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διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή 
μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών, το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό 
και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, καθώς και για την τροποποίηση των 
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Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating 
to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant 
health and plant reproductive material] και των οδηγιών 98/58/ΕΚ, 
1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ, 2008/120/ΕΚ και 2009/128/ΕΚ 
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Τροπολογία 854
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα επίσημα πιστοποιητικά εκδίδονται 
από τις αρμόδιες αρχές.

1. Τα επίσημα πιστοποιητικά εκδίδονται 
από τις αρμόδιες αρχές ή τα 
εξουσιοδοτημένα όργανα σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 25 έως 32.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τα όσα διατυπώνονται στο άρθρο 85 παράγραφος 2 της πρότασης κανονισμού.

Τροπολογία 855
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) είναι απαλλαγμένοι από οποιαδήποτε 
σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με το 
αντικείμενο της πιστοποίησης και 
λειτουργούν αμερόληπτα·

α) είναι απαλλαγμένοι από οποιαδήποτε 
σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με το 
αντικείμενο της πιστοποίησης και 
λειτουργούν ανεξάρτητα και αμερόληπτα·

Or. en

Τροπολογία 856
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 88 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την προσωρινή απαλλαγή του αρμόδιου α) την απαλλαγή του αρμόδιου για την 
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για την πιστοποίηση από τα καθήκοντά 
του·

πιστοποίηση από τα καθήκοντά του·

Or. en

Τροπολογία 857
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συντάσσονται σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες των θεσμικών οργάνων της 
Ένωσης·

β) συντάσσονται σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες των θεσμικών οργάνων της 
Ένωσης ή σε οποιαδήποτε επίσημη 
γλώσσα κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία 858
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) είναι αμερόληπτο και απαλλαγμένο από 
τυχόν σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση 
με το αντικείμενο που πιστοποιείται απο
τις επίσημες βεβαιώσεις·

α) είναι ανεξάρτητο, αμερόληπτο και 
απαλλαγμένο από τυχόν σύγκρουση 
συμφερόντων σε σχέση με το αντικείμενο 
που πιστοποιείται από τις επίσημες 
βεβαιώσεις·

Or. en

Τροπολογία 859
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να ορίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, εργαστήρια 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους 
τομείς που διέπονται από τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στους οποίους η αποτελεσματικότητα των 
επίσημων ελέγχων εξαρτάται επίσης από 
την ποιότητα, την ομοιομορφία και την 
αξιοπιστία:

1. Η Επιτροπή ορίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, εργαστήρια αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς που 
διέπονται από τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στους οποίους η αποτελεσματικότητα των 
επίσημων ελέγχων εξαρτάται επίσης από 
την ποιότητα, την ομοιομορφία και την 
αξιοπιστία:

Or. en

Τροπολογία 860
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υποβάλλονται σε τακτική επανεξέταση. β) υποβάλλονται σε τακτική επανεξέταση 
κάθε 5 χρόνια.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των εργαστηρίων θα έπρεπε να επανεξετάζεται με την πάροδο του χρόνου, όπως 
ορίζεται σε άλλους κανονισμούς.

Τροπολογία 861
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) υποστηρίζονται με επιστολή από την 
αρχή που είναι αρμόδια για την 
αντίστοιχη ειδικότητα.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Θα ήταν καλό ο ορισμός του εργαστηρίου να έχει την υποστήριξη της αντίστοιχης αρμόδιας 
αρχής.

Τροπολογία 862
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή μπορεί, εφόσον το κρίνει 
σκόπιμο, να ορίζει περισσότερα από ένα 
εργαστήρια αναφοράς για την ίδια 
ασθένεια και τοιουτοτρόπως να προάγει 
την εκ περιτροπής χρήση των εθνικών 
εργαστηρίων που πληρούν τις απαιτήσεις 
της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Θα ήταν καλό να προβλέπεται η δυνατότητα ύπαρξης πολλών εργαστηρίων αναφοράς για την 
ίδια εκτίμηση ή ασθένεια προκειμένου να παρέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, μεγαλύτερος 
αριθμός πόρων.

Τροπολογία 863
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) είναι αμερόληπτα και ανεπηρέαστα από 
ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων όσον 
αφορά την άσκηση των καθηκόντων τους 
ως εργαστηρίων αναφοράς της 

β) είναι ανεξάρτητα, αμερόληπτα και 
ανεπηρέαστα από ενδεχόμενη σύγκρουση 
συμφερόντων όσον αφορά την άσκηση των 
καθηκόντων τους ως εργαστηρίων 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης· αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 864
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) μπορούν να λαμβάνουν οικονομική 
συνδρομή από την Ένωση σύμφωνα με 
την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, 
σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον 
κτηνιατρικό τομέα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτός ο ισχύων σήμερα κανόνας περιέχεται και στην πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση 
διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική 
αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των 
φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό (άρθρο 29 παράγραφος 1). Ωστόσο, σύμφωνα με 
τον πίνακα αντιστοιχίας της παρούσας πρότασης, ο αρχικός κανόνας δεν περιλαμβάνεται πλέον 
σε αυτήν και πρέπει να εισαχθεί εκ νέου.

Τροπολογία 865
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) εγγυώνται ότι το προσωπικό τους 
τηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα 
ορισμένων θεμάτων, πορισμάτων ή 
πληροφοριών.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες και οι δράσεις των εργαστηρίων αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει 
να είναι εμπιστευτικές, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 32 παράγραφος 4 στοιχείο δ) 
του ισχύοντος κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

Τροπολογία 866
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) να παρέχουν δωρεάν στα εθνικά 
εργαστήρια αναφοράς υλικό αναφοράς 
για απεριόριστη χρήση (σε σχέση με την 
υγεία των ζώων, να παρέχουν στελέχη και 
ορούς) για να διευκολυνθεί η προσαρμογή 
και εναρμόνιση των μεθόδων ανάλυσης, 
δοκιμής και διάγνωσης·

Or. es

Τροπολογία 867
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να συντονίζουν την εφαρμογή από τα 
εθνικά εργαστήρια αναφοράς και, εάν 
είναι αναγκαίο, από τα άλλα επίσημα 
εργαστήρια των μεθόδων που αναφέρονται 
στο στοιχείο α), ειδικότερα με την 
οργάνωση τακτικών εργαστηριακών 
συγκριτικών δοκιμών και με τη 
διασφάλιση της κατάλληλης 
παρακολούθησης των εν λόγω 
συγκριτικών δοκιμών σύμφωνα με διεθνώς 
αποδεκτά πρωτόκολλα, εφόσον υπάρχουν·

β) να συντονίζουν την εφαρμογή από τα 
εθνικά εργαστήρια αναφοράς των μεθόδων 
που αναφέρονται στο στοιχείο α), 
ειδικότερα με την οργάνωση τακτικών 
εργαστηριακών συγκριτικών δοκιμών και 
με τη διασφάλιση της κατάλληλης 
παρακολούθησης των εν λόγω 
συγκριτικών δοκιμών σύμφωνα με διεθνώς 
αποδεκτά πρωτόκολλα, εφόσον υπάρχουν·
ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές για την 
παρακολούθηση και τα αποτελέσματα 
των εν λόγω συγκριτικών δοκιμών μεταξύ 
εργαστηρίων·
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Or. es

Αιτιολόγηση

Το εν λόγω καθήκον πρέπει να περιορισθεί στα εθνικά εργαστήρια αναφοράς.

Τροπολογία 868
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να οργανώνουν κύκλους κατάρτισης για 
το προσωπικό των εθνικών εργαστηρίων 
αναφοράς και, εάν απαιτείται, των άλλων 
επίσημων εργαστηρίων καθώς και για τους 
εμπειρογνώμονες από τρίτες χώρες·

δ) να οργανώνουν δωρεάν κύκλους 
κατάρτισης για το προσωπικό των εθνικών 
εργαστηρίων αναφοράς· εάν απαιτείται, να 
οργανώνουν κύκλους κατάρτισης για το 
προσωπικό των άλλων επίσημων 
εργαστηρίων καθώς και για τους 
εμπειρογνώμονες από τρίτες χώρες·

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναφερθεί ότι οι κύκλοι κατάρτισης θα προσφέρονται δωρεάν στα εθνικά εργαστήρια 
αναφοράς.

Τροπολογία 869
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) να συμβάλλουν ενεργά στη διάγνωση, 
στα κράτη μέλη, εστιών τροφιμογενών 
νόσων, ζωοανθρωπονόσων ή νόσων των 
ζώων ή επιβλαβών για τα φυτά 
οργανισμών, με τη διενέργεια 
επιβεβαιωτικής διάγνωσης, χαρακτηρισμού 

η) να συμβάλλουν ενεργά στη διάγνωση, 
στα κράτη μέλη, εστιών τροφιμογενών 
νόσων, ζωοανθρωπονόσων ή νόσων των 
ζώων, με τη διενέργεια επιβεβαιωτικής 
διάγνωσης, χαρακτηρισμού και 
ταξινομικών ή επιζωοτιολογικών μελετών 
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και ταξινομικών ή επιζωοτιολογικών 
μελετών σε απομονωθέντα παθογόντα ή 
σε είδη των επιβλαβών οργανισμών·

σε απομονωθέντα παθογόνα ή σε είδη των 
επιβλαβών οργανισμών·

Or. en

Τροπολογία 870
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) να συμβάλλουν ενεργά στη διάγνωση, 
στα κράτη μέλη, εστιών τροφιμογενών 
νόσων, ζωοανθρωπονόσων ή νόσων των 
ζώων ή επιβλαβών για τα φυτά 
οργανισμών, με τη διενέργεια 
επιβεβαιωτικής διάγνωσης, χαρακτηρισμού 
και ταξινομικών ή επιζωοτιολογικών 
μελετών σε απομονωθέντα παθογόντα ή σε 
είδη των επιβλαβών οργανισμών·

η) να συμβάλλουν ενεργά στη διάγνωση, 
στα κράτη μέλη, εστιών τροφιμογενών 
νόσων, ζωοανθρωπονόσων ή νόσων των 
ζώων, με τη διενέργεια επιβεβαιωτικής 
διάγνωσης, χαρακτηρισμού και 
ταξινομικών ή επιζωοτιολογικών μελετών 
σε απομονωθέντα παθογόντα ή σε είδη των 
επιβλαβών οργανισμών·

Or. de

Τροπολογία 871
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) συλλογές αναφοράς των επιβλαβών για 
τα φυτά οργανισμών ή στελέχη αναφοράς 
των παθογόνων παραγόντων·

i) στελέχη αναφοράς των παθογόνων 
παραγόντων·

Or. de

Τροπολογία 872
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) συλλογές αναφοράς των επιβλαβών για 
τα φυτά οργανισμών ή στελέχη αναφοράς 
των παθογόνων παραγόντων·

i) συλλογές αναφοράς των στελεχών
αναφοράς των παθογόνων παραγόντων·

Or. en

Τροπολογία 873
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 92 α

1. Η Επιτροπή ορίζει, μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, ένα εργαστήριο 
αναφοράς για τη γνησιότητα των 
τροφίμων·

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν 
εθνικά εργαστήρια αναφοράς στο πλαίσιο 
ενός δικτύου εργαστηρίων που 
εργάζονται εντός της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 874
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 93 διαγράφεται

Ορισμός των κέντρων αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το φυτικό 
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αναπαραγωγικό υλικό

1. Η Επιτροπή μπορεί να ορίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, κέντρα αναφοράς 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία 
υποστηρίζουν τις δραστηριότητες της 
Επιτροπής, των κρατών μελών και του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τις Φυτικές 
Ποικιλίες (EPVA) σε σχέση με την 
εφαρμογή των κανόνων που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο η).

2. Οι ορισμοί που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1:

α) ακολουθούν μια δημόσια διαδικασία 
επιλογής·

β) υποβάλλονται σε τακτική επανεξέταση.

3. Τα κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το φυτικό αναπαραγωγικό 
υλικό:

α) διαθέτουν υψηλό επίπεδο 
επιστημονικής και τεχνικής 
εμπειρογνωμοσύνης στην επιθεώρηση, τη 
δειγματοληψία και τις δοκιμές του 
φυτικού αναπαραγωγικού υλικού·

β) διαθέτουν κατάλληλα ειδικευμένο 
προσωπικό με επαρκή κατάρτιση στους 
τομείς που αναφέρονται στο στοιχείο α) 
και προσωπικό υποστήριξης όπως 
ενδείκνυται·

γ) διαθέτουν ή έχουν πρόσβαση σε 
υποδομές, εξοπλισμό και προϊόντα που 
απαιτούνται για την εκτέλεση των 
καθηκόντων που τους ανατίθενται·

δ) διασφαλίζουν ότι το προσωπικό τους 
έχει επαρκή γνώση των διεθνών 
προτύπων και πρακτικών στους τομείς 
που αναφέρονται στο στοιχείο α) και ότι 
λαμβάνει υπόψη κατά την εκτέλεση των 
εργασιών του τις πλέον πρόσφατες 
εξελίξεις στην έρευνα σε εθνικό, ενωσιακό 
και διεθνές επίπεδο στους εν λόγω τομείς.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Λόγω του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων στην υγεία των φυτών, το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η εν λόγω διεύρυνση του παρόντος 
κανονισμού δεν είναι αναγκαία.

Τροπολογία 875
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 93 διαγράφεται

Ορισμός των κέντρων αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό

1. Η Επιτροπή μπορεί να ορίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, κέντρα αναφοράς 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία 
υποστηρίζουν τις δραστηριότητες της 
Επιτροπής, των κρατών μελών και του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τις Φυτικές 
Ποικιλίες (EPVA) σε σχέση με την 
εφαρμογή των κανόνων που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο η).

2. Οι ορισμοί που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1ι:

α) ακολουθούν μια δημόσια διαδικασία 
επιλογής·

β) υποβάλλονται σε τακτική επανεξέταση.

3. Τα κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το φυτικό αναπαραγωγικό 
υλικό:

α) διαθέτουν υψηλό επίπεδο 
επιστημονικής και τεχνικής 
εμπειρογνωμοσύνης στην επιθεώρηση, τη 
δειγματοληψία και τις δοκιμές του 
φυτικού αναπαραγωγικού υλικού·

β) διαθέτουν κατάλληλα ειδικευμένο 
προσωπικό με επαρκή κατάρτιση στους 
τομείς που αναφέρονται στο στοιχείο α) 
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και προσωπικό υποστήριξης όπως 
ενδείκνυται·

γ) διαθέτουν ή έχουν πρόσβαση σε 
υποδομές, εξοπλισμό και προϊόντα που 
απαιτούνται για την εκτέλεση των 
καθηκόντων που τους ανατίθενται·

δ) διασφαλίζουν ότι το προσωπικό τους 
έχει επαρκή γνώση των διεθνών 
προτύπων και πρακτικών στους τομείς 
που αναφέρονται στο στοιχείο α) και ότι 
λαμβάνει υπόψη κατά την εκτέλεση των 
εργασιών του τις πλέον πρόσφατες 
εξελίξεις στην έρευνα σε εθνικό, ενωσιακό 
και διεθνές επίπεδο στους εν λόγω τομείς.

(Εάν εγκριθεί, να αφαιρεθούν όλες οι 
αναφορές στο κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 876
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 93 διαγράφεται

Ορισμός των κέντρων αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό

1. Η Επιτροπή μπορεί να ορίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, κέντρα αναφοράς 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία 
υποστηρίζουν τις δραστηριότητες της 
Επιτροπής, των κρατών μελών και του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τις Φυτικές 
Ποικιλίες (EPVA) σε σχέση με την 
εφαρμογή των κανόνων που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο η).

2. Οι ορισμοί που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1:

α) ακολουθούν μια δημόσια διαδικασία 
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επιλογής·

β) υποβάλλονται σε τακτική επανεξέταση.

3. Τα κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το φυτικό αναπαραγωγικό 
υλικό:

α) διαθέτουν υψηλό επίπεδο 
επιστημονικής και τεχνικής 
εμπειρογνωμοσύνης στην επιθεώρηση, τη 
δειγματοληψία και τις δοκιμές του 
φυτικού αναπαραγωγικού υλικού·

β) διαθέτουν κατάλληλα ειδικευμένο 
προσωπικό με επαρκή κατάρτιση στους 
τομείς που αναφέρονται στο στοιχείο α) 
και προσωπικό υποστήριξης όπως 
ενδείκνυται·

γ) διαθέτουν ή έχουν πρόσβαση σε 
υποδομές, εξοπλισμό και προϊόντα που 
απαιτούνται για την εκτέλεση των 
καθηκόντων που τους ανατίθενται·

δ) διασφαλίζουν ότι το προσωπικό τους 
έχει επαρκή γνώση των διεθνών 
προτύπων και πρακτικών στους τομείς 
που αναφέρονται στο στοιχείο α) και ότι 
λαμβάνει υπόψη κατά την εκτέλεση των 
εργασιών του τις πλέον πρόσφατες
εξελίξεις στην έρευνα σε εθνικό, ενωσιακό 
και διεθνές επίπεδο στους εν λόγω τομείς.

Or. de

Τροπολογία 877
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 94 διαγράφεται

Αρμοδιότητες και καθήκοντα των 
κέντρων αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το φυτικό αναπαραγωγικό 
υλικό
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Τα κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που ορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 93 παράγραφος 1 είναι αρμόδια, 
σύμφωνα με τα ετήσια ή πολυετή 
προγράμματα εργασίας που εγκρίνει η 
Επιτροπή, για τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) να παρέχουν επιστημονική και τεχνική 
εμπειρογνωμοσύνη, εντός του πεδίου της 
αποστολής τους, σχετικά με τα εξής:

i) καλλιεργητικούς ελέγχους, 
δειγματοληψίες και δοκιμές που 
διενεργούνται για την πιστοποίηση του 
φυτικού αναπαραγωγικού υλικού·

ii) δοκιμές μετά την πιστοποίηση σχετικά 
με το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό·

iii) δοκιμές σε τυποποιημένες κατηγορίες 
υλικού του φυτικού αναπαραγωγικού 
υλικού·

β) να διοργανώνουν συγκριτικές δοκιμές 
και καλλιεργητικές δοκιμές στο φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό·

γ) να οργανώνουν κύκλους κατάρτισης 
για το προσωπικό των αρμόδιων αρχών 
και για τους εμπειρογνώμονες από τρίτες 
χώρες·

δ) να συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
πρωτοκόλλων δοκιμών πιστοποίησης και 
δοκιμών μετά την πιστοποίηση για το 
φυτικό αναπαραγωγικό υλικό καθώς και 
δεικτών επίδοσης για την πιστοποίηση 
του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού·

ε) να διαδίδουν τα πορίσματα της 
έρευνας και τις τεχνικές καινοτομίες 
στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο της 
αποστολής τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων στην υγεία των φυτών, το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η εν λόγω διεύρυνση του παρόντος 
κανονισμού δεν είναι αναγκαία.
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Τροπολογία 878
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 94 διαγράφεται

Αρμοδιότητες και καθήκοντα των 
κέντρων αναφοράς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για το φυτικό αναπαραγωγικό 
υλικό

Τα κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που ορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 93 παράγραφος 1 είναι αρμόδια, 
σύμφωνα με τα ετήσια ή πολυετή 
προγράμματα εργασίας που εγκρίνει η 
Επιτροπή, για τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) να παρέχουν επιστημονική και τεχνική 
εμπειρογνωμοσύνη, εντός του πεδίου της 
αποστολής τους, σχετικά με τα εξής:

) καλλιεργητικούς ελέγχους, 
δειγματοληψίες και δοκιμές που 
διενεργούνται για την πιστοποίηση του 
φυτικού αναπαραγωγικού υλικού·

ii) δοκιμές μετά την πιστοποίηση σχετικά 
με το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό·

iii) δοκιμές σε τυποποιημένες κατηγορίες 
υλικού του φυτικού αναπαραγωγικού 
υλικού·

β) να διοργανώνουν συγκριτικές δοκιμές 
και καλλιεργητικές δοκιμές στο φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό·

γ) να οργανώνουν κύκλους κατάρτισης 
για το προσωπικό των αρμόδιων αρχών 
και για τους εμπειρογνώμονες από τρίτες 
χώρες·

δ) να συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
πρωτοκόλλων δοκιμών πιστοποίησης και 
δοκιμών μετά την πιστοποίηση για το 
φυτικό αναπαραγωγικό υλικό καθώς και 
δεικτών επίδοσης για την πιστοποίηση 
του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού·
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ε) να διαδίδουν τα πορίσματα της 
έρευνας και τις τεχνικές καινοτομίες 
στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο της 
αποστολής τους.

Or. en

Τροπολογία 879
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 94 διαγράφεται

Αρμοδιότητες και καθήκοντα των 
κέντρων αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το φυτικό αναπαραγωγικό 
υλικό

Τα κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που ορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 93 παράγραφος 1 είναι αρμόδια, 
σύμφωνα με τα ετήσια ή πολυετή 
προγράμματα εργασίας που εγκρίνει η
Επιτροπή, για τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) να παρέχουν επιστημονική και τεχνική 
εμπειρογνωμοσύνη, εντός του πεδίου της 
αποστολής τους, σχετικά με τα εξής:

i) καλλιεργητικούς ελέγχους, 
δειγματοληψίες και δοκιμές που 
διενεργούνται για την πιστοποίηση του 
φυτικού αναπαραγωγικού υλικού·

ii) δοκιμές μετά την πιστοποίηση σχετικά 
με το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό·

iii) δοκιμές σε τυποποιημένες κατηγορίες 
υλικού του φυτικού αναπαραγωγικού 
υλικού·

β) να διοργανώνουν συγκριτικές δοκιμές 
και καλλιεργητικές δοκιμές στο φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό·

γ) να οργανώνουν κύκλους κατάρτισης 
για το προσωπικό των αρμόδιων αρχών 
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και για τους εμπειρογνώμονες από τρίτες 
χώρες·

δ) να συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
πρωτοκόλλων δοκιμών πιστοποίησης και 
δοκιμών μετά την πιστοποίηση για το 
φυτικό αναπαραγωγικό υλικό καθώς και 
δεικτών επίδοσης για την πιστοποίηση 
του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού·

ε) να διαδίδουν τα πορίσματα της 
έρευνας και τις τεχνικές καινοτομίες 
στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο της 
αποστολής τους.

Or. de

Τροπολογία 880
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που ορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 93 παράγραφος 1 είναι αρμόδια, 
σύμφωνα με τα ετήσια ή πολυετή 
προγράμματα εργασίας που εγκρίνει η 
Επιτροπή, για τα ακόλουθα καθήκοντα:

Τα κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που ορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 93 παράγραφος 1 είναι αρμόδια για 
τα ακόλουθα καθήκοντα:

Or. en

Τροπολογία 881
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 95 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να ορίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, κέντρα αναφοράς 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία 
υποστηρίζουν τις δραστηριότητες της 

1. Η Επιτροπή ορίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης τα οποία υποστηρίζουν τις 
δραστηριότητες της Επιτροπής και των 
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Επιτροπής και των κρατών μελών σε 
σχέση με την εφαρμογή των κανόνων που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο στ).

κρατών μελών σε σχέση με την εφαρμογή 
των κανόνων που αναφέρονται στο άρθρο 
1 παράγραφος 2 στοιχείο στ).

Or. en

Τροπολογία 882
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 95 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διαθέτουν υψηλό επίπεδο επιστημονικής 
και τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης στις 
σχέσεις ανθρώπων-ζώων, στη 
συμπεριφορά των ζώων, στη φυσιολογία 
των ζώων, στην υγεία και τη διατροφή των 
ζώων, που έχουν σχέση με την καλή 
μεταχείριση των ζώων, καθώς και σε 
πτυχές της καλής μεταχείρισης των ζώων 
που συνδέονται με την εμπορική και 
επιστημονική χρήση των ζώων·

α) διαθέτουν κατάλληλα ειδικευμένο 
προσωπικό με υψηλό επίπεδο 
επιστημονικής και τεχνικής 
εμπειρογνωμοσύνης στις σχέσεις 
ανθρώπων-ζώων, στη συμπεριφορά των 
ζώων, στη φυσιολογία των ζώων, στην 
υγεία και τη διατροφή των ζώων, που 
έχουν σχέση με την καλή μεταχείριση των 
ζώων, καθώς και σε πτυχές της καλής 
μεταχείρισης των ζώων που συνδέονται με 
την εμπορική και επιστημονική χρήση των 
ζώων, λαμβανομένων υπόψη ηθικών 
ζητημάτων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω επικάλυψης από άποψη περιεχομένου με το άρθρο 95 παράγραφος 3 στοιχείο β), οι δύο 
παράγραφοι ενοποιούνται.

Τροπολογία 883
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 95 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διαθέτουν κατάλληλα ειδικευμένα 
προσωπικό με κατάλληλη κατάρτιση 
στους τομείς που αναφέρονται στο 
στοιχείο α) και σε ηθικά ζητήματα που 
αφορούν τα ζώα καθώς και προσωπικό 
υποστήριξης όπως ενδείκνυται·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Ενοποίηση λόγω επικάλυψης από άποψη περιεχομένου με το άρθρο 95 παράγραφος 3 
στοιχείο α).

Τροπολογία 884
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που ορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 95 παράγραφος 1 είναι αρμόδια, 
σύμφωνα με τα ετήσια ή πολυετή 
προγράμματα εργασίας που εγκρίνει η 
Επιτροπή, για τα ακόλουθα καθήκοντα:

Τα κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που ορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 95 παράγραφος 1 είναι αρμόδια για 
τα ακόλουθα καθήκοντα:

Or. en

Τροπολογία 885
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που ορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 95 παράγραφος 1 είναι αρμοδια, 

Τα κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που ορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 95 παράγραφος 1 είναι αρμόδια, 
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σύμφωνα με τα ετήσια ή πολυετή 
προγράμματα εργασίας που εγκρίνει η 
Επιτροπή, για τα ακόλουθα καθήκοντα:

σύμφωνα με τα ετήσια ή πολυετή 
προγράμματα εργασίας που εγκρίνει η 
Επιτροπή, για την εκτέλεση των 
καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο παρατιθέμενος κατάλογος με τα καθήκοντα των κέντρων αναφοράς πρέπει να διαγραφεί διότι 
τα καθήκοντα δεν έχουν ακόμα καθορισθεί. Οι λειτουργίες και τα καθήκοντα των κέντρων 
αναφοράς θα καθορισθούν αργότερα.

Τροπολογία 886
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να παρέχουν επιστημονική και τεχνική 
εμπειρογνωμοσύνη εντός του πεδίου της 
αποστολής τους στα εθνικά δίκτυα ή 
όργανα επιστημονικής υποστήριξης που 
προβλέπονται στο άρθρο 20 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2009·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο παρατιθέμενος κατάλογος με τα καθήκοντα των κέντρων αναφοράς πρέπει να διαγραφεί διότι 
τα καθήκοντα δεν έχουν ακόμα καθορισθεί. Οι λειτουργίες και τα καθήκοντα των κέντρων 
αναφοράς θα καθορισθούν αργότερα.

Τροπολογία 887
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να παρέχουν επιστημονική και τεχνική 
εμπειρογνωμοσύνη για την ανάπτυξη και 
την εφαρμογή των δεικτών καλής 
μεταχείρισης των ζώων που αναφέρονται 
στο άρθρο 18 παράγραφος 3 στοιχείο στ)·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο παρατιθέμενος κατάλογος με τα καθήκοντα των κέντρων αναφοράς πρέπει να διαγραφεί διότι 
τα καθήκοντα δεν έχουν ακόμα καθορισθεί. Οι λειτουργίες και τα καθήκοντα των κέντρων 
αναφοράς θα καθορισθούν αργότερα.

Τροπολογία 888
Marit Paulsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) να συντονίζουν ένα δίκτυο 
ιδρυμάτων με αναγνωρισμένες γνώσεις 
σχετικά με την καλή μεταχείριση των 
ζώων, τα οποία μπορούν να συνδράμουν 
τις αρμόδιες αρχές και τα ενδιαφερόμενα 
μέρη στην εφαρμογή της σχετικής 
νομοθεσίας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 889
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να αναπτύσσουν ή να συντονίζουν την 
ανάπτυξη μεθόδων για την αξιολόγηση 

διαγράφεται
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του επιπέδου καλής μεταχείρισης των 
ζώων και μεθόδων για τη βελτίωση της 
καλής μεταχείρισης των ζώων·

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο παρατιθέμενος κατάλογος με τα καθήκοντα των κέντρων αναφοράς πρέπει να διαγραφεί διότι 
τα καθήκοντα δεν έχουν ακόμα καθορισθεί. Οι λειτουργίες και τα καθήκοντα των κέντρων 
αναφοράς θα καθορισθούν αργότερα.

Τροπολογία 890
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να διεξάγουν επιστημονικές και 
τεχνικές μελέτες για την καλή 
μεταχείριση των ζώων που 
χρησιμοποιούνται για εμπορικούς ή 
επιστημονικούς σκοπούς·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο παρατιθέμενος κατάλογος με τα καθήκοντα των κέντρων αναφοράς πρέπει να διαγραφεί διότι 
τα καθήκοντα δεν έχουν ακόμα καθορισθεί. Οι λειτουργίες και τα καθήκοντα των κέντρων 
αναφοράς θα καθορισθούν αργότερα.

Τροπολογία 891
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να διεξάγουν επιστημονικές και 
τεχνικές μελέτες για την καλή μεταχείριση 

δ) να συντονίζουν τη διεξαγωγή 
επιστημονικών και τεχνικών μελετών για 
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των ζώων που χρησιμοποιούνται για 
εμπορικούς ή επιστημονικούς σκοπούς·

την καλή μεταχείριση των ζώων που 
χρησιμοποιούνται για εμπορικούς ή 
επιστημονικούς σκοπούς·

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί η επικάλυψη των αρμοδιοτήτων με την EFSA, το κέντρο αναφοράς 
πρέπει να αναλάβει συντονιστική λειτουργία, ενώ η EFSA πρέπει να συνεχίσει να διεξάγει η ίδια 
μελέτες.

Τροπολογία 892
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) να οργανώνουν κύκλους κατάρτισης 
για το προσωπικό των εθνικών δικτύων ή 
οργάνων επιστημονικής υποστήριξης που
αναφέρονται στο στοιχείο α), για το 
προσωπικό των αρμόδιων αρχών και για 
τους εμπειρογνώμονες από τρίτες χώρες·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο παρατιθέμενος κατάλογος με τα καθήκοντα των κέντρων αναφοράς πρέπει να διαγραφεί διότι 
τα καθήκοντα δεν έχουν ακόμα καθορισθεί. Οι λειτουργίες και τα καθήκοντα των κέντρων 
αναφοράς θα καθορισθούν αργότερα.

Τροπολογία 893
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) να διαδίδουν τα πορίσματα της 
έρευνας και τις τεχνικές καινοτομίες και 
να συνεργάζονται με τα ερευνητικά 
όργανα της Ένωσης στους τομείς που 
εμπίπτουν στο πεδίο της αποστολής τους.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο παρατιθέμενος κατάλογος με τα καθήκοντα των κέντρων αναφοράς πρέπει να διαγραφεί διότι 
τα καθήκοντα δεν έχουν ακόμα καθορισθεί. Οι λειτουργίες και τα καθήκοντα των κέντρων 
αναφοράς θα καθορισθούν αργότερα.

Τροπολογία 894
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) των κέντρων αναφοράς της Ένωσης 
για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που 
προβλέπεται στο άρθρο 93·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνάδει με την προτεινόμενη διαγραφή των άρθρων 93 και 94.

Τροπολογία 895
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) των κέντρων αναφοράς της Ένωσης 
για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που 
προβλέπεται στο άρθρο 93·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 896
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) των κέντρων αναφοράς της Ένωσης 
για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που 
προβλέπεται στο άρθρο 93·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 897
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 139, σχετικά με τον καθορισμό 
των απαιτήσεων, των αρμοδιοτήτων και 
των καθηκόντων των εργαστηρίων 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 
κέντρων αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το φυτικό αναπαραγωγικό 
υλικό και τα κέντρων αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή 
μεταχείριση των ζώων επιπλέον αυτών που 
ορίζονται στο άρθρο 91 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 92, στο άρθρο 93 παράγραφος 3,

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 139, σχετικά με τον καθορισμό 
των απαιτήσεων, των αρμοδιοτήτων και 
των καθηκόντων των εργαστηρίων 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των κέντρων αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την καλή μεταχείριση των 
ζώων επιπλέον αυτών που ορίζονται στο 
άρθρο 91 παράγραφος 3, στο άρθρο 92, 
στο άρθρο 95 παράγραφος 3 και στο άρθρο 
96.



AM\1015542EL.doc 29/125 PE526.079v03-00

EL

στο άρθρο 95 παράγραφος 3 και στο άρθρο 
96.

Or. en

Τροπολογία 898
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 139, σχετικά με τον καθορισμό 
των απαιτήσεων, των αρμοδιοτήτων και 
των καθηκόντων των εργαστηρίων 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 
κέντρων αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το φυτικό αναπαραγωγικό 
υλικό και τα κέντρων αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή 
μεταχείριση των ζώων επιπλέον αυτών που 
ορίζονται στο άρθρο 91 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 92, στο άρθρο 93 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 95 παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 96.

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 139, σχετικά με τον καθορισμό 
των απαιτήσεων, των αρμοδιοτήτων και 
των καθηκόντων των εργαστηρίων 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των κέντρων αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την καλή μεταχείριση των 
ζώων, επιπλέον αυτών που ορίζονται στο 
άρθρο 91 παράγραφος 3, στο άρθρο 92, 
στο άρθρο 95 παράγραφος 3 και στο άρθρο 
96.

Or. de

Τροπολογία 899
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα εργαστήρια αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κέντρα 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
υπόκεινται σε έλεγχους της Επιτροπής για 
την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις του άρθρου 91 παράγραφος 3, 

3. Τα εργαστήρια αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κέντρα 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
υπόκεινται σε έλεγχους της Επιτροπής για 
την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις του άρθρου 91 παράγραφος 3, 
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του άρθρου 92, του άρθρου 93 
παράγραφος 3, του άρθρου 95 
παράγραφος 3 και του άρθρου 96.

του άρθρου 92, του άρθρου 95 
παράγραφος 3 και του άρθρου 96.

Or. de

Τροπολογία 900
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 98 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) είναι αμερόληπτα και ανεπηρέαστα από 
ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων όσον 
αφορά την άσκηση των καθηκόντων τους 
ως εθνικών εργαστηρίων αναφοράς·

α) είναι ανεξάρτητα, αμερόληπτα και 
ανεπηρέαστα από ενδεχόμενη σύγκρουση 
συμφερόντων όσον αφορά την άσκηση των 
καθηκόντων τους ως εθνικών εργαστηρίων 
αναφοράς·

Or. en

Τροπολογία 901
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συνεργάζονται με τα εθνικά εργαστήρια 
αναφοράς και συμμετέχουν στους κύκλους 
κατάρτισης και στις διεργαστηριακές 
συγκριτικές δοκιμές που οργανώνουν τα εν 
λόγω εργαστήρια·

α) συνεργάζονται με τα εθνικά εργαστήρια 
αναφοράς και έχουν τη δυνατότητα να
συμμετέχουν στους κύκλους κατάρτισης 
και στις διεργαστηριακές συγκριτικές 
δοκιμές που οργανώνουν τα εν λόγω 
εργαστήρια·

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής.
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Τροπολογία 902
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συντονίζουν τις δραστηριότητες των 
επίσημων εργαστηρίων που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 με 
σκοπό την εναρμόνιση και τη βελτίωση 
των μεθόδων εργαστηριακής ανάλυσης, 
δοκιμών ή διάγνωσης και της χρήσης τους·

β) συντονίζουν τις δραστηριότητες των 
εθνικών επίσημων εργαστηρίων που 
ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 36 
παράγραφος 1 με σκοπό την εναρμόνιση 
και τη βελτίωση των μεθόδων
εργαστηριακής ανάλυσης, δοκιμών ή 
διάγνωσης και της χρήσης τους·

Or. es

Αιτιολόγηση

Προστίθεται ο όρος «εθνικών» διότι διαφορετικά, αν ορίζονταν επίσημα εργαστήρια άλλων 
κρατών μελών, θα γινόταν ο συντονισμός πολύ περίπλοκος.

Τροπολογία 903
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εφόσον απαιτείται, οργανώνουν 
διεργαστηριακές συγκριτικές δοκιμές 
μεταξύ των επίσημων εργαστηρίων, 
διασφαλίζουν την κατάλληλη 
παρακολούθηση των δοκιμών αυτών και 
ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές σχετικά 
με τα αποτελέσματα των εν λόγω δοκιμών 
και της παρακολούθησης·

γ) εφόσον απαιτείται, οργανώνουν 
διεργαστηριακές συγκριτικές δοκιμές 
μεταξύ των εθνικών επίσημων 
εργαστηρίων, διασφαλίζουν την 
κατάλληλη παρακολούθηση των δοκιμών 
αυτών και ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές
σχετικά με τα αποτελέσματα των εν λόγω 
δοκιμών και της παρακολούθησης·

Or. es



PE526.079v03-00 32/125 AM\1015542EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Προστίθεται ο όρος «εθνικών» διότι διαφορετικά, αν ορίζονταν επίσημα εργαστήρια άλλων 
κρατών μελών, θα γινόταν ο συντονισμός πολύ περίπλοκος.

Τροπολογία 904
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) διασφαλίζουν την κοινοποίηση των 
πληροφοριών που παρέχει το εργαστήριο 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
αρμόδιες αρχές και στα επίσημα εθνικά 
εργαστήρια·

δ) διασφαλίζουν την κοινοποίηση των 
πληροφοριών που παρέχει το εργαστήριο 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
αρμόδιες αρχές και στα επίσημα εθνικά
εργαστήρια·

Or. es

Αιτιολόγηση

Προστίθεται ο όρος «εθνικά» διότι διαφορετικά, αν ορίζονταν επίσημα εργαστήρια άλλων 
κρατών μελών, θα γινόταν ο συντονισμός πολύ περίπλοκος.

Τροπολογία 905
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) συμβάλλουν ενεργά στη διάγνωση,
στην εθνική επικράτεια του κράτους 
μέλους, εστιών τροφιμογενών νόσων, 
ζωοανθρωπονόσων ή νόσων των ζώων, 
με τη διενέργεια επιβεβαιωτικής 
διάγνωσης, χαρακτηρισμού και 
ταξινομικών ή επιζωοτιολογικών μελετών 
σε απομονωθέντες παθογόνους 
παράγοντες ή σε είδη επιβλαβών 
οργανισμών, όπως ακριβώς ορίζεται για 
τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς της 
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Ένωσης στο άρθρο 92 παράγραφος 2 
στοιχείο η).

Or. es

Αιτιολόγηση

Όπως ακριβώς ορίζεται για τα εργαστήρια αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο άρθρο 92 
παράγραφος 2 στοιχείο η).

Τροπολογία 906
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διοικητική συνδρομή περιλαμβάνει, 
εφόσον είναι σκόπιμο, τη συμμετοχή των 
αρμόδιων αρχών ενός κράτους μέλους σε 
επιτόπιους επίσημους ελέγχους που 
διενεργούν οι αρμόδιες αρχές άλλου 
κράτους μέλους.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να βασίζονται στην αμοιβαία αναγνώριση των 
διενεργούμενων ελέγχων. Σε περίπτωση ασυμφωνίας πρέπει να παρεμβαίνει η Επιτροπή.

Τροπολογία 907
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για τον εξορθολογισμό και την 
απλούστευση των επικοινωνιακών 
ανταλλαγών, η Επιτροπή καθορίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, τυποποιημένο 

διαγράφεται
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μορφότυπο για:

α) τα αιτήματα για παροχή συνδρομής 
που προβλέπονται στο άρθρο 102 
παράγραφος 1·

β) την κοινοποίηση κοινών και 
επαναλαμβανόμενων ειδοποιήσεων και 
απαντήσεων.

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Μέχρι σήμερα η εμπειρία έφερε αποδεκτά αποτελέσματα και χωρίς την ύπαρξη τυποποιημένων 
μορφότυπων. Συνάγεται όμως ότι στο μέλλον η διαδικασία θα καταστεί περισσότερο πολύπλοκη 
τείνοντας στην υπερβολική προσκόλληση στους τύπους. Θα υπάρχει μεγαλύτερη γραφειοκρατία 
και περισσότερα έξοδα γιατί θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν νέα εργαλεία πληροφορικής, 
πράγμα το οποίο θα δρομολογεί κατά παρέκκλιση τους πόρους στο προσωπικό του τομέα 
Τεχνολογίας των Πληροφοριών, εις βάρος των φορέων επίσημου ελέγχου που πρέπει να 
διαχειρίζονται τις κοινοποιήσεις και να πραγματοποιούν τις δραστηριότητες των επίσημων 
ελέγχων.

Τροπολογία 908
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι κοινοποιήσεις μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών που πραγματοποιούνται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
τίτλου, διενεργούνται με την επιφύλαξη 
των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 16/2011 της Επιτροπής, της 10ης 
Ιανουαρίου 2011, για τον καθορισμό 
μέτρων εφαρμογής του συστήματος 
έγκαιρης προειδοποίησης για τρόφιμα και 
ζωοτροφές (RASFF), σε σχέση με τις 
κοινοποιήσεις που πρέπει να 
πραγματοποιούνται μέσω του 
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συστήματος RASFF.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να γίνει ειδική αναφορά στην ύπαρξη συγκεκριμένου συστήματος 
κοινοποίησης, του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης (RASFF) για ορισμένες κοινοποιήσεις 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών οι οποίες υπόκεινται σε διαφορετικούς 
κανόνες από αυτούς που ορίζονται στον παρόντα τίτλο.

Τροπολογία 909
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 139 σχετικά με τον καθορισμό 
των ελάχιστων απαιτήσεων που 
απαιτείται να πληρούν οι οργανισμοί 
σύνδεσης που ορίζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι οργανισμοί σύνδεσης είναι μονάδες που κατέχουν ξεχωριστή θέση και ενσωματώνονται στις 
διάφορες αρμόδιες αρχές των κεντρικών διοικήσεων και, για τον λόγο αυτόν, με βάση την αρχή 
της επικουρικότητας, τα ίδια τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τους.

Τροπολογία 910
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τις προδιαγραφές των τεχνικών 
εργαλείων και των διαδικασιών για την 
κοινοποίηση μεταξύ των οργανισμών 
σύνδεσης που ορίζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1.

διαγράφεται

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η διαγραφή της παραγράφου 7 εφόσον συνεπάγεται και πάλι αύξηση του 
διοικητικού φόρτου και των οικονομικών επιβαρύνσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα εργαλεία 
πληροφορικής του κεφαλαίου IV (συστήματα διαχείρισης πληροφοριών) του τίτλου VI σχετικά 
με τις δραστηριότητες της Ένωσης. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα περιθώριο ευελιξίας και 
να αποφεύγεται η παρεκκλίνουσα δρομολόγηση των πόρων προς τη δημιουργία νέων περιττών 
εφαρμογών πληροφορικής εις βάρος των ίδιων των ειδικών ελέγχων.

Τροπολογία 911
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δηλώνουν εντός δέκα ημερών από την 
ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος, τον 
χρόνο που χρειάζονται για να παράσχουν 
τεκμηριωμένη απάντηση στο αίτημα·

β) δηλώνουν εντός δεκαπέντε ημερών από 
την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος, 
τον χρόνο που χρειάζονται για να 
παράσχουν τεκμηριωμένη απάντηση στο 
αίτημα·

Or. es

Τροπολογία 912
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με συμφωνία μεταξύ των αιτουσών 
αρμόδιων αρχών και των αρμόδιων 
αρχών στις οποίες απευθύνεται το 
αίτημα, προσωπικό που ορίζεται από τις 
πρώτες μπορεί να παρίσταται κατά τη 
διενέργεια επίσημων ελέγχων και ερευνών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο γ) που εκτελούν οι αρμόδιες 
αρχές στις οποίες απευθύνεται το αίτημα.

διαγράφεται

Σε αυτές τις περιπτώσεις το προσωπικό 
των αιτουσών αρμόδιων αρχών:

α) είναι σε θέση να επιδεικνύει ανά πάσα 
στιγμή γραπτή εξουσιοδότηση στην οποία 
αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας 
και η επίσημη ιδιότητά του·

β) έχει πρόσβαση στις ίδιες 
εγκαταστάσεις και στα ίδια έγγραφα με 
το προσωπικό των αρμόδιων αρχών στις 
οποίες απευθύνεται το αίτημα, μέσω του 
αντιπροσώπου τους, και αποκλειστικά για 
τον σκοπό της διενεργούμενης 
διοικητικής έρευνας·

γ) δεν μπορεί, με δική του πρωτοβουλία, 
να ασκεί τις εξουσίες της έρευνας που 
ανατίθενται σε υπαλλήλους των αρμόδιων 
αρχών στις οποίες απευθύνεται το 
αίτημα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να βασίζονται στην αμοιβαία αναγνώριση των 
διενεργούμενων ελέγχων και, σε περίπτωση ασυμφωνίας, πρέπει να παρεμβαίνει η Επιτροπή. 
Το παρόν συμφωνεί με τα όσα διατυπώνονται στα άρθρα 100 και 101.

Τροπολογία 913
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δηλώνουν εντός δέκα ημερών από την 
ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης:

β) δηλώνουν εντός δεκαπέντε εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής 
της ειδοποίησης:

Or. es

Τροπολογία 914
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στην περίπτωση που, κατά τους 
επίσημους ελέγχους που διενεργούνται σε 
ζώα ή αγαθά προερχόμενα από άλλο 
κράτος μέλος οι αρμόδιες αρχές 
διαπιστώνουν ότι τα εν λόγω ζώα ή αγαθά 
δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
κατά τρόπο που 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 ή να συνιστά σοβαρή 
παράβαση των κανόνων αυτών, οι εν λόγω 
αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους αποστολής και 
κάθε άλλο ενδιαφερόμενο κράτος μέρος 
για να τους επιτρέψουν να προβούν στις 
κατάλληλες έρευνες.

1. Στην περίπτωση που, κατά τους 
επίσημους ελέγχους που διενεργούνται σε 
ζώα ή αγαθά προερχόμενα από άλλο 
κράτος μέλος οι αρμόδιες αρχές 
διαπιστώνουν ότι τα εν λόγω ζώα ή αγαθά 
δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
κατά τρόπο που να ενέχει επικινδυνότητα 
για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων, 
για την καλή μεταχείριση των ζώων ή για 
το περιβάλλον ή να συνιστά σοβαρή 
παράβαση των κανόνων αυτών, οι εν λόγω 
αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους αποστολής και 
κάθε άλλο ενδιαφερόμενο κράτος μέρος 
για να τους επιτρέψουν να προβούν στις 
κατάλληλες έρευνες.

Or. en

Τροπολογία 915
Ewald Stadler
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στην περίπτωση που, κατά τους 
επίσημους ελέγχους που διενεργούνται σε 
ζώα ή αγαθά προερχόμενα από άλλο 
κράτος μέλος οι αρμόδιες αρχές 
διαπιστώνουν ότι τα εν λόγω ζώα ή αγαθά 
δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
κατά τρόπο που 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 ή να συνιστά σοβαρή 
παράβαση των κανόνων αυτών, οι εν λόγω 
αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους αποστολής και 
κάθε άλλο ενδιαφερόμενο κράτος μέρος 
για να τους επιτρέψουν να προβούν στις 
κατάλληλες έρευνες.

1. Στην περίπτωση που, κατά τους 
επίσημους ελέγχους που διενεργούνται σε 
ζώα ή αγαθά προερχόμενα από άλλο 
κράτος μέλος οι αρμόδιες αρχές 
διαπιστώνουν ότι τα εν λόγω ζώα ή αγαθά 
δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
κατά τρόπο που 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 ή να συνιστά σοβαρή 
παράβαση των κανόνων αυτών, οι εν λόγω 
αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους αποστολής και 
κάθε άλλο ενδιαφερόμενο κράτος μέρος 
για να τους επιτρέψουν να προβούν στις 
κατάλληλες έρευνες.

Or. de

Τροπολογία 916
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στην περίπτωση που, κατά τους 
επίσημους ελέγχους που διενεργούνται σε 
ζώα ή αγαθά προερχόμενα από άλλο 
κράτος μέλος οι αρμόδιες αρχές 
διαπιστώνουν ότι τα εν λόγω ζώα ή αγαθά 
δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
κατά τρόπο που 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 

1. Στην περίπτωση που, κατά τους 
επίσημους ελέγχους που διενεργούνται σε 
ζώα ή αγαθά προερχόμενα από άλλο 
κράτος μέλος οι αρμόδιες αρχές 
διαπιστώνουν ότι τα εν λόγω ζώα ή αγαθά 
δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
κατά τρόπο που να ενέχει επικινδυνότητα 
για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων, 
για την καλή μεταχείριση των ζώων ή, 
όσον αφορά τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για το 
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περιβάλλον ή να συνιστά σοβαρή 
παράβαση των κανόνων αυτών, οι εν λόγω 
αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους αποστολής και 
κάθε άλλο ενδιαφερόμενο κράτος μέρος 
για να τους επιτρέψουν να προβούν στις 
κατάλληλες έρευνες.

περιβάλλον ή να συνιστά σοβαρή 
παράβαση των κανόνων αυτών, οι εν λόγω 
αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους αποστολής και 
κάθε άλλο ενδιαφερόμενο κράτος μέρος 
για να τους επιτρέψουν να προβούν στις 
κατάλληλες έρευνες.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής που προτείνεται στην τροπολογία του στοιχείου ζ) της 
παραγράφου 2 του άρθρου 1.

Τροπολογία 917
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Σε περίπτωση παραβάσεων του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 για την 
προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά, 
στα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
συγκαταλέγονται:

α) το κράτος μέλος που παραχώρησε την 
άδεια στον μεταφορέα:

β) σε περίπτωση που η μη τήρηση των 
απαιτήσεων του κανονισμού οφείλεται σε 
κάποια ανεπάρκεια του μέσου 
μεταφοράς, το κράτος μέλος που 
παραχώρησε το πιστοποιητικό έγκρισης 
του μέσου μεταφοράς·

γ) σε περίπτωση που η μη τήρηση των 
απαιτήσεων του κανονισμού οφείλεται 
στον οδηγό, το κράτος μέλος που εξέδωσε 
το πιστοποιητικό επαγγελματικής 
ικανότητας του οδηγού·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός αριθ. 1/2005 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά προσδιορίζει τα 
κράτη μέλη που πρέπει να ενημερώνονται σε περίπτωση παραβάσεων. Ο προτεινόμενος 
κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους καταργεί τις διατάξεις του κανονισμού αριθ. 1/2005. 
Συνεπώς, τα εν λόγω κράτη μέλη πρέπει να προσδιοριστούν στον προτεινόμενο κανονισμό για 
τους επίσημους ελέγχους, γιατί ο όρος «κάθε άλλο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος» είναι 
υπερβολικά γενικός και μπορεί να ερμηνευτεί με διαφορετικούς τρόπους.

Τροπολογία 918
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) ενημερώνουν όλα τα αρμόδια 
ενδιαφερόμενα μέρη, όπως προβλέπεται 
στα εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης για 
την ασφάλεια των τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 919
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 105 διαγράφεται

Συνδρομή από τρίτες χώρες

1. Εάν οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν 
ενημέρωση από τρίτη χώρα σχετικά με 
την ύπαρξη μη συμμόρφωσης ή 
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, το 
περιβάλλον, χωρίς καθυστέρηση:
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α) κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές 
στις αρμόδιες αρχές άλλων 
ενδιαφερόμενων κρατών μελών·

β) κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές 
στην Επιτροπή στην περίπτωση που είναι 
ή ενδέχεται να είναι σημαντικό σε επίπεδο 
Ένωσης.

2. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω 
επίσημων ελέγχων και ερευνών που 
διενεργούνται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό είναι δυνατόν να 
κοινοποιούνται στην τρίτη χώρα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, με την 
προϋπόθεση ότι:

α) οι αρμόδιες αρχές οι οποίες παρέσχον 
τις πληροφορίες συναίνεσαν στην 
κοινοποίησή τους·

β) η τρίτη χώρα έχει δεσμευθεί να 
παράσχει τη συνδρομή που απαιτείται για 
τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων 
σχετικά με πρακτικές που δεν 
συμμορφώνονται ή φαίνεται να μην 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
Ένωσης ή ενέχουν επικινδυνότητα για 
τους ανθρώπους, τα ζώα, τα φυτά ή το 
περιβάλλον·

γ) τηρούνται οι σχετικοί ενωσιακοί και 
εθνικοί κανόνες που εφαρμόζονται στην 
κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε 
τρίτες χώρες.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με όσα έχουν γραφεί σε άλλες τροπολογίες, ότι δηλαδή οι εξαγωγές πρέπει να 
βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 920
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν 
ενημέρωση από τρίτη χώρα σχετικά με την 
ύπαρξη μη συμμόρφωσης ή 
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, το 
περιβάλλον, χωρίς καθυστέρηση:

1. Εάν οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν 
ενημέρωση από τρίτη χώρα σχετικά με την 
ύπαρξη μη συμμόρφωσης ή 
επικινδυνότητας για την υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων, για την καλή 
μεταχείριση των ζώων ή το περιβάλλον, 
χωρίς καθυστέρηση:

Or. en

Τροπολογία 921
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η τρίτη χώρα έχει δεσμευθεί να 
παράσχει τη συνδρομή που απαιτείται για 
τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων 
σχετικά με πρακτικές που δεν 
συμμορφώνονται ή φαίνεται να μην 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
Ένωσης ή ενέχουν επικινδυνότητα για τους 
ανθρώπους, τα ζώα, τα φυτά ή το 
περιβάλλον·

β) η τρίτη χώρα έχει δεσμευθεί να 
παράσχει τη συνδρομή που απαιτείται για 
τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων 
σχετικά με πρακτικές που δεν 
συμμορφώνονται ή φαίνεται να μην 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
Ένωσης ή ενέχουν επικινδυνότητα για τους 
ανθρώπους ή τα ζώα·

Or. de

Τροπολογία 922
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η τρίτη χώρα έχει δεσμευθεί να β) η τρίτη χώρα έχει δεσμευθεί να 
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παράσχει τη συνδρομή που απαιτείται για 
τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων 
σχετικά με πρακτικές που δεν 
συμμορφώνονται ή φαίνεται να μην 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
Ένωσης ή ενέχουν επικινδυνότητα για τους 
ανθρώπους, τα ζώα, τα φυτά ή το 
περιβάλλον·

παράσχει τη συνδρομή που απαιτείται για 
τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων 
σχετικά με πρακτικές που δεν 
συμμορφώνονται ή φαίνεται να μην 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
Ένωσης ή ενέχουν επικινδυνότητα για τους 
ανθρώπους, τα ζώα ή το περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 923
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η τρίτη χώρα έχει δεσμευθεί να 
παράσχει τη συνδρομή που απαιτείται για 
τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων 
σχετικά με πρακτικές που δεν 
συμμορφώνονται ή φαίνεται να μην 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
Ένωσης ή ενέχουν επικινδυνότητα για τους 
ανθρώπους, τα ζώα, τα φυτά ή το 
περιβάλλον·

β) η τρίτη χώρα έχει δεσμευθεί να 
παράσχει τη συνδρομή που απαιτείται για 
τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων 
σχετικά με πρακτικές που δεν 
συμμορφώνονται ή φαίνεται να μην 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
Ένωσης ή ενέχουν επικινδυνότητα για τους 
ανθρώπους, τα ζώα ή το περιβάλλον·

Or. de

Τροπολογία 924
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 139 για τη θέσπιση κανόνων για 
την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

3. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, μπορεί να θεσπίζει κανόνες για 
την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1
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Or. es

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες για την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 106 πρέπει να 
αποφασίζονται μέσω εκτελεστικών πράξεων, που είναι νομική μορφή κατάλληλη για τον σκοπό 
της εναρμόνισης, και όχι μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 925
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
επίσημοι έλεγχοι που διέπονται από τον 
παρόντα κανονισμό διενεργούνται από τις 
αρμόδιες αρχές βάσει ενός πολυετούς 
εθνικού σχεδίου ελέγχου, του οποίου η 
κατάρτιση και η υλοποίηση αποτελεί 
αντικείμενο συντονισμού για το σύνολο 
της επικράτειάς τους.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
επίσημοι έλεγχοι που διέπονται από τον 
παρόντα κανονισμό διενεργούνται από τις 
αρμόδιες αρχές βάσει πολυετών εθνικών 
σχεδίων ελέγχου, του οποίου η κατάρτιση 
και η υλοποίηση αποτελεί αντικείμενο 
συντονισμού για το σύνολο της 
επικράτειάς τους.

Or. en

Τροπολογία 926
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια ενιαία 
αρχή, η οποία είναι αρμοδια για:

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει την αρμόδια 
αρχή ή τις αρμόδιες αρχές για:

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν κρίνεται ενδεδειγμένος ο ορισμός μιας ενιαίας αρμόδιας αρχής για όλα τα ζητήματα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, δεδομένης της τεράστιας ποικιλομορφίας τους στους 
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διάφορους τομείς που καλύπτει το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 927
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον συντονισμό της κατάρτισης του 
σχεδίου που αναφέρεται στην παράγραφο 
1 για το σύνολο των αρμόδιων αρχών που 
είναι υπεύθυνες για τους επίσημους 
ελέγχους·

α) τον συντονισμό της κατάρτισης των 
σχεδίων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 για το σύνολο των αρμόδιων 
αρχών που είναι υπεύθυνες για τους 
επίσημους ελέγχους·

Or. en

Τροπολογία 928
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη διασφάλιση ότι το εν λόγω σχέδιο
είναι συνεκτικό και υλοποιείται με 
συνέπεια.

β) τη διασφάλιση ότι τα εν λόγω σχέδια
είναι συνεκτικά και υλοποιούνται με 
συνέπεια.

Or. en

Τροπολογία 929
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη διασφάλιση ότι το εν λόγω σχέδιο 
είναι συνεκτικό και υλοποιείται με 
συνέπεια.

β) τη διασφάλιση ότι το εν λόγω σχέδιο 
είναι συνεκτικό και συμμορφώνεται προς 
τον παρόντα κανονισμό.
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Or. es

Τροπολογία 930
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα πολυετή εθνικά σχέδια ελέγχου 
περιέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά με 
τη δομή και την οργάνωση των 
συστημάτων επίσημου ελέγχου στο οικείο 
κράτος μέλος και περιέχουν πληροφορίες 
τουλάχιστον για τα εξής:

2. Τα πολυετή εθνικά σχέδια ελέγχου 
περιέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά με 
τη δομή και την οργάνωση των 
συστημάτων επίσημου ελέγχου στο οικείο 
κράτος μέλος για κάθε έναν από τους υπό 
εξέταση τομείς και περιέχουν πληροφορίες 
τουλάχιστον για τα εξής:

Or. es

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο των σχεδίων ελέγχου για τους διάφορους τομείς δεν πρέπει να περιορίζεται σε 
ένα ενιαίο μορφότυπο ή έγγραφο. Η ύπαρξη ενός γενικού εγγράφου θα προκαλούσε σύγχυση.

Τροπολογία 931
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τους στρατηγικούς στόχους του 
πολυετούς εθνικού σχεδίου ελέγχου και 
τον τρόπο με τον όποιο η ιεράρχηση των 
προτεραιοτήτων όσον αφορά τους 
επίσημους ελέγχους και η κατανομή των 
πόρων αντανακλούν τους στόχους αυτούς·

α) τους στρατηγικούς στόχους των 
πολυετών εθνικών σχεδίων ελέγχου και 
τον τρόπο με τον όποιο η ιεράρχηση των 
προτεραιοτήτων όσον αφορά τους 
επίσημους ελέγχους και η κατανομή των 
πόρων αντανακλούν τους στόχους αυτούς·

Or. en
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Τροπολογία 932
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 109 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
πολυετές εθνικό σχέδιο ελέγχου που 
προβλέπεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 
δημοσιοποιείται, εξαιρουμένων των 
σημείων του σχεδίου των οποίων η 
αποκάλυψη θα μπορούσε να υπονομεύσει 
την αποτελεσματικότητα των επίσημων 
ελέγχων.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
πολυετή εθνικά σχέδια ελέγχου που 
προβλέπονται στο άρθρο 107 παράγραφος 
1 δημοσιοποιούνται, εξαιρουμένων των 
σημείων των οποίων η αποκάλυψη θα 
μπορούσε να υπονομεύσει την 
αποτελεσματικότητα των επίσημων 
ελέγχων.

Or. en

Τροπολογία 933
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 109 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. τα εν λόγω σχέδια πρέπει να 
καταρτίζονται κατόπιν διαβούλευσης με 
τους οικείους υπευθύνους επιχειρήσεων, 
με στόχο τη διασφάλιση της υιοθέτησης 
μιας προσέγγισης των επίσημων ελέγχων 
με βάση την επικινδυνότητα.

Or. en

Τροπολογία 934
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 109 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πολυετές εθνικό σχέδιο ελέγχου 
επικαιροποιείται κάθε φορά που 
απαιτείται για να προσαρμόζεται στις 
αλλαγές στους κανόνες που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 και 
επανεξετάζεται σε τακτική βάση για να 
λαμβάνονται υπόψη τουλάχιστον οι 
ακόλουθοι παράγοντες:

2. Τα πολυετή εθνικά σχέδια ελέγχου 
επικαιροποιούνται κάθε φορά που 
απαιτείται για να προσαρμόζονται στις 
αλλαγές στους κανόνες που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 και 
επανεξετάζονται σε τακτική βάση για να 
λαμβάνονται υπόψη τουλάχιστον οι 
ακόλουθοι παράγοντες:

Or. en

Τροπολογία 935
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 109 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η εμφάνιση νέων νόσων, επιβλαβών για 
τα φυτά οργανισμών ή άλλης 
επικινδυνότητας για την υγεία των 
ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, την 
καλή μεταχείριση των ζώων ή, στην 
περίπτωση των ΓΤΟ και των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, για το 
περιβάλλον·

α) η εμφάνιση νέων νόσων ή άλλης 
επικινδυνότητας για την υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων, την καλή 
μεταχείριση των ζώων ή για το 
περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 936
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 109 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η εμφάνιση νέων νόσων, επιβλαβών για 
τα φυτά οργανισμών ή άλλης 

α) η εμφάνιση νέων νόσων ή άλλων 
κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων ή
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επικινδυνότητας για την υγεία των 
ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, την 
καλή μεταχείριση των ζώων ή, στην 
περίπτωση των ΓΤΟ και των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, για το 
περιβάλλον·

των ζώων, την καλή μεταχείριση των ζώων 
ή, στην περίπτωση των ΓΤΟ και των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, για το 
περιβάλλον·

Or. de

Τροπολογία 937
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 109 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή, εφόσον τους ζητηθεί, μια 
επικαιροποιημένη έκδοση των πολυετών 
εθνικών σχεδίων ελέγχου τους.

3. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή, εφόσον τους ζητηθεί, μια 
επικαιροποιημένη έκδοση των πολυετών 
εθνικών σχεδίων ελέγχου τους.

Or. en

Τροπολογία 938
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 110 διαγράφεται

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες για τα 
πολυετή εθνικά σχέδια ελέγχου

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 139 σχετικά με τα πολυετή 
εθνικά σχέδια ελέγχου που προβλέπονται 
στο άρθρο 107 παράγραφος 1.

Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
καθορίζουν κανόνες σχετικά με:
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α) τα κριτήρια για την κατηγοριοποίηση 
των δραστηριοτήτων των υπευθύνων 
επιχειρήσεων με βάση την 
επικινδυνότητα·

β) τις προτεραιότητες όσον αφορά τους 
επίσημους ελέγχους με βάση τα κριτήρια 
που καθορίζονται στο άρθρο 8 και στους 
κανόνες που προβλέπονται στα άρθρα 15 
έως 24·

γ) τις διαδικασίες για τη μεγιστοποίηση 
της αποτελεσματικότητας των επίσημων 
ελέγχων·

δ) τους κύριους δείκτες επίδοσης που 
πρέπει να εφαρμόζουν οι αρμόδιες αρχές 
κατά την αξιολόγηση του πολυετούς 
εθνικού σχεδίου ελέγχου και της 
εφαρμογής τους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι αυτά που πρέπει να θεσπίζουν τα κριτήρια κινδύνου, καθώς και τις
διαδικασίες και τις προτεραιότητες και, για τον λόγο αυτόν, προτείνεται η κατάργηση του 
παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 939
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, προκειμένου να διενεργήσει 
στοχευμένη αξιολόγηση σε ολόκληρη την 
Ένωση σχετικά με την κατάσταση της 
εφαρμογής των κανόνων που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 ή να 
προσδιορίσει τον επιπολασμό ορισμένων 
κινδύνων στο σύνολο της Ένωσης, 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 139 σχετικά με:

Η Επιτροπή, προκειμένου να διενεργήσει 
στοχευμένη αξιολόγηση σε ολόκληρη την 
Ένωση σχετικά με την κατάσταση της 
εφαρμογής των κανόνων που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 ή να 
προσδιορίσει τον επιπολασμό ορισμένων 
κινδύνων στο σύνολο της Ένωσης, 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές
πράξεις σχετικά με:
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Or. es

Αιτιολόγηση

Έχει θεμελιώδη σημασία να συμμετέχουν τα κράτη μέλη στην κατάρτιση κανόνων για την 
οργάνωση αυτών των συντονισμένων σχεδίων ελέγχου προς εκτέλεση από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 940
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την οργάνωση και την υλοποίηση 
συντονισμένων σχεδίων ελέγχου 
περιορισμένης διάρκειας σε έναν από τους 
τομείς που διέπεται από τους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2·

α) την κατάρτιση, την οργάνωση και την 
υλοποίηση συντονισμένων σχεδίων 
ελέγχου περιορισμένης διάρκειας σε έναν 
από τους τομείς που διέπεται από τους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2·

Or. en

Τροπολογία 941
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την οργάνωση, σε ad hoc βάση, της 
συλλογής στοιχείων και πληροφοριών 
όσον αφορά την εφαρμογή ειδικού 
συνόλου κανόνων που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 ή όσον αφορά τον 
επιπολασμό ορισμένων κινδύνων.

β) την οργάνωση, σε ad hoc βάση, της 
συλλογής στοιχείων και πληροφοριών 
όσον αφορά τον επιπολασμό ορισμένων 
κινδύνων.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Εξυπακούεται, καθώς ορίζεται και στην πρώτη παράγραφο, ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες 
που συλλέγονται σχετίζονται με τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

Τροπολογία 942
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τον ρόλο των ενδιαφερόμενων μερών 
στην ανάπτυξη και υλοποίηση των 
συντονισμένων σχεδίων ελέγχου·

Or. en

Τροπολογία 943
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 141 
παράγραφος 2.

Or. es

Αιτιολόγηση

Έχει θεμελιώδη σημασία να συμμετέχουν τα κράτη μέλη στην κατάρτιση κανόνων για την 
οργάνωση αυτών των συντονισμένων σχεδίων ελέγχου προς εκτέλεση από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 944
Julie Girling
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην 
Επιτροπή, πριν από τις 30 Ιουνίου κάθε 
έτους, έκθεση στην οποία περιγράφονται 
τα εξής:

1. Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην 
Επιτροπή, πριν από τις 30 Ιουνίου κάθε 
δεύτερου έτους μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, έκθεση στην 
οποία περιγράφονται τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποβολή της έκθεσης αυτής ετησίως θα ήταν ιδιαίτερα επαχθής. Η υποβολή της έκθεσης κάθε 
δεύτερο έτος πληροί σε ικανοποιητικό βαθμό τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων χωρίς να 
επιβαρύνει αδικαιολόγητα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 945
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τυχόν τροποποιήσεις οι οποίες έχουν 
επέλθει στα πολυετή εθνικά σχέδια 
ελέγχου προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
παράγοντες που αναφέρονται στο άρθρο 
109 παράγραφος 2·

α) τυχόν τροποποιήσεις οι οποίες έχουν 
επέλθει στα πολυετή εθνικά σχέδια 
ελέγχου του προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη οι παράγοντες που αναφέρονται στο 
άρθρο 109 παράγραφος 2·

Or. en

Τροπολογία 946
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα αποτελέσματα των επίσημων 
ελέγχων που διενεργήθηκαν κατά το 

β) τα αποτελέσματα των επίσημων 
ελέγχων που διενεργήθηκαν κατά το 
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προηγούμενο έτος στο πλαίσιο του 
πολυετούς εθνικού σχεδίου ελέγχου·

προηγούμενο έτος στο πλαίσιο των
πολυετών εθνικών σχεδίων ελέγχου·

Or. en

Τροπολογία 947
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το είδος και τον αριθμό των 
περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με τους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 που εντοπίστηκαν το 
προηγούμενο έτος από τις αρμόδιες αρχές·

γ) το είδος και τον αριθμό των 
περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με τους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 που εντοπίστηκαν το 
προηγούμενο έτος από τις αρμόδιες αρχές, 
ανά τομέα και με επαρκή βαθμό 
λεπτομέρειας·

Or. en

Τροπολογία 948
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τα μέτρα που έλαβε για να διασφαλίσει 
την αποτελεσματική εφαρμογή του 
πολυετούς εθνικού σχεδίου ελέγχου του, 
συμπεριλαμβανομένης των ενεργειών 
επιβολής, και τα αποτελέσματα των εν 
λόγω μέτρων.

δ) τα μέτρα που έλαβε για να διασφαλίσει 
την αποτελεσματική εφαρμογή των 
πολυετών εθνικών σχεδίων ελέγχου του, 
συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών 
επιβολής, και τα αποτελέσματα των εν 
λόγω μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 949
Mario Pirillo



PE526.079v03-00 56/125 AM\1015542EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) οι πληροφορίες που σχετίζονται με 
την επιβολή των τελών που αναφέρονται 
στο άρθρο 83 παράγραφος 2 σχετικά με 
τη διαφάνεια·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η συνεχής παρακολούθηση όσον αφορά τη διαφάνεια σχετικά με τα τέλη που επιβάλλονται από 
τα κράτη μέλη είναι θεμελιώδης για τη δημιουργία ενός συστήματος που δεν θα προκαλεί 
στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 950
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί ετήσια έκθεση 
σχετικά με τη διενέργεια επίσημων 
ελέγχων στα κράτη μέλη, λαμβάνοντας 
υπόψη τα εξής:

1. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί, πριν από τις 
31 Δεκεμβρίου κάθε δεύτερου έτους μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, ετήσια έκθεση σχετικά με τη 
διενέργεια επίσημων ελέγχων στα κράτη 
μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 951
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις ετήσιες εκθέσεις που έχουν υποβάλει 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 112,

α) τις ετήσιες εκθέσεις που έχουν υποβάλει 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 112, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που σχετίζονται με την επιβολή των 
τελών που αναφέρονται στο άρθρο 83 
παράγραφος 2 σχετικά με τη διαφάνεια·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η συνεχής παρακολούθηση όσον αφορά τη διαφάνεια σχετικά με τα τέλη που επιβάλλονται από 
τα κράτη μέλη είναι θεμελιώδης για τη δημιουργία ενός συστήματος που δεν θα προκαλεί 
στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 952
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ετήσια έκθεση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί, κατά περίπτωση, να
περιέχει συστάσεις για πιθανές βελτιώσεις 
του συστήματος επίσημων ελέγχων στα 
κράτη μέλη και των ειδικών επίσημων 
ελέγχων σε ορισμένους τομείς.

2. Η ετήσια έκθεση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 περιέχει συστάσεις για 
πιθανές βελτιώσεις του συστήματος 
επίσημων ελέγχων στα κράτη μέλη και των 
ειδικών επίσημων ελέγχων σε ορισμένους 
τομείς.

Or. en

Τροπολογία 953
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι έλεγχοι που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 οργανώνονται σε συνεργασία 
με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
και διενεργούνται σε τακτική βάση.

2. Οι έλεγχοι που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 οργανώνονται σε συνεργασία 
με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
και διενεργούνται σε τακτική βάση. Όσον 
αφορά τη συχνότητα και τον αριθμό των 
εν λόγω ελέγχων λαμβάνονται υπόψη οι 
δράσεις πλαισίωσης των ελέγχων και, 
όπου ενδείκνυται, η διαπίστευση των 
αρμόδιων αρχών με βάση τα διεθνή 
πρότυπα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ορισμένα σημεία του κανονισμού παρουσιάζουν ομοιότητες με τις απαιτήσεις των προτύπων 
ISO/CEI 17020 ή 17065 (πρώην πρότυπο EN 45011). Είναι αναγκαίο να αξιοποιηθούν οι 
δράσεις που αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες ελέγχου βάσει διεθνών προτύπων και, γενικότερα, οι 
δράσεις πλαισίωσης των ελέγχων, και συνεπώς να μειωθεί η ελεγκτική πίεση που ασκεί η 
Επιτροπή (Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων) στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 954
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι έλεγχοι που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 μπορούν να περιλαμβάνουν 
επιτόπου επαληθεύσεις. Οι 
εμπειρογνώμονες της Επιτροπής μπορούν 
να συνοδεύουν το προσωπικό των 
αρμόδιων αρχών που διενεργεί τους 
επίσημους ελέγχους.

3. Οι έλεγχοι που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 μπορούν να περιλαμβάνουν 
επιτόπου επαληθεύσεις. Οι 
εμπειρογνώμονες της Επιτροπής μπορούν 
να συνοδεύουν το προσωπικό των 
αρμόδιων αρχών που διενεργεί τους 
επίσημους ελέγχους, εφόσον 
συγκατατίθενται οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές.

Or. de
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Τροπολογία 955
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 116 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να
προτείνει, στις τελικές της εκθέσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1, 
διορθωτικά ή προληπτικά μέτρα που θα 
πρέπει να λάβουν τα κράτη μέλη για να 
αντιμετωπίσουν τα ειδικά ή συστημικά 
ελαττώματα που εντόπισαν οι 
εμπειρογνώμονές της κατά τους ελέγχους 
που διενέργησαν σύμφωνα με το άρθρο 
115 παράγραφος 1.

2. Η Επιτροπή προτείνει, στις τελικές της 
εκθέσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1, διορθωτικά ή προληπτικά 
μέτρα που θα πρέπει να λάβουν τα κράτη 
μέλη για να αντιμετωπίσουν τα ειδικά ή 
συστημικά ελαττώματα που εντόπισαν οι 
εμπειρογνώμονές της κατά τους ελέγχους 
που διενέργησαν σύμφωνα με το άρθρο 
115 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 956
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 116 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να 
προτείνει, στις τελικές της εκθέσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1, 
διορθωτικά ή προληπτικά μέτρα που θα 
πρέπει να λάβουν τα κράτη μέλη για να 
αντιμετωπίσουν τα ειδικά ή συστημικά 
ελαττώματα που εντόπισαν οι 
εμπειρογνώμονές της κατά τους ελέγχους 
που διενέργησαν σύμφωνα με το άρθρο 
115 παράγραφος 1.

2. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να 
προτείνει, στις τελικές της εκθέσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1, 
διορθωτικά ή προληπτικά μέτρα που θα 
πρέπει να λάβουν τα κράτη μέλη για να 
αντιμετωπίσουν τα ειδικά ή συστημικά 
ελαττώματα που εντόπισαν οι 
εμπειρογνώμονές της κατά τους ελέγχους 
που διενέργησαν σύμφωνα με το άρθρο 
115 παράγραφος 1. Αυτές οι συστάσεις 
δεν είναι νομικά δεσμευτικές.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι συστάσεις δεν θεμελιώνουν διευθυντικό δικαίωμα.

Τροπολογία 957
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 117 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να τροποποιεί το πρόγραμμα 
ελέγχων της για να λαμβάνει υπόψη τις 
εξελίξεις στους τομείς που διέπονται από 
τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 
1 παράγραφος 2. Οποιαδήποτε τέτοια 
τροποποίηση ανακοινώνεται στα κράτη 
μέλη.

2. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να τροποποιεί το πρόγραμμα 
ελέγχων της για να λαμβάνει υπόψη τις 
εξελίξεις στους τομείς που διέπονται από 
τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 
1 παράγραφος 2. Οποιαδήποτε τέτοια 
τροποποίηση ανακοινώνεται στα κράτη 
μέλη αρκετό καιρό νωρίτερα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντική αυτή η έγκαιρη ενημέρωση ώστε να ενημερώνονται δεόντως τα κράτη 
μέλη.

Τροπολογία 958
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 118 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παρέχουν την απαιτούμενη συνδρομή, 
όλα τα έγγραφα και την λοιπή τεχνική 
υποστήριξη που ζητούν οι
εμπειρογνώμονες της Επιτροπής 
προκειμένου να μπορέσουν να 
διεξαγάγουν αποτελεσματικά τους 
ελέγχους·

β) παρέχουν την απαιτούμενη τεχνική 
συνδρομή, τα έγγραφα και την λοιπή 
τεχνική υποστήριξη στους
εμπειρογνώμονες της Επιτροπής για να 
μπορέσουν να διεξαγάγουν 
αποτελεσματικά τους ελέγχους·

Or. es
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να προσδιοριστεί το είδος υποστήριξης που παρέχεται από τα κράτη μέλη, περιορίζοντάς 
την στην τεχνική υποστήριξη. Επίσης, κατά τον προγραμματισμό, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
οι συγκεκριμένες περιστάσεις και να προσαρμόζονται στην εκάστοτε δεδομένη κατάσταση.

Τροπολογία 959
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 119 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής 
μπορούν να διενεργούν ελέγχους σε τρίτες 
χώρες προκειμένου:

1. Οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής 
διενεργούν τακτικά, και όχι σπανιότερα 
από τους ελέγχους της Επιτροπής στα 
κράτη μέλη, ελέγχους σε τρίτες χώρες 
προκειμένου:

Or. en

Τροπολογία 960
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 119 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να εξακριβώσουν τη συμμόρφωση ή την 
ισοδυναμία της νομοθεσίας και των 
συστημάτων της τρίτης χώρας, 
συμπεριλαμβανομένης της επίσημης 
πιστοποίησης και της έκδοσης επίσημων 
πιστοποιητικών, επίσημων ετικετών, 
επίσημων σημάτων και άλλων επίσημων 
βεβαιώσεων, με τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2·

α) να εξακριβώσουν τη συμμόρφωση της 
νομοθεσίας και των συστημάτων της 
τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένης της 
επίσημης πιστοποίησης και της έκδοσης 
επίσημων πιστοποιητικών, επίσημων 
ετικετών, επίσημων σημάτων και άλλων 
επίσημων βεβαιώσεων, με τις απαιτήσεις 
που καθορίζονται στους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2·

Or. en
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Τροπολογία 961
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 119 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να εξακριβώσουν την ικανότητα του 
συστήματος ελέγχου της τρίτης χώρας να
διασφαλίζει ότι τα φορτία ζώων και 
αγαθών που εξάγονται προς την Ένωση 
συμμορφώνονται με τις σχετικές 
απαιτήσεις που καθορίζονται από τους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 ή με απαιτήσεις που 
αναγνωρίζονται τουλάχιστον ως 
ισοδύναμες με τους εν λόγω κανόνες·

β) να εξακριβώσουν ότι το σύστημα
ελέγχου της τρίτης χώρας διασφαλίζει ότι 
τα φορτία ζώων και αγαθών που εξάγονται 
προς την Ένωση συμμορφώνονται με τις 
σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται από 
τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 
1 παράγραφος 2·

Or. en

Τροπολογία 962
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 119 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) κατά περίπτωση, την κατάσταση όσον 
αφορά την υγεία των ζώων, τις 
ζωοανθρωπονόσους και την υγεία των 
φυτών και τις διαδικασίες για την 
κοινοποίηση στην Επιτροπή και στους 
αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς της 
εκδήλωσης εστιών νόσων των ζώων και 
επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών·

στ) κατά περίπτωση, η κατάσταση σχετικά 
με την υγεία των ζώων, τις 
ζωοανθρωπονόσους και τις διαδικασίες για 
την κοινοποίηση στην Επιτροπή και στους 
αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς της 
εκδήλωσης εστιών νόσων των ζώων·

Or. en
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Τροπολογία 963
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 119 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) κατά περίπτωση, την κατάσταση όσον 
αφορά την υγεία των ζώων, τις 
ζωοανθρωπονόσους και την υγεία των 
φυτών και τις διαδικασίες για την 
κοινοποίηση στην Επιτροπή και στους 
αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς της 
εκδήλωσης εστιών νόσων των ζώων και 
επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών·

στ) κατά περίπτωση, την κατάσταση όσον 
αφορά την υγεία των ζώων και τις 
ζωοανθρωπονόσους και τις διαδικασίες για 
την κοινοποίηση στην Επιτροπή και στους 
αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς της 
εκδήλωσης εστιών νόσων των ζώων·

Or. es

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής που προτείνεται για τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 964
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 119 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) κατά περίπτωση, την κατάσταση όσον 
αφορά την υγεία των ζώων, τις 
ζωοανθρωπονόσους και την υγεία των 
φυτών και τις διαδικασίες για την 
κοινοποίηση στην Επιτροπή και στους 
αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς της 
εκδήλωσης εστιών νόσων των ζώων και 
επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών·

στ) κατά περίπτωση, την κατάσταση όσον 
αφορά την υγεία των ζώων, τις 
ζωοανθρωπονόσους και τις διαδικασίες για 
την κοινοποίηση στην Επιτροπή και στους 
αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς της 
εκδήλωσης εστιών νόσων των ζώων·

Or. de

Τροπολογία 965
Horst Schnellhardt
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 119 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) το φάσμα και την εκτέλεση επίσημων 
ελέγχων σε ζώα, φυτά και στα 
προερχόμενα από αυτά προϊόντα, τα οποία 
εισάγονται από άλλες τρίτες χώρες·

ζ) το φάσμα και την εκτέλεση επίσημων 
ελέγχων σε ζώα και στα προερχόμενα από 
αυτά προϊόντα, τα οποία εισάγονται από 
άλλες τρίτες χώρες·

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων στην υγεία των φυτών, το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η εν λόγω διεύρυνση του παρόντος 
κανονισμού δεν είναι αναγκαία.

Τροπολογία 966
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 119 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) το φάσμα και την εκτέλεση επίσημων 
ελέγχων σε ζώα, φυτά και στα 
προερχόμενα από αυτά προϊόντα, τα οποία 
εισάγονται από άλλες τρίτες χώρες·

ζ) το φάσμα και την εκτέλεση επίσημων 
ελέγχων σε ζώα και στα προερχόμενα από 
αυτά προϊόντα, τα οποία εισάγονται από 
άλλες τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 967
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 119 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τις διαβεβαιώσεις τις οποίες μπορεί να η) τις διαβεβαιώσεις τις οποίες μπορεί να 
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δώσει η τρίτη χώρα όσον αφορά τη 
συμμόρφωση ή την ισοδυναμία με τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2.

δώσει η τρίτη χώρα όσον αφορά τη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 968
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 120 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) η Ευρωπαϊκή και Μεσογειακή 
Οργάνωση για την Προστασία των 
Φυτών

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων στην υγεία των φυτών, το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η εν λόγω διεύρυνση του παρόντος 
κανονισμού δεν είναι αναγκαία.

Τροπολογία 969
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 120 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) η Ευρωπαϊκή και Μεσογειακή 
Οργάνωση για την Προστασία των 
Φυτών

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 970
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 120 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) η Ευρωπαϊκή και Μεσογειακή 
Οργάνωση για την Προστασία των 
Φυτών

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 971
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 120 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) η γραμματεία της Διεθνούς Σύμβασης 
για την Προστασία των Φυτών·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων στην υγεία των φυτών, το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η εν λόγω διεύρυνση του παρόντος 
κανονισμού δεν είναι αναγκαία.

Τροπολογία 972
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 120 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) η γραμματεία της Διεθνούς Σύμβασης 
για την Προστασία των Φυτών·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 973
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 120 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) η γραμματεία της Διεθνούς Σύμβασης 
για την Προστασία των Φυτών·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 974
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 120 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) την πιθανότητα δόλιων πρακτικών, 
οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν 
εσφαλμένες προσδοκίες στους 
καταναλωτές όσον αφορά τη φύση, την 
ποιότητα και τη σύσταση των τροφίμων 
και των αγαθών·

Or. en

Τροπολογία 975
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 123

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 123 διαγράφεται

Έλεγχοι τρίτων χωρών στα κράτη μέλη
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1. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή σχετικά με:

α) προγραμματισμένους ελέγχους στο 
έδαφός τους από τις αρμόδιες αρχές 
τρίτων χωρών·

β) το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και 
πεδίο των εν λόγω ελέγχων.

2.

Οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής 
μπορούν να συμμετέχουν στους ελέγχους 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
εφόσον τους ζητηθεί από ένα από τα 
ακόλουθα μέρη:

α) τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
όπου διενεργούνται οι εν λόγω έλεγχοι· 
είτε

β) τις αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας 
που διενεργεί τους εν λόγω ελέγχους.

Η συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής και το τελικό χρονοδιάγραμμα 
και πεδίο των ελέγχων που αναφέρονται 
την παράγραφο 1 οργανώνεται σε στενή 
συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και 
των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους 
όπου διενεργούνται οι εν λόγω έλεγχοι.

3. Η συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων 
της Επιτροπής στους ελέγχους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
εξυπηρετεί ειδικότερα:

α) την παροχή συμβουλών σχετικά με 
τους κανόνες που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2·

β) την παροχή πληροφοριών και 
στοιχείων που είναι διαθέσιμα στο 
επίπεδο της Ένωσης τα οποία μπορούν 
να είναι χρήσιμα για τον έλεγχο που 
διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές της 
τρίτης χώρας·

γ) τη διασφάλιση ομοιομορφίας όσον 
αφορά τους ελέγχους που διενεργούνται 
από τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Οι εξαγωγές πρέπει να αποκλεισθούν από τον παρόντα κανονισμό και να ρυθμίζονται από κάθε 
κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή για τους ελέγχους τρίτων 
χωρών στην επικράτειά τους, και διανοίγεται η δυνατότητα να συμμετέχει η Επιτροπή σε αυτές 
τις επισκέψεις επιθεώρησης, πράγμα που δύσκολα συμβιβάζεται με το τρέχον σύστημα των 
διμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας όσον αφορά τις εξαγωγές.

Τροπολογία 976
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 124 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή ζητεί από τις τρίτες χώρες 
που προτίθενται να εξάγουν ζώα και αγαθά 
στην Ένωση να παρέχουν τις ακόλουθες 
ακριβείς και επικαιροποιημένες
πληροφορίες σχετικά με τη γενική 
οργάνωση και διαχείριση των συστημάτων 
υγειονομικού και φυτοϋγειονομικού
ελέγχου στο έδαφός τους:

1. Η Επιτροπή ζητεί από τις τρίτες χώρες 
που προτίθενται να εξάγουν ζώα και αγαθά 
στην Ένωση να παρέχουν τις ακόλουθες 
ακριβείς και επικαιροποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με τη γενική 
οργάνωση και διαχείριση των συστημάτων 
υγειονομικού ελέγχου στο έδαφός τους:

(Εφόσον εγκριθεί, η εν λόγω τροποποίηση 
ισχύει για το σύνολο του άρθρου.)

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων στην υγεία των φυτών, το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η εν λόγω διεύρυνση του παρόντος 
κανονισμού δεν είναι αναγκαία.

Τροπολογία 977
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 124 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή ζητεί από τις τρίτες χώρες 
που προτίθενται να εξάγουν ζώα και αγαθά 
στην Ένωση να παρέχουν τις ακόλουθες 
ακριβείς και επικαιροποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με τη γενική 
οργάνωση και διαχείριση των συστημάτων 
υγειονομικού και φυτοϋγειονομικού 
ελέγχου στο έδαφός τους:

1. Η Επιτροπή ζητεί από τις τρίτες χώρες 
που προτίθενται να εξάγουν ζώα και αγαθά 
στην Ένωση να παρέχουν τις ακόλουθες 
ακριβείς και επικαιροποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με τη γενική 
οργάνωση και διαχείριση των συστημάτων 
υγειονομικού ελέγχου στο έδαφός τους:

Or. en

Τροπολογία 978
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 124 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή ζητεί από τις τρίτες χώρες 
που προτίθενται να εξάγουν ζώα και αγαθά 
στην Ένωση να παρέχουν τις ακόλουθες 
ακριβείς και επικαιροποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με τη γενική 
οργάνωση και διαχείριση των συστημάτων 
υγειονομικού και φυτοϋγειονομικού 
ελέγχου στο έδαφός τους:

1. Η Επιτροπή ζητεί από τις τρίτες χώρες 
που προτίθενται να εξάγουν ζώα και αγαθά 
στην Ένωση να παρέχουν τις ακόλουθες 
ακριβείς και επικαιροποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με τη γενική 
οργάνωση και διαχείριση των συστημάτων 
υγειονομικού ελέγχου στο έδαφός τους:

Or. de

Τροπολογία 979
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 124 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κάθε υγειονομικό ή φυτοϋγειονομικό
κανονισμό που εγκρίνεται ή προτείνεται 
εντός της επικράτειάς τους·

α) κάθε υγειονομικό κανονισμό που 
εγκρίνεται ή προτείνεται εντός της 
επικράτειάς τους·
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Or. en

Τροπολογία 980
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 124 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κάθε υγειονομικό ή φυτοϋγειονομικό 
κανονισμό που εγκρίνεται ή προτείνεται 
εντός της επικράτειάς τους·

α) κάθε υγειονομικό κανονισμό που 
εγκρίνεται ή προτείνεται εντός της 
επικράτειάς τους·

Or. de

Τροπολογία 981
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 124 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις διαδικασίες εκτίμησης 
επικινδυνότητας και τους παράγοντες που 
λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση της 
επικινδυνότητας και για τον καθορισμό του 
κατάλληλου επιπέδου υγειονομικής ή 
φυτοϋγειονομικής προστασίας·

β) τις διαδικασίες εκτίμησης 
επικινδυνότητας και τους παράγοντες που
λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση της 
επικινδυνότητας και για τον καθορισμό του 
κατάλληλου επιπέδου υγειονομικής 
προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 982
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 124 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις διαδικασίες εκτίμησης β) τις διαδικασίες εκτίμησης 
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επικινδυνότητας και τους παράγοντες που 
λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση της 
επικινδυνότητας και για τον καθορισμό του 
κατάλληλου επιπέδου υγειονομικής ή 
φυτοϋγειονομικής προστασίας·

επικινδυνότητας και τους παράγοντες που 
λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση της 
επικινδυνότητας και για τον καθορισμό του 
κατάλληλου επιπέδου υγειονομικής 
προστασίας·

Or. de

Τροπολογία 983
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 124 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) εφόσον είναι σκόπιμο, τα 
αποτελέσματα των επίσημων ελέγχων που 
διενεργούνται στα ζώα και τα αγαθά που 
προορίζονται να εξαχθούν στην Ένωση·

στ) εφόσον υπάρχουν, τα αποτελέσματα 
των επίσημων ελέγχων που διενεργούνται 
στα ζώα και τα αγαθά που προορίζονται να 
εξαχθούν στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 984
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 124 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) εφόσον είναι σκόπιμο, πληροφορίες 
σχετικά με τις αλλαγές που έχουν επέλθει 
στη δομή και τη λειτουργία των 
συστημάτων ελέγχου που έχουν εγκριθεί 
για τη συμμόρφωση με τις υγειονομικές ή 
φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της Ένωσης 
ή τις συστάσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 121 δεύτερο εδάφιο.

ζ) εφόσον είναι σκόπιμο, πληροφορίες 
σχετικά με τις αλλαγές που έχουν επέλθει 
στη δομή και τη λειτουργία των 
συστημάτων ελέγχου που έχουν εγκριθεί 
για τη συμμόρφωση με τις υγειονομικές 
απαιτήσεις της Ένωσης ή τις συστάσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 121 δεύτερο 
εδάφιο.

Or. en
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Τροπολογία 985
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 124 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) εφόσον είναι σκόπιμο, πληροφορίες 
σχετικά με τις αλλαγές που έχουν επέλθει 
στη δομή και τη λειτουργία των 
συστημάτων ελέγχου που έχουν εγκριθεί 
για τη συμμόρφωση με τις υγειονομικές ή 
φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της Ένωσης 
ή τις συστάσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 121 δεύτερο εδάφιο.

ζ) εφόσον είναι σκόπιμο, πληροφορίες 
σχετικά με τις αλλαγές που έχουν επέλθει 
στη δομή και τη λειτουργία των 
συστημάτων ελέγχου που έχουν εγκριθεί 
για τη συμμόρφωση με τις υγειονομικές 
απαιτήσεις της Ένωσης ή τις συστάσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 121 δεύτερο 
εδάφιο.

Or. de

Τροπολογία 986
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 125 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 139 σχετικά με τους όρους που 
πρέπει να πληρούν τα ζώα και τα αγαθά 
που εισέρχονται στην Ένωση από τρίτες 
χώρες στην περίπτωση που είναι αναγκαίο 
να διασφαλίζεται ότι τα ζώα και τα αγαθά 
συμμορφώνονται με τις σχετικές 
απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται από 
τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 
1 παράγραφος 2, εξαιρούμενων των 
στοιχείων δ), ε), ζ), και η) του άρθρου 1 
παράγραφος 2 και με το άρθρο 6 του 
κανονισμού 853/2004 ή με τις απαιτήσεις 
που αναγνωρίζονται ως τουλάχιστον 
ισοδύναμες.

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 139 σχετικά με τους όρους που 
πρέπει να πληρούν τα ζώα και τα αγαθά 
που εισέρχονται στην Ένωση από τρίτες 
χώρες στην περίπτωση που είναι αναγκαίο 
να διασφαλίζεται ότι τα ζώα και τα αγαθά 
συμμορφώνονται με τις σχετικές 
απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται από 
τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 
1 παράγραφος 2, εξαιρούμενων των 
στοιχείων δ), ε), ζ), και η) του άρθρου 1 
παράγραφος 2 και με το άρθρο 6 του 
κανονισμού 853/2004.

Or. en
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Τροπολογία 987
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 125 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την απαίτηση τα φορτία ορισμένων 
ζώων και αγαθών από τρίτες χώρες 
αποστέλλονται από και να 
παραλαμβάνονται ή να ετοιμάζονται σε 
εγκαταστάσεις που πληρούν τις σχετικές 
απαιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 ή με απαιτήσεις που 
αναγνωρίζονται τουλάχιστον ως 
ισοδύναμες·

β) την απαίτηση τα φορτία ορισμένων 
ζώων και αγαθών από τρίτες χώρες 
αποστέλλονται από και να 
παραλαμβάνονται ή να ετοιμάζονται σε 
εγκαταστάσεις που πληρούν τις σχετικές 
απαιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1·

Or. en

Τροπολογία 988
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 125 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την απαίτηση τα φορτία ορισμένων 
ζώων και αγαθών να συνοδεύονται από ε 
επίσημο πιστοποιητικό, επίσημη βεβαίωση 
ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει 
ότι τα φορτία πληρούν τις σχετικές 
απαιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 ή τις απαιτήσεις που 
αναγνωρίζονται τουλάχιστον ως 
ισοδύναμες·

γ) την απαίτηση τα φορτία ορισμένων 
ζώων και αγαθών να συνοδεύονται από ε 
επίσημο πιστοποιητικό, επίσημη βεβαίωση 
ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει 
ότι τα φορτία πληρούν τις σχετικές 
απαιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1·

Or. en
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Τροπολογία 989
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 125 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) οποιαδήποτε άλλη απαίτηση είναι 
αναγκαία για να διασφαλίζεται ότι 
ορισμένα ζώα και αγαθά παρέχουν 
επίπεδο προστασίας της υγείας και, όσον 
αφορά τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, του 
περιβάλλοντος ισοδύναμο με αυτό που 
διασφαλίζεται με τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

ε) οποιαδήποτε άλλη απαίτηση είναι 
αναγκαία για να διασφαλίζεται ότι 
ορισμένα ζώα και αγαθά συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 990
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές
πράξεις, το αίτημα που της διαβιβάζεται 
για τον σκοπό αυτό από την οικεία τρίτη 
χώρα, συνοδευόμενο από τα κατάλληλα 
αποδεικτικά στοιχεία και τις εγγυήσεις ότι 
τα σχετικά ζώα και αγαθά απο την εν λόγω 
τρίτη χώρα πληρούν τις σχετικές 
απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
125 παράγραφος 1 ή απαιτήσεις 
ισοδύναμες με αυτές. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται και 
επικαιροποιούνται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 141 παράγραφος 2.

2. Η Επιτροπή εγκρίνει, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 139, το αίτημα που της 
διαβιβάζεται για τον σκοπό αυτό από την 
οικεία τρίτη χώρα, συνοδευόμενο από τα 
κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία και τις 
εγγυήσεις ότι τα σχετικά ζώα και αγαθά 
από την εν λόγω τρίτη χώρα πληρούν τις 
σχετικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 125 παράγραφος 1 ή απαιτήσεις 
ισοδύναμες με αυτές.

Or. en
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Τροπολογία 991
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη διενέργεια εκ μέρους των αρμόδιων 
αρχών της τρίτης χώρας επαρκών 
επίσημων ελέγχων και άλλων 
δραστηριοτήτων για την αξιολόγηση της 
παρουσίας κινδύνων για την υγεία των 
ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, για 
την καλή μεταχείριση των ζώων ή για το 
περιβάλλον σε σχέση με τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα·

γ) τη διενέργεια εκ μέρους των αρμόδιων 
αρχών της τρίτης χώρας επαρκών 
επίσημων ελέγχων και άλλων 
δραστηριοτήτων για την αξιολόγηση της 
παρουσίας κινδύνων για την υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων, για την καλή 
μεταχείριση των ζώων ή για το 
περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 992
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη διενέργεια εκ μέρους των αρμόδιων 
αρχών της τρίτης χώρας επαρκών 
επίσημων ελέγχων και άλλων 
δραστηριοτήτων για την αξιολόγηση της 
παρουσίας κινδύνων για την υγεία των 
ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, για 
την καλή μεταχείριση των ζώων ή για το 
περιβάλλον σε σχέση με τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα·

γ) τη διενέργεια εκ μέρους των αρμόδιων 
αρχών της τρίτης χώρας επαρκών 
επίσημων ελέγχων και άλλων 
δραστηριοτήτων για την αξιολόγηση της 
παρουσίας κινδύνων για την υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων, για την καλή 
μεταχείριση των ζώων ή για το περιβάλλον 
σε σχέση με τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα·

Or. de

Τροπολογία 993
Bart Staes
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την τακτικότητα και την ταχύτητα των 
πληροφοριών που παρέχονται από την 
τρίτη χώρα σχετικά με την παρουσία 
κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων,
των ζώων ή των φυτών, για την καλή 
μεταχείριση των ζώων ή για το περιβάλλον 
σε σχέση με τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα·

δ) την τακτικότητα και την ταχύτητα των 
πληροφοριών που παρέχονται από την 
τρίτη χώρα σχετικά με την παρουσία 
κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων ή
των ζώων, για την καλή μεταχείριση των 
ζώων ή για το περιβάλλον 

Or. en

Τροπολογία 994
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την τακτικότητα και την ταχύτητα των 
πληροφοριών που παρέχονται από την 
τρίτη χώρα σχετικά με την παρουσία 
κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων, 
των ζώων ή των φυτών, για την καλή 
μεταχείριση των ζώων ή για το περιβάλλον 
σε σχέση με τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα·

δ) την τακτικότητα και την ταχύτητα των 
πληροφοριών που παρέχονται από την 
τρίτη χώρα σχετικά με την παρουσία 
κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων ή
των ζώων, για την καλή μεταχείριση των 
ζώων ή για το περιβάλλον σε σχέση με 
τους ΓΤΟ και τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα·

Or. de

Τροπολογία 995
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) οι όροι που εφαρμόζονται στις 
εγκαταστάσεις από τις οποίες τα ζώα ή τα 
αγαθά εξάγονται στην Ένωση πληρούν τις 
απαιτήσεις που είναι ισοδύναμες με αυτές
που αναφέρονται στο άρθρο 125 
παράγραφος 1·

i) οι όροι που εφαρμόζονται στις 
εγκαταστάσεις από τις οποίες τα ζώα ή τα 
αγαθά εξάγονται στην Ένωση πληρούν τις 
απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
125 παράγραφος 1·

Or. en

Τροπολογία 996
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ή 
στοιχεία σχετικά με την ικανότητα της 
τρίτης χώρας να διασφαλίζει ότι μόνο τα 
ζώα ή τα αγαθά που παρέχουν το ίδιο ή 
ισοδύναμο επίπεδο προστασίας όπως αυτό 
που παρέχουν οι σχετικές απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 
εισέρχονται την Ένωση.

στ) Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ή 
στοιχεία σχετικά με την ικανότητα της 
τρίτης χώρας να διασφαλίζει ότι μόνο τα 
ζώα ή τα αγαθά που παρέχουν το ίδιο 
επίπεδο προστασίας όπως αυτό που 
παρέχουν οι σχετικές απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 
εισέρχονται την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 997
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 127 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν, σε περιπτώσεις άλλες από αυτές 
που αναφέρονται στο άρθρο 53 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, στο 
άρθρο 249 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1. Εάν, σε περιπτώσεις άλλες από αυτές 
που αναφέρονται στο άρθρο 53 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, στο 
άρθρο 249 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 



AM\1015542EL.doc 79/125 PE526.079v03-00

EL

XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] και στο άρθρο 27 
παράγραφος 1, το άρθρο 29 παράγραφος 
1, το άρθρο 40 παράγραφος 2, το άρθρο 
41 παράγραφος 2, το άρθρο 47 
παράγραφος 1, το άρθρο 49 παράγραφος 
2 και το άρθρο 50 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants], 
υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η 
είσοδος στην Ένωση ορισμένων ζώων ή 
αγαθών που προέρχονται από τρίτη χώρα ή 
τμήμα αυτής ή από ομάδα τρίτων χωρών, 
ενδέχεται να ενέχει επικινδυνότητα για την 
υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή των 
φυτών ή, όσον αφορά τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για το 
περιβάλλον, ή εάν υπάρχουν στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι ενδέχεται να υφίσταται 
εκτεταμένη σοβαρή μη συμμόρφωση με 
τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 
1 παράγραφος 2, η Επιτροπή εκδίδει, με 
εκτελεστικές πράξεις, τα μέτρα που 
απαιτούνται για τον έλεγχο της εν λόγω 
επικινδυνότητας ή για τον τερματισμό της 
εντοπισθείσας μη συμμόρφωσης. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 141 παράγραφος 
2.

XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health], υπάρχουν στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι η είσοδος στην Ένωση 
ορισμένων ζώων ή αγαθών που 
προέρχονται από τρίτη χώρα ή τμήμα 
αυτής ή από ομάδα τρίτων χωρών, 
ενδέχεται να ενέχει επικινδυνότητα για την 
υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή για το 
περιβάλλον, ή εάν υπάρχουν στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι ενδέχεται να υφίσταται 
εκτεταμένη σοβαρή μη συμμόρφωση με 
τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 
1 παράγραφος 2, η Επιτροπή εκδίδει, με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 139, τα μέτρα που απαιτούνται για 
τον έλεγχο της εν λόγω επικινδυνότητας ή 
για τον τερματισμό της εντοπισθείσας μη 
συμμόρφωσης

Or. en

Τροπολογία 998
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 127 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν, σε περιπτώσεις άλλες από αυτές 
που αναφέρονται στο άρθρο 53 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, στο 

1. Εάν, σε περιπτώσεις άλλες από αυτές 
που αναφέρονται στο άρθρο 53 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, στο 
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άρθρο 249 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] και στο άρθρο 27 
παράγραφος 1, το άρθρο 29 παράγραφος 
1, το άρθρο 40 παράγραφος 2, το άρθρο 
41 παράγραφος 2, το άρθρο 47 
παράγραφος 1, το άρθρο 49 παράγραφος 
2 και το άρθρο 50 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants], 
υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η 
είσοδος στην Ένωση ορισμένων ζώων ή 
αγαθών που προέρχονται από τρίτη χώρα ή 
τμήμα αυτής ή από ομάδα τρίτων χωρών, 
ενδέχεται να ενέχει επικινδυνότητα για την 
υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή των 
φυτών ή, όσον αφορά τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για το 
περιβάλλον, ή εάν υπάρχουν στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι ενδέχεται να υφίσταται 
εκτεταμένη σοβαρή μη συμμόρφωση με 
τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 
1 παράγραφος 2, η Επιτροπή εκδίδει, με 
εκτελεστικές πράξεις, τα μέτρα που 
απαιτούνται για τον έλεγχο της εν λόγω 
επικινδυνότητας ή για τον τερματισμό της 
εντοπισθείσας μη συμμόρφωσης. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με 
τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 141 παράγραφος 2.

άρθρο 249 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health], υπάρχουν στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι η είσοδος στην Ένωση 
ορισμένων ζώων ή αγαθών που 
προέρχονται από τρίτη χώρα ή τμήμα 
αυτής ή από ομάδα τρίτων χωρών, 
ενδέχεται να ενέχει επικινδυνότητα για την 
υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή, όσον 
αφορά τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για το 
περιβάλλον, ή εάν υπάρχουν στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι ενδέχεται να υφίσταται 
εκτεταμένη σοβαρή μη συμμόρφωση με 
τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 
1 παράγραφος 2, η Επιτροπή εκδίδει, με 
εκτελεστικές πράξεις, τα μέτρα που 
απαιτούνται για τον έλεγχο της εν λόγω 
επικινδυνότητας ή για τον τερματισμό της 
εντοπισθείσας μη συμμόρφωσης. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με 
τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 141 παράγραφος 2.

Or. de

Τροπολογία 999
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 127 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την απαίτηση τα φορτία ορισμένων 
ζώων και αγαθών που αναφέρονται στην 

δ) την απαίτηση τα φορτία ορισμένων 
ζώων και αγαθών που αναφέρονται στην 
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παράγραφο 1 τα οποία προέρχονται ή 
αποστέλλονται από ορισμένες τρίτες χώρες 
ή περιφέρειες αυτών να συνοδεύονται από 
επίσημο πιστοποιητικό, επίσημη βεβαίωση 
ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει 
ότι το φορτίο πληροί τις σχετικές 
απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 ή απαιτήσεις που 
αναγνωρίζονται τουλάχιστον ως 
ισοδύναμες·

παράγραφο 1 τα οποία προέρχονται ή 
αποστέλλονται από ορισμένες τρίτες χώρες 
ή περιφέρειες αυτών να συνοδεύονται από 
επίσημο πιστοποιητικό, επίσημη βεβαίωση 
ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει 
ότι το φορτίο πληροί τις σχετικές 
απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2·

Or. en

Τροπολογία 1000
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 128

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 128 διαγράφεται

Ισοδυναμία

1. Στους τομείς που διέπονται από τους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2, με εξαίρεση τα στοιχεία 
δ), ε), ζ) και η), η Επιτροπή μπορεί, με 
εκτελεστικές πράξεις, να αναγνωρίζει ότι 
τα μέτρα που εφαρμόζονται στην τρίτη 
χώρα ή σε τμήματα αυτής είναι 
ισοδύναμα με τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στους εν λόγω κανόνες, με 
βάση:

α) διεξοδική εξέταση των πληροφοριών 
και των στοιχείων που παρέχει η οικεία 
τρίτη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 124 
παράγραφος 1·

β) ανάλογα με την περίπτωση, το 
ικανοποιητικό αποτέλεσμα ελέγχου που 
διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 119 
παράγραφος 1.

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

2. Οι εκτελεστικές πράξεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
καθορίζουν τις λεπτομέρειες που διέπουν 
την είσοδο ζώων και αγαθών στην 
Ένωση από την οικεία τρίτη χώρα ή από 
περιφέρειες αυτής και μπορούν να 
περιλαμβάνουν τα εξής:

α) τη φύση και το περιεχόμενο των 
επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων 
που πρέπει να συνοδεύουν τα ζώα ή τα 
αγαθά·

β) τις ειδικές απαιτήσεις που 
εφαρμόζονται στην είσοδο στην Ένωση 
ζώων ή αγαθών και στους επίσημους 
ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται 
κατά την είσοδο στην Ένωση·

γ) εφόσον απαιτείται, τις διαδικασίες για 
την κατάρτιση και την τροποποίηση των 
καταλόγων των περιφερειών ή των 
εγκαταστάσεων στην οικεία τρίτη χώρα 
από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος των 
ζώων και των αγαθών στην Ένωση.

3. Η Επιτροπή καταργεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, χωρίς καθυστέρηση τις 
εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1 στην περίπτωση που 
δεν ικανοποιείται πλέον οποιοσδήποτε 
από τους όρους για την αναγνώριση της 
ισοδυναμίας.

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

(Η παρούσα τροποποίηση εφαρμόζεται σε 
ολόκληρο το κείμενο. Οι αιτιολογικές 
σκέψεις πρέπει επίσης να προσαρμοστούν 
αναλόγως.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει κίνδυνος προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες να δηλωθούν ως «ισοδύναμα» 
χωρίς να συμμορφώνονται όντως με τη νομοθεσία της ΕΕ από την άποψη πολλών ατόμων. Εάν 



AM\1015542EL.doc 83/125 PE526.079v03-00

EL

εισαχθεί αυτός ο όρος στον κανονισμό, θα αφήσει περιθώριο για καταχρήσεις που είναι 
αδύνατον να ελεγχθούν (π.χ. όσον αφορά τη μεταχείριση των σφαγίων, τη χρήση ορμονών στην 
παραγωγή κρέατος κ.λπ.).

Τροπολογία 1001
Horst Schnellhardt, Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 128 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 128α

Στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών

1. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι 
αναπτυσσόμενες χώρες είναι σε θέση να 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, μπορούν να 
λαμβάνονται μέτρα και να διατηρούνται 
για όσο διάστημα έχουν αποδεδειγμένα 
ισχύ, με στόχο την υποστήριξη των 
ακολούθων:

- εκπλήρωση των όρων για την εισαγωγή 
ζώων και αγαθών στην Ένωση·

- εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών για 
την οργάνωση επίσημων ελέγχων των 
προϊόντων που εισάγονται στην Ένωση·

- απόσπαση εμπειρογνωμόνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών 
μελών σε αναπτυσσόμενες χώρες για την 
υποστήριξη της οργάνωσης επίσημων 
ελέγχων·

- συμμετοχή των μελών του προσωπικού 
διεξαγωγής των ελέγχων που προέρχονται 
από αναπτυσσόμενες χώρες σε 
δραστηριότητες εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης.

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, δυνάμει του 
άρθρου 139, με διατάξεις που θα αφορούν 
τη στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Βάσει ήδη ισχυουσών διατάξεων πρέπει να διασφαλισθεί και στο μέλλον η παροχή στήριξης 
προς τις αναπτυσσόμενες χώρες για την ανάπτυξη των ελεγκτικών ικανοτήτων τους.

Τροπολογία 1002
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 129 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να διοργανώνει 
δραστηριότητες κατάρτισης για το 
προσωπικό των αρμόδιων οργανισμών, και 
εάν ενδείκνυται, για το προσωπικό άλλων 
αρχών των κρατών μελών που 
συμμετέχουν στις έρευνες για πιθανές 
παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού και των κανόνων που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή διοργανώνει δραστηριότητες 
κατάρτισης για το προσωπικό των 
αρμόδιων οργανισμών, και εάν 
ενδείκνυται, για το προσωπικό άλλων 
αρχών των κρατών μελών που 
συμμετέχουν στις έρευνες για πιθανές 
παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού και των κανόνων που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το λογικό είναι να μην πρόκειται για εξουσία που διαθέτει η Επιτροπή αλλά για εντολή του 
Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 1003
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 129 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να οργανώνει τις 
δραστηριότητες αυτές σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη.

Η Επιτροπή οργανώνει τις δραστηριότητες 
αυτές σε συνεργασία με τα κράτη μέλη.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Το λογικό είναι να μην πρόκειται για εξουσία που διαθέτει η Επιτροπή αλλά για εντολή του 
Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 1004
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 130 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή καταρτίζει και διαχειρίζεται 
ένα μηχανογραφικό σύστημα διαχείρισης 
πληροφοριών για την ολοκληρωμένη 
λειτουργία των μηχανισμών και των 
εργαλείων μέσω των οποίων γίνεται η 
διαχείριση και ο χειρισμός των στοιχείων, 
των πληροφοριών και των εγγράφων που 
αφορούν τους επίσημους ελέγχους 
(«IMSOC»).

1. Η Επιτροπή καταρτίζει και διαχειρίζεται 
ένα μηχανογραφικό σύστημα διαχείρισης 
πληροφοριών για την ολοκληρωμένη 
λειτουργία των μηχανισμών και των 
εργαλείων μέσω των οποίων γίνεται η 
διαχείριση, η αυτόματη διαβίβαση από 
τράπεζες δεδομένων στα κράτη μέλη και 
ο χειρισμός των στοιχείων, των 
πληροφοριών και των εγγράφων που 
αφορούν τους επίσημους ελέγχους 
(«IMSOC»).

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι υφιστάμενες τράπεζες δεδομένων των κρατών μελών πρέπει να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη διαβίβαση των σχετικών δεδομένων.

Τροπολογία 1005
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 130 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή καταρτίζει και διαχειρίζεται 
ένα μηχανογραφικό σύστημα διαχείρισης 
πληροφοριών για την ολοκληρωμένη 
λειτουργία των μηχανισμών και των 
εργαλείων μέσω των οποίων γίνεται η 

1. Η Επιτροπή καταρτίζει και διαχειρίζεται 
ένα μηχανογραφικό σύστημα διαχείρισης 
πληροφοριών για την ολοκληρωμένη 
λειτουργία των μηχανισμών και των 
εργαλείων μέσω των οποίων γίνεται η 
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διαχείριση και ο χειρισμός των στοιχείων, 
των πληροφοριών και των εγγράφων που 
αφορούν τους επίσημους ελέγχους 
(«IMSOC»).

διαχείριση και ο χειρισμός και η αυτόματη 
ανταλλαγή των στοιχείων, των 
πληροφοριών και των εγγράφων που 
αφορούν τους επίσημους ελέγχους 
(«IMSOC»).

Or. en

Τροπολογία 1006
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 130 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή καταρτίζει και διαχειρίζεται 
ένα μηχανογραφικό σύστημα διαχείρισης 
πληροφοριών για την ολοκληρωμένη 
λειτουργία των μηχανισμών και των 
εργαλείων μέσω των οποίων γίνεται η 
διαχείριση και ο χειρισμός των στοιχείων, 
των πληροφοριών και των εγγράφων που 
αφορούν τους επίσημους ελέγχους 
(«IMSOC»).

1. Η Επιτροπή καταρτίζει και διαχειρίζεται 
ένα μηχανογραφικό σύστημα διαχείρισης 
πληροφοριών για την ολοκληρωμένη 
λειτουργία των μηχανισμών και των 
εργαλείων μέσω των οποίων γίνεται η 
διαχείριση και ο χειρισμός των στοιχείων, 
των πληροφοριών και των εγγράφων που 
αφορούν τους επίσημους ελέγχους 
(«IMSOC»), λαμβανομένων υπόψη των 
υφιστάμενων εθνικών συστημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη εισαγάγει, ή έχουν δεσμευτεί να εισαγάγουν, ηλεκτρονικά 
συστήματα για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και τη βελτίωση της σχέσης κόστους-
αποτελεσματικότητας. Προκειμένου να αποφευχθούν οι περιττές επικαλύψεις, οποιοδήποτε 
σύστημα διαχείρισης πληροφοριών που ενδέχεται να θεσπιστεί στο μέλλον από την Επιτροπή 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να συμμορφώνεται με όλα τα υφιστάμενα συστήματα.

Τροπολογία 1007
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 130 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά τη διαβίβαση ηλεκτρονικών 
πιστοποιητικών ή άλλων ηλεκτρονικών 
εγγράφων, Επιτροπή και κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν διεθνείς τυποποιημένες 
γλώσσες προγραμματισμού, δομές 
πληροφοριών και πρωτόκολλα 
διαβίβασης, καθώς και ασφαλείς 
διαδικασίες διαβίβασης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διαλειτουργικότητα των συστημάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία τους.

Τροπολογία 1008
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 130 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενσωματώνεται πλήρως και παρέχει τις 
αναγκαίες επικαιροποιήσεις στα 
υπάρχοντα μηχανογραφικά συστήματα που 
διαχειρίζεται η Επιτροπή και 
χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή 
στοιχείων, πληροφοριών και εγγράφων που 
αφορούν την επικινδυνότητα για την υγεία 
των ανθρώπων και των ζώων και για την 
καλή μεταχείριση και την υγεία των ζώων 
όπως καθορίζονται στο άρθρο 50 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, το άρθρο 
20 του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health] και το άρθρο 97 του κανονισμού 
(ΕΕ) XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants]]·

β) ενσωματώνεται πλήρως και παρέχει τις 
αναγκαίες επικαιροποιήσεις στα 
υπάρχοντα μηχανογραφικά συστήματα που 
διαχειρίζεται η Επιτροπή και 
χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή 
στοιχείων, πληροφοριών και εγγράφων που 
αφορούν την επικινδυνότητα για την υγεία 
των ανθρώπων και των ζώων και για την 
καλή μεταχείριση των ζώων, τη βιολογική 
καλλιέργεια και οποιονδήποτε άλλο 
τομέα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 50 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, το 
άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health]·
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Or. es

Αιτιολόγηση

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται μνεία στο σύστημα OFIS (σύστημα πληροφοριών για τη βιολογική 
γεωργία) που χρησιμοποιείται στη βιολογική καλλιέργεια ούτε γνωρίζουμε εάν θα 
ενσωματωθούν οι πληροφορίες διαφοροποιημένης ποιότητας. Η αλλαγή πραγματοποιείται για 
λόγους συνοχής με το πεδίο εφαρμογής που προτείνεται για τον παρόντα κανονισμό με την 
τροποποίηση του στοιχείου ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1.

Τροπολογία 1009
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 130 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενσωματώνεται πλήρως και παρέχει τις 
αναγκαίες επικαιροποιήσεις στα 
υπάρχοντα μηχανογραφικά συστήματα που 
διαχειρίζεται η Επιτροπή και 
χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή 
στοιχείων, πληροφοριών και εγγράφων που 
αφορούν την επικινδυνότητα για την υγεία 
των ανθρώπων και των ζώων και για την 
καλή μεταχείριση και την υγεία των ζώων 
όπως καθορίζονται στο άρθρο 50 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, το άρθρο 
20 του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health] και το άρθρο 97 του κανονισμού 
(ΕΕ) XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants]]·

β) ενσωματώνεται πλήρως και παρέχει τις 
αναγκαίες επικαιροποιήσεις στα 
υπάρχοντα μηχανογραφικά συστήματα που 
διαχειρίζεται η Επιτροπή και 
χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή 
στοιχείων, πληροφοριών και εγγράφων που 
αφορούν την επικινδυνότητα για την υγεία 
των ανθρώπων και των ζώων και για την 
καλή μεταχείριση και την υγεία των ζώων 
όπως καθορίζονται στο άρθρο 50 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, το άρθρο 
20 του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health]·

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων στην υγεία των φυτών, το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η εν λόγω διεύρυνση του παρόντος 
κανονισμού δεν είναι αναγκαία.
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Τροπολογία 1010
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 130 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενσωματώνεται πλήρως και παρέχει τις 
αναγκαίες επικαιροποιήσεις στα 
υπάρχοντα μηχανογραφικά συστήματα που 
διαχειρίζεται η Επιτροπή και 
χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή 
στοιχείων, πληροφοριών και εγγράφων που 
αφορούν την επικινδυνότητα για την υγεία 
των ανθρώπων και των ζώων και για την 
καλή μεταχείριση και την υγεία των ζώων 
όπως καθορίζονται στο άρθρο 50 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, το άρθρο 
20 του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health] και το άρθρο 97 του κανονισμού 
(ΕΕ) XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants]]·

β) ενσωματώνεται πλήρως και παρέχει τις 
αναγκαίες επικαιροποιήσεις στα 
υπάρχοντα μηχανογραφικά συστήματα που 
διαχειρίζεται η Επιτροπή και 
χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή 
στοιχείων, πληροφοριών και εγγράφων που 
αφορούν την επικινδυνότητα για την υγεία 
των ανθρώπων και των ζώων και για την 
καλή μεταχείριση και την υγεία των ζώων 
όπως καθορίζονται στο άρθρο 50 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, το άρθρο 
20 του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health] και την απάτη στον τομέα των 
τροφίμων γενικότερα·

Or. en

Τροπολογία 1011
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 130 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενσωματώνεται πλήρως και παρέχει τις 
αναγκαίες επικαιροποιήσεις στα 
υπάρχοντα μηχανογραφικά συστήματα που 
διαχειρίζεται η Επιτροπή και
χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή 
στοιχείων, πληροφοριών και εγγράφων που 

β) ενσωματώνεται πλήρως και παρέχει τις 
αναγκαίες επικαιροποιήσεις στα 
υπάρχοντα μηχανογραφικά συστήματα που 
διαχειρίζεται η Επιτροπή και 
χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή 
στοιχείων, πληροφοριών και εγγράφων που 
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αφορούν την επικινδυνότητα για την υγεία 
των ανθρώπων και των ζώων και για την 
καλή μεταχείριση και την υγεία των ζώων 
όπως καθορίζονται στο άρθρο 50 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, το άρθρο 
20 του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health] και το άρθρο 97 του κανονισμού 
(ΕΕ) XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants]]·

αφορούν την επικινδυνότητα για την υγεία 
των ανθρώπων και των ζώων και για την 
καλή μεταχείριση και την υγεία των ζώων 
όπως καθορίζονται στο άρθρο 50 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, το άρθρο 
20 του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health]·

Or. de

Τροπολογία 1012
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 130 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά την ανταλλαγή ηλεκτρονικών 
δεδομένων, όπως για παράδειγμα 
ηλεκτρονικών πιστοποιητικών, η 
Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών χρησιμοποιούν διεθνώς 
τυποποιημένη γλώσσα, δομή μηνυμάτων 
και πρωτόκολλα ανταλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 1013
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 132 – παράγραφος 1 – τρίτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

διαγράφεται
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σύμφωνα με το άρθρο 139 σχετικά με το 
πότε και σε ποιο βαθμό εφαρμόζεται το 
πρώτο εδάφιο στα αγαθά που 
αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο.

Or. en

Τροπολογία 1014
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 132 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση εξαγόμενων ζώων και 
αγαθών, για τα οποία ισχύουν κανόνες 
της Ένωσης σε σχέση με την έκδοση του 
πιστοποιητικού εξαγωγής το IMSOC 
επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές του τόπου 
αποστολής και στις άλλες αρμόδιες αρχές 
που είναι υπεύθυνες για τη διενέργεια των 
επίσημων ελέγχων να ανταλλάσσουν 
στοιχεία σε πραγματικό χρόνο, 
πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με τα 
ζώα και τα αγαθά και σχετικά με τα 
αποτελέσματα των ελέγχων που 
διενεργούνται στα εν λόγω ζώα και τα 
αγαθά.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Ελλείψει κοινοτικής πολιτικής για το εξωτερικό εμπόριο, η Επιτροπή δεν πρέπει να συμμετέχει 
στην ανάπτυξη διμερών διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε τρίτη χώρα και ένα κράτος μέλος για τη 
διαπραγμάτευση των όρων εξαγωγής προς την εν λόγω τρίτη χώρα.

Τροπολογία 1015
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 134 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές, όταν λειτουργούν 
σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, δίνουν 
προτεραιότητα στα μέτρα που 
λαμβάνονται για την εξάλειψη ή τον 
περιορισμό της επικινδυνότητας για την 
υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των 
φυτών, για την καλή μεταχείριση των 
ζώων και, όσον αφορά τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για το 
περιβάλλον.

1. Οι αρμόδιες αρχές, όταν λειτουργούν 
σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, δίνουν 
προτεραιότητα στα μέτρα που 
λαμβάνονται για την εξάλειψη ή τον 
περιορισμό της επικινδυνότητας για την 
υγεία των ανθρώπων ή των ζώων, για την 
καλή μεταχείριση των ζώων και για το 
περιβάλλον. Δεδομένης της αυξανόμενης 
συχνότητας υποθέσεων απάτης στον 
τομέα των τροφίμων, πρέπει να δοθεί 
περισσότερη έμφαση στην αντιμετώπιση 
πρακτικών που παραπλανούν τους 
καταναλωτές σχετικά με τη φύση ή την 
ποιότητα των τροφίμων που αγοράζουν 
και καταναλώνουν.

Or. en

Τροπολογία 1016
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 134 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές, όταν λειτουργούν 
σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, δίνουν 
προτεραιότητα στα μέτρα που 
λαμβάνονται για την εξάλειψη ή τον 
περιορισμό της επικινδυνότητας για την 
υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των 
φυτών, για την καλή μεταχείριση των 
ζώων και, όσον αφορά τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για το 
περιβάλλον.

1. Οι αρμόδιες αρχές, όταν λειτουργούν 
σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, δίνουν 
προτεραιότητα στα μέτρα που 
λαμβάνονται για την εξάλειψη ή τον 
περιορισμό της επικινδυνότητας για την 
υγεία των ανθρώπων και των ζώων, για 
την καλή μεταχείριση των ζώων και, όσον 
αφορά τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για το 
περιβάλλον.

Or. de

Τροπολογία 1017
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 134 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές, όταν λειτουργούν 
σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, δίνουν 
προτεραιότητα στα μέτρα που 
λαμβάνονται για την εξάλειψη ή τον 
περιορισμό της επικινδυνότητας για την 
υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των 
φυτών, για την καλή μεταχείριση των 
ζώων και, όσον αφορά τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για το 
περιβάλλον.

1. Οι αρμόδιες αρχές, όταν λειτουργούν 
σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, δίνουν 
προτεραιότητα στα μέτρα που 
λαμβάνονται για την εξάλειψη ή τον 
περιορισμό της επικινδυνότητας για την 
υγεία των ανθρώπων και των ζώων, για 
την καλή μεταχείριση των ζώων και, όσον 
αφορά τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για το 
περιβάλλον.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής που προτείνεται για τον παρόντα κανονισμό με την 
τροπολογία του στοιχείου ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1.

Τροπολογία 1018
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 134 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη διενέργεια εντατικότερων επίσημων 
ελέγχων στα ζώα, τα αγαθά και τους 
υπευθύνους επιχειρήσεων για την 
ενδεδειγμένη περίοδο·

α) τη διενέργεια εντατικότερων επίσημων 
ελέγχων στα ζώα, τα αγαθά και τους 
υπευθύνους επιχειρήσεων για την 
ενδεδειγμένη περίοδο ανάλογα με τη φύση 
του κινδύνου·

Or. es

Αιτιολόγηση

Η περίοδος ορίζεται βάσει της φύσης του πιθανού κινδύνου, προς αποφυγή υποκειμενικών 
ερμηνειών.
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Τροπολογία 1019
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 135 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να 
διασφαλίσουν ότι ο υπεύθυνος επιχείρησης 
αποκαθιστά τη μη συμμόρφωση και 
αποτρέπει την επανάληψή της·.

β) λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να 
διασφαλίσουν ότι ο υπεύθυνος επιχείρησης 
αποκαθιστά τη μη συμμόρφωση και 
εγκαθιστά συστήματα για να αποτρέπεται 
η επανάληψή της·.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση που αναφέρεται στον κανονισμό αριθ. 1/2005 ορίζει ότι ο μεταφορέας πρέπει να 
«καθιερώσει τρόπους για να αποφευχθεί» η επανάληψη των παραβάσεων. Αυτή η διατύπωση 
είναι σαφέστερη από τη διατύπωση που προτείνει η Επιτροπή.

Τροπολογία 1020
Andrea Zanoni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 135 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) σε περίπτωση που το αποτέλεσμα 
των επίσημων ελέγχων των ημερολογίων 
ταξιδιού που προβλέπονται στο άρθρο 18 
παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i) δεν 
είναι ικανοποιητικό, απαιτούν από τον 
οργανωτή να αλλάξει τις ρυθμίσεις για το 
σκοπούμενο ταξίδι μεγάλης διάρκειας 
προκειμένου να συμμορφώνεται με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός αριθ. 1/2005 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά προβλέπει ότι, εάν 
ένα ημερολόγιο ταξιδιού (το πρόγραμμα ταξιδιού που πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια αρχή 
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προτού ξεκινήσει η μεταφορά των ζώων σε μεγάλη απόσταση) δεν παρέχει ενδείξεις ότι ο 
κανονισμός θα τηρηθεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η αρμόδια αρχή μπορεί να απαιτήσει την 
αλλαγή των ρυθμίσεων του ταξιδιού. Ο προτεινόμενος κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους 
καταργεί αυτή τη διάταξη του κανονισμού αριθ. 1/2005. Κατά συνέπεια, η ανωτέρω διάταξη 
πρέπει να συμπεριληφθεί στον προτεινόμενο κανονισμό για τους επίσημους ελέγχους.

Τροπολογία 1021
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 135 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διατάσσουν την εκφόρτωση, τη 
μεταφορά σε άλλα μέσα μεταφοράς, τη
φύλαξη και φροντίδα των ζώων, 
περιόδους καραντίνας, την αναβολή της 
σφαγής των ζώων·

β) διατάσσουν την εκφόρτωση των ζώων, 
τη μεταφορά σε άλλα μέσα μεταφοράς, τη 
φύλαξή τους σε κατάλληλο χώρο με τις 
αρμόζουσες φροντίδες, περιόδους 
καραντίνας, την αναβολή της σφαγής των 
ζώων και την αναζήτηση κτηνιατρικής 
βοήθειας εάν κρίνεται απαραίτητο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να γίνει σαφέστερη η έννοια της «φύλαξης και φροντίδας». Η προτεινόμενη 
συμπληρωματική διατύπωση συμπεριλαμβάνεται στον κανονισμό αριθ. 1/2005 για την 
προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά. Ο προτεινόμενος κανονισμός για τους επίσημους 
ελέγχους καταργεί αυτή τη διατύπωση στον κανονισμό αριθ. 1/2005. Κατά συνέπεια, πρέπει να 
συμπεριληφθεί στον προτεινόμενο κανονισμό για τους επίσημους ελέγχους.

Τροπολογία 1022
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 135 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) απαιτούν από τους υπευθύνους των 
επιχειρήσεων που εκτελούν τη θανάτωση 
των ζώων ή οποιεσδήποτε σχετικές 
εργασίες που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 



PE526.079v03-00 96/125 AM\1015542EL.doc

EL

1099/2009 να τροποποιούν τις 
τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας 
τους, και ιδίως να επιβραδύνουν ή να 
παύουν την παραγωγή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανωτέρω αρμοδιότητα περιλαμβάνεται στον κανονισμό 1099/2009 για την προστασία των 
ζώων κατά τη θανάτωσή τους. Ο προτεινόμενος κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους 
καταργεί αυτή την αρμοδιότητα του κανονισμού αριθ. 1099/2009. Κατά συνέπεια, η εν λόγω 
αρμοδιότητα πρέπει να συμπεριληφθεί στον προτεινόμενο κανονισμό για τους επίσημους 
ελέγχους.

Τροπολογία 1023
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 135 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) διατάσσουν να υποβάλλονται σε 
αυξημένους ή συστηματικούς επίσημους 
ελέγχους ορισμένες δραστηριότητες του 
οικείου υπευθύνου επιχείρησης·

στ) διατάσσουν να υποβάλλονται σε 
αυξημένους ή συστηματικούς επίσημους 
ελέγχους ορισμένες δραστηριότητες του 
οικείου υπευθύνου επιχείρησης,
συμπεριλαμβανομένης, στην περίπτωση 
μεταφοράς ζώων, της υποχρέωσης 
παρουσίας κτηνιάτρου κατά τη φόρτωση 
των ζώων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός αριθ. 1/2005 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά επιτρέπει στις 
αρμόδιες αρχές να απαιτούν την παρουσία κτηνιάτρου κατά τη φόρτωση των ζώων. Ο 
προτεινόμενος κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους καταργεί αυτή τη διατύπωση του 
κανονισμού αριθ. 1/2005. Κατά συνέπεια, πρέπει να συμπεριληφθεί στον προτεινόμενο 
κανονισμό για τους επίσημους ελέγχους, καθώς πρόκειται για σημαντικό μέτρο για τη βελτίωση 
της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά.
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Τροπολογία 1024
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 135 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) διατάσσουν την ανάκληση ή την 
απόσυρση της έγκρισης της οικείας 
εγκατάστασης, μονάδας, εκμετάλλευσης ή 
του οικείου μεταφορικού μέσου ή της 
άδειας του μεταφορέα·

ι) διατάσσουν την ανάκληση ή την 
απόσυρση της έγκρισης της οικείας 
εγκατάστασης, μονάδας, εκμετάλλευσης ή 
του οικείου μεταφορικού μέσου ή της 
άδειας του μεταφορέα ή του 
πιστοποιητικού επαγγελματικής 
ικανότητας του οδηγού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό, ανάλογα με την περίπτωση, να μπορεί να ανακληθεί ή να αποσυρθεί το 
πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας του οδηγού, ιδίως εάν από την παράβαση συνάγεται 
ότι ο οδηγός έχει ελλιπείς γνώσεις ή πληροφορίες για τη μεταφορά ζώων σύμφωνα με τον 
κανονισμό αριθ. 1/2005 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά.

Τροπολογία 1025
Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 135 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ α) όταν από τους επίσημους ελέγχους 
των ημερολογίων ταξιδιού, που 
προβλέπονται στο άρθρο 18 παράγραφος 
1 στοιχείο β) σημείο i), διαπιστώνεται μη 
συμμόρφωση, απαιτούν από τον 
οργανωτή να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις
για το σκοπούμενο ταξίδι μεγάλης 
διάρκειας, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1/2005.

Or. en
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Τροπολογία 1026
Horst Schnellhardt, Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 136 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των επιδιωκόμενων 
οικονομικών οφελών, το ύψος των 
κυρώσεων πρέπει να ορίζεται 
λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη τους 
κινδύνους πρόκλησης βλάβης στην υγεία 
του καταναλωτή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ακόμα και σε περιπτώσεις όπου τα οικονομικά οφέλη από την παράβαση δεν είναι πολύ υψηλά, 
αλλά υπάρχουν πιθανώς σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία του καταναλωτή, πρέπει να 
επιβάλλονται εξίσου δραστικές κυρώσεις.

Τροπολογία 1027
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 136 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται για 
σκόπιμες παραβάσεις των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού και των κανόνων 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2 αντισταθμίζουν τουλάχιστον το 
οικονομικό πλεονέκτημα που επιδιώκεται 
με την παράβαση.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται για 
σκόπιμες παραβάσεις των διατάξεων του
παρόντος κανονισμού και των κανόνων 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2 είναι τουλάχιστον διπλάσια από το 
οικονομικό πλεονέκτημα που επιδιώκεται 
με την παράβαση.

Or. en
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Τροπολογία 1028
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 136 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται για 
σκόπιμες παραβάσεις των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού και των κανόνων 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2 αντισταθμίζουν τουλάχιστον το 
οικονομικό πλεονέκτημα που επιδιώκεται
με την παράβαση.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται για 
σκόπιμες παραβάσεις των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού και των κανόνων 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2 αντιστοιχούν τουλάχιστον στο διπλάσιο 
του οικονομικού πλεονεκτήματος που 
επιδιώκεται με την παράβαση.

Or. en

Τροπολογία 1029
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 136 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην περίπτωση ψευδούς ή 
παραπλανητικής επίσημης πιστοποίησης·

β) στην περίπτωση ψευδούς ή 
παραπλανητικής επίσημης πιστοποίησης 
και δηλώσεων·

Or. en

Τροπολογία 1030
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 136 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) στην περίπτωση πρόκλησης βλαβών 
στην υγεία του καταναλωτή·



PE526.079v03-00 100/125 AM\1015542EL.doc

EL

Or. de

Τροπολογία 1031
Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 136 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
πόροι που προκύπτουν από την επιβολή 
των χρηματικών κυρώσεων που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο να 
χρησιμοποιούνται για δράσεις 
πληροφόρησης και κατάρτισης στην 
παραγωγική φάση την οποία αφορά η 
κύρωση.

Or. it

Τροπολογία 1032
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 136 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 136 α

Καταγγελίες παραβάσεων

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές θεσπίζουν 
αποτελεσματικούς και αξιόπιστους 
μηχανισμούς για την ενθάρρυνση των 
καταγγελιών για δυνητικές ή υπάρχουσες 
παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και 
των εθνικών διατάξεων μεταφοράς του 
παρόντος κανονισμού προς τις αρμόδιες 
αρχές.

2. Οι μηχανισμοί της παραγράφου 1 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον:
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α) ειδικές διαδικασίες για τη λήψη και 
την παρακολούθηση καταγγελιών για 
παραβάσεις,

β) κατάλληλη προστασία για 
εργαζομένους ιδρυμάτων που 
κοινοποιούν παραβάσεις που 
διαπράττονται εντός του ιδρύματος, 
τουλάχιστον έναντι αντιποίνων, 
διακρίσεων ή άλλων μορφών άνισης 
μεταχείρισης,

γ) προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα τόσο του 
προσώπου που καταγγέλλει τις 
παραβάσεις όσο και του φυσικού 
προσώπου που φέρεται ότι διέπραξε 
παράβαση, σύμφωνα με την οδηγία 
95/46/ΕΚ,

δ) σαφείς κανόνες ώστε να εξασφαλίζεται 
η εμπιστευτικότητα σε όλες τις 
περιπτώσεις σχετικά με το πρόσωπο που 
καταγγέλλει τις παραβάσεις οι οποίες 
έχουν διαπραχθεί εντός του ιδρύματος, 
εκτός εάν η αποκάλυψη της ταυτότητάς 
του απαιτείται από το εθνικό δίκαιο στο 
πλαίσιο περαιτέρω ερευνών ή 
μεταγενέστερης ποινικής διαδικασίας.

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τα 
ιδρύματα να θεσπίζουν κατάλληλες 
διαδικασίες για να μπορούν οι 
εργαζόμενοι σε αυτά να καταγγέλλουν 
παραβάσεις εσωτερικά, μέσω ειδικού, 
ανεξάρτητου και αυτόνομου διαύλου. Ο 
δίαυλος αυτός μπορεί επίσης να 
παρέχεται με ρυθμίσεις που προβλέπονται 
από τους κοινωνικούς εταίρους. Ισχύει η 
ίδια προστασία με εκείνη που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 στοιχεία β), γ) και δ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο, το οποίο στοχεύει στην προστασία των ατόμων που καταγγέλλουν 
δυσλειτουργίες, έχει συμπεριληφθεί σε διάφορες νομοθετικές πράξεις.
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Τροπολογία 1033
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 137 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που η Επιτροπή διαθέτει 
αποδείξεις σχετικά με σοβαρό ελάττωμα 
των συστημάτων ελέγχου κράτους μέλους 
και το ελάττωμα αυτό μπορεί να ενέχει 
ενδεχόμενη και εκτεταμένη επικινδυνότητα 
για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή 
των φυτών, την καλή μεταχείριση των 
ζώων ή, όσον αφορά τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για το 
περιβάλλον ή να συνεπάγεται εκτεταμένη 
παράβαση των κανόνων που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2, εκδίδει, με 
εκτελεστικές πράξεις, ένα ή περισσότερα 
από τα ακόλουθα μέτρα, τα οποία πρέπει 
να εφαρμόζονται έως ότου εξαλειφθεί το 
ελάττωμα στο σύστημα ελέγχου:

Στην περίπτωση που η Επιτροπή διαθέτει 
αποδείξεις σχετικά με σοβαρό ελάττωμα 
των συστημάτων ελέγχου κράτους μέλους 
και το ελάττωμα αυτό μπορεί να ενέχει 
ενδεχόμενη και εκτεταμένη επικινδυνότητα 
για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων, 
την καλή μεταχείριση των ζώων ή για το 
περιβάλλον, να συνεπάγεται τη διάψευση 
των προσδοκιών των καταναλωτών όσον 
αφορά τη φύση, την ποιότητα και τη 
σύσταση των τροφίμων και αγαθών ή να 
συνεπάγεται άλλως πως εκτεταμένη 
παράβαση των κανόνων που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2, εκδίδει, με 
εκτελεστικές πράξεις, ένα ή περισσότερα 
από τα ακόλουθα μέτρα, τα οποία πρέπει 
να εφαρμόζονται έως ότου εξαλειφθεί το 
ελάττωμα στο σύστημα ελέγχου:

Or. en

Τροπολογία 1034
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 137 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που η Επιτροπή διαθέτει 
αποδείξεις σχετικά με σοβαρό ελάττωμα 
των συστημάτων ελέγχου κράτους μέλους 
και το ελάττωμα αυτό μπορεί να ενέχει 
ενδεχόμενη και εκτεταμένη επικινδυνότητα 
για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή 
των φυτών, την καλή μεταχείριση των 
ζώων ή, όσον αφορά τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για το 

Στην περίπτωση που η Επιτροπή διαθέτει 
αποδείξεις σχετικά με σοβαρό ελάττωμα 
των συστημάτων ελέγχου κράτους μέλους 
και το ελάττωμα αυτό μπορεί να ενέχει 
ενδεχόμενη και εκτεταμένη επικινδυνότητα 
για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή, 
όσον αφορά τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για το 
περιβάλλον ή να συνεπάγεται εκτεταμένη 
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περιβάλλον ή να συνεπάγεται εκτεταμένη 
παράβαση των κανόνων που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2, εκδίδει, με 
εκτελεστικές πράξεις, ένα ή περισσότερα 
από τα ακόλουθα μέτρα, τα οποία πρέπει 
να εφαρμόζονται έως ότου εξαλειφθεί το 
ελάττωμα στο σύστημα ελέγχου:

παράβαση των κανόνων που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2, εκδίδει, με 
εκτελεστικές πράξεις, ένα ή περισσότερα 
από τα ακόλουθα μέτρα, τα οποία πρέπει 
να εφαρμόζονται έως ότου εξαλειφθεί το 
ελάττωμα στο σύστημα ελέγχου:

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν μπορεί να εξισώνεται η καλή μεταχείριση των ζώων με την υγεία των ανθρώπων. Πρέπει, 
σε κάθε περίπτωση, να διευκρινίζεται σε ποιες περιπτώσεις παράβασης των κανόνων καλής 
μεταχείρισης των ζώων μπορεί να γίνει χρήση του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 1035
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 137 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που η Επιτροπή διαθέτει 
αποδείξεις σχετικά με σοβαρό ελάττωμα 
των συστημάτων ελέγχου κράτους μέλους 
και το ελάττωμα αυτό μπορεί να ενέχει 
ενδεχόμενη και εκτεταμένη επικινδυνότητα 
για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή 
των φυτών, την καλή μεταχείριση των 
ζώων ή, όσον αφορά τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για το 
περιβάλλον ή να συνεπάγεται εκτεταμένη 
παράβαση των κανόνων που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2, εκδίδει, με 
εκτελεστικές πράξεις, ένα ή περισσότερα 
από τα ακόλουθα μέτρα, τα οποία πρέπει 
να εφαρμόζονται έως ότου εξαλειφθεί το 
ελάττωμα στο σύστημα ελέγχου:

Στην περίπτωση που η Επιτροπή διαθέτει 
αποδείξεις σχετικά με σοβαρό ελάττωμα 
των συστημάτων ελέγχου κράτους μέλους 
και το ελάττωμα αυτό μπορεί να ενέχει 
ενδεχόμενη και εκτεταμένη επικινδυνότητα 
για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων, 
την καλή μεταχείριση των ζώων ή, όσον 
αφορά τους ΓΤΟ και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για το 
περιβάλλον ή να συνεπάγεται εκτεταμένη 
παράβαση των κανόνων που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2, εκδίδει, με 
εκτελεστικές πράξεις, ένα ή περισσότερα 
από τα ακόλουθα μέτρα, τα οποία πρέπει 
να εφαρμόζονται έως ότου εξαλειφθεί το 
ελάττωμα στο σύστημα ελέγχου:

Or. de
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Τροπολογία 1036
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 139 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ανάθεση εξουσιών που αναφέρεται 
στα άρθρα 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 15 
παράγραφος 2, στα άρθρα 16 και 17, στο 
άρθρο 18 παράγραφος 3, στα άρθρα 19, 20, 
21 και 22, στο άρθρο 23 παράγραφος 1, 
στο άρθρο 24 παράγραφος 1, στο άρθρο 25 
παράγραφος 3, στο άρθρο 26 παράγραφος 
2, στο άρθρο 40, στο άρθρο 43 
παράγραφος 4, στο άρθρο 45 παράγραφος 
3, στα άρθρα 46 και 49, στο άρθρο 51 
παράγραφος 1, στο άρθρο 52 παράγραφοι 
1 και 2, 56 παράγραφος 2, στο άρθρο 60 
παράγραφος 3, στο άρθρο 62 παράγραφος 
2, στο άρθρο 69 παράγραφος 3, στο άρθρο 
75 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 97 
παράγραφος 2, στο άρθρο 98 παράγραφος 
6, στο άρθρο 99 παράγραφος 2, στο άρθρο 
101 παράγραφος 3, στο άρθρο 106 
παράγραφος 3, στα άρθρα 110 και 111, στο 
άρθρο 114 παράγραφος 4, στο άρθρο 125 
παράγραφος 1, στο άρθρο 132 παράγραφος 
1 τρίτο εδάφιο, στο άρθρο 133, στο άρθρο 
138 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 143 
παράγραφος 2, στο άρθρο 144 παράγραφος 
3, στο άρθρο 151 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 153 παράγραφος 3 και στο άρθρο 
159 παράγραφος 3 πραγματοποιείται για 
αόριστη χρονική διάρκεια από την 
ημερομηνία έναρξής ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

2. Η ανάθεση εξουσιών που αναφέρεται 
στα άρθρα 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 15 
παράγραφος 2 στοιχεία α), γ) και δ), στα 
άρθρα 16 και 17, στο άρθρο 18 
παράγραφος 3, στο άρθρο 19 στοιχεία β), 
γ) και δ), στο άρθρο 20 στοιχεία β), γ) και 
δ), στο άρθρο 21 στοιχεία β), γ) και δ),
στο άρθρο 22 στοιχεία β), γ) και δ), στο 
άρθρο 23 παράγραφος 1, στο άρθρο 24 
παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ), στο 
άρθρο 25 παράγραφος 3, στο άρθρο 26 
παράγραφος 2, στο άρθρο 40, στο άρθρο 
43 παράγραφος 4, στο άρθρο 45 
παράγραφος 3, στα άρθρα 46 και 49, στο 
άρθρο 51 παράγραφος 1, στο άρθρο 52 
παράγραφοι 1 και 2, 56 παράγραφος 2, στο 
άρθρο 62 παράγραφος 2, στο άρθρο 69 
παράγραφος 3, στο άρθρο 75 παράγραφοι 
1 και 2, στο άρθρο 97 παράγραφος 2, στο 
άρθρο 98 παράγραφος 6, στο άρθρο 99 
παράγραφος 2, στο άρθρο 101 παράγραφος 
3, στο άρθρο 106 παράγραφος 3, στα 
άρθρα 110 και 111, στο άρθρο 114 
παράγραφος 4, στο άρθρο 125 παράγραφος 
1, στο άρθρο 132 παράγραφος 1 τρίτο 
εδάφιο, στο άρθρο 133, στο άρθρο 138 
παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 143 
παράγραφος 2, στο άρθρο 144 παράγραφος 
3, στο άρθρο 151 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 153 παράγραφος 3 και στο άρθρο 
159 παράγραφος 3 πραγματοποιείται για 
αόριστη χρονική διάρκεια από την 
ημερομηνία έναρξής ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 1037
Julie Girling



AM\1015542EL.doc 105/125 PE526.079v03-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 139 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ανάθεση εξουσιών που αναφέρεται 
στα άρθρα 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 15 
παράγραφος 2, στα άρθρα 16 και 17, στο 
άρθρο 18 παράγραφος 3, στα άρθρα 19, 20, 
21 και 22, στο άρθρο 23 παράγραφος 1, 
στο άρθρο 24 παράγραφος 1, στο άρθρο 25 
παράγραφος 3, στο άρθρο 26 παράγραφος 
2, στο άρθρο 40, στο άρθρο 43 
παράγραφος 4, στο άρθρο 45 παράγραφος 
3, στα άρθρα 46 και 49, στο άρθρο 51 
παράγραφος 1, στο άρθρο 52 παράγραφοι 
1 και 2, 56 παράγραφος 2, στο άρθρο 60 
παράγραφος 3, στο άρθρο 62 παράγραφος 
2, στο άρθρο 69 παράγραφος 3, στο άρθρο 
75 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 97 
παράγραφος 2, στο άρθρο 98 παράγραφος 
6, στο άρθρο 99 παράγραφος 2, στο άρθρο 
101 παράγραφος 3, στο άρθρο 106 
παράγραφος 3, στα άρθρα 110 και 111, στο 
άρθρο 114 παράγραφος 4, στο άρθρο 125 
παράγραφος 1, στο άρθρο 132 παράγραφος 
1 τρίτο εδάφιο, στο άρθρο 133, στο άρθρο 
138 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 143 
παράγραφος 2, στο άρθρο 144 παράγραφος 
3, στο άρθρο 151 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 153 παράγραφος 3 και στο άρθρο 
159 παράγραφος 3 πραγματοποιείται για 
αόριστη χρονική διάρκεια από την 
ημερομηνία έναρξής ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

2. Η ανάθεση εξουσιών στην Επιτροπή 
που αναφέρεται στα άρθρα 4 παράγραφος 
3, στο άρθρο 15 παράγραφος 2, στα άρθρα 
16 και 17, στο άρθρο 18 παράγραφος 3, 
στα άρθρα 19, 20, 21 και 22, στο άρθρο 23 
παράγραφος 1, στο άρθρο 24 παράγραφος 
1, στο άρθρο 25 παράγραφος 3, στο άρθρο 
26 παράγραφος 2, στο άρθρο 40, στο 
άρθρο 43 παράγραφος 4, στο άρθρο 45 
παράγραφος 3, στα άρθρα 46 και 49, στο 
άρθρο 51 παράγραφος 1, στο άρθρο 52 
παράγραφοι 1 και 2, 56 παράγραφος 2, στο 
άρθρο 60 παράγραφος 3, στο άρθρο 62 
παράγραφος 2, στο άρθρο 69 παράγραφος 
3, στο άρθρο 75 παράγραφοι 1 και 2, στο 
άρθρο 97 παράγραφος 2, στο άρθρο 98 
παράγραφος 6, στο άρθρο 99 παράγραφος 
2, στο άρθρο 101 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 106 παράγραφος 3, στα άρθρα 110 
και 111, στο άρθρο 114 παράγραφος 4, στο 
άρθρο 125 παράγραφος 1, στο άρθρο 132 
παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο, στο άρθρο 
133, στο άρθρο 138 παράγραφοι 1 και 2, 
στο άρθρο 143 παράγραφος 2, στο άρθρο 
144 παράγραφος 3, στο άρθρο 151 
παράγραφος 3, στο άρθρο 153 παράγραφος 
3 και στο άρθρο 159 παράγραφος 3 
πραγματοποιείται για περίοδο πέντε ετών
από (Publications Office is to fill in the 
date of entry into force of this amending 
Act).

Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με 
την ανάθεση εξουσίας το αργότερο εννέα 
μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς 
περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται 
αυτομάτως για περιόδους ίδιας 
διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο εντός 3 μηνών 
πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Or. en
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Τροπολογία 1038
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 139 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ανάθεση εξουσιών που αναφέρεται 
στα άρθρα 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 15 
παράγραφος 2, στα άρθρα 16 και 17, στο 
άρθρο 18 παράγραφος 3, στα άρθρα 19, 20, 
21 και 22, στο άρθρο 23 παράγραφος 1, 
στο άρθρο 24 παράγραφος 1, στο άρθρο 25 
παράγραφος 3, στο άρθρο 26 παράγραφος 
2, στο άρθρο 40, στο άρθρο 43 
παράγραφος 4, στο άρθρο 45 παράγραφος 
3, στα άρθρα 46 και 49, στο άρθρο 51 
παράγραφος 1, στο άρθρο 52 παράγραφοι 
1 και 2, 56 παράγραφος 2, στο άρθρο 60 
παράγραφος 3, στο άρθρο 62 παράγραφος 
2, στο άρθρο 69 παράγραφος 3, στο άρθρο 
75 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 97 
παράγραφος 2, στο άρθρο 98 παράγραφος 
6, στο άρθρο 99 παράγραφος 2, στο άρθρο 
101 παράγραφος 3, στο άρθρο 106 
παράγραφος 3, στα άρθρα 110 και 111, στο 
άρθρο 114 παράγραφος 4, στο άρθρο 125 
παράγραφος 1, στο άρθρο 132 παράγραφος 
1 τρίτο εδάφιο, στο άρθρο 133, στο άρθρο 
138 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 143 
παράγραφος 2, στο άρθρο 144 παράγραφος 
3, στο άρθρο 151 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 153 παράγραφος 3 και στο άρθρο 
159 παράγραφος 3 πραγματοποιείται για 
αόριστη χρονική διάρκεια από την 
ημερομηνία έναρξής ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

2. Η ανάθεση εξουσιών που αναφέρεται 
στα άρθρα 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 15 
παράγραφος 2, στα άρθρα 16 και 17, στο 
άρθρο 18 παράγραφος 3, στα άρθρα 19, 20, 
21 και 22, στο άρθρο 23 παράγραφος 1, 
στο άρθρο 24 παράγραφος 1, στο άρθρο 25 
παράγραφος 3, στο άρθρο 26 παράγραφος 
2, στο άρθρο 40, στο άρθρο 43 
παράγραφος 4, στο άρθρο 45 παράγραφος 
3, στα άρθρα 46 και 49, στο άρθρο 51 
παράγραφος 1, στο άρθρο 52 παράγραφοι 
1 και 2, 56 παράγραφος 2, στο άρθρο 60 
παράγραφος 3, στο άρθρο 62 παράγραφος 
2, στο άρθρο 69 παράγραφος 3, στο άρθρο 
75 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 97 
παράγραφος 2, στο άρθρο 98 παράγραφος 
6, στο άρθρο 99 παράγραφος 2, στο άρθρο 
101 παράγραφος 3, στο άρθρο 106 
παράγραφος 3, στα άρθρα 110 και 111, στο 
άρθρο 114 παράγραφος 4, στο άρθρο 125 
παράγραφος 1, στο άρθρο 132 παράγραφος 
1 τρίτο εδάφιο, στο άρθρο 133, στο άρθρο 
138 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 143 
παράγραφος 2, στο άρθρο 144 παράγραφος 
3, στο άρθρο 151 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 153 παράγραφος 3 και στο άρθρο 
159 παράγραφος 3 πραγματοποιείται για 
διάρκεια πέντε ετών από την ημερομηνία 
έναρξής ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. de

Τροπολογία 1039
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 139 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ανάθεση εξουσιών που αναφέρεται 
στα άρθρα 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 15 
παράγραφος 2, στα άρθρα 16 και 17, στο 
άρθρο 18 παράγραφος 3, στα άρθρα 19, 20, 
21 και 22, στο άρθρο 23 παράγραφος 1,
στο άρθρο 24 παράγραφος 1, στο άρθρο 25 
παράγραφος 3, στο άρθρο 26 παράγραφος 
2, στο άρθρο 40, στο άρθρο 43 
παράγραφος 4, στο άρθρο 45 παράγραφος 
3, στα άρθρα 46 και 49, στο άρθρο 51 
παράγραφος 1, στο άρθρο 52 παράγραφοι 
1 και 2, 56 παράγραφος 2, στο άρθρο 60 
παράγραφος 3, στο άρθρο 62 παράγραφος 
2, στο άρθρο 69 παράγραφος 3, στο άρθρο 
75 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 97 
παράγραφος 2, στο άρθρο 98 παράγραφος 
6, στο άρθρο 99 παράγραφος 2, στο άρθρο 
101 παράγραφος 3, στο άρθρο 106 
παράγραφος 3, στα άρθρα 110 και 111, στο 
άρθρο 114 παράγραφος 4, στο άρθρο 125 
παράγραφος 1, στο άρθρο 132 παράγραφος 
1 τρίτο εδάφιο, στο άρθρο 133, στο άρθρο 
138 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 143 
παράγραφος 2, στο άρθρο 144 παράγραφος 
3, στο άρθρο 151 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 153 παράγραφος 3 και στο άρθρο 
159 παράγραφος 3 πραγματοποιείται για 
αόριστη χρονική διάρκεια από την 
ημερομηνία έναρξής ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

2. Η ανάθεση εξουσιών που αναφέρεται 
στα άρθρα 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 15 
παράγραφος 2, στα άρθρα 16 και 17, στο 
άρθρο 18 παράγραφος 3, στα άρθρα 19, 20, 
21 και 22, στο άρθρο 23 παράγραφος 1, 
στο άρθρο 24 παράγραφος 1, στο άρθρο 25 
παράγραφος 3, στο άρθρο 26 παράγραφος 
2, στο άρθρο 40, στο άρθρο 43 
παράγραφος 4, στο άρθρο 45 παράγραφος 
3, στα άρθρα 46 και 49, στο άρθρο 51 
παράγραφος 1, στο άρθρο 52 παράγραφοι 
1 και 2, 56 παράγραφος 2, στο άρθρο 60 
παράγραφος 3, στο άρθρο 62 παράγραφος 
2, στο άρθρο 69 παράγραφος 3, στο άρθρο 
75 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 97 
παράγραφος 2, στο άρθρο 98 παράγραφος 
6, στο άρθρο 99 παράγραφος 2, στο άρθρο 
101 παράγραφος 3, στο άρθρο 106 
παράγραφος 3, στα άρθρα 110 και 111, στο 
άρθρο 114 παράγραφος 4, στο άρθρο 125 
παράγραφος 1, στο άρθρο 132 παράγραφος 
1 τρίτο εδάφιο, στο άρθρο 133, στο άρθρο 
138 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 143 
παράγραφος 2, στο άρθρο 144 παράγραφος 
3, στο άρθρο 151 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 153 παράγραφος 3 και στο άρθρο 
159 παράγραφος 3 πραγματοποιείται για 
μια επταετία από την ημερομηνία έναρξης
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η ανάθεση εξουσιών πρέπει να επανεξετάζεται μετά από καθορισμένη διάρκεια, όπως ορίζεται 
σε άλλους κανονισμούς.

Τροπολογία 1040
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 139 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ενόσω ασκεί την εν λόγω ανατεθείσα 
εξουσία, η Επιτροπή πρέπει οπωσδήποτε 
να προβαίνει στις δέουσες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της, μεταξύ 
άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. 
Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η 
Επιτροπή πρέπει να μεριμνά για την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και ορθή διαβίβαση
των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παρούσα παράγραφος προστίθεται για να εξασφαλισθεί ότι είναι υποχρεωμένη η Επιτροπή να 
μεριμνά ώστε να συμμετέχουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των ομάδων εργασίας 
εμπειρογνωμόνων πριν από τη δημοσίευση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης.

Τροπολογία 1041
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 139 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ανάθεση εξουσιών που αναφέρεται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 15 
παράγραφος 2, στα άρθρα 16 και 17, στο 
άρθρο 18 παράγραφος 3, στα άρθρα 19, 20, 
21 και 22, στο άρθρο 23 παράγραφος 1, 
στο άρθρο 24 παράγραφος 1, στο άρθρο 25 
παράγραφος 3, στο άρθρο 26 παράγραφος 
2, στο άρθρο 40, στο άρθρο 43 
παράγραφος 4, στο άρθρο 45 παράγραφος 
3, στα άρθρα 46 και 49, στο άρθρο 51 
παράγραφος 1, στο άρθρο 52 παράγραφοι 
1 και 2, στο άρθρο 56 παράγραφος 2, στο 

3. Η ανάθεση εξουσιών που αναφέρεται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 15 
παράγραφος 2, στα άρθρα 16 και 17, στο 
άρθρο 18 παράγραφος 3, στα άρθρα 19, 20, 
21 και 22, στο άρθρο 23 παράγραφος 1, 
στο άρθρο 24 παράγραφος 1, στο άρθρο 25 
παράγραφος 3, στο άρθρο 26 παράγραφος 
2, στο άρθρο 40, στο άρθρο 43 
παράγραφος 4, στο άρθρο 45 παράγραφος 
3, στα άρθρα 46 και 49, στο άρθρο 51 
παράγραφος 1, στο άρθρο 52 παράγραφοι 
1 και 2, στο άρθρο 56 παράγραφος 2, στο 
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άρθρο 60 παράγραφος 3, στο άρθρο 62 
παράγραφος 2, στο άρθρο 69 παράγραφος 
3, στο άρθρο 75 παράγραφοι 1 και 2, στο 
άρθρο 97 παράγραφος 2, στο άρθρο 98 
παράγραφος 6, στο άρθρο 99 παράγραφος 
2, στο άρθρο 101 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 106 παράγραφος 3, στα άρθρα 110 
και 111, στο άρθρο 114 παράγραφος 4, στο 
άρθρο 125 παράγραφος 1, στο άρθρο 132 
παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο, στο άρθρο 
133, στο άρθρο 138 παράγραφοι 1 και 2, 
στο άρθρο 143 παράγραφος 2, στο άρθρο 
144 παράγραφος 3, στο άρθρο 151 
παράγραφος 3, στο άρθρο 153 παράγραφος 
3 και στο άρθρο 159 παράγραφος 3 
πραγματοποιείται για αόριστη χρονική 
διάρκεια από την ημερομηνία έναρξής 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η 
απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση της εξουσίας που προσδιορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει 
την επομένη της δημοσίευσης της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία την οποία διευκρινίζει. Δεν 
επηρεάζει την εγκυρότητα οποιωνδήποτε 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

άρθρο 60 παράγραφος 3, στο άρθρο 62 
παράγραφος 2, στο άρθρο 69 παράγραφος 
3, στο άρθρο 75 παράγραφοι 1 και 2, στο 
άρθρο 97 παράγραφος 2, στο άρθρο 98 
παράγραφος 6, στο άρθρο 99 παράγραφος 
2, στο άρθρο 101 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 106 παράγραφος 3, στα άρθρα 110 
και 111, στο άρθρο 114 παράγραφος 4, στο 
άρθρο 125 παράγραφος 1, στο άρθρο 132 
παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο, στο άρθρο 
133, στο άρθρο 138 παράγραφοι 1 και 2, 
στο άρθρο 143 παράγραφος 2, στο άρθρο 
144 παράγραφος 3, στο άρθρο 151 
παράγραφος 3, στο άρθρο 153 παράγραφος 
3 και στο άρθρο 159 παράγραφος 3 
πραγματοποιείται για αόριστη χρονική 
διάρκεια από την ημερομηνία έναρξής 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η 
απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση της εξουσίας που προσδιορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει 
την επομένη της δημοσίευσης της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε προγενέστερη ή
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται 
σε αυτήν. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
που βρίσκονται ήδη σε ισχύ μπορούν να 
προσβληθούν από τους θιγομένους από τη 
χρονική στιγμή της απόφασης 
ανάκλησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σκοπός της ανάκλησης της ανάθεσης εξουσιών είναι η άσκηση ελέγχου στη δικαιοθεσία της 
Επιτροπής. Επομένως πρέπει να είναι δυνατή και η αναδρομική ακύρωση ανάθεσης εξουσιών.

Τροπολογία 1042
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 141 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη 
επιτροπή για τα φυτά, τα ζώα, τα τρόφιμα 
και τις ζωοτροφές που συστάθηκε με το 
άρθρο 58 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 178/2002. Η εν λόγω επιτροπή 
αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. 182/2011.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη 
επιτροπή για τα φυτά, τα ζώα, τα τρόφιμα 
και τις ζωοτροφές που συστάθηκε με το 
άρθρο 58 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 178/2002. Η εν λόγω επιτροπή 
αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. 182/2011.
Εξαίρεση γίνεται όταν εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 23, σύμφωνα με το 
οποίο η Επιτροπή επικουρείται από τις 
επιτροπές που θεσπίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη 
βιολογική γεωργία, στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1151/2012 για τις ΠΟΠ, τις ΠΓΕ 
και τα ΕΠΙΠ των γεωργικών προϊόντων 
και τροφίμων, στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007 για τις ΠΟΠ και τις ΠΓΕ 
οίνων και στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 110/2008 σε σχέση με τις 
γεωγραφικές ενδείξεις αλκοολούχων 
ποτών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με τα όσα προτείνονται στο άρθρο 23.

Τροπολογία 1043
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 141 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, η 
Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο 
εκτελεστικής πράξης και εφαρμόζεται το 
άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλισθεί ότι, στην περίπτωση που η επιτροπή δεν εκδώσει γνωμοδότηση, η 
Επιτροπή μπορεί να επανεξετάσει τα σχέδια εκτελεστικών πράξεων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
απόψεις που εξέφρασε η επιτροπή.

Τροπολογία 1044
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 142 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο ορισμός οποιουδήποτε εργαστηρίου 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως 
έχει στο Παράρτημα VII του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 882/2004 θα εξακολουθήσει να 
εφαρμόζεται μέχρις ότου ορισθεί, σε 
καθεμία από τις ενδιαφερόμενες περιοχές, 
ένα εργαστήριο αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το 
άρθρο 91 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 91 παράγραφος 3α. 

Or. it

Τροπολογία 1045
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 142 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Καταργούνται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
854/2004 και οι οδηγίες 89/662/ΕΟΚ, 
90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΟΚ, 96/23/ΕΚ και 
97/78/ΕΚ από την [Office of Publications, 
please insert date of entry into force of this 
Regulation + 3 years].

2. Καταργούνται οι οδηγίες 89/662/ΕΟΚ, 
90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΟΚ, 96/23/ΕΚ και 
97/78/ΕΚ από την [Office of Publications, 
please insert date of entry into force of this 
Regulation + 3 years].

Or. de
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Αιτιολόγηση

Μέσω της κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 θα προκύψουν ασάφειες σχετικά 
με ειδικές διατάξεις για τον έλεγχο καταλληλότητας των ζωικών προϊόντων τα οποία δεν 
καλύπτονται από την παρούσα πρόταση κανονισμού.

Τροπολογία 1046
Andrea Zanoni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 150 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα άρθρα 14, 15, 16 και 21, το άρθρο 22 
παράγραφος 2, τα άρθρα 23, 24 και 26 
απαλείφονται»·

β) τα άρθρα 14, 15, 16, 21, 23, 24 και 26 
απαλείφονται»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού αριθ. 1/2005 για την προστασία των ζώων κατά τη 
μεταφορά δεν πρέπει να διαγραφεί. Πρόκειται για σημαντική διάταξη που προστατεύει τα ζώα 
από αδικαιολόγητες καθυστερήσεις κατά τη μεταφορά, καθώς αυτές μπορούν να προκαλέσουν 
σοβαρά προβλήματα στις συνθήκες διαβίωσής τους. Σύμφωνα με την τρέχουσα διατύπωση του 
άρθρου 18 παράγραφος 3 του προτεινόμενου κανονισμού, η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 3 δεν μπορεί να επεκταθεί σε 
ζητήματα που εξετάζονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού αριθ. 1/2005. Συνεπώς, 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μην καταργηθεί αυτή η διάταξη.

Τροπολογία 1047
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 150 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005

Άρθρα 14, 15, 16, 21, 22 παράγραφος 2, 23, 24, 26



AM\1015542EL.doc 113/125 PE526.079v03-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα άρθρα 14, 15, 16 και 21, το άρθρο 22 
παράγραφος 2, τα άρθρα 23, 24 και 26 
απαλείφονται»·

β) τα άρθρα 14, 15, 16 και 21, το άρθρο 22 
παράγραφος 2, τα άρθρα 23, 24 και 26 
εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη 
θέσπιση των νομοθετικών προτάσεων 
που αναφέρονται στο άρθρο 18·

Or. en

Τροπολογία 1048
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 151 – παράγραφος 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005
Άρθρα 26, 27 παράγραφος 1, 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το άρθρο 26, το άρθρο 27 παράγραφος 
1 και το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 396/2005 εξακολουθεί να 
εφαρμόζεται έως την ημερομηνία που 
καθορίζεται στην κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη σύμφωνα με την παράγραφο 3.

2. Το άρθρο 26, το άρθρο 27 παράγραφος 
1 και το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 396/2005 εξακολουθεί να 
εφαρμόζεται έως την ημερομηνία θέσης σε 
εφαρμογή των αντίστοιχων κανόνων που 
πρόκειται να θεσπιστούν δυνάμει των 
νομοθετικών προτάσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 16 του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 1049
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 151 – παράγραφος 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005
Άρθρο 26, 27 παράγραφος 1, 30
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 139 σχετικά με την ημερομηνία 
κατά την οποία δεν θα ισχύουν πλέον το 
άρθρο 26, το άρθρο 27 παράγραφος 1 και 
το άρθρο 30. Η ημερομηνία αυτή είναι η 
ημερομηνία εφαρμογής των αντίστοιχων 
κανόνων που πρέπει να καθορίζονται 
σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση ή 
εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται 
στα άρθρα 16 του παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1050
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 153 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007
Άρθρο 27 – παράγραφοι 3 έως 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) οι παράγραφοι 2 και 14 απαλείφονται· ii) οι παράγραφοι 3 και 14 απαλείφονται·

Or. en

Τροπολογία 1051
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 153 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007
Άρθρο 27 – παράγραφοι 3 έως 6 και 8 έως 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) οι παράγραφοι 2 και 14 απαλείφονται· ii) οι παράγραφοι 3 έως 6 και 8 έως 14 
απαλείφονται·
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Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει η απαγόρευση της μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων 
εποπτείας και λογιστικού ελέγχου των φορέων που είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο και την 
παραχώρηση παρεκκλίσεων.

Τροπολογία 1052
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 153 – παράγραφος 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007
Άρθρα 27, 30 παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το άρθρο 27 και το άρθρο 30 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007/ΕΚ εξακολουθούν να 
εφαρμόζονται έως την ημερομηνία που 
καθορίζεται στην κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη σύμφωνα με την παράγραφο 3.

2. Το άρθρο 27 παράγραφοι 3 έως 14 και 
το άρθρο 30 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007/ΕΚ 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται έως την 
ημερομηνία που καθορίζεται στην κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.

Or. en

Τροπολογία 1053
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 153 – παράγραφος 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007
Άρθρο 27, άρθρο 30 παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το άρθρο 27 και το άρθρο 30 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007/ΕΚ εξακολουθούν να 
εφαρμόζονται έως την ημερομηνία που 
καθορίζεται στην κατ’ εξουσιοδότηση 

5. Οι παράγραφοι 3 έως 6 και 8 έως 14 
του άρθρου 27 και το άρθρο 30 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007/ΕΚ εξακολουθούν να 
εφαρμόζονται έως την ημερομηνία που 
καθορίζεται στην κατ’ εξουσιοδότηση 
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πράξη σύμφωνα με την παράγραφο 3. πράξη σύμφωνα με την παράγραφο 3.

Or. it

Τροπολογία 1054
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 159 – παράγραφος 2
Οδηγία 2009/128/ΕΚ
Άρθρο 8 και παράρτημα ΙΙ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1, η παράγραφος 2 
δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 8 
παράγραφοι 3 , 4 και 6 και το παράρτημα 
ΙΙ της οδηγίας 2009/128/ΕΚ εξακολουθούν 
να εφαρμόζονται έως την ημερομηνία που 
θα προσδιοριστεί στην κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη που θα εκδοθεί 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.

2. Η παράγραφος 1, η παράγραφος 2 
δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 8 
παράγραφοι 3 , 4 και 6 και το παράρτημα 
ΙΙ της οδηγίας 2009/128/ΕΚ εξακολουθούν 
να εφαρμόζονται έως την ημερομηνία 
θέσης σε εφαρμογή των αντίστοιχων 
κανόνων που πρόκειται να θεσπιστούν 
δυνάμει των νομοθετικών προτάσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 22 του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 1055
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 159 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 139 σχετικά με την ημερομηνία 
κατά την οποία δεν θα ισχύουν πλέον οι 
διατάξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2. Η ημερομηνία αυτή είναι η 
ημερομηνία εφαρμογής των αντίστοιχων 
κανόνων που πρέπει να καθορίζονται 
σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση ή 

διαγράφεται



AM\1015542EL.doc 117/125 PE526.079v03-00

EL

εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται 
στα άρθρα 22 του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 1056
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 161 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [.…]/2013 
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στα κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το φυτικό αναπαραγωγικό 
υλικό που αναφέρονται στο άρθρο 93 του 
εν λόγω κανονισμού·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1057
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 161 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [.…]/2013 

Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στα κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το φυτικό αναπαραγωγικό 
υλικό που αναφέρονται στο άρθρο 93 του 
εν λόγω κανονισμού·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 1058
Horst Schnellhardt
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 161 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [.…]/2013 

Άρθρο 29 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 29α: διαγράφεται

« Άρθρο 29α

Πιστοποίηση των εθνικών εργαστηρίων 
αναφοράς για την υγεία των φυτών

1. Είναι δυνατόν να χορηγούνται 
επιδοτήσεις στα εθνικά εργαστήρια 
αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 98 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ΧΧΧ/ΧΧΧΧ 
[Office of Publications, please insert 
number of this Regulation] για δαπάνες οι 
οποίες πραγματοποιούνται για την 
απόκτηση πιστοποίησης σύμφωνα με το 
πρότυπο EN ISO/IEC 17025 για τη χρήση 
μεθόδων ανάλυσης δοκιμής και 
διάγνωσης για την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες για τα 
προστατευτικά μέτρα κατά των 
επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών.

2. Οι επιδοτήσεις μπορούν να 
χορηγούνται σε ένα και μόνο εθνικό 
εργαστήριο αναφοράς για κάθε κράτος 
μέλος, για κάθε εργαστήριο αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία των 
φυτών, έως και τρία έτη ύστερα από τον 
ορισμό του εν λόγω εργαστηρίου 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.».

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του διαχωρισμού των τομεακών διατάξεων στην υγεία των φυτών, το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η εν λόγω διεύρυνση του παρόντος 
κανονισμού δεν είναι αναγκαία.

Τροπολογία 1059
Bart Staes
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 161 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [.…]/2013 
Άρθρο 29 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 29α: διαγράφεται

« Άρθρο 29a

Πιστοποίηση των εθνικών εργαστηρίων 
αναφοράς για την υγεία των φυτών

1. Είναι δυνατόν να χορηγούνται 
επιδοτήσεις στα εθνικά εργαστήρια 
αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 98 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ΧΧΧ/ΧΧΧΧ 
[Office of Publications, please insert 
number of this Regulation] για δαπάνες οι 
οποίες πραγματοποιούνται για την 
απόκτηση πιστοποίησης σύμφωνα με το 
πρότυπο EN ISO/IEC 17025 για τη χρήση 
μεθόδων ανάλυσης δοκιμής και 
διάγνωσης για την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες για τα 
προστατευτικά μέτρα κατά των 
επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών.

2. Οι επιδοτήσεις μπορούν να 
χορηγούνται σε ένα και μόνο εθνικό 
εργαστήριο αναφοράς για κάθε κράτος 
μέλος, για κάθε εργαστήριο αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία των 
φυτών, έως και τρία έτη ύστερα από τον 
ορισμό του εν λόγω εργαστηρίου 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.».

Or. en

Τροπολογία 1060
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 161 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [.…]/2013 

Άρθρο 29 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 29α: διαγράφεται

« Άρθρο 29α

Πιστοποίηση των εθνικών εργαστηρίων 
αναφοράς για την υγεία των φυτών

1. Είναι δυνατόν να χορηγούνται 
επιδοτήσεις στα εθνικά εργαστήρια 
αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 98 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ΧΧΧ/ΧΧΧΧ 
[Office of Publications, please insert 
number of this Regulation] για δαπάνες οι 
οποίες πραγματοποιούνται για την 
απόκτηση πιστοποίησης σύμφωνα με το 
πρότυπο EN ISO/IEC 17025 για τη χρήση 
μεθόδων ανάλυσης δοκιμής και 
διάγνωσης για την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες για τα 
προστατευτικά μέτρα κατά των 
επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών.

2. Οι επιδοτήσεις μπορούν να 
χορηγούνται σε ένα και μόνο εθνικό 
εργαστήριο αναφοράς για κάθε κράτος 
μέλος, για κάθε εργαστήριο αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία των 
φυτών, έως και τρία έτη ύστερα από τον 
ορισμό του εν λόγω εργαστηρίου 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.».

Or. de

Τροπολογία 1061
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 162 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο ένα έτος μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή εκδίδει ένα ολοκληρωμένο 
έγγραφο καθοδήγησης για να συνδράμει 
τους υπευθύνους επιχειρήσεων και τις 
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εθνικές αρχές στην αποτελεσματική 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 1062
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 162 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το αργότερο πέντε έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο για να παρουσιάσει την 
εμπειρία που αποκομίστηκε από την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και 
να εξετάσει συγκεκριμένα τη μείωση του 
διοικητικού φόρτου για τον ιδιωτικό 
τομέα και την αποτελεσματικότητα και 
αποδοτικότητα των ελέγχων που 
διεξήχθησαν από τις αρμόδιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 1063
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 162 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στον τομέα που καλύπτεται από τους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχείο ζ), ο παρών 
κανονισμός εφαρμόζεται από την [Office 
of Publications, please insert date of 
application of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants], με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

διαγράφεται
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α) τα άρθρα 91 έως 92 και τα άρθρα 97, 
98 και 99 εφαρμόζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1·

β) το άρθρο 33 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4, 
το άρθρο 36 παράγραφος 4 και το άρθρο 
36 παράγραφος 5 εφαρμόζονται από την 
[Office of Publications, please insert date 
of entry into force of this Regulation + 5 
years].

Or. en

Τροπολογία 1064
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 162 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στον τομέα που καλύπτεται από τους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχείο η), ο παρών 
κανονισμός εφαρμόζεται από την [Office 
of Publications, please insert date of 
application of the Regulation on the 
production and making available on the 
market of plant reproductive material], με 
τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

διαγράφεται

α) τα άρθρα 93, 94 και 97 εφαρμόζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1·

β) το άρθρο 33 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 
εφαρμόζονται από την [Office of 
Publications, please insert date of entry 
into force of this Regulation + 5 years]

Or. en

Τροπολογία 1065
Andrea Zanoni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 162 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το άρθρο 15 παράγραφος 1, το άρθρο 
18 παράγραφος 1, τα άρθρα 45 έως 62 και 
τα άρθρα 76 έως 84, το άρθρο 150 στοιχείο 
β), το άρθρο 152 στοιχείο β) σημείο i), το 
άρθρο 154 στοιχείο β) σημείο i), το άρθρο 
155 στοιχείο β) σημείο i) και το άρθρο 156 
στοιχείο β) εφαρμόζονται από την [Office 
of Publications, please insert date of entry 
into force this Regulation + 3 years].

4. Το άρθρο 15 παράγραφος 1, το άρθρο 
18 παράγραφος 1, τα άρθρα 45 έως 62 και 
τα άρθρα 76 έως 84, το άρθρο 152 στοιχείο 
β) σημείο i), το άρθρο 155 στοιχείο β) 
σημείο i), το άρθρο 154 στοιχείο β) σημείο 
i) και το άρθρο 155 στοιχείο β) σημείο i)
εφαρμόζονται από την [Office of 
Publications, please insert date of entry 
into force this Regulation + 3 years]. Το 
άρθρο 150 στοιχείο β) και το άρθρο 156 
στοιχείο β) δεν εφαρμόζονται μέχρι τη 
θέση σε εφαρμογή των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που τα 
αντικαθιστούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 150 στοιχείο β) και το άρθρο 156 στοιχείο β) διαγράφουν σημαντικές διατάξεις του 
κανονισμού αριθ. 1/2005 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και του κανονισμού 
αριθ. 1099/2009 για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους. Οι εν λόγω διαγραφές 
δεν πρέπει να γίνουν μέχρι να τεθούν σε εφαρμογή οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
αντικαθιστούν τις ανωτέρω διατάξεις.

Τροπολογία 1066
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον σκοπό τον επίσημων ελέγχων που 
διενεργούν οι αρμόδιες αρχές για να 
εξακριβώσουν τη συμμόρφωση με τους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχείο ζ) και τις άλλες 
επίσημες δραστηριότητες που 
διενεργούνται σε σχέση με το άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχείο ζ), οι αναφορές 
στις τρίτες χώρες θεωρούνται ως 

διαγράφεται
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αναφορές στις τρίτες χώρες και τα εδάφη 
που παρατίθενται στο παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ/ΧΧΧΧ 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants], ενώ οι 
αναφορές στο έδαφος της Ένωσης 
θεωρούνται ως αναφορές στο έδαφος της 
Ένωσης χωρίς τα εδάφη που 
παρατίθενται στο εν λόγω παράρτημα.

Or. en

Τροπολογία 1067
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τμήμα 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η επικινδυνότητα της μικροβιακής 
αντοχής για την υγεία των ανθρώπων και 
των ζώων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υπερβολική χρήση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν αντιβιοτικά έχει 
οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα μικροβιακής αντοχής τόσο σε ζώα όσο και σε ανθρώπους στην 
Ευρώπη. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί απειλή για την υγεία των ζώων και των ανθρώπων, καθώς 
και για το περιβάλλον, και συνεπώς η Ένωση πρέπει να αναζητήσει τρόπους για τη μείωση της 
χρήσης των εν λόγω κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων. Επομένως, οι κίνδυνοι της 
μικροβιακής αντοχής πρέπει να συμπεριληφθούν στην κατάρτιση του προσωπικού που διενεργεί 
επίσημους ελέγχους.

Τροπολογία 1068
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τμήμα 1 – σημείο 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα διάφορα στάδια παραγωγής, 
μεταποίησης και διανομής και η 
ενδεχόμενη επικινδυνότητα για την υγεία 
των ανθρώπων, και, κατά περίπτωση, για 
την υγεία των ζώων και των φυτών, για 
την καλή μεταχείριση των ζώων, για το 
περιβάλλον και για την ταυτότητα και την 
ποιότητα του φυτικού αναπαραγωγικού 
υλικού.

6. Τα διάφορα στάδια παραγωγής, 
μεταποίησης και διανομής και η 
ενδεχόμενη επικινδυνότητα για την υγεία 
των ανθρώπων, και, κατά περίπτωση, για 
την υγεία των ζώων, για την καλή 
μεταχείριση των ζώων καθώς και για το 
περιβάλλον.

Or. de

Τροπολογία 1069
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τμήμα 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα διάφορα στάδια παραγωγής, 
μεταποίησης και διανομής και η 
ενδεχόμενη επικινδυνότητα για την υγεία 
των ανθρώπων, και, κατά περίπτωση, για 
την υγεία των ζώων και των φυτών, για 
την καλή μεταχείριση των ζώων, για το 
περιβάλλον και για την ταυτότητα και την 
ποιότητα του φυτικού αναπαραγωγικού 
υλικού.

6. Τα διάφορα στάδια παραγωγής, 
μεταποίησης και διανομής και οι πιθανοί 
κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και, 
όπου αρμόζει, για την υγεία των ζώων, για 
την καλή μεταχείριση των ζώων και για το 
περιβάλλον.

Or. en


