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Τροπολογία 10
Sophie Auconie

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1760/2000 όσον αφορά την ηλεκτρονική 
αναγνώριση των βοοειδών και τη διαγραφή 
των διατάξεων σχετικά με την 
προαιρετική επισήμανση του βοείου 
κρέατος

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1760/2000 όσον αφορά την ηλεκτρονική 
αναγνώριση των βοοειδών και τη διαγραφή 
των διατάξεων σχετικά με το σύστημα
προαιρετικής επισήμανσης του βοείου 
κρέατος

Or. fr

Αιτιολόγηση

Έστω και αν καλό θα ήταν να καταργηθεί το "σύστημα" προαιρετικής επισήμανσης (με
συγγραφή υποχρεώσεων, κυρώσεις κλπ), το σύστημα αυτό υπάρχει. Πρέπει από τούδε να
προσδιοριστούν οι γενικοί κανόνες προκειμένου να οριοθετηθεί και να προστατεύονται οι 
καταναλωτές (αντικειμενικές, επαληθεύσιμες από τις αρμόδιες αρχές και κατανοητές για τον 
καταναλωτή αναφορές). Οι γενικοί αυτοί κανόνες συμπληρώνουν την οριζόντια νομοθεσία
σχετικά με την επισήμανση.

Τροπολογία 11
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την 
τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1760/2000 όσον αφορά την ηλεκτρονική 
αναγνώριση των βοοειδών και τη 
διαγραφή των διατάξεων σχετικά με την 
προαιρετική επισήμανση του βοείου 

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την 
τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1760/2000 όσον αφορά την ηλεκτρονική 
αναγνώριση των βοοειδών και την 
επισήμανση των προϊόντων με βάση το 
βόειο κρέας



PE480.879v01-00 4/56 AM\891723EL.doc

EL

κρέατος

Or. en

Τροπολογία 12
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1760/2000 
και, ειδικότερα, η αναγνώριση των 
βοοειδών και η προαιρετική επισήμανση 
του βοείου κρέατος αναφέρονται ως 
«υποχρεώσεις πληροφόρησης με ειδική 
σημασία από την άποψη του φόρτου που 
επιβάλλεται στις επιχειρήσεις» στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με ένα «Πρόγραμμα 
δράσης για τη μείωση του διοικητικού 
φόρτου στην ΕΕ» .

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Η υποτιθέμενη εξοικονόμηση σε διοικητικές δαπάνες υπολογιζόμενη σε ευρωπαϊκό επίπεδο
στην περίπτωση κατάργησης της προαιρετικής επισήμανσης ανέρχεται σε 362.000 ευρώ. Δεν
πρόκειται επομένως για δυσβάστακτο έξοδο. Αντίθετα, το κόστος του συστήματος αυτού είναι
εντελώς ανάλογο των πλεονεκτημάτων που παρέχει.

Τροπολογία 13
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1760/2000 
και, ειδικότερα, η αναγνώριση των 

διαγράφεται
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βοοειδών και η προαιρετική επισήμανση 
του βοείου κρέατος αναφέρονται ως 
«υποχρεώσεις πληροφόρησης με ειδική 
σημασία από την άποψη του φόρτου που 
επιβάλλεται στις επιχειρήσεις» στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με ένα «Πρόγραμμα 
δράσης για τη μείωση του διοικητικού 
φόρτου στην ΕΕ» .

Or. it

Αιτιολόγηση

Η υποτιθέμενη εξοικονόμηση σε διοικητικές δαπάνες υπολογιζόμενη σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν
είναι επαρκής λόγος για την κατάργηση του συστήματος προαιρετικής επισήμανσης .

Τροπολογία 14
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1760/2000 
και, ειδικότερα, η αναγνώριση των 
βοοειδών και η προαιρετική επισήμανση 
του βοείου κρέατος αναφέρονται ως 
«υποχρεώσεις πληροφόρησης με ειδική 
σημασία από την άποψη του φόρτου που 
επιβάλλεται στις επιχειρήσεις» στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με ένα «Πρόγραμμα 
δράσης για τη μείωση του διοικητικού 
φόρτου στην ΕΕ» .

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 15
Sophie Auconie
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1760/2000 
και, ειδικότερα, η αναγνώριση των 
βοοειδών και η προαιρετική επισήμανση
του βοείου κρέατος αναφέρονται ως 
«υποχρεώσεις πληροφόρησης με ειδική 
σημασία από την άποψη του φόρτου που 
επιβάλλεται στις επιχειρήσεις» στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά με ένα «Πρόγραμμα δράσης για τη 
μείωση του διοικητικού φόρτου στην ΕΕ» .

(5) Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1760/2000 
και, ειδικότερα, η αναγνώριση των 
βοοειδών και το σύστημα προαιρετικής 
επισήμανσης του βοείου κρέατος 
αναφέρονται ως «υποχρεώσεις 
πληροφόρησης με ειδική σημασία από την 
άποψη του φόρτου που επιβάλλεται στις 
επιχειρήσεις» στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με ένα 
«Πρόγραμμα δράσης για τη μείωση του 
διοικητικού φόρτου στην ΕΕ» .

Or. fr

Αιτιολόγηση

Έστω και αν καλό θα ήταν να καταργηθεί το "σύστημα" προαιρετικής επισήμανσης (με
συγγραφή υποχρεώσεων, κυρώσεις κλπ), το σύστημα αυτό υπάρχει. Πρέπει από τούδε να
προσδιοριστούν οι γενικοί κανόνες προκειμένου να οριοθετηθεί και να προστατεύονται οι 
καταναλωτές (αντικειμενικές, επαληθεύσιμες από τις αρμόδιες αρχές και κατανοητές για τον 
καταναλωτή αναφορές). Οι γενικοί αυτοί κανόνες συμπληρώνουν την οριζόντια νομοθεσία
σχετικά με την επισήμανση.

Τροπολογία 16
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1760/2000 
και ειδικότερα, η αναγνώριση των 
βοοειδών και η προαιρετική επισήμανση 
του βοείου κρέατος αναφέρονται ως 
«υποχρεώσεις πληροφόρησης με ειδική 
σημασία από την άποψη του φόρτου που 
επιβάλλεται στις επιχειρήσεις» στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

(5) Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1760/2000 
και ειδικότερα, η αναγνώριση των 
βοοειδών  αναφέρονται ως «υποχρεώσεις 
πληροφόρησης με ειδική σημασία από την 
άποψη του φόρτου που επιβάλλεται στις 
επιχειρήσεις» στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με ένα 
«Πρόγραμμα δράσης για τη μείωση του 
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σχετικά με ένα «Πρόγραμμα δράσης για τη 
μείωση του διοικητικού φόρτου στην ΕΕ» .

διοικητικού φόρτου στην ΕΕ» .

Or. it

Τροπολογία 17
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής 
αναγνώρισης θα συνέβαλλε ενδεχομένως 
στην ορθολογική οργάνωση των 
διαδικασιών ιχνηλασιμότητας μέσω 
αυτόματης και ακριβέστερης ανάγνωσης 
και καταγραφής στο μητρώο των 
εκμεταλλεύσεων. Επίσης, θα καθιστούσε 
δυνατή την αυτόματη αναφορά των 
κινήσεων των ζώων στην ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων και, συνεπώς, θα 
βελτίωνε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και 
την ακρίβεια του συστήματος.

(6) Η χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής 
αναγνώρισης θα συνέβαλλε ενδεχομένως 
στην ορθολογική οργάνωση των 
διαδικασιών ιχνηλασιμότητας μέσω 
αυτόματης και ακριβέστερης ανάγνωσης 
και καταγραφής στο μητρώο των 
εκμεταλλεύσεων. Επίσης, θα καθιστούσε 
δυνατή την αυτόματη αναφορά των 
κινήσεων των ζώων στην ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων και, συνεπώς, θα 
βελτίωνε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και 
την ακρίβεια του συστήματος. Παράλληλα, 
θα βελτίωνε τη διαχείριση των άμεσων 
πληρωμών που καταβάλλονται στους 
κτηνοτρόφους ανά κεφαλή ζώου μέσω 
καλύτερων ελέγχων και μείωσης του 
κινδύνου σφαλμάτων στις πληρωμές.

Or. en

Τροπολογία 18
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής 
αναγνώρισης θα συνέβαλλε ενδεχομένως 
στην ορθολογική οργάνωση των 

(6) Η χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής 
αναγνώρισης θα συνέβαλλε ενδεχομένως 
στην ορθολογική οργάνωση των 
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διαδικασιών ιχνηλασιμότητας μέσω 
αυτόματης και ακριβέστερης ανάγνωσης 
και καταγραφής στο μητρώο των 
εκμεταλλεύσεων. Επίσης, θα καθιστούσε 
δυνατή την αυτόματη αναφορά των 
κινήσεων των ζώων στην ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων και, συνεπώς, θα 
βελτίωνε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και 
την ακρίβεια του συστήματος.

διαδικασιών ιχνηλασιμότητας μέσω 
αυτόματης και ακριβέστερης ανάγνωσης 
και καταγραφής στο μητρώο των 
εκμεταλλεύσεων. Επίσης, θα καθιστούσε 
δυνατή την αυτόματη αναφορά των 
κινήσεων των ζώων στην ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων και, συνεπώς, θα 
βελτίωνε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και 
την ακρίβεια του συστήματος, παρόλο που 
στην περίπτωση των αιγοπροβάτων δεν 
δημιουργείται ακόμα αυτόματο μητρώο 
μετακινήσεων, μετά τη δημοσίευση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του 
Συμβουλίου το 2003.

Or. es

Τροπολογία 19
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα συστήματα ηλεκτρονικής 
αναγνώρισης που βασίζονται σε 
ραδιοσυχνική αναγνώριση έχουν βελτιωθεί 
σημαντικά τα τελευταία δέκα έτη. Η εν 
λόγω τεχνολογία καθιστά δυνατή τη 
γρηγορότερη και ακριβέστερη ανάγνωση 
των ατομικών κωδικών ταυτότητας των 
ζώων απευθείας στα συστήματα 
επεξεργασίας δεδομένων με αποτέλεσμα 
τη μείωση του αναγκαίου χρόνου για την 
ιχνηλασιμότητα των πιθανών μολυσμένων 
ζώων ή των μολυσμένων τροφίμων, 
εξοικονομώντας κόστος εργασίας, 
αυξάνοντας όμως ταυτόχρονα το κόστος 
εξοπλισμού.

(7) Τα συστήματα ηλεκτρονικής 
αναγνώρισης που βασίζονται σε 
ραδιοσυχνική αναγνώριση έχουν βελτιωθεί 
σημαντικά τα τελευταία δέκα έτη. Η εν 
λόγω τεχνολογία καθιστά δυνατή τη 
γρηγορότερη και ακριβέστερη ανάγνωση 
των ατομικών κωδικών ταυτότητας των 
ζώων απευθείας στα συστήματα 
επεξεργασίας δεδομένων με αποτέλεσμα 
τη μείωση του αναγκαίου χρόνου για την 
ιχνηλασιμότητα των πιθανών μολυσμένων 
ζώων ή των μολυσμένων τροφίμων,
γεγονός που συνεπάγεται βελτίωση των 
βάσεων δεδομένων και ενίσχυση της 
δυνατότητας έγκαιρης αντίδρασης σε 
περίπτωση εμφάνισης ασθένειας,
εξοικονομώντας κόστος εργασίας, 
αυξάνοντας όμως ταυτόχρονα το κόστος 
εξοπλισμού.

Or. en
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Τροπολογία 20
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα συστήματα ηλεκτρονικής 
αναγνώρισης που βασίζονται σε 
ραδιοσυχνική αναγνώριση έχουν βελτιωθεί 
σημαντικά τα τελευταία δέκα έτη. Η εν 
λόγω τεχνολογία καθιστά δυνατή τη 
γρηγορότερη και ακριβέστερη ανάγνωση 
των ατομικών κωδικών ταυτότητας των 
ζώων απευθείας στα συστήματα 
επεξεργασίας δεδομένων με αποτέλεσμα 
τη μείωση του αναγκαίου χρόνου για την 
ιχνηλασιμότητα των πιθανών μολυσμένων 
ζώων ή των μολυσμένων τροφίμων, 
εξοικονομώντας κόστος εργασίας, 
αυξάνοντας όμως ταυτόχρονα το κόστος 
εξοπλισμού.

(7) Τα συστήματα ηλεκτρονικής 
αναγνώρισης που βασίζονται σε 
ραδιοσυχνική αναγνώριση έχουν βελτιωθεί 
σημαντικά τα τελευταία δέκα έτη, παρόλο 
που είναι ακόμη αναγκαία η εφαρμογή 
των προτύπων ISO και πρέπει να 
δοκιμαστούν στα βοοειδή. Η εν λόγω 
τεχνολογία καθιστά δυνατή τη 
γρηγορότερη και ακριβέστερη ανάγνωση 
των ατομικών κωδικών ταυτότητας των 
ζώων απευθείας στα συστήματα 
επεξεργασίας δεδομένων με αποτέλεσμα 
τη μείωση του αναγκαίου χρόνου για την 
ιχνηλασιμότητα των πιθανών μολυσμένων 
ζώων ή των μολυσμένων τροφίμων, 
εξοικονομώντας κόστος εργασίας, 
αυξάνοντας όμως ταυτόχρονα το κόστος 
εξοπλισμού.

Or. es

Τροπολογία 21
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα συστήματα ηλεκτρονικής 
αναγνώρισης που βασίζονται σε 
ραδιοσυχνική αναγνώριση έχουν βελτιωθεί 
σημαντικά τα τελευταία δέκα έτη. Η εν 
λόγω τεχνολογία καθιστά δυνατή τη 
γρηγορότερη και ακριβέστερη ανάγνωση 
των ατομικών κωδικών ταυτότητας των 

(7) Τα συστήματα ηλεκτρονικής 
αναγνώρισης που βασίζονται σε 
ραδιοσυχνική αναγνώριση έχουν βελτιωθεί 
σημαντικά τα τελευταία δέκα έτη. Η εν 
λόγω τεχνολογία καθιστά δυνατή τη 
γρηγορότερη και ακριβέστερη ανάγνωση 
των ατομικών κωδικών ταυτότητας των 
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ζώων απευθείας στα συστήματα 
επεξεργασίας δεδομένων με αποτέλεσμα 
τη μείωση του αναγκαίου χρόνου για την 
ιχνηλασιμότητα των πιθανών μολυσμένων 
ζώων ή των μολυσμένων τροφίμων, 
εξοικονομώντας κόστος εργασίας, 
αυξάνοντας όμως ταυτόχρονα το κόστος 
εξοπλισμού.

ζώων απευθείας στα συστήματα 
επεξεργασίας δεδομένων με αποτέλεσμα 
τη μείωση του αναγκαίου χρόνου για την 
ιχνηλασιμότητα των πιθανών μολυσμένων 
ζώων ή των μολυσμένων τροφίμων, 
εξοικονομώντας κόστος εργασίας, 
αυξάνοντας όμως ταυτόχρονα το κόστος 
εξοπλισμού. Σε περίπτωση που η 
ηλεκτρονική αναγνώριση παρουσιάσει 
σφάλματα, δεν επιβάλλονται πρόστιμα 
στους κτηνοτρόφους λόγω της τεχνικής 
βλάβης.

Or. de

Τροπολογία 22
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα συστήματα ηλεκτρονικής 
αναγνώρισης που βασίζονται σε 
ραδιοσυχνική αναγνώριση έχουν βελτιωθεί
σημαντικά τα τελευταία δέκα έτη. Η εν 
λόγω τεχνολογία καθιστά δυνατή τη 
γρηγορότερη και ακριβέστερη ανάγνωση 
των ατομικών κωδικών ταυτότητας των 
ζώων απευθείας στα συστήματα 
επεξεργασίας δεδομένων με αποτέλεσμα 
τη μείωση του αναγκαίου χρόνου για την 
ιχνηλασιμότητα των πιθανών μολυσμένων 
ζώων ή των μολυσμένων τροφίμων,
εξοικονομώντας κόστος εργασίας, 
αυξάνοντας όμως ταυτόχρονα το κόστος 
εξοπλισμού.

(7) Τα συστήματα ηλεκτρονικής 
αναγνώρισης που βασίζονται σε 
ραδιοσυχνική αναγνώριση έχουν βελτιωθεί 
τα τελευταία δέκα έτη. Η εν λόγω 
τεχνολογία καθιστά δυνατή τη 
γρηγορότερη και ακριβέστερη ανάγνωση 
των ατομικών κωδικών ταυτότητας των 
ζώων απευθείας στα συστήματα 
επεξεργασίας δεδομένων με αποτέλεσμα 
τη μείωση του αναγκαίου χρόνου για την 
ιχνηλασιμότητα των πιθανών μολυσμένων 
ζώων ή των μολυσμένων τροφίμων. 
Εντούτοις, σημαντικά πρακτικά 
προβλήματα εξακολουθούν να 
παρεμποδίζουν την αποτελεσματική 
λειτουργία του συστήματος EID, ιδίως 
όσον αφορά την ακρίβεια της 
τεχνολογίας.

Or. en
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Τροπολογία 23
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Δεδομένης της τεχνολογικής προόδου 
όσον αφορά την EID, ορισμένα κράτη 
μέλη αποφάσισαν να αρχίσουν την 
εφαρμογή της EID για τα βοοειδή σε 
προαιρετική βάση. Οι πρωτοβουλίες αυτές 
ενδέχεται να έχουν ως συνέπεια την 
ανάπτυξη διαφορετικών συστημάτων σε 
επιμέρους κράτη μέλη ή από 
ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτή η ανάπτυξη θα 
εμπόδιζε τη μεταγενέστερη εναρμόνιση 
των τεχνικών προτύπων εντός της Ένωσης.

(9) Δεδομένης της τεχνολογικής προόδου 
όσον αφορά την EID, ορισμένα κράτη 
μέλη αποφάσισαν να αρχίσουν την 
εφαρμογή της EID για τα βοοειδή σε 
προαιρετική βάση. Οι πρωτοβουλίες αυτές 
ενδέχεται να έχουν ως συνέπεια την 
ανάπτυξη διαφορετικών συστημάτων σε 
επιμέρους κράτη μέλη ή από 
ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτή η ανάπτυξη θα 
εμπόδιζε τη μεταγενέστερη εναρμόνιση 
των τεχνικών προτύπων εντός της Ένωσης.
Πρέπει να διασφαλιστεί εγκαίρως η 
διαλειτουργικότητα των συστημάτων που 
θα χρησιμοποιήσουν τα κράτη μέλη.

Or. de

Τροπολογία 24
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Μια έκθεση της Επιτροπής προς το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά με τη δυνατότητα θέσπισης της 
ηλεκτρονικής αναγνώρισης βοοειδών 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι έχει 
αποδειχθεί ότι η ραδιοσυχνική αναγνώριση 
έχει εξελιχθεί σε βαθμό που θα μπορούσε 
να εφαρμοστεί στην πράξη. Στην έκθεση 
επίσης συμπεραίνεται ότι είναι άκρως 
επιθυμητό να υπάρξει στροφή προς την 
ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοειδών 
εντός της Ένωσης, επειδή, εκτός από άλλα 
πλεονεκτήματα, θα συμβάλει και στη 

(10) Μια έκθεση της Επιτροπής προς το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά με τη δυνατότητα θέσπισης της 
ηλεκτρονικής αναγνώρισης βοοειδών 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι έχει 
αποδειχθεί ότι η ραδιοσυχνική αναγνώριση 
έχει εξελιχθεί σε βαθμό που θα μπορούσε 
να εφαρμοστεί στην πράξη. Στην έκθεση 
επίσης συμπεραίνεται ότι είναι άκρως 
επιθυμητό να υπάρξει στροφή προς την 
ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοειδών 
εντός της Ένωσης, επειδή, εκτός από άλλα 
πλεονεκτήματα, θα συμβάλει και στη 
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μείωση του διοικητικού φόρτου. μείωση του διοικητικού φόρτου, παρά το 
υψηλότατο σχετικό κόστος.

Or. es

Τροπολογία 25
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ορισμένες τρίτες χώρες έχουν ήδη 
θεσπίσει κανόνες που επιτρέπουν 
προηγμένες τεχνολογίες ηλεκτρονικής 
αναγνώρισης. Η Ένωση θα θεσπίσει 
παρόμοιους κανόνες για τη διευκόλυνση 
του εμπορίου και την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας του τομέα.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 26
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Διάφοροι τύποι συσκευών 
ηλεκτρονικής αναγνώρισης, όπως π.χ. 
κοιλιακοί βώλοι, ηλεκτρονικά ενώτια και 
ενέσιμοι πομποδέκτες μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για την ατομική 
αναγνώριση ζώων επιπλέον των 
συμβατικών ενωτίων που προβλέπονται 
στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1760/2000. 
Συνεπώς, είναι σκόπιμο να διευρυνθεί το 
πεδίο εφαρμογής των μέσων αναγνώρισης 
που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρήση 
της ηλεκτρονικής αναγνώρισης.

(15) Διάφοροι τύποι συσκευών 
ηλεκτρονικής αναγνώρισης, όπως π.χ.  
ηλεκτρονικά ενώτια και ενέσιμοι 
πομποδέκτες μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για την ατομική 
αναγνώριση ζώων επιπλέον των 
συμβατικών ενωτίων που προβλέπονται 
στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1760/2000. 
Συνεπώς, είναι σκόπιμο να διευρυνθεί το 
πεδίο εφαρμογής των μέσων αναγνώρισης 
που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρήση 
της ηλεκτρονικής αναγνώρισης.
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Or. it

Τροπολογία 27
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Αν γίνει υποχρεωτική η EID σε 
ολόκληρη την Ένωση, ενδέχεται να 
υπάρχουν αρνητικές οικονομικές 
επιδράσεις για ορισμένους επιχειρηματίες.
Συνεπώς, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί 
προαιρετικό καθεστώς για την εισαγωγή
της EID. Στο πλαίσιο αυτού του 
καθεστώτος, η EID θα μπορούσε να 
επιλεγεί από κτηνοτρόφους που ενδέχεται 
να έχουν άμεσες οικονομικές ωφέλειες.

(16) Αν γίνει υποχρεωτική η EID σε 
ολόκληρη την Ένωση, ενδέχεται να 
υπάρχουν αρνητικές οικονομικές 
επιδράσεις για ορισμένους επιχειρηματίες.
Συνεπώς, είναι σκόπιμο να καθοριστεί μια 
μεταβατική περίοδος για την εφαρμογή
της EID σε υποχρεωτική βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των συνολικών μακροπρόθεσμων πλεονεκτημάτων της ηλεκτρονικής αναγνώρισης, 
είναι σημαντικό να τεθεί ο στόχος να γίνει υποχρεωτική στο μέλλον. Η καθιέρωση μιας 
μεταβατικής περιόδου για τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της EID θα επέτρεπε σε ορισμένους 
επιχειρηματίες να προσαρμοστούν στο νέο σύστημα με την πάροδο του χρόνου, ώστε να 
ελαχιστοποιηθούν πιθανές αρνητικές οικονομικές συνέπειες.

Τροπολογία 28
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Αν γίνει υποχρεωτική η EID σε 
ολόκληρη την Ένωση, ενδέχεται να 
υπάρχουν αρνητικές οικονομικές 
επιδράσεις για ορισμένους επιχειρηματίες.
Συνεπώς, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί 
προαιρετικό καθεστώς για την εισαγωγή 

(16) Αν γίνει υποχρεωτική η EID σε 
ολόκληρη την Ένωση, ενδέχεται να 
υπάρχουν αρνητικές οικονομικές 
επιδράσεις για ορισμένους επιχειρηματίες.
Συνεπώς, είναι σκόπιμο τα κράτη μέλη να
παρέχουν στους κτηνοτρόφους τα 
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της EID. Στο πλαίσιο αυτού του 
καθεστώτος, η EID θα μπορούσε να 
επιλεγεί από κτηνοτρόφους που ενδέχεται 
να έχουν άμεσες οικονομικές ωφέλειες.

απαραίτητα οικονομικά μέσα για τη 
χρήση της ηλεκτρονικής αναγνώρισης, 
είτε μέσω κρατικής βοήθειας, είτε μέσω 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 29
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Αν γίνει υποχρεωτική η EID σε 
ολόκληρη την Ένωση, ενδέχεται να 
υπάρχουν αρνητικές οικονομικές 
επιδράσεις για ορισμένους επιχειρηματίες.
Συνεπώς, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί 
προαιρετικό καθεστώς για την εισαγωγή 
της EID. Στο πλαίσιο αυτού του 
καθεστώτος, η EID θα μπορούσε να 
επιλεγεί από κτηνοτρόφους που ενδέχεται 
να έχουν άμεσες οικονομικές ωφέλειες.

(16) Αν γίνει υποχρεωτική η EID σε 
ολόκληρη την Ένωση, ενδέχεται να 
υπάρχουν αρνητικές οικονομικές 
επιδράσεις για ορισμένους επιχειρηματίες.
Συνεπώς, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί 
προαιρετικό καθεστώς για την εισαγωγή 
της EID.

Or. en

Τροπολογία 30
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Αν γίνει υποχρεωτική η EID σε 
ολόκληρη την Ένωση, ενδέχεται να 
υπάρχουν αρνητικές οικονομικές 
επιδράσεις για ορισμένους επιχειρηματίες.
Συνεπώς, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί 
προαιρετικό καθεστώς για την εισαγωγή 
της EID. Στο πλαίσιο αυτού του 
καθεστώτος, η EID θα μπορούσε να 

(16) Αν γίνει υποχρεωτική η EID σε 
ολόκληρη την Ένωση, ενδέχεται να 
υπάρχουν αρνητικές οικονομικές 
επιδράσεις για ορισμένους επιχειρηματίες.
Συνεπώς, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί 
προαιρετικό καθεστώς για την εισαγωγή 
της EID. Στο πλαίσιο αυτού του 
καθεστώτος, η EID θα μπορούσε να 
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επιλεγεί από κτηνοτρόφους που ενδέχεται 
να έχουν άμεσες οικονομικές ωφέλειες.

επιλεγεί από κτηνοτρόφους που ενδέχεται 
να έχουν άμεσες οικονομικές ωφέλειες.
Είναι, επιπλέον, επιθυμητό να υπάρχει 
συμβατότητα μεταξύ των συστημάτων 
ηλεκτρονικής αναγνώρισης των κρατών 
μελών.

Or. de

Τροπολογία 31
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Αν γίνει υποχρεωτική η EID σε 
ολόκληρη την Ένωση, ενδέχεται να 
υπάρχουν αρνητικές οικονομικές 
επιδράσεις για ορισμένους 
επιχειρηματίες. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να 
θεσπιστεί προαιρετικό καθεστώς για την 
εισαγωγή της EID. Στο πλαίσιο αυτού του 
καθεστώτος, η EID θα μπορούσε να 
επιλεγεί από κτηνοτρόφους που ενδέχεται 
να έχουν άμεσες οικονομικές ωφέλειες.

(16) Αν γίνει υποχρεωτική η EID σε 
ολόκληρη την Ένωση, θα διασφαλιζόταν 
άψογο επίπεδο ασφάλειας τροφίμων για 
τους ευρωπαίους πολίτες. Συνεπώς, είναι 
σκόπιμο να θεσπιστεί μια μεταβατική 
περίοδος για την εισαγωγή της EID 
προκειμένου να εξαντληθούν τα 
αποθέματα παραδοσιακών ενωτίων 
επισημάνσεων. Στο πλαίσιο αυτού του 
καθεστώτος, η EID θα μπορούσε σύντομα
να επιλεγεί από κτηνοτρόφους που 
ενδέχεται να έχουν άμεσες οικονομικές 
ωφέλειες.

Or. it

Τροπολογία 32
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα κράτη μέλη έχουν πολύ 
διαφορετικά συστήματα κτηνοτροφίας, 
γεωργικές πρακτικές και οργανώσεις του 

διαγράφεται
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τομέα. Συνεπώς, θα πρέπει να 
επιτρέπεται στα κράτη μέλη να κάνουν 
υποχρεωτική την EID στο έδαφός τους, 
μόνον όταν το θεωρούν κατάλληλο, 
κατόπιν εξέτασης όλων αυτών των 
παραγόντων.

Or. it

Τροπολογία 33
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα κράτη μέλη έχουν πολύ 
διαφορετικά συστήματα κτηνοτροφίας, 
γεωργικές πρακτικές και οργανώσεις του 
τομέα. Συνεπώς, θα πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να κάνουν υποχρεωτική 
την EID στο έδαφός τους, μόνον όταν το 
θεωρούν κατάλληλο, κατόπιν εξέτασης 
όλων αυτών των παραγόντων.

(17) Τα κράτη μέλη έχουν πολύ 
διαφορετικά συστήματα κτηνοτροφίας, 
γεωργικές πρακτικές και οργανώσεις του 
τομέα. Συνεπώς, θα πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να εισάγουν και να 
εφαρμόζουν το υποχρεωτικό καθεστώς
EID στο έδαφός τους βήμα προς βήμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πείρα από παλαιότερη νομοθεσία έχει δείξει ότι η δυνατότητα βαθμιαίας εφαρμογής αποτελεί 
έναν καλό τρόπο επίτευξης ενός στόχου εντός ορισμένης χρονικής περιόδου.

Τροπολογία 34
Sophie Auconie

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα κράτη μέλη έχουν πολύ 
διαφορετικά συστήματα κτηνοτροφίας, 
γεωργικές πρακτικές και οργανώσεις του 

(17) Τα κράτη μέλη έχουν πολύ 
διαφορετικά συστήματα κτηνοτροφίας, 
γεωργικές πρακτικές και οργανώσεις του 
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τομέα. Συνεπώς, θα πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να κάνουν υποχρεωτική 
την EID στο έδαφός τους, μόνον όταν το 
θεωρούν κατάλληλο, κατόπιν εξέτασης 
όλων αυτών των παραγόντων.

τομέα. Συνεπώς, θα πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να κάνουν υποχρεωτική 
την EID στο έδαφός τους, μόνον όταν το 
θεωρούν κατάλληλο, κατόπιν εξέτασης 
όλων αυτών των παραγόντων και 
διαβούλευσης με τις αντιπροσωπευτικές 
οργανώσεις του κλάδου των βοοειδών..

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η ενδεχόμενη καθιέρωση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής αναγνώρισης αφορά
άμεσα τον κλάδο των βοοειδών, πρέπει να ζητηθεί η γνώμη των αντιπροσωπευτικών
οργανώσεων προτού ληφθεί απόφαση σχετικά.

Τροπολογία 35
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα κράτη μέλη έχουν πολύ 
διαφορετικά συστήματα κτηνοτροφίας, 
γεωργικές πρακτικές και οργανώσεις του 
τομέα. Συνεπώς, θα πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να κάνουν υποχρεωτική 
την EID στο έδαφός τους, μόνον όταν το 
θεωρούν κατάλληλο, κατόπιν εξέτασης 
όλων αυτών των παραγόντων.

(17) Τα κράτη μέλη έχουν πολύ 
διαφορετικά συστήματα κτηνοτροφίας, 
γεωργικές πρακτικές και οργανώσεις του 
τομέα. Συνεπώς, θα πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να κάνουν υποχρεωτική 
την EID στο έδαφός τους, μόνον όταν το 
θεωρούν κατάλληλο, κατόπιν εξέτασης 
όλων αυτών των παραγόντων σε 
συνεργασία με τους κτηνοτρόφους, ιδίως 
όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις για 
τους μικρούς κτηνοτρόφους. Οι 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού εντός της 
εσωτερικής αγοράς πρέπει να 
αποφευχθούν σε κάθε περίπτωση.

Or. de

Τροπολογία 36
Horst Schnellhardt, Renate Sommer
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17 a) Για να μπορεί να εξασφαλισθεί η 
εναρμονισμένη εφαρμογή των 
συστημάτων ηλεκτρονικής αναγνώρισης 
στο μέλλον, είναι σκόπιμο να καθιερωθεί 
σε όλα τα κράτη μέλη ο υποχρεωτικός 
χαρακτήρας της μέχρι τότε προαιρετικής 
χρήσης μέσου ηλεκτρονικής αναγνώρισης 
μετά το πέρας μιας μεταβατικής 
περιόδου.

Or. de

Τροπολογία 37
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Τα ζώα που εισέρχονται στην Ένωση 
από τρίτες χώρες θα πρέπει να υπόκεινται 
στις ίδιες απαιτήσεις αναγνώρισης που 
εφαρμόζονται στα ζώα που γεννήθηκαν 
στην Ένωση.

(18) Τα ζώα και το κρέας που εισέρχονται 
στην Ένωση από τρίτες χώρες θα πρέπει να 
υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις 
αναγνώρισης και ιχνηλασιμότητας που 
εφαρμόζονται στα ζώα που γεννήθηκαν 
στην Ένωση.

Or. es

Τροπολογία 38
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1760/2000 
προβλέπει ότι η αρμόδια αρχή οφείλει να 

(19) Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1760/2000 
προβλέπει ότι η αρμόδια αρχή οφείλει να 
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εκδώσει διαβατήριο για κάθε ζώο το οποίο 
πρέπει να ταυτοποιηθεί σύμφωνα με τον εν 
λόγω κανονισμό. Αυτό προκαλεί 
σημαντικό διοικητικό φόρτο για τα κράτη 
μέλη. Οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων 
που δημιουργήθηκαν από τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν επαρκώς την 
ιχνηλασιμότητα των εγχώριων 
μετακινήσεων των βοοειδών. Συνεπώς, 
διαβατήρια πρέπει να εκδίδονται μόνο για 
ζώα που προορίζονται για εμπόριο εντός 
της Ένωσης. Όταν λειτουργήσει η 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εθνικών 
ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, η 
απαίτηση για την έκδοση τέτοιων 
διαβατηρίων δεν θα ισχύει πλέον για ζώα 
που προορίζονται για το εμπόριο εντός της 
Ένωσης.

εκδώσει διαβατήριο για κάθε ζώο το οποίο 
πρέπει να ταυτοποιηθεί σύμφωνα με τον εν 
λόγω κανονισμό. Αυτό προκαλεί 
σημαντικό διοικητικό φόρτο για τα κράτη 
μέλη. Οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων 
που δημιουργήθηκαν από τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν επαρκώς την 
ιχνηλασιμότητα των εγχώριων 
μετακινήσεων των βοοειδών. Συνεπώς, 
διαβατήρια πρέπει να εκδίδονται μόνο για 
ζώα που προορίζονται για εμπόριο εντός 
της Ένωσης. Όταν λειτουργήσει η 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εθνικών 
ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, η 
απαίτηση για την έκδοση τέτοιων 
διαβατηρίων δεν θα ισχύει πλέον για ζώα 
που προορίζονται για το εμπόριο εντός της 
Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση, θα ήταν
σκόπιμο το ισχύον διαβατήριο να
παραθέτει τόσο στις γραπτές σε χαρτί
μορφή του όσο και στις μελλοντικές
ηλεκτρονικές, τη γενετική χαρτογράφηση
του ζώου αναφοράς πραγματοποιούμενη 
κατά τη χρονική στιγμή της 
καταχώρησης ή της καθιέρωσης του EID
(Σύστημα Ηλεκτρονικής Αναγνώρισης).

Or. it

Τροπολογία 39
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1760/2000 
προβλέπει ότι η αρμόδια αρχή οφείλει να 
εκδώσει διαβατήριο για κάθε ζώο το οποίο 
πρέπει να ταυτοποιηθεί σύμφωνα με τον εν 
λόγω κανονισμό. Αυτό προκαλεί 
σημαντικό διοικητικό φόρτο για τα κράτη 
μέλη. Οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων 
που δημιουργήθηκαν από τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν επαρκώς την 

(19) Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1760/2000 
προβλέπει ότι η αρμόδια αρχή οφείλει να 
εκδώσει διαβατήριο για κάθε ζώο το οποίο 
πρέπει να ταυτοποιηθεί σύμφωνα με τον εν 
λόγω κανονισμό. Αυτό προκαλεί 
σημαντικό διοικητικό φόρτο για τα κράτη 
μέλη. Οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων 
που δημιουργήθηκαν από τα κράτη μέλη
πρέπει να εξασφαλίζουν επαρκώς την 
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ιχνηλασιμότητα των εγχώριων 
μετακινήσεων των βοοειδών. Συνεπώς, 
διαβατήρια πρέπει να εκδίδονται μόνο για 
ζώα που προορίζονται για εμπόριο εντός 
της Ένωσης. Όταν λειτουργήσει η 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εθνικών 
ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, η 
απαίτηση για την έκδοση τέτοιων 
διαβατηρίων δεν θα ισχύει πλέον για ζώα 
που προορίζονται για το εμπόριο εντός της 
Ένωσης.

ιχνηλασιμότητα των εγχώριων 
μετακινήσεων των βοοειδών. Συνεπώς, 
διαβατήρια πρέπει να εκδίδονται μόνο για 
ζώα που προορίζονται για εμπόριο εντός 
της Ένωσης. Όταν λειτουργήσει η 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εθνικών 
ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, η 
απαίτηση για την έκδοση τέτοιων 
διαβατηρίων δεν θα ισχύει πλέον για ζώα 
που προορίζονται για το εμπόριο εντός της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 40
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19a) Μέχρι τώρα δεν υπάρχει 
συγκεκριμένη νομοθεσία για την 
κλωνοποίηση. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις 
δείχνουν ότι το ζήτημα ενδιαφέρει πολύ 
την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Είναι 
σκόπιμο, επομένως, να διασφαλίζεται ότι 
το βόειο κρέας που προέρχεται από 
κλωνοποιημένα ζώα ή απογόνους τους 
φέρει σχετική επισήμανση. Η διάταξη 
αυτή πρέπει να εφαρμόζεται κατά τη 
μεταβατική φάση, έως ότου θεσπιστεί 
συγκεκριμένη νομοθεσία που θα 
απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά 
τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα και 
απογόνους τους.

Or. en

Τροπολογία 41
Kartika Tamara Liotard
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Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19β) Η επισήμανση του βοείου κρέατος 
έχει ικανοποιητική ρύθμιση εδώ και 
χρόνια και μπορεί να λειτουργήσει ως 
πρότυπο για τη σήμανση του κρέατος 
γενικά. Ωστόσο, υπάρχει ένα κενό στη 
διασφάλιση πλήρους διαφάνειας για τους 
καταναλωτές όσον αφορά την 
επισήμανση βοείου κρέατος που 
προέρχεται από ζώα τα οποία έχουν 
τραφεί με γενετικώς τροποποιημένους 
οργανισμούς. Δεδομένου ότι υπάρχει 
σαφής επιθυμία του κοινού, είναι σκόπιμο 
να καθιερωθούν υποχρεωτικές 
απαιτήσεις για την επισήμανση του 
βοείου κρέατος που προέρχεται από ζώα 
τα οποία έχουν τραφεί με γενετικώς 
τροποποιημένους οργανισμούς, με στόχο 
να καθιερωθεί τέτοιου είδους επισήμανση 
για όλα τα ζωικά προϊόντα σε 
μεταγενέστερο στάδιο.

Or. en

Τροπολογία 42
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Στο τμήμα II του τίτλου II του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1760/2000 
καθορίζονται οι κανόνες για το 
προαιρετικό σύστημα επισήμανσης του 
βοείου κρέατος οι οποίοι προβλέπουν την 
έγκριση ορισμένων προδιαγραφών 
επισήμανσης από την αρμόδια αρχή του 

διαγράφεται
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κράτους μέλους. Ο διοικητικός φόρτος 
και τα έξοδα που προκύπτουν για τα 
κράτη μέλη και τους οικονομικούς 
παράγοντες κατά την εφαρμογή του 
συστήματος αυτού είναι δυσανάλογα με 
τα πλεονεκτήματα του συστήματος. Το εν 
λόγω τμήμα θα πρέπει, συνεπώς, να 
διαγραφεί.

Or. it

Αιτιολόγηση

Πολλοί οικονομικοί παράγοντες χρησιμοποιούν το σημαντικό αυτό μέσον για να παρέχουν
χρήσιμες πληροφορίες (γένος, φύλο και ηλικία του ζώου, χρησιμοποιούμενη διατροφή κλπ), για 
τις οποίες ενδιαφέρονται οι καταναλωτές προκειμένου να προμηθεύονται ενσυνείδητα και 
κατόπιν ενημέρωσης. Η κατάργηση των εν λόγω διατάξεων θα δημιουργούσε ένα κενό με
συνέπεια μια πλειάδα διαφορετικών συστημάτων προαιρετικής επισήμανσης του βοείου κρέατος 
χωρίς τους δέοντες και αυστηρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Τροπολογία 43
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Στο τμήμα II του τίτλου II του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1760/2000 
καθορίζονται οι κανόνες για το 
προαιρετικό σύστημα επισήμανσης του 
βοείου κρέατος οι οποίοι προβλέπουν την 
έγκριση ορισμένων προδιαγραφών 
επισήμανσης από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους. Ο διοικητικός φόρτος 
και τα έξοδα που προκύπτουν για τα 
κράτη μέλη και τους οικονομικούς 
παράγοντες κατά την εφαρμογή του 
συστήματος αυτού είναι δυσανάλογα με 
τα πλεονεκτήματα του συστήματος. Το εν 
λόγω τμήμα θα πρέπει, συνεπώς, να 
διαγραφεί.

διαγράφεται

Or. it



AM\891723EL.doc 23/56 PE480.879v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Ο ισχύων μηχανισμός προαιρετικής επισήμανσης είχε μέχρι σήμερα άριστα αποτελέσματα, τόσο
ως προς την οργάνωση του όλου κλάδου το βοείου κρέατος όσο και σε σχέση με την ενημέρωση
του τελικού καταναλωτή.

Τροπολογία 44
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Στο τμήμα II του τίτλου II του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1760/2000 
καθορίζονται οι κανόνες για το 
προαιρετικό σύστημα επισήμανσης του 
βοείου κρέατος οι οποίοι προβλέπουν την 
έγκριση ορισμένων προδιαγραφών 
επισήμανσης από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους. Ο διοικητικός φόρτος 
και τα έξοδα που προκύπτουν για τα 
κράτη μέλη και τους οικονομικούς 
παράγοντες κατά την εφαρμογή του 
συστήματος αυτού είναι δυσανάλογα με 
τα πλεονεκτήματα του συστήματος. Το εν 
λόγω τμήμα θα πρέπει, συνεπώς, να 
διαγραφεί.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 45
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Στο τμήμα II του τίτλου II του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1760/2000 
καθορίζονται οι κανόνες για το 

(20) Στο τμήμα II του τίτλου II του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1760/2000 
καθορίζονται οι κανόνες για το 
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προαιρετικό σύστημα επισήμανσης του 
βοείου κρέατος οι οποίοι προβλέπουν την 
έγκριση ορισμένων προδιαγραφών 
επισήμανσης από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους. Ο διοικητικός φόρτος 
και τα έξοδα που προκύπτουν για τα 
κράτη μέλη και τους οικονομικούς 
παράγοντες κατά την εφαρμογή του 
συστήματος αυτού είναι δυσανάλογα με 
τα πλεονεκτήματα του συστήματος. Το εν 
λόγω τμήμα θα πρέπει, συνεπώς, να
διαγραφεί.

προαιρετικό σύστημα επισήμανσης του 
βοείου κρέατος οι οποίοι προβλέπουν την 
έγκριση ορισμένων προδιαγραφών 
επισήμανσης από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους. Οι προδιαγραφές 
επισήμανσης που υπερβαίνουν την 
υποχρεωτική επισήμανση, για 
παράδειγμα σχετικά με τη φυλή, τις 
ζωοτροφές και την εκτροφή, είναι άκρως 
σημαντικές για τους καταναλωτές και για 
τους κτηνοτρόφους που χρησιμοποιούν 
την επισήμανση για την εμπορία των 
προϊόντων τους. Το εν λόγω τμήμα πρέπει, 
συνεπώς, να διατηρηθεί για να 
διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες είναι 
ακριβείς και αξιόπιστες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βέλτιστη εμπορία των προϊόντων τους είναι πολύ σημαντική για τους κτηνοτρόφους. Η 
έγκριση από την αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι συγκεκριμένες πληροφορίες που 
αναγράφονται στις ετικέτες είναι ακριβείς και αξιόπιστες. Χωρίς την έγκριση αυτή, οι 
καταναλωτές δεν μπορούν να εμπιστεύονται την επισήμανση του προϊόντος. Επομένως, θα 
πρέπει να διατηρηθεί το προαιρετικό σύστημα επισήμανσης.

Τροπολογία 46
Sophie Auconie

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Στο τμήμα II του τίτλου II του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1760/2000 
καθορίζονται οι κανόνες για το 
προαιρετικό σύστημα επισήμανσης του 
βοείου κρέατος οι οποίοι προβλέπουν την 
έγκριση ορισμένων προδιαγραφών 
επισήμανσης από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους. Ο διοικητικός φόρτος και 
τα έξοδα που προκύπτουν για τα κράτη 
μέλη και τους οικονομικούς παράγοντες 
κατά την εφαρμογή του συστήματος αυτού 

(20) Στο τμήμα II του τίτλου II του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1760/2000 
καθορίζονται οι κανόνες για το 
προαιρετικό σύστημα επισήμανσης του 
βοείου κρέατος οι οποίοι προβλέπουν την 
έγκριση ορισμένων προδιαγραφών 
επισήμανσης από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους. Ο διοικητικός φόρτος και
τα έξοδα που προκύπτουν για τα κράτη 
μέλη και τους οικονομικούς παράγοντες 
κατά την εφαρμογή του συστήματος αυτού 
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είναι δυσανάλογα με τα πλεονεκτήματα 
του συστήματος. Το εν λόγω τμήμα θα 
πρέπει, συνεπώς, να διαγραφεί.

είναι δυσανάλογα με τα πλεονεκτήματα 
του συστήματος. Θα πρέπει επομένως να
καταργηθούν οι γενικοί κανόνες σχετικά
με το σύστημα προαιρετικής
επισήμανσης. Η κατάργηση αυτή ωστόσο
πρέπει να αντισταθμιστεί με τον
προσδιορισμό γενικών κανόνων που θα 
εξασφαλίζουν την προστασία του 
καταναλωτή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Έστω και αν καλό θα ήταν να καταργηθεί το "σύστημα" προαιρετικής επισήμανσης (με
συγγραφή υποχρεώσεων, κυρώσεις κλπ), το σύστημα αυτό υπάρχει. Πρέπει από τούδε να
προσδιοριστούν οι γενικοί κανόνες προκειμένου να οριοθετηθεί και να προστατεύονται οι 
καταναλωτές (αντικειμενικές, επαληθεύσιμες από τις αρμόδιες αρχές και κατανοητές για τον 
καταναλωτή αναφορές). Οι γενικοί αυτοί κανόνες συμπληρώνουν την οριζόντια νομοθεσία
σχετικά με την επισήμανση.

Τροπολογία 47
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Στο τμήμα II του τίτλου II του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1760/2000 
καθορίζονται οι κανόνες για το 
προαιρετικό σύστημα επισήμανσης του 
βοείου κρέατος οι οποίοι προβλέπουν την 
έγκριση ορισμένων προδιαγραφών 
επισήμανσης από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους. Ο διοικητικός φόρτος 
και τα έξοδα που προκύπτουν για τα 
κράτη μέλη και τους οικονομικούς 
παράγοντες κατά την εφαρμογή του 
συστήματος αυτού είναι δυσανάλογα με 
τα πλεονεκτήματα του συστήματος. Το εν 
λόγω τμήμα θα πρέπει, συνεπώς, να 
διαγραφεί.

(20) Στο τμήμα II του τίτλου II του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1760/2000 
καθορίζονται οι κανόνες για το 
προαιρετικό σύστημα επισήμανσης του 
βοείου κρέατος οι οποίοι προβλέπουν την 
έγκριση ορισμένων προδιαγραφών 
επισήμανσης από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους. Δεδομένης της εξέλιξης 
που έχει σημειωθεί στον τομέα του βοείου 
κρέατος από την έγκριση του εν λόγω 
κανονισμού, είναι αναγκαία η 
αναθεώρηση του προαιρετικού
συστήματος επισήμανσης του βοείου 
κρέατος. Το εν λόγω τμήμα θα πρέπει, 
συνεπώς, να διαγραφεί. Με την επιφύλαξη 
των ανωτέρω, για να υπάρχει κατάλληλη 
ρύθμιση της προαιρετικής επισήμανσης 
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του βοείου κρέατος, η οποία θα 
παρουσιάζει ομοιογένεια σε σχέση με 
τους υπόλοιπους τομείς, πρέπει η εν λόγω 
διαγραφή να μην τεθεί σε ισχύ μέχρις 
ότου το τμήμα ΙΙ αντικατασταθεί με την 
εξέλιξη της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά 
με τους κανόνες εμπορίας των ζωικών 
προϊόντων ή άλλη ρύθμιση ισοδύναμου 
αποτελέσματος.

Or. es

Τροπολογία 48
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Στο τμήμα II του τίτλου II του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1760/2000 
καθορίζονται οι κανόνες για το 
προαιρετικό σύστημα επισήμανσης του 
βοείου κρέατος οι οποίοι προβλέπουν την 
έγκριση ορισμένων προδιαγραφών 
επισήμανσης από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους. Ο διοικητικός φόρτος 
και τα έξοδα που προκύπτουν για τα 
κράτη μέλη και τους οικονομικούς 
παράγοντες κατά την εφαρμογή του 
συστήματος αυτού είναι δυσανάλογα με 
τα πλεονεκτήματα του συστήματος. Το εν 
λόγω τμήμα θα πρέπει, συνεπώς, να 
διαγραφεί.

(20) Στο τμήμα II του τίτλου II του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1760/2000 
καθορίζονται οι κανόνες για το 
προαιρετικό σύστημα επισήμανσης του 
βοείου κρέατος οι οποίοι προβλέπουν την 
έγκριση ορισμένων προδιαγραφών 
επισήμανσης από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους. Δεδομένης της εξέλιξης 
που έχει σημειωθεί στον τομέα του βοείου 
κρέατος από την έγκριση του εν λόγω 
κανονισμού, είναι αναγκαία η 
αναθεώρηση του προαιρετικού
συστήματος επισήμανσης του βοείου 
κρέατος. Το εν λόγω τμήμα θα πρέπει, 
συνεπώς, να διαγραφεί. Με την επιφύλαξη 
των ανωτέρω, για να υπάρχει κατάλληλη 
ρύθμιση της προαιρετικής επισήμανσης 
του βοείου κρέατος, η οποία θα 
παρουσιάζει ομοιογένεια σε σχέση με 
τους υπόλοιπους τομείς, πρέπει να μην 
ισχύσει η εν λόγω διαγραφή μέχρις ότου 
το τμήμα ΙΙ αντικατασταθεί με την 
εξέλιξη της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά 
με τους κανόνες εμπορίας των ζωικών 
προϊόντων ή άλλη ρύθμιση ισοδύναμου 
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αποτελέσματος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής θα άφηνε νομοθετικό κενό σε σχέση με την προαιρετική επισήμανση, 
η οποία παρουσιάζει οφέλη για τον τομέα αλλά και για τους καταναλωτές, καθώς παρέχει 
χρήσιμες πληροφορίες που συνεισφέρουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων.

Τροπολογία 49
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Στο τμήμα II του τίτλου II του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1760/2000 
καθορίζονται οι κανόνες για το 
προαιρετικό σύστημα επισήμανσης του 
βοείου κρέατος οι οποίοι προβλέπουν την 
έγκριση ορισμένων προδιαγραφών 
επισήμανσης από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους. Ο διοικητικός φόρτος 
και τα έξοδα που προκύπτουν για τα 
κράτη μέλη και τους οικονομικούς 
παράγοντες κατά την εφαρμογή του 
συστήματος αυτού είναι δυσανάλογα με 
τα πλεονεκτήματα του συστήματος. Το εν 
λόγω τμήμα θα πρέπει, συνεπώς, να 
διαγραφεί.

(20) Στο τμήμα II του τίτλου II του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1760/2000 
καθορίζονται οι κανόνες για το 
προαιρετικό σύστημα επισήμανσης του 
βοείου κρέατος οι οποίοι προβλέπουν την 
έγκριση ορισμένων προδιαγραφών 
επισήμανσης από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους.

Or. it

Τροπολογία 50
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Στο τμήμα II του τίτλου II του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1760/2000 
καθορίζονται οι κανόνες για το 
προαιρετικό σύστημα επισήμανσης του 
βοείου κρέατος οι οποίοι προβλέπουν την 
έγκριση ορισμένων προδιαγραφών 
επισήμανσης από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους. Ο διοικητικός φόρτος 
και τα έξοδα που προκύπτουν για τα
κράτη μέλη και τους οικονομικούς 
παράγοντες κατά την εφαρμογή του 
συστήματος αυτού είναι δυσανάλογα με 
τα πλεονεκτήματα του συστήματος. Το εν 
λόγω τμήμα θα πρέπει, συνεπώς, να
διαγραφεί.

(20) Στο τμήμα II του τίτλου II του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1760/2000 
καθορίζονται οι κανόνες για το 
προαιρετικό σύστημα επισήμανσης του 
βοείου κρέατος οι οποίοι προβλέπουν την 
έγκριση ορισμένων προδιαγραφών 
επισήμανσης από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους. Οι κανόνες αυτοί 
παρέχουν σημαντικές πληροφορίες στους 
καταναλωτές για τα διαφορετικά μοντέλα 
παραγωγής βοείου κρέατος. Το εν λόγω 
τμήμα θα πρέπει, συνεπώς, να διατηρηθεί.

Or. en

Τροπολογία 51
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Στο τμήμα II του τίτλου II του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1760/2000 
καθορίζονται οι κανόνες για το 
προαιρετικό σύστημα επισήμανσης του 
βοείου κρέατος οι οποίοι προβλέπουν την 
έγκριση ορισμένων προδιαγραφών 
επισήμανσης από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους. Ο διοικητικός φόρτος και 
τα έξοδα που προκύπτουν για τα κράτη 
μέλη και τους οικονομικούς παράγοντες 
κατά την εφαρμογή του συστήματος αυτού 
είναι δυσανάλογα με τα πλεονεκτήματα 
του συστήματος. Το εν λόγω τμήμα θα 
πρέπει, συνεπώς, να διαγραφεί.

(20) Στο τμήμα II του τίτλου II του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1760/2000 
καθορίζονται οι κανόνες για το 
προαιρετικό σύστημα επισήμανσης του 
βοείου κρέατος οι οποίοι προβλέπουν την 
έγκριση ορισμένων προδιαγραφών 
επισήμανσης από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους. Ο διοικητικός φόρτος και 
τα έξοδα που προκύπτουν για τα κράτη 
μέλη και τους οικονομικούς παράγοντες 
κατά την εφαρμογή του συστήματος αυτού 
είναι δυσανάλογα με τα πλεονεκτήματα 
του συστήματος. Το εν λόγω τμήμα θα 
πρέπει, συνεπώς, να διαγραφεί. Σε κάθε 
περίπτωση, οι οριζόντιοι κανόνες 
επισήμανσης όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 θα 
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εφαρμόζονται σε σχέση με τις 
πληροφορίες που αναγράφονται στις 
ετικέτες βοείου κρέατος και δεν 
εμπίπτουν στο υποχρεωτικό σύστημα 
επισήμανσης του βοείου κρέατος που 
ορίζουν τα άρθρα 13 έως 15 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000.

Or. en

Τροπολογία 52
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Στο τμήμα II του τίτλου II του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1760/2000 
καθορίζονται οι κανόνες για το 
προαιρετικό σύστημα επισήμανσης του 
βοείου κρέατος οι οποίοι προβλέπουν την 
έγκριση ορισμένων προδιαγραφών 
επισήμανσης από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους. Ο διοικητικός φόρτος 
και τα έξοδα που προκύπτουν για τα 
κράτη μέλη και τους οικονομικούς 
παράγοντες κατά την εφαρμογή του 
συστήματος αυτού είναι δυσανάλογα με 
τα πλεονεκτήματα του συστήματος. Το εν 
λόγω τμήμα θα πρέπει, συνεπώς, να
διαγραφεί.

(20) Στο τμήμα II του τίτλου II του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1760/2000 
καθορίζονται οι κανόνες για το 
προαιρετικό σύστημα επισήμανσης του 
βοείου κρέατος οι οποίοι προβλέπουν την 
έγκριση ορισμένων προδιαγραφών 
επισήμανσης από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους. Το σύστημα αυτό 
παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στους 
καταναλωτές. Το εν λόγω τμήμα θα 
πρέπει, συνεπώς, να διατηρηθεί.

Or. en

Τροπολογία 53
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για να εξασφαλιστεί ότι θα 
εφαρμόζεται σωστά η λειτουργία των 
αναγκαίων κανόνων αναγνώρισης, 
καταγραφής και ιχνηλασιμότητας των 
βοοειδών και του βοείου κρέατος, θα 
πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης, να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει πράξεις σχετικά με τις 
απαιτήσεις για εναλλακτικά μέσα 
αναγνώρισης των βοοειδών, τις ειδικές 
περιστάσεις στις οποίες τα κράτη μέλη 
μπορούν να παρατείνουν τις μέγιστες 
περιόδους για την εφαρμογή των μέσων 
αναγνώρισης, τα δεδομένα που 
ανταλλάσσονται μεταξύ των ηλεκτρονικών 
βάσεων δεδομένων των κρατών μελών, τη 
μέγιστη περίοδο για ορισμένες 
υποχρεώσεις αναφοράς, τις απαιτήσεις για 
εναλλακτικά μέσα αναγνώρισης, τις 
πληροφορίες που πρέπει να 
περιλαμβάνονται στα διαβατήρια και στα 
επιμέρους μητρώα που πρέπει να 
τηρούνται σε κάθε εκμετάλλευση, το 
ελάχιστο επίπεδο των επίσημων ελέγχων, 
την αναγνώριση και καταγραφή των 
μετακινήσεων των βοοειδών όταν 
εγκαταλείπουν την εκμετάλλευση για 
θερινούς βοσκοτόπους σε διάφορες ορεινές 
περιοχές, τους κανόνες επισήμανσης 
ορισμένων προϊόντων οι οποίοι θα είναι 
ισοδύναμοι με τους κανόνες που 
καθορίζονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 
1760/2000, τους ορισμούς για τον κιμά 
βοείου κρέατος, τα τρίμματα κρέατος ή το 
τεμαχισμένο κρέας, τις ειδικές ενδείξεις 
που πρέπει να τοποθετηθούν στις 
ετικέτες, τις διατάξεις επισήμανσης 
σχετικά με την απλοποίηση της ένδειξης 
προέλευσης, το μέγιστο μέγεθος και τη 
σύνθεση ορισμένων ομάδων ζώων, τις 
διαδικασίες έγκρισης σχετικά με τις 
συνθήκες επισήμανσης στις συσκευασίες 
τεμαχισμένου κρέατος. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό, η Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει τις δέουσες 

(22) Για να εξασφαλιστεί ότι θα 
εφαρμόζεται σωστά η λειτουργία των 
αναγκαίων κανόνων αναγνώρισης, 
καταγραφής και ιχνηλασιμότητας των 
βοοειδών και του βοείου κρέατος, θα 
πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης, να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει πράξεις σχετικά με τις 
απαιτήσεις για εναλλακτικά μέσα 
αναγνώρισης των βοοειδών, τις ειδικές 
περιστάσεις στις οποίες τα κράτη μέλη 
μπορούν να παρατείνουν τις μέγιστες 
περιόδους για την εφαρμογή των μέσων 
αναγνώρισης, τα δεδομένα που 
ανταλλάσσονται μεταξύ των ηλεκτρονικών 
βάσεων δεδομένων των κρατών μελών, τη 
μέγιστη περίοδο για ορισμένες 
υποχρεώσεις αναφοράς, τις απαιτήσεις για 
εναλλακτικά μέσα αναγνώρισης, τις 
πληροφορίες που πρέπει να 
περιλαμβάνονται στα διαβατήρια και στα 
επιμέρους μητρώα που πρέπει να 
τηρούνται σε κάθε εκμετάλλευση, το 
ελάχιστο επίπεδο των επίσημων ελέγχων, 
την αναγνώριση και καταγραφή των 
μετακινήσεων των βοοειδών όταν 
εγκαταλείπουν την εκμετάλλευση για 
θερινούς βοσκοτόπους σε διάφορες ορεινές 
περιοχές, τους κανόνες επισήμανσης 
ορισμένων προϊόντων οι οποίοι θα είναι 
ισοδύναμοι με τους κανόνες που
καθορίζονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 
1760/2000, τους ορισμούς για τον κιμά 
βοείου κρέατος, τα τρίμματα κρέατος ή το 
τεμαχισμένο κρέας, το μέγιστο μέγεθος και 
τη σύνθεση ορισμένων ομάδων ζώων, τις 
διαδικασίες έγκρισης σχετικά με τις 
συνθήκες επισήμανσης στις συσκευασίες 
τεμαχισμένου κρέατος. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό, η Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει τις δέουσες 
διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, ακόμη 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να 
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διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, ακόμη 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να 
προβαίνει σε κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της, και με 
εμπειρογνώμονες. Η Επιτροπή, κατά την 
επεξεργασία και κατάρτιση αυτών των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει 
να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη 
και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

προβαίνει σε κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της, και με 
εμπειρογνώμονες. Η Επιτροπή, κατά την 
επεξεργασία και κατάρτιση αυτών των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει 
να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη 
και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεν κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθούν κατ' εξουσιοδότηση πράξεις εκ μέρους της Επιτροπής για
τις ειδικές ενδείξεις στις ετικέτες και προκειμένου να επανεξεταστούν οι διατάξεις σχετικά με
την επισήμανση οι οποίες συνδέονται με την απλοποίηση της ένδειξης προέλευσης, δεδομένης
της σημασίας που έχουν ως μέσον διασφάλισης της διαφάνειας και της ανιχνευσιμότητας στην
αγορά.

Τροπολογία 54
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Στο άρθρο 2 προστίθεται ο 
ακόλουθος ορισμός:
ως «κλωνοποιημένα ζώα» νοούνται τα 
ζώα που παράγονται με μέθοδο 
ασεξουαλικής, τεχνητής αναπαραγωγής 
με σκοπό την παραγωγή ενός γενετικώς 
πανομοιότυπου ή σχεδόν πανομοιότυπου 
αντιγράφου ενός μεμονωμένου ζώου,
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Or. en

Τροπολογία 55
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Στο άρθρο 2 προστίθεται ο 
ακόλουθος ορισμός:
ως «απόγονοι κλωνοποιημένων ζώων» 
νοούνται τα ζώα που παράγονται με 
σεξουαλική αναπαραγωγή, σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες τουλάχιστον 
ένας από τους γονείς είναι κλωνοποιημένο 
ζώο,

Or. en

Τροπολογία 56
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Στο άρθρο 2 προστίθεται ο 
ακόλουθος ορισμός:
ως «γενετικώς τροποποιημένες 
ζωοτροφές» νοούνται οι ζωοτροφές όπως 
ορίζονται στο σημείο 7 του άρθρου 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003.
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Or. en

Τροπολογία 57
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στο άρθρο 3, στο πρώτο εδάφιο, το 
στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

"α) μέσα αναγνώρισης για την ατομική 
αναγνώριση κάθε ζώου·»

Or. de

Τροπολογία 58
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 
εθνικές διατάξεις για να καταστεί 
υποχρεωτική η χρήση συσκευής 
ηλεκτρονικής αναγνώρισης ως ένα από 
τα δύο μέσα αναγνώρισης που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν αυτή 
την επιλογή υποβάλλουν στην Επιτροπή 
το κείμενο των σχετικών εθνικών 
διατάξεων.

Or. it
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Τροπολογία 59
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 
εθνικές διατάξεις για να καταστεί 
υποχρεωτική η χρήση συσκευής 
ηλεκτρονικής αναγνώρισης ως ένα από τα 
δύο μέσα αναγνώρισης που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 
εθνικές διατάξεις για να καταστεί 
υποχρεωτική η χρήση συσκευής 
ηλεκτρονικής αναγνώρισης ως ένα από τα 
δύο μέσα αναγνώρισης που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1 εντός μιας 
μεταβατικής περιόδου 5 ετών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
Η χρήση συσκευής ηλεκτρονικής 
αναγνώρισης ως ένα από τα δύο μέσα 
αναγνώρισης που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 είναι υποχρεωτική το 
αργότερο μετά το πέρας της μεταβατικής 
περιόδου.

Or. de

Τροπολογία 60
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν αυτή 
την επιλογή υποβάλλουν στην Επιτροπή το 
κείμενο των σχετικών εθνικών διατάξεων.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή 
το κείμενο των σχετικών εθνικών 
διατάξεων.

Or. de
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Τροπολογία 61
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν αυτή 
την επιλογή υποβάλλουν στην Επιτροπή το 
κείμενο των σχετικών εθνικών διατάξεων.

Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν αυτή 
την επιλογή υποβάλλουν στην Επιτροπή το 
κείμενο των σχετικών εθνικών διατάξεων.
Η Επιτροπή γνωστοποιεί τις εν λόγω
εθνικές διατάξεις στα λοιπά κράτη μέλη 
και τις δημοσιοποιεί.

Or. en

Τροπολογία 62
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν το 
υποχρεωτικό καθεστώς ηλεκτρονικής 
αναγνώρισης το αργότερο δέκα έτη από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής αναγνώρισης στην παρούσα νομοθετική πράξη είναι 
απαραίτητο βήμα για τον εκσυγχρονισμό της ισχύουσας νομοθεσίας. Η EID θα μείωνε το 
διοικητικό φόρτο, θα απλοποιούσε την καταγραφή και θα εξασφάλιζε την ιχνηλασιμότητα των 
ζώων. Συνεπώς, η νομοθεσία πρέπει να προσδιορίσει το χρονικό πλαίσιο της εφαρμογής του 
υποχρεωτικού συστήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης. Το χρονικό πλαίσιο των δέκα ετών 
θεωρείται κατάλληλο και εφικτό για όλα τα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 63
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Η Επιτροπή βεβαιώνεται ότι 
διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των 
εθνικών μέσων αναγνώρισης που 
χρησιμοποιούνται.

Or. de

Τροπολογία 64
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 4β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η εκμετάλλευση προορισμού έχει 
την έδρα της σε κράτος μέλος το οποίο 
έχει θεσπίσει εθνικές διατάξεις που 
καθιστούν υποχρεωτική τη χρήση 
συσκευής ηλεκτρονικής αναγνώρισης, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 2, τα ζώα ταυτοποιούνται με 
την εν λόγω συσκευή ηλεκτρονικής 
αναγνώρισης στην εκμετάλλευση 
προορισμού στην Ένωση, εντός περιόδου 
που καθορίζεται από το κράτος μέλος 
προορισμού.

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 65
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 4γ – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ταυτοποίηση ζώων που μετακινούνται από 
ένα κράτος μέλος σε άλλο

Ταυτοποίηση ζώων που γεννήθηκαν μετά 
τις ημερομηνίες που ορίζει ο κανονισμός 
(αριθ. 1760/2000) και μετακινούνται από 
ένα κράτος μέλος σε άλλο

Or. de

Τροπολογία 66
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 4γ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν η εκμετάλλευση προορισμού έχει 
έδρα σε κράτος μέλος το οποίο έχει 
θεσπίσει εθνικές διατάξεις που καθιστούν 
υποχρεωτική τη χρήση συσκευής
ηλεκτρονικής αναγνώρισης, τα ζώα 
ταυτοποιούνται με την εν λόγω 
ηλεκτρονική συσκευή:

διαγράφεται

α) πριν από τη μετακίνησή τους προς την 
εκμετάλλευση προορισμού στο εν λόγω 
κράτος μέλος· και
β) στην εκμετάλλευση προορισμού εντός 
μέγιστης περιόδου που καθορίζεται από 
το κράτος μέλος στο οποίο η 
εκμετάλλευση έχει την έδρα της.
Η μέγιστη περίοδος που αναφέρεται στο 
στοιχείο β) δεν υπερβαίνει τις 20 ημέρες 
από την ημερομηνία άφιξης των ζώων 
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στην εκμετάλλευση προορισμού. Σε κάθε 
περίπτωση, τα μέσα αναγνώρισης 
τοποθετούνται στα ζώα πριν να 
εγκαταλείψουν την εκμετάλλευση 
προορισμού.
Ωστόσο, το πρώτο εδάφιο δεν 
εφαρμόζεται στα ζώα που προορίζονται 
απευθείας για σφαγείο που βρίσκεται στο 
έδαφος του κράτους μέλους το οποίο έχει 
θεσπίσει εθνικές διατάξεις που καθιστούν 
υποχρεωτική τη χρήση συσκευής 
ηλεκτρονικής αναγνώριση, υπό τον όρο 
ότι τα ζώα σφάζονται εντός των 20 
ημερών ύστερα από αυτούς τους 
κτηνιατρικούς ελέγχους.

Or. it

Τροπολογία 67
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 4γ – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πριν από τη μετακίνησή τους προς την 
εκμετάλλευση προορισμού στο εν λόγω 
κράτος μέλος· ή ότι

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 68
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 4γ – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πριν από τη μετακίνησή τους προς την 
εκμετάλλευση προορισμού στο εν λόγω 
κράτος μέλος· ή

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 69
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 4δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέσα αναγνώρισης δεν επιτρέπεται να
αφαιρούνται ή να αντικαθίστανται χωρίς 
την άδεια και χωρίς τον έλεγχο της 
αρμόδιας αρχής. Η άδεια αυτού του είδους 
μπορεί να χορηγείται μόνο αν η αφαίρεση 
ή η αντικατάσταση δεν μειώνει την 
ιχνηλασιμότητα του ζώου.»

Τα μέσα αναγνώρισης δεν
τροποποιούνται, αφαιρούνται ή να 
αντικαθίστανται χωρίς την άδεια και χωρίς 
τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής. Η άδεια 
αυτού του είδους μπορεί να χορηγείται 
μόνο αν η τροποποίηση, η αφαίρεση ή η 
αντικατάσταση δεν μειώνει την 
ιχνηλασιμότητα του ζώου.»

Or. en

Τροπολογία 70
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 – εδάφιο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να ανταλλάσσουν 
ηλεκτρονικά δεδομένα μεταξύ των 
ηλεκτρονικών τους βάσεων δεδομένων από 
την ημερομηνία κατά την οποία η 

Τα κράτη μέλη μπορούν να ανταλλάσσουν 
ηλεκτρονικά δεδομένα μεταξύ των 
ηλεκτρονικών τους βάσεων δεδομένων από 
την ημερομηνία κατά την οποία η 



PE480.879v01-00 40/56 AM\891723EL.doc

EL

Επιτροπή αναγνωρίζει την πλήρη 
λειτουργικότητα του συστήματος 
ανταλλαγής δεδομένων.

Επιτροπή αναγνωρίζει την πλήρη 
λειτουργικότητα του συστήματος 
ανταλλαγής δεδομένων. Αυτό πρέπει να 
γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται η προστασία των 
δεδομένων και να αποφεύγεται κάθε 
είδους καταχρηστική πρακτική, με στόχο 
την προστασία των συμφερόντων της 
εκμετάλλευσης. 

Or. de

Τροπολογία 71
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 72
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ένα κράτος μέλος δεν ανταλλάσσει 
ηλεκτρονικά στοιχεία με άλλα κράτη μέλη 
στο πλαίσιο του συστήματος 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής που 
αναφέρεται στο άρθρο 5:

διαγράφεται
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Or. de

Τροπολογία 73
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η αρμόδια αρχή εκδίδει, για κάθε ζώο, 
διαβατήριο που προορίζεται για το 
εμπόριο εντός της Ένωσης με βάση τις 
πληροφορίες που περιέχονται στην 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων που 
δημιουργήθηκε στο εν λόγω κράτος 
μέλος·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 74
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κάθε ζώο για το οποίο έχει εκδοθεί 
διαβατήριο συνοδεύεται από αυτό κάθε 
φορά που μετακινείται από ένα κράτος σε 
άλλο·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 75
Christa Klaß
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατά την άφιξη του ζώου στην 
εκμετάλλευση προορισμού, το διαβατήριο 
που συνοδεύει το ζώο παραδίδεται στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο 
οποίο βρίσκεται η εκμετάλλευση 
προορισμού.»

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 76
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 6 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) Στην περίπτωση ζώων που εξάγονται 
προς τρίτη χώρα, το διαβατήριο 
επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή από τον 
τελευταίο κάτοχο, στο σημείο εξαγωγής 
του ζώου.

Or. en

Τροπολογία 77
Riikka Manner, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 7 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) έχει άμεση πρόσβαση στην 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία 
περιέχει ήδη πληροφορίες που 
συμπεριλαμβάνονται στο μητρώο· και

(α) έχει άμεση πρόσβαση στην 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία 
περιέχει ήδη πληροφορίες που 
συμπεριλαμβάνονται στο μητρώο.

Or. en

Τροπολογία 78
Riikka Manner, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 7 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εισάγει επίκαιρα στοιχεία απευθείας 
στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων εντός 
εικοσιτετραώρου από την επέλευση του 
γεγονότος.»

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρονική περίοδος των 24 ωρών είναι δύσκολο να εφαρμοστεί διότι δεν καταγράφεται στη 
βάση δεδομένων η ακριβής ώρα του γεγονότος αλλά μόνο η ημερομηνία. Κατά συνέπεια, θα 
ήταν δύσκολο να ελέγχεται η τήρηση του κανόνα βάσει ωρών. Επιπλέον, εάν το χρονικό 
πλαίσιο για την καταχώριση των πληροφοριών απευθείας στη βάση δεδομένων ήταν πολύ 
αυστηρό, θα αποθάρρυνε, αντί να ενθαρρύνει, την ηλεκτρονική ενημέρωση των μητρώων και 
θα άφηνε πιο ανοικτό το χρονικό πλαίσιο για την χειρόγραφη καταχώριση των πληροφοριών.

Τροπολογία 79
Riikka Manner, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 9α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε 
άτομο αρμόδιο για την αναγνώριση και την 
καταγραφή των ζώων λαμβάνει οδηγίες 
και καθοδήγηση σχετικά με τις σχετικές 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού και 
όλες τις κατ’ εξουσιοδότηση και 
εκτελεστικές πράξεις που εκδίδει η 
Επιτροπή με βάση τα άρθρα 10 και 10α, 
και ότι είναι διαθέσιμα αντίστοιχα 
προγράμματα επιμόρφωσης.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε 
άτομο αρμόδιο για την αναγνώριση και την 
καταγραφή των ζώων λαμβάνει οδηγίες 
και καθοδήγηση σχετικά με τις σχετικές 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού και 
όλες τις κατ’ εξουσιοδότηση και 
εκτελεστικές πράξεις που εκδίδει η 
Επιτροπή με βάση τα άρθρα 10 και 10α, 
και ότι είναι διαθέσιμα αντίστοιχα 
προγράμματα επιμόρφωσης. Οι 
πληροφορίες αυτές παρέχονται δωρεάν 
κάθε φορά που γίνεται κάποια αλλαγή 
στις σχετικές διατάξεις.
Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν βέλτιστες 
πρακτικές για να διασφαλίσουν καλή 
ποιότητα κατάρτισης και ανταλλαγής 
πληροφοριών εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 80
Κρίτων Αρσένης, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 11 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) στην παράγραφο 5 στοιχείο α 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«iv) εάν το βόειο κρέας προέρχεται από 
ζώα που τράφηκαν με γενετικώς 
τροποποιημένες ζωοτροφές»

Or. en
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Τροπολογία 81
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 11 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) προστίθεται η εξής παράγραφος:
«5a. Από την [6 μήνες από την έναρξη 
ισχύος] οι επιχειρηματίες και οι 
οργανώσεις αναγράφουν στις ετικέτες 
τους εάν το βόειο κρέας προέρχεται από 
κλωνοποιημένα ζώα ή απόγονους 
κλωνοποιημένων ζώων.»

Or. en

Τροπολογία 82
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 11 – στοιχείο β β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) προστίθεται η εξής παράγραφος:
«5β. Από την [6 μήνες από την έναρξη 
ισχύος] οι επιχειρηματίες και οι 
οργανώσεις αναγράφουν στις ετικέτες 
τους εάν το βόειο κρέας προέρχεται από 
ζώα που τράφηκαν με γενετικώς 
τροποποιημένες ζωοτροφές.»

Or. en
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Τροπολογία 83
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 12 – εισαγωγικό μέρος
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Στο άρθρο 14, το τέταρτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 22β, ώστε να καθορίσει κανόνες 
ισοδύναμους με εκείνους που 
προβλέπονται στα πρώτα τρία εδάφια του 
παρόντος άρθρου για τρίμματα βοείου 
κρέατος ή τεμαχισμένο βόειο κρέας.»

Or. en

Τροπολογία 84
Sophie Auconie

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 13 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Τίτλος ΙΙ – τμήμα 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13 α) Η επικεφαλίδα του Τίτλου II, τμήμα
II, αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο: "Προαιρετική επισήμανση".

Or. fr

Αιτιολόγηση

Έστω και αν καλό θα ήταν να καταργηθεί το "σύστημα" προαιρετικής επισήμανσης (με
συγγραφή υποχρεώσεων, κυρώσεις κλπ), το σύστημα αυτό υπάρχει. Πρέπει από τούδε να
προσδιοριστούν οι γενικοί κανόνες προκειμένου να οριοθετηθεί και να προστατεύονται οι 
καταναλωτές (αντικειμενικές, επαληθεύσιμες από τις αρμόδιες αρχές και κατανοητές για τον 
καταναλωτή αναφορές). Οι γενικοί αυτοί κανόνες συμπληρώνουν την οριζόντια νομοθεσία
σχετικά με την επισήμανση.
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Τροπολογία 85
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρα 16-18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Τα άρθρα 16, 17 και 18 
απαλείφονται.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή του τμήματος σχετικά με το προαιρετικό σύστημα επισήμανσης δεν ευνοεί την 
εξασφάλιση για τον καταναλωτή ακριβών και αξιόπιστων πληροφοριών για το προϊόν, κάτι που 
αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα καλό και αξιόπιστο σύστημα επισήμανσης. Η επισήμανση 
αυτή παρέχει σημαντικές πληροφορίες στους καταναλωτές και δίνει στους κτηνοτρόφους 
καλύτερα μέσα για την εμπορία των προϊόντων τους.

Τροπολογία 86
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρα 16-18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Τα άρθρα 16, 17 και 18 
απαλείφονται.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 87
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 14
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρα 16-18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Τα άρθρα 16, 17 και 18 
απαλείφονται.

διαγράφεται

Or. it

(Βλ. τροπολογία διαγραφής της αιτιολογικής σκέψης 20)

Τροπολογία 88
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρα 16-18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Τα άρθρα 16, 17 και 18 
απαλείφονται.

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις για την προαιρετική επισήμανση του βοείου κρέατος έδωσαν άριστα αποτελέσματα
από πλευράς οργάνωσης του όλου κλάδου κινώντας επίσης το ενδιαφέρον των καταναλωτών
που μπορούν έτσι να λάβουν χρήσιμες πληροφορίες για να προβούν σε ενσυνείδητη αγορά. Η
κατάργηση των διατάξεων αυτών για προαιρετικές ενδείξεις θα δημιουργούσε κενό με συνέπεια 
μια πλειάδα διαφορετικών συστημάτων προαιρετικής επισήμανσης του βοείου κρέατος χωρίς 
τους δέοντες και αυστηρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Τροπολογία 89
Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρα 16-18
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14) Τα άρθρα 16, 17 και 18 απαλείφονται. διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής θα άφηνε νομοθετικό κενό σε σχέση με την προαιρετική επισήμανση, 
η οποία παρουσιάζει οφέλη για τον τομέα αλλά και για τους καταναλωτές, καθώς παρέχει 
χρήσιμες πληροφορίες που συνεισφέρουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων.

Τροπολογία 90
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρα 16-18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Τα άρθρα 16, 17 και 18 
απαλείφονται.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 91
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρα 16-18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Τα άρθρα 16, 17 και 18 
απαλείφονται.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 92
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρα 16-18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Τα άρθρα 16, 17 και 18 
απαλείφονται.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 93
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρα 16-18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Τα άρθρα 16, 17 και 18 
απαλείφονται.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 94
Sophie Auconie

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14) Τα άρθρα 16, 17 και 18 απαλείφονται. 14) Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:
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Γενικοί κανόνες
Οι αναφορές πέραν εκείνων που
προβλέπονται στο τμήμα I του παρόντος
τίτλου, οι οποίες προστίθενται στην 
επισήμανση από τους παράγοντες ή τις 
οργανώσεις εμπορίας του βοείου κρέατος 
πρέπει να είναι αντικειμενικές, 
επαληθεύσιμες από τις αρμόδιες αρχές 
και κατανοητές για τους καταναλωτές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Έστω και αν καλό θα ήταν να καταργηθεί το "σύστημα" προαιρετικής επισήμανσης (με
συγγραφή υποχρεώσεων, κυρώσεις κλπ), το σύστημα αυτό υπάρχει. Πρέπει από τούδε να
προσδιοριστούν οι γενικοί κανόνες προκειμένου να οριοθετηθεί και να προστατεύονται οι 
καταναλωτές (αντικειμενικές, επαληθεύσιμες από τις αρμόδιες αρχές και κατανοητές για τον 
καταναλωτή αναφορές). Οι γενικοί αυτοί κανόνες συμπληρώνουν την οριζόντια νομοθεσία
σχετικά με την επισήμανση.

Τροπολογία 95
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρα 16-18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14) Τα άρθρα 16, 17 και 18 απαλείφονται. 14) Τα άρθρα 16, 17 και 18 απαλείφονται.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 1α, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι 
διατάξεις των άρθρων που απαλείφονται 
ενσωματώνονται στην κοινοτική 
νομοθεσία σχετικά με το βόειο κρέας, 
μέσω των απαραίτητων αναθεωρήσεων 
και βελτιώσεων.

Or. es

Τροπολογία 96
Pilar Ayuso
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρα 16-18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14) Τα άρθρα 16, 17 και 18 απαλείφονται. 14) Τα άρθρα 16, 17 και 18 απαλείφονται.
Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι διατάξεις 
των άρθρων που απαλείφονται 
ενσωματώνονται στην κοινοτική 
νομοθεσία σχετικά με το βόειο κρέας, 
μέσω των απαραίτητων αναθεωρήσεων 
και βελτιώσεων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής θα άφηνε νομοθετικό κενό σε σχέση με την προαιρετική επισήμανση, 
η οποία παρουσιάζει οφέλη για τον τομέα αλλά και για τους καταναλωτές, καθώς παρέχει 
χρήσιμες πληροφορίες που συνεισφέρουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων.

Τροπολογία 97
Sophie Auconie

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρα 16-18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14) Τα άρθρα 16, 17 και 18 απαλείφονται. 14) Τα άρθρα 17 και 18 απαλείφονται.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το "σύστημα" προαιρετικής επισήμανσης δεν έχει δοκιμαστεί, καλό θα ήταν να
καταργηθεί.

Τροπολογία 98
Kartika Tamara Liotard
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 19 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τους ορισμούς των εννοιών "κιμάς 
βοείου κρέατος", "τρίμματα βοείου 
κρέατος" ή "τεμαχισμένο βόειο κρέας" 
που αναφέρονται στο άρθρο 14·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 99
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον καθορισμό ειδικών ενδείξεων που 
είναι δυνατόν να αναγράφονται στις 
ετικέτες·

διαγράφεται

Or. it

(Βλ. τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 22)

Τροπολογία 100
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 19 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τον καθορισμό ειδικών ενδείξεων που 
είναι δυνατόν να αναγράφονται στις 

(β) τον καθορισμό ειδικών ενδείξεων που 
είναι δυνατόν να αναγράφονται στις 
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ετικέτες· ετικέτες και τις απαιτήσεις για αυτές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις για την έγκριση ειδικών ενδείξεων που είναι δυνατόν να αναγράφονται στις 
ετικέτες διαφοροποιούνται ανάλογα με το κράτος μέλος και, για το λόγο αυτό, προκαλούν 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρηματιών σε διαφορετικά κράτη μέλη. 
Θεωρείται, επομένως, σκόπιμο, να υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι ειδικές ενδείξεις είναι δυνατόν να αναγράφονται στις ετικέτες.

Τροπολογία 101
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 19 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις διατάξεις επισήμανσης σχετικά με 
την απλούστευση της ένδειξης σχετικά με 
την καταγωγή·

διαγράφεται

Or. it

(Βλ. τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 22)

Τροπολογία 102
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 19 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) τις διαδικασίες έγκρισης σύμφωνα με 
τους όρους επισήμανσης στις 
συσκευασίες των τεμαχισμένων κρεάτων·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 103
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 18
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 22β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 5 και στο άρθρο 4α 
παράγραφος 2 καθώς και στα άρθρα 5, 7, 
10, 14 και 19 χορηγείται στην Επιτροπή 
για αόριστη χρονική περίοδο από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού ή από κάθε άλλη ημερομηνία 
που ορίζει ο νομοθέτης.

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 5 και στο άρθρο 4α 
παράγραφος 2 καθώς και στα άρθρα 5, 7, 
10 και 19 χορηγείται στην Επιτροπή για 5 
έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισμού ή από κάθε άλλη 
ημερομηνία που ορίζει ο νομοθέτης.

Or. en

Τροπολογία 104
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 19 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 23α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19 α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο:

Άρθρο 23α
Έκθεση
Το αργότερο 5 έτη από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. es
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Τροπολογία 105
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Μεταβατικές διατάξεις

Το άρθρο 1 σημείο 14 τίθεται σε ισχύ την
1η Ιανουαρίου 2014.

Or. es

Τροπολογία 106
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Μεταβατικές διατάξεις

Το άρθρο 1 σημείο 14 τίθεται σε ισχύ την
1η Ιανουαρίου 2014.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας αυτής είναι να προβλέπεται μία χρονική περίοδος επαρκής για την 
προετοιμασία και έγκριση μιας ειδικής ρύθμισης περισσότερο κατάλληλης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο σχετικά με την προαιρετική επισήμανση.


