης με τους κανόνες 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 όπως διαπιστώνεται από 
επίσημους ελέγχους, ούτως ώστε τα τέλη 
που επιβάλλονται σε συνεπώς 
συμμορφούμενους υπευθύνους 
επιχειρήσεων να είναι χαμηλότερα από 
αυτά που επιβάλλονται σε άλλους 
υπευθύνους επιχειρήσεων.

Or. de

Τροπολογία 798
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μείωση των τελών για συνεπώς 
συμμορφούμενους υπευθύνους 
επιχειρήσεων

Δυνατότητα μείωσης των τελών για 
συνεπώς συμμορφούμενους υπευθύνους 
επιχειρήσεων

Or. de
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Τροπολογία 799
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που τα τέλη 
καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 79 
παράγραφος 1 στοιχείο α), ο συντελεστής
του τέλους που εφαρμόζεται σε κάθε 
υπεύθυνο επιχείρησης καθορίζεται με 
βάση το ιστορικό συμμόρφωσης του 
υπευθύνου επιχείρησης με τους κανόνες 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2 όπως διαπιστώνεται από επίσημους 
ελέγχους, ούτως ώστε τα τέλη που 
επιβάλλονται σε συνεπώς 
συμμορφούμενους υπευθύνους 
επιχειρήσεων να είναι χαμηλότερα από 
αυτά που επιβάλλονται σε άλλους 
υπευθύνους επιχειρήσεων.

Κατά τον καθορισμό του συντελεστή του 
τέλους ή της επιβάρυνσης που 
εφαρμόζεται σε κάθε υπεύθυνο 
επιχείρησης, η αρμόδια αρχή μπορεί να 
λάβει υπόψη το ιστορικό συμμόρφωσης 
του υπευθύνου επιχείρησης με τους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 όπως διαπιστώνεται από 
επίσημους ελέγχους, ούτως ώστε τα τέλη ή 
οι επιβαρύνσεις που επιβάλλονται σε 
συνεπώς συμμορφούμενους υπευθύνους 
επιχειρήσεων να είναι χαμηλότερα από 
αυτά που επιβάλλονται σε άλλους 
υπευθύνους επιχειρήσεων.

Or. de

Τροπολογία 800
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που τα τέλη καθορίζονται 
συμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 1 
στοιχείο α), ο συντελεστής του τέλους που 
εφαρμόζεται σε κάθε υπεύθυνο 
επιχείρησης καθορίζεται με βάση το 
ιστορικό συμμόρφωσης του υπευθύνου 
επιχείρησης με τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
όπως διαπιστώνεται από επίσημους 
ελέγχους, ούτως ώστε τα τέλη που 
επιβάλλονται σε συνεπώς 
συμμορφούμενους υπευθύνους 
επιχειρήσεων να είναι χαμηλότερα από 

Στην περίπτωση που τα τέλη καθορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 77 και υπάρχουν οι 
απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι και 
εφόσον τηρείται το άρθρο 78, όταν 
χρησιμοποιείται ο τύπος που ορίζεται στο 
άρθρο 79 παράγραφος 1 στοιχείο α), ο 
συντελεστής του τέλους που μπορεί να 
εφαρμοσθεί σε κάθε υπεύθυνο επιχείρησης 
μπορεί να καθορισθεί με βάση το ιστορικό 
συμμόρφωσης του υπευθύνου επιχείρησης 
με τους κανόνες που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 όπως 
διαπιστώνεται από επίσημους ελέγχους, 
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αυτά που επιβάλλονται σε άλλους 
υπευθύνους επιχειρήσεων.

ούτως ώστε τα τέλη που επιβάλλονται σε 
συνεπώς συμμορφούμενους υπευθύνους 
επιχειρήσεων να είναι χαμηλότερα από 
αυτά που επιβάλλονται σε άλλους 
υπευθύνους επιχειρήσεων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το κείμενο ευθυγραμμίζεται προς το άρθρο 77, σύμφωνα με το οποίο τα τέλη είναι προαιρετικά 
για τα κράτη μέλη, και το άρθρο 78, το οποίο ορίζει την υποχρέωση της κάλυψης των δαπανών 
των υποχρεωτικών ελέγχων. Οποιαδήποτε μείωση χρειάζεται να είναι βιώσιμη χωρίς να 
παραβλέπεται η συγκεκριμένη υποχρέωση.

Τροπολογία 801
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που τα τέλη καθορίζονται 
συμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 1 
στοιχείο α), ο συντελεστής του τέλους που 
εφαρμόζεται σε κάθε υπεύθυνο 
επιχείρησης καθορίζεται με βάση το 
ιστορικό συμμόρφωσης του υπευθύνου 
επιχείρησης με τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
όπως διαπιστώνεται από επίσημους 
ελέγχους, ούτως ώστε τα τέλη που 
επιβάλλονται σε συνεπώς 
συμμορφούμενους υπευθύνους 
επιχειρήσεων να είναι χαμηλότερα από 
αυτά που επιβάλλονται σε άλλους 
υπευθύνους επιχειρήσεων.

Στην περίπτωση που τα τέλη καθορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 1, ο 
συντελεστής του τέλους που εφαρμόζεται 
σε κάθε υπεύθυνο επιχείρησης καθορίζεται 
με βάση το ιστορικό συμμόρφωσης του 
υπευθύνου επιχείρησης με τους κανόνες 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2 όπως διαπιστώνεται από επίσημους 
ελέγχους, ούτως ώστε τα τέλη που 
επιβάλλονται σε συνεπώς 
συμμορφούμενους υπευθύνους 
επιχειρήσεων να είναι χαμηλότερα από 
αυτά που επιβάλλονται σε άλλους 
υπευθύνους επιχειρήσεων.

Η Επιτροπή προσδιορίζει λεπτομερώς 
την έννοια των όρων «συνεπώς 
συμμορφούμενοι υπεύθυνοι 
επιχειρήσεων» και «χαμηλότερα» τέλη, 
μέσω εκτελεστικής πράξης.

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

Or. en

Τροπολογία 802
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων λαμβάνουν 
απόδειξη πληρωμής των τελών που 
προβλέπονται στο άρθρο 77 παράγραφος 
1.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 803
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα τέλη που εισπράττονται σύμφωνα με 
το άρθρο 77 παράγραφος 1 στοιχείο δ) 
καταβάλλονται από τον υπεύθυνο 
επιχείρησης που φέρει την ευθύνη για το 
φορτίο ή τον αντιπρόσωπό του.

2. Τα τέλη που εισπράττονται σύμφωνα με 
το άρθρο 77 παράγραφος 1 στοιχείο δ) 
μπορεί να καταβάλλονται από τον 
υπεύθυνο επιχείρησης που φέρει την 
ευθύνη για το φορτίο ή τον αντιπρόσωπό 
του.

Or. en

Τροπολογία 804
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα τέλη που εισπράττονται σύμφωνα με 
το άρθρο 77 παράγραφος 1 στοιχείο δ) 
καταβάλλονται από τον υπεύθυνο 
επιχείρησης που φέρει την ευθύνη για το 
φορτίο ή τον αντιπρόσωπό του.

2. Τα τέλη που εισπράττονται σύμφωνα με 
το άρθρο 77 παράγραφος 1 στοιχείο δ) 
καταβάλλονται από τον υπεύθυνο 
επιχείρησης που φέρει την ευθύνη για το 
φορτίο ή τον αντιπρόσωπό του τη στιγμή 
της άφιξής του.

Or. es

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτόν προσδιορίζεται πιο συγκεκριμένα ο υπεύθυνος επιχείρησης/αντιπρόσωπος 
ο οποίος ορίζεται ως ο υπεύθυνος κατά την άφιξη του φορτίου.

Τροπολογία 805
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 82 διαγράφεται

Επιστροφές τελών και εξαίρεση για τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις.

1. Τα τέλη που προβλέπονται στο άρθρο 
77 δεν επιστρέφονται άμεσα ή έμμεσα, 
εκτός εάν έχουν εισπραχθεί 
αχρεωστήτως.

2. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν 
λιγότερα από 10 άτομα και των οποίων ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών ή ισολογισμός 
δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ 
εξαιρούνται από την καταβολή των τελών 
που προβλέπονται στο άρθρο 77.

3. Οι δαπάνες που αναφέρονται στα 
άρθρα 77, 78 και 79 δεν περιλαμβάνουν 
τις δαπάνες που πραγματοποιούνται για 
τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων στις 
επιχειρήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Τα συμφέροντα επιχειρήσεων με χαμηλή απόδοση ή παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής, 
επεξεργασίας και διανομής λαμβάνονται υπόψη στην τροπολογία στο άρθρο 79 παράγραφος 1.

Τροπολογία 806
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 82 διαγράφεται

Επιστροφές τελών και εξαίρεση για τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις

1. Τα τέλη που προβλέπονται στο άρθρο 
77 δεν επιστρέφονται άμεσα ή έμμεσα, 
εκτός εάν έχουν εισπραχθεί 
αχρεωστήτως.

2. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν 
λιγότερα από 10 άτομα και των οποίων ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών ή ισολογισμός 
δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ 
εξαιρούνται από την καταβολή των τελών 
που προβλέπονται στο άρθρο 77.

3. Οι δαπάνες που αναφέρονται στα 
άρθρα 77, 78 και 79 δεν περιλαμβάνουν 
τις δαπάνες που πραγματοποιούνται για 
τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων στις 
επιχειρήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση της Επιτροπής για τις μικροεπιχειρήσεις είναι εξαιρετικά ευρεία και αποκλείει 
σημαντικό μέρος των υπευθύνων επιχειρήσεων.
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Τροπολογία 807
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 82 διαγράφεται

Επιστροφές τελών και εξαίρεση για τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις

1. Τα τέλη που προβλέπονται στο άρθρο 
77 δεν επιστρέφονται άμεσα ή έμμεσα, 
εκτός εάν έχουν εισπραχθεί 
αχρεωστήτως.

2. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν 
λιγότερα από 10 άτομα και των οποίων ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών ή ισολογισμός 
δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ 
εξαιρούνται από την καταβολή των τελών 
που προβλέπονται στο άρθρο 77.

3. Οι δαπάνες που αναφέρονται στα 
άρθρα 77, 78 και 79 δεν περιλαμβάνουν 
τις δαπάνες που πραγματοποιούνται για 
τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων στις 
επιχειρήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση μπορεί να διαγραφεί, εφόσον τα κράτη μέλη υποχρεούνται σύμφωνα με τη νέα 
παράγραφο 2 του άρθρου 79 να λαμβάνουν υπόψη κατά τον καθορισμό τελών και 
επιβαρύνσεων μεταξύ άλλων και το είδος και την έκταση των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων. Εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει σε ποιον βαθμό θα 
ληφθούν αυτά υπόψη.

Τροπολογία 808
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 82 διαγράφεται

Επιστροφές τελών και εξαίρεση για τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις

1. Τα τέλη που προβλέπονται στο άρθρο 
77 δεν επιστρέφονται άμεσα ή έμμεσα, 
εκτός εάν έχουν εισπραχθεί 
αχρεωστήτως.

2. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν 
λιγότερα από 10 άτομα και των οποίων ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών ή ισολογισμός 
δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ 
εξαιρούνται από την καταβολή των τελών 
που προβλέπονται στο άρθρο 77.

3. Οι δαπάνες που αναφέρονται στα 
άρθρα 77, 78 και 79 δεν περιλαμβάνουν 
τις δαπάνες που πραγματοποιούνται για 
τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων στις 
επιχειρήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.

Or. de

Τροπολογία 809
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιστροφές τελών και εξαίρεση για τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις

Επιστροφές τελών και εξαίρεση

Or. en

Τροπολογία 810
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιστροφές τελών και εξαίρεση για τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις

Επιστροφές τελών

Or. en

Τροπολογία 811
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα τέλη που προβλέπονται στο άρθρο 77 
δεν επιστρέφονται άμεσα ή έμμεσα, εκτός 
εάν έχουν εισπραχθεί αχρεωστήτως.

1. Τα τέλη που προβλέπονται στο άρθρο 77 
δεν επιστρέφονται άμεσα ή έμμεσα, εκτός 
εάν έχουν εισπραχθεί αχρεωστήτως. 
Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης 
που εφαρμόζεται στις κρατικές 
ενισχύσεις, να απαλλάξουν πλήρως ή εν 
μέρει τις επιχειρήσεις που διαθέτουν τα 
προϊόντα τους σε περιορισμένες αγορές, 
υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η εξαίρεση 
δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στον 
ανταγωνισμό εντός της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 812
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν 
λιγότερα από 10 άτομα και των οποίων ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών ή ισολογισμός 
δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ 
εξαιρούνται από την καταβολή των τελών 
που προβλέπονται στο άρθρο 77.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 813
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν 
λιγότερα από 10 άτομα και των οποίων ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών ή ισολογισμός 
δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ 
εξαιρούνται από την καταβολή των τελών 
που προβλέπονται στο άρθρο 77.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 814
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν 
λιγότερα από 10 άτομα και των οποίων ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών ή ισολογισμός 
δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ 
εξαιρούνται από την καταβολή των τελών 
που προβλέπονται στο άρθρο 77.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα περισσότερα κράτη μέλη η πλειονότητα των υπευθύνων επιχειρήσεων στους οικείους τομείς 
είναι υπεύθυνοι μικροεπιχειρήσεων. Θα είναι δύσκολο για τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
επαρκείς χρηματικούς πόρους για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων εάν η πλειονότητα των 
υπευθύνων επιχειρήσεων εξαιρεθεί από τους ελέγχους. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να διαγραφεί 
η παρούσα παράγραφος. Τα μέσα για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης των επίσημων 
ελέγχων, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής γενικής φορολογίας ή τελών και επιβαρύνσεων, 
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εξακολουθούν να εμπίπτουν στο εθνικό πεδίο αρμοδιοτήτων.

Τροπολογία 815
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν 
λιγότερα από 10 άτομα και των οποίων ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών ή ισολογισμός 
δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ 
εξαιρούνται από την καταβολή των τελών 
που προβλέπονται στο άρθρο 77.

2. Οι επιχειρήσεις των οποίων ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών ή ισολογισμός δεν 
υπερβαίνει τα 3 εκατ. ευρώ εξαιρούνται 
από την καταβολή των τελών που 
προβλέπονται στο άρθρο 77.

Or. de

Τροπολογία 816
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν 
λιγότερα από 10 άτομα και των οποίων ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών ή ισολογισμός 
δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ 
εξαιρούνται από την καταβολή των τελών 
που προβλέπονται στο άρθρο 77.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαλλάσσουν βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων που δεν εισάγουν διακρίσεις 
ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένους 
τομείς από την καταβολή των τελών που 
προβλέπονται στο άρθρο 77 ώστε να 
λαμβάνουν υπόψη ιδίως τις 
ιδιαιτερότητές τους και τους κινδύνους 
που συνδέονται με τις δραστηριότητες ή 
το μέγεθός τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κάθε κράτος μέλος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απαλλάσσει ορισμένους τομείς ή ειδικές 
δραστηριότητες, ιδίως στους τομείς το κρίσιμο μέγεθος των οποίων καθιστά αναγκαία την εν 
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λόγω απαλλαγή (για παράδειγμα ο τομέας των δασικών πολλαπλασιαστικών υλικών) ή οι 
οποίοι παρουσιάζουν ήσσονος σημασίας προκλήσεις για την αντιμετώπιση των οποίων το 
κόστος καταγραφής και συλλογής θα ήταν δυσανάλογο.

Τροπολογία 817
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν 
λιγότερα από 10 άτομα και των οποίων ο
ετήσιος κύκλος εργασιών ή ισολογισμός 
δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ 
εξαιρούνται από την καταβολή των τελών 
που προβλέπονται στο άρθρο 77.

2. Οι μικροεπιχειρήσεις, όπως ορίζονται 
από κάθε κράτος μέλος, εξαιρούνται από 
την καταβολή των τελών που 
προβλέπονται στο άρθρο 77.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των μικροεπιχειρήσεων βάσει του ετήσιου εισοδήματός τους σε ευρώ θα είχε ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός πολύ μεγάλου αριθμού εξαιρέσεων σε ορισμένα κράτη μέλη και 
θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στις εθνικές αρχές στα 
φτωχότερα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, κάθε κράτος μέλος πρέπει να ορίζει τα κριτήρια για την 
εξαίρεση των μικροεπιχειρήσεων στην επικράτειά του.

Τροπολογία 818
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν 
λιγότερα από 10 άτομα και των οποίων ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών ή ισολογισμός 
δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ 
εξαιρούνται από την καταβολή των τελών 
που προβλέπονται στο άρθρο 77.

2. Τα κράτη μέλη που επιβάλλουν τέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 77 μπορούν να 
απαλλάσσουν τις επιχειρήσεις που 
απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα και 
των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή 
ισολογισμός δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. 
ευρώ, εφόσον έχουν τηρηθεί οι όροι του 
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άρθρου 78.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 78 ορίζει την απαίτηση περί κάλυψης των δαπανών των επίσημων ελέγχων. 
Οποιαδήποτε μείωση χρειάζεται να είναι βιώσιμη χωρίς να παραβλέπεται η συγκεκριμένη 
υποχρέωση.

Τροπολογία 819
Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν 
λιγότερα από 10 άτομα και των οποίων ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών ή ισολογισμός 
δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ
εξαιρούνται από την καταβολή των τελών 
που προβλέπονται στο άρθρο 77.

2. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 
και 500 άτομα και των οποίων ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 40 
εκατ. ευρώ ή των οποίων ο ισολογισμός 
δεν υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ
εξαιρούνται από την καταβολή των τελών 
που προβλέπονται στο άρθρο 77.

Or. de

Τροπολογία 820
Astrid Lulling, Georges Bach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν 
λιγότερα από 10 άτομα και των οποίων ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών ή ισολογισμός 
δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ 
εξαιρούνται από την καταβολή των τελών 
που προβλέπονται στο άρθρο 77.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν ότι οι επιχειρήσεις που 
απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα και 
των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή 
ισολογισμός δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. 
ευρώ εξαιρούνται μερικώς ή πλήρως από 
την καταβολή των τελών που 
προβλέπονται στο άρθρο 77.
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Or. fr

Justification

Le secteur de production agricole et alimentaire européen est caractérisé par un nombre 
élevé de petites entreprises. L’application d’un système de recouvrement des coûts totaux des 
contrôles dans ce secteur mettra en péril la survie de ces entreprises, plus particulièrement 
dans des petits États membres où aucune économie d’échelle n’est possible. Un exemption 
complète des PME du paiement des redevances n’est pas non plus réalisable, car elle 
reviendrait à imputer l’intégralité des coûts des contrôles sur seulement quelques entreprises, 
mettant des dernières alors en difficulté.

Τροπολογία 821
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι δαπάνες που αναφέρονται στα 
άρθρα 77, 78 και 79 δεν περιλαμβάνουν 
τις δαπάνες που πραγματοποιούνται για 
τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων στις 
επιχειρήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 822
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι δαπάνες που αναφέρονται στα 
άρθρα 77, 78 και 79 δεν περιλαμβάνουν 
τις δαπάνες που πραγματοποιούνται για 
τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων στις 
επιχειρήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 823
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) της μεθόδου και των στοιχείων που 
χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των 
τελών που προβλέπονται στο άρθρο 77 
παράγραφος 1·

α) της μεθόδου και των στοιχείων που 
χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των 
τελών ή των επιβαρύνσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 77 παράγραφος
1·

Or. de

Τροπολογία 824
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) της χρήσης των πόρων που συλλέγονται 
μέσω αυτών των τελών·

β) της χρήσης των πόρων που συλλέγονται 
μέσω αυτών των τελών, καθώς και του 
αριθμού των διεξαχθέντων ελέγχων και 
τυχόν ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο 
πλαίσιο του πεδίου αρμοδιότητας της 
αρχής. Εν προκειμένω, πρέπει να 
καταρτιστούν συνοπτικές επισκοπήσεις 
ανά περιφέρεια. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Για την αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων που λαμβάνονται είναι 
απαραίτητο να γνωρίζει κανείς πόσοι έλεγχοι διενεργήθηκαν στα κράτη μέλη και πόσες 
ενστάσεις διαπιστώθηκαν κατά τους ελέγχους. Μια κατανομή των δεδομένων στις διάφορες 
περιφέρειες του κράτους μέλους βοηθάει ώστε να εκτιμηθεί εάν η γεωγραφική κατανομή των 
ελέγχων ήταν η δέουσα και εάν παρατηρείται συγκέντρωση παρατυπιών σε επίπεδο περιφέρειας.
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Τροπολογία 825
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) των ρυθμίσεων που θεσπίζονται για να 
διασφαλίζεται η αποτελεσματική και λιτή 
χρήση των πόρων που συλλέγονται μέσω 
των τελών αυτών.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 826
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε αρμόδια αρχή δημοσιοποιεί τις 
ακόλουθες πληροφορίες για κάθε περίοδο 
αναφοράς:

διαγράφεται

α) τις δαπάνες που έχει πραγματοποιήσει 
η αρμόδια αρχή για τις οποίες 
επιβάλλεται τέλος σύμφωνα με το άρθρο 
77 παράγραφος 1, αναφέροντας την 
κατανομή των εν λόγω δαπανών ανά 
δραστηριότητα, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 77 παράγραφος 1 και ανά στοιχείο 
κόστους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 78 
παράγραφος 1·

β) το ύψος των τελών που προβλέπονται 
στο άρθρο 77 παράγραφος 1 που 
εφαρμόζεται σε κάθε κατηγορία 
υπευθύνων επιχειρήσεων και για κάθε 
κατηγορία επίσημων ελέγχων·

γ) τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον 
καθορισμό των τελών που προβλέπεται 
στο άρθρο 77 παράγραφος 1, 
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων και 
των εκτιμήσεων που χρησιμοποιούνται 
για τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή 
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τελών που αναφέρονται στο άρθρο 79 
παράγραφος 1 στοιχείο α)·

δ) στην περίπτωση που εφαρμόζεται το 
άρθρο 79 παράγραφος 1 στοιχείο α), τη 
μέθοδο που χρησιμοποιείται για την 
προσαρμογή του ύψους των τελών 
σύμφωνα με το άρθρο 80·

ε) το συνολικό ποσό των τελών που 
αντιστοιχούν στην εξαίρεση που 
αναφέρεται στο άρθρο 82 παράγραφος 2.

Or. es

Αιτιολόγηση

Κρίνεται πως τα στοιχεία αυτά που, σύμφωνα με την πρόταση, πρέπει να κοινοποιούνται είναι 
εσωτερικής φύσης και δεν χρειάζεται να τίθενται στη διάθεση του κοινού.

Τροπολογία 827
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε αρμόδια αρχή δημοσιοποιεί τις 
ακόλουθες πληροφορίες για κάθε περίοδο 
αναφοράς:

2. Κάθε αρμόδια αρχή δημοσιοποιεί τις 
ακόλουθες πληροφορίες ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα και οπωσδήποτε 
κατά τον χρόνο δημοσίευσής τους 
σύμφωνα με το άρθρο 79α παράγραφος 4:

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια αποτελεί σημαντικό μέσο για την αποδοχή των τελών και των επιβαρύνσεων εκ 
μέρους των υπόχρεων επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά, η σχέση κόστους-ωφελείας πρέπει να είναι 
ισορροπημένη και οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται ανάλογες με τον παραπάνω στόχο.

Τροπολογία 828
Karin Kadenbach
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε αρμόδια αρχή δημοσιοποιεί τις 
ακόλουθες πληροφορίες για κάθε περίοδο 
αναφοράς:

2. Κάθε αρμόδια αρχή δημοσιοποιεί τις 
ακόλουθες πληροφορίες ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα και οπωσδήποτε 
κατά τον χρόνο δημοσίευσής τους 
σύμφωνα με το άρθρο 79α παράγραφος 4:

Or. de

Τροπολογία 829
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις δαπάνες που έχει πραγματοποιήσει 
η αρμόδια αρχή για τις οποίες 
επιβάλλεται τέλος σύμφωνα με το άρθρο 
77 παράγραφος 1, αναφέροντας την 
κατανομή των εν λόγω δαπανών ανά 
δραστηριότητα, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 77 παράγραφος 1 και ανά στοιχείο 
κόστους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 78 
παράγραφος 1·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια αποτελεί σημαντικό μέσο για την αποδοχή των τελών και των επιβαρύνσεων εκ 
μέρους των υπόχρεων επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά, η σχέση κόστους-ωφελείας πρέπει να είναι 
ισορροπημένη και οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται ανάλογες με τον παραπάνω στόχο.

Τροπολογία 830
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις δαπάνες που έχει πραγματοποιήσει 
η αρμόδια αρχή για τις οποίες 
επιβάλλεται τέλος σύμφωνα με το άρθρο 
77 παράγραφος 1, αναφέροντας την 
κατανομή των εν λόγω δαπανών ανά 
δραστηριότητα, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 77 παράγραφος 1 και ανά στοιχείο 
κόστους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 78 
παράγραφος 1·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 831
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις δαπάνες που έχει πραγματοποιήσει η 
αρμόδια αρχή για τις οποίες επιβάλλεται 
τέλος σύμφωνα με το άρθρο 77 
παράγραφος 1, αναφέροντας την κατανομή 
των εν λόγω δαπανών ανά δραστηριότητα, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 77 
παράγραφος 1 και ανά στοιχείο κόστους, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 78 
παράγραφος 1·

α) τις δαπάνες που έχει πραγματοποιήσει η 
αρμόδια αρχή για τις οποίες επιβάλλεται 
τέλος ή επιβάρυνση σύμφωνα με το άρθρο 
77 παράγραφος 1, αναφέροντας την 
κατανομή των εν λόγω δαπανών ανά 
δραστηριότητα, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 77 παράγραφος 1 και ανά στοιχείο 
κόστους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 78 
παράγραφος 1·

Or. de

Τροπολογία 832
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το ύψος των τελών που προβλέπονται 
στο άρθρο 77 παράγραφος 1 που 

β) το ύψος των τελών που προβλέπονται 
στο άρθρο 77 παράγραφος 1 που 
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εφαρμόζεται σε κάθε κατηγορία 
υπευθύνων επιχειρήσεων και για κάθε 
κατηγορία επίσημων ελέγχων·

εφαρμόζεται σε κάθε κατηγορία 
υπευθύνων επιχειρήσεων και για 
επίσημους ελέγχους·

Or. de

Τροπολογία 833
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το ύψος των τελών που προβλέπονται 
στο άρθρο 77 παράγραφος 1 που 
εφαρμόζεται σε κάθε κατηγορία 
υπευθύνων επιχειρήσεων και για κάθε 
κατηγορία επίσημων ελέγχων·

β) το ύψος των τελών που προβλέπονται 
στο άρθρο 77 παράγραφος 1 που 
εφαρμόζεται σε κάθε κατηγορία 
υπευθύνων επιχειρήσεων και για 
επίσημους ελέγχους·

Or. de

Τροπολογία 834
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το ύψος των τελών που προβλέπονται 
στο άρθρο 77 παράγραφος 1 που 
εφαρμόζεται σε κάθε κατηγορία 
υπευθύνων επιχειρήσεων και για κάθε 
κατηγορία επίσημων ελέγχων·

β) το ύψος των τελών ή των επιβαρύνσεων 
που προβλέπονται στο άρθρο 77 
παράγραφος 1 που εφαρμόζεται σε κάθε 
κατηγορία υπευθύνων επιχειρήσεων και 
για κάθε κατηγορία επίσημων ελέγχων·

Or. de

Τροπολογία 835
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το ύψος των τελών που προβλέπονται 
στο άρθρο 77 παράγραφος 1 που 
εφαρμόζεται σε κάθε κατηγορία 
υπευθύνων επιχειρήσεων και για κάθε 
κατηγορία επίσημων ελέγχων·

β) το ύψος των τελών ή των επιβαρύνσεων 
που προβλέπονται στο άρθρο 77 
παράγραφος 1 που εφαρμόζεται σε κάθε 
κατηγορία υπευθύνων επιχειρήσεων και
για κάθε κατηγορία επίσημων ελέγχων·

Or. de

Τροπολογία 836
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον 
καθορισμό των τελών που προβλέπεται 
στο άρθρο 77 παράγραφος 1, 
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων και 
των εκτιμήσεων που χρησιμοποιούνται 
για τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή 
τελών που αναφέρονται στο άρθρο 79 
παράγραφος 1 στοιχείο α)·

γ) τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον 
καθορισμό των τελών που προβλέπεται 
στο άρθρο 77 παράγραφος 1·

Or. de

Τροπολογία 837
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον 
καθορισμό των τελών που προβλέπεται 
στο άρθρο 77 παράγραφος 1, 
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων και 
των εκτιμήσεων που χρησιμοποιούνται 
για τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή 
τελών που αναφέρονται στο άρθρο 79 

γ) τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον 
καθορισμό των τελών που προβλέπεται 
στο άρθρο 77 παράγραφος 1·
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παράγραφος 1 στοιχείο α)·

Or. de

Τροπολογία 838
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον 
καθορισμό των τελών που προβλέπεται 
στο άρθρο 77 παράγραφος 1, 
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων και 
των εκτιμήσεων που χρησιμοποιούνται για 
τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τελών 
που αναφέρονται στο άρθρο 79 
παράγραφος 1 στοιχείο α)·

γ) τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον 
καθορισμό των τελών ή των 
επιβαρύνσεων που προβλέπεται στο άρθρο 
77 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένων 
των στοιχείων και των εκτιμήσεων που 
χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των 
κατ’ αποκοπή τελών που αναφέρονται στο 
άρθρο 79 παράγραφος 1 στοιχείο α α 
(νέο)·

Or. de

Τροπολογία 839
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στην περίπτωση που εφαρμόζεται το 
άρθρο 79 παράγραφος 1 στοιχείο α), τη 
μέθοδο που χρησιμοποιείται για την 
προσαρμογή του ύψους των τελών 
σύμφωνα με το άρθρο 80·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 840
Horst Schnellhardt
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στην περίπτωση που εφαρμόζεται το 
άρθρο 79 παράγραφος 1 στοιχείο α), τη 
μέθοδο που χρησιμοποιείται για την 
προσαρμογή του ύψους των τελών 
σύμφωνα με το άρθρο 80·

δ) τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την 
προσαρμογή του ύψους των τελών ή των 
επιβαρύνσεων σύμφωνα με το άρθρο 79 
παράγραφος 1 και το άρθρο 80·

Or. de

Αιτιολόγηση

Εάν το ύψος των τελών ή των επιβαρύνσεων τροποποιείται λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που 
επικρατούν σε ορισμένες επιχειρήσεις ή λόγω του καλού τους ιστορικού συμμόρφωσης, πρέπει 
να γνωστοποιείται η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την τροποποίηση του ποσού.

Τροπολογία 841
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) το συνολικό ποσό των τελών που 
αντιστοιχούν στην εξαίρεση που 
αναφέρεται στο άρθρο 82 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 842
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) το συνολικό ποσό των τελών που 
αντιστοιχούν στην εξαίρεση που 
αναφέρεται στο άρθρο 82 παράγραφος 2.

διαγράφεται
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Or. de

Τροπολογία 843
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή εξετάζει εάν τα τέλη ή οι 
επιβαρύνσεις πληρούν τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού.

Or. de

Τροπολογία 844
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 83a

Άρθρο 83 - 3. Η Επιτροπή εξετάζει εάν τα 
τέλη ή οι επιβαρύνσεις πληρούν τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Or. de

Τροπολογία 845
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές επιβάλλουν τέλη για την 
κάλυψη των πρόσθετων δαπανών που 
πραγματοποιούν λόγω:

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιβάλλουν 
τέλη για την κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών που πραγματοποιούν λόγω:
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Or. de

Τροπολογία 846
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές επιβάλλουν τέλη για την 
κάλυψη των πρόσθετων δαπανών που 
πραγματοποιούν λόγω:

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιβάλλουν 
τέλη για την κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών που πραγματοποιούν λόγω:

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν είναι λογικό οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που υπόκεινται υποχρεωτικά σε επιθεώρηση να 
υποχρεώνονται να επωμίζονται και το κόστος.

Τροπολογία 847
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο υπολογισμός των τελών για 
συμπληρωματικούς ελέγχους γίνεται 
βάσει των δαπανών που προέκυψαν 
πραγματικά σύμφωνα με το άρθρο 78. 
Εάν τα πραγματικά έξοδα ταξιδίου είναι 
μικρότερα του κατ' αποκοπήν ποσού που 
καθορίζεται βάσει της παραγράφου 2 του 
άρθρου 79, για τον υπολογισμό των τελών 
χρησιμοποιείται το κατ’ αποκοπήν ποσό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι δαπάνες για τη διεξαγωγή συμπληρωματικού ελέγχου δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
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είναι μικρότερες από τις δαπάνες του τακτικού ελέγχου.

Τροπολογία 848
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο επιβαρύνουν τους 
υπευθύνους επιχειρήσεων που είναι 
αρμόδιοι για τους πρόσθετους ελέγχους.

Or. en

Τροπολογία 849
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) επίσημων σφραγίδων ή σημάνσεων 

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με τους προτεινόμενους ορισμούς.

Τροπολογία 850
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) υγειονομικών βεβαιώσεων
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Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με τους προτεινόμενους ορισμούς.

Τροπολογία 851
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όσον αφορά τα ζώα και τα προϊόντα 
ζωικής προέλευσης, επίσημα 
πιστοποιητικά και βεβαιώσεις μπορούν 
να υπογράφονται και να εκδίδονται μόνον 
από επίσημο κτηνίατρο .

Or. en

Τροπολογία 852
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα άρθρα 87, 88 και 89 εφαρμόζονται 
επίσης στα επίσημα πιστοποιητικά που 
είναι αναγκαία για τους σκοπούς της 
εξαγωγής φορτίων ζώων και αγαθών σε 
τρίτες χώρες.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Κρίνεται πως οι εξαγωγές δεν πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο του παρόντος κανονισμού, όταν 
μάλιστα είναι ακριβώς τα κράτη μέλη αυτά που διαπραγματεύονται με τρίτες χώρες τις 
απαιτήσεις για την εν λόγω δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένου του είδους του 
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πιστοποιητικού).

Τροπολογία 853
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όσον αφορά την έκδοση επίσημου 
πιστοποιητικού για τα προϊόντα που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
σημείο ι), επιπλέον των διατάξεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 85 παράγραφος 
2, το εξουσιοδοτημένο όργανο λειτουργεί 
και πιστοποιείται σύμφωνα με το 
πρότυπο EN ISO/IEC 17065:2012

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τις βιολογικές καλλιέργειες παρουσιάζονται βάσει μιας 
διαδικασίας πιστοποίησης που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN ISO/IEC 17065, το οποίο 
παρέχει όλες τις λεπτομέρειες. Όσον αφορά τις δραστηριότητες πιστοποίησης, οι απαιτήσεις του 
προτύπου EN ISO/IEC 17065 είναι συναφείς και πρέπει, ως εκ τούτου, να αναφέρονται ρητά 
στη νομοθεσία.


